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L

ndsmeer

lnleiding
De prestatie afspraken volgen de woonvisie van de gemeente Landsmeer, die is opgebouwd rond vier
thema's:
Bestaande woningvoorraad
2.

Vergrijzing, Wonen met zorg

3.

Nieuwbouw

4.

Leefomgeving

Vertrekpunt bij de afspraken zijn:
- Goed wonen in Landsmeer: Woonvisie 2016-2024, vastgesteld op 24 maart 2016
- Activiteitenprogramma Rochdale in Landsmeer 2019, juni 2018
- Speerpunten bewonerscommissie Landsmeer 2018

1. De overlegstructuu'
1.

Gemeente Landsmeer, Rochdale en de huurdersvertegenwoordiging hebben mininnaal
2x per jaar periodiek overleg om elkaar te informeren over de beleidskeuzes en om
de voortgang in de afspraken te monitoren en bij te stellen waar nodig.

Jaarlijks wordt door middel van het activiteitenprogramma inzicht geboden door
Rochdale wat de voornemens van het komend jaar zijn. Daarnaast wordt in onderling
overleg een monitor gennaakt die jaarlijks terugkijkt naar het voorgaande jaar en de
resultaten op de prestaties in beeld brengt.

2. De bestaande huurvoorraad van Rochdale in Landsmeer
De sociale huurvoorraad
1.

De omvang van de sociale woningvoorraad van Rochdale is per 1-1-2017 295
woningen. Rochdale zal in de periode 2017 — 2020 dit aantal vergroten in haar
bestaande voorraad tot 299 sociale huurwoningen, door bij nnutatie vrije sector
woningen terug te brengen naar een woning met een sociale huur (bij voorkeur
uit te voeren bij de woningen met een seniorenlabel), zodat er voor de lagere
inkomensgroep een betaalbaar aanbod binnen de genneente is.

2.

Rochdale

volgt

in

haar

huurbeleid

de

wettelijke

regels

voor

de

sociale

woningvoorraad. Dat betekent dat de huursombenadering anno 2016 leidt tot
een jaarlijkse huursomstijging van 1% boven inflatie, genneten over al haar totaal
aantal sociale huurwoningen. De looptijd van dit huurbeleid is gelijk aan de
looptijd van het sociaal woonakkoord met de woonbond (2016-2018, met de
mogelijkheid tot een verlenging tot 2020).
3.

In het geval individuele huurders door de huurstijging of grote inkomensdaling in
de

problemen

komen,

zal

Rochdale

in

overleg

met

maatwerkafspraak maken. Daarbij wordt de NIBUD-nnethode ge

2

de

huurder
nteerd.

een

4.

Rochdale biedt jaarlijks inzicht in hoe het afgelopen jaar het aanbod in de sociale
huur verdeeld is over de verschillende prijscategorieen. Daarbij gaan we voor
2016 uit van de volgende verdeling naar huurprijscategorieen: 35% tot de
toeslaghuur van € 586,68, 29% tussen € 586,69 en € 628,76 en 36% in de
categorie € 628,77 en € 710,68 (prijspeil 2016). We nemen de verdeling over
huurprijscategorieen anno 2016 als uitgangpunt voor de jaren 2017 — 2020. Via
de jaarlijkse monitor volgen we de realisatie hiervan per jaar (zowel in % als
absolute aantallen). Bij sterke afwijkingen t.o.v. 2016 gaan partijen met elkaar in
gesprek en zoeken naar een oplossing.

5.

Rochdale

maakt

het

huursegment

tussen

de

hoge

aftopgrens

en

de

huurtoeslaggrens ook bereikbaar voor de inkomens tot € 39.874,- door gebruik te
maken van de tijdelijke wettelijke regeling om maximaal 10% van onze sociale
verhuringen voor dit verhoogde inkomensplafond te bestemmen.
6.

Rochdale past de inkomensafhankelijke huurverhoging toe, zodat huishoudens
met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning gestinnuleerd worden om
door te stromen naar een beter passende woning.

De vrije sector huurvoorraad

7.

De omvang van de vrije sector woningvoorraad van Rochdale is per 1-1-2017 45
woningen, waarmee er ook voor de middeninkomens een betaalbaar aanbod
binnen de gemeente is. Rochdale zal in de periode 2017 — 2020 dit aantal bij
mutatie terugbrengen naar 41 woningen.

8.

Wanneer vrije sectorwoningen vrij konnen wit Rochdale een deel van haar aanbod
verhuren via een Friendscontract. Daarmee krijgen niet alleen jongeren een kans
om een woning samen te huren in Landsmeer, maar ook andere doelgroepen die
sannen een woning willen delen in Landsmeer nnoeilijk aan bod konnen biedt dit
gelegenheid een woning te bemachtigen. De gemeente Landsmeer geeft de
ruimte om in de vorm van een pilot friendscontracten af te sluiten. De ervaringen
zullen elk half jaar worden gedeeld. Als de pilot succesvol is zal de gemeente
Landsmeer

in

2020

onderzoeken

welke

belemmeringen

er

bestemmingsplantechnisch zijn om op te lossen, zodat het mogelijk is om
Friendscontracten af te sluiten.

Duurzaamheid
9.

Rochdale zal zich in zetten voor de reductie van de woonlasten door als eerste de
slechtste energielabels in haar bezit in Landsmeer aan te pakken voor 2020, zodat
in 2020 er geen F- en G-labels in Landsmeer in het bezit van Rochdale zijn.
Zodoende levert het een bijdrage aan de beperking van de energielasten. De
ambitie van Rochdale is om in Landsmeer binnen 10 jaar op gemiddeld label B uit
te komen.

10.

De gemeente Landsmeer zoekt

actief naar manieren om bewoners voor te

lichten over mogelijkheden die bewoners zelf hebben om energie te besparen of
te verduurzamen. Rochdale zal ook in haar bewonersblad aandacht besteden aa
energie(besparings)tips.
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11. Rochdale en de gemeente Landsmeer staan open voor initiatieven vanuit
bewoners (al moeten bewoners wel zelf willen) op het gebied van duurzaamheid.
Rochdale staat — onder voorwaarden - het zelf aanbrengen van voorzieningen als
zonnepanelen op haar eengezinswoningen toe. In 2019 zal zij hiervoor beleid
vaststellen en vervolgens de huurders hierover informeren.
12.

Naast initiatieven van huurders die zelf zonnepanelen willen aanbrengen doet
Rochdale in 2019 ervaring op in een pilot om bij mutatie van huurders
eengezinswoningen te voorzien van zonnepanelen.

Na afloop van de pilot

worden de ervaringen met deze werkwijze geevalueerd en op basis daarvan
worden nadere acties voor 2020 en verder geformuleerd.
13.

Rochdale staat open staan voor zelfbeheer door huurders in en rond de woning,
zij het dat hier verstandig mee nnoet worden omgegaan en de woonveiligheid niet
in het geding mag komen.

3. Vergrijzing, wonen met zorg

1

Om ervoor te zorgen dat er ook aanbod is voor senioren in Landsmeer labelt Rochdale
een deel van haar woningvoorraad speciaal voor senioren.

2

Rochdale krijgt vaak vragen van oudere eigenaar-bewoners die willen gaan huren in
Landsmeer. Partijen spannen zich in om de oudere eigenaar-bewoner in Landsmeer
voor te lichten welke mogelijkheden er zijn (binnen of buiten de gemeente) om
passend te wonen.

3

Bij seniorenwoningen is de toegankelijkheid van het woningbezit belangrijk. Mocht de
huurder van Rochdale aanlopen tegen fysieke beperkingen dan bespreekt Rochdale
in overleg met de huurder de mogelijkheden om de huurder zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen laten wonen. Daarbij is de sannenwerking met de gemeente en
de WMO-regeling essentieel.

4

De gemeente Landsmeer zal haar samenwerking met WonenPlus continueren voor de
senioren in Landsmeer.
Rochdale zal reeds (vergaand) aangepaste woningen zoveel als mogelijk toe te wijzen
aan de doelgroep die deze woningen nodig heeft.

6

Waar aan de orde zal Rochdale samen met de gemeente werken aan het begeleiden
van ouderen naar een meer geschikte en/of passende woning. Rochdale zal daarbij
haar doorstroomregeling inzetten. Zij is bereid om dit te doen met het meenemen
van de oude huur naar de nieuwe woning. Is er niet sprake van een oude huur (in het
geval van eigenaar-bewoner) dan geldt de passendheidsnorm voor het betreffende
huishouden.
Rochdale verhuurt het complex Jonkerhof. Daarmee levert zij een bijdrage aan de
bijzondere (begeleide) woonvormen voor dementerende ouderen.

8

Rochdale !evert een bijdrage aan de huisvesting van kwetsbare jongeren door een
pand aan Stichting Spirit te verhuren.

9

De gemeente Landsmeer, Eigen Haard en Rochdale spannen zich in om de vraag naar
aangepaste en beschermde

woonvormen in 2019 in beel 4 e-Th engen en op basis

daarvan nadere acties af te spreken.

4

In 2019 gaan de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale, COA, Vluchtelingenwerk
Nederland en de gemeente Landsmeer om de twee maanden met elkaar in overleg
om de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders te realiseren.
Door met elkaar in gesprek te gaan kan ook de juiste match worden gemaakt voor de
huisvesting

van

jeugdinstellingen,

bijzondere
vormen

doelgroepen

van

(zoals

maatschappelijke

daklozen,
opvang,

ex-bewoners

voormalig

van

bewoners

begeleid wonen complexen). Voorwaarde is dat alle partijen deelnemen, er een
vooraf opgestelde agenda is en de vergaderlocatie rouleert onder de aanwezige
partijen.
Rochdale spant zich in om huisuitzetting te voorkomen. Dit doet Rochdale door bij
betalingsachterstanden direct met de huurder in gesprek te gaan. Rochdale wit
voorkomen dat huurachterstanden verder oplopen en wit ervoor zorgen dat huurders
in hun woning kunnen blijven.

4.

Nieuwbouw en kwaliteit bestaande voorraad en woonomgeving
1

Rochdale biedt jaarlijks transparantie in haar investeringscapaciteit. Dit gebeurt in het
eerste kwartaal van elk jaar door de investeringscapaciteit (afgekort: DPI) samen met
het jaarverslag van het afgelopen jaar aan de gemeente en Rochdale bewonersraad
toe te sturen. Daarnaast kan via het transparantietool van de Woonautoriteit inzicht
worden verkregen in de investeringscapaciteit.

2

Rochdale heeft in haar projectenplanning geen nieuwbouwprojecten op uitleglocaties
in Landsmeer opgenomen. Dat betekent niet dat er geen bereidheid is tot nieuwbouw
in Landsmeer. Er zijn op dit moment echter geen locaties bekend waarvoor plannen
kunnen worden ontwikkeld. Indien er bij partijen locaties in beeld komen dan zullen
gemeente en Rochdale in gesprek treden of er gezamenlijk overeenstemming bereikt
kan worden over een (sociale) grondprijs. De gemeente houdt bij het bepalen van
haar grondprijs rekening met de sociale doelstellingen van de corporatie.

3.

Ook is Rochdale bereid om — in het geval een commerciele partij de ontwikkelaar is
van sociale huurwoningen — deze uit te nemen. De gemeente onderzoekt in hoeverre
de gemeente een inspanningsverplichting wit opnemen inhoudende dat de gemeente
zich inspant om sociale huurwoningen alleen te laten realiseren door toegelaten
instellingen.

4

Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten voor de inbreidingslocatie Oude Keern
(bouwhoogte,

parkeernorm

etc)

verrichten

Rochdale

en

Eigen

Haard

een

haalbaarheidsonderzoek. In 2019 worden op basis van de uitkomsten vervolgstappen
genomen.
5

Rochdale zal jaarlijks met de bewonerscommissie Landsmeer een schouw lopen rond
het bezit van haar en zal tevens jaarlijks een overzicht verstrekken van de
voorgenomen onderhoudsingrepen. De gemeente Landsmeer zal jaarlijks met de
bewonerscommissie Landsmeer een schouw lopen rond het bezit van Rochdale en zal
tevens jaarlijks een overzicht verstrekken van de voorgenomen onderhoudsingrepen
in de openbare ruimte. Rochdale zal bij de voorbereiding van de onderhoudsingrepen
aan de woningen die overlast voor de huurder meebrengen vooraf de huurders
informeren over de gang van zaken tijdens de uitvoering.

6

Jaarlijks zullen na vaststellen van de begroting de voornemjs voor grootschalig
onderhoud of renovatie voor het volgend jaar in het activjtéiten. ogramma worden
opgenonnen.

1'
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5. Leefbaarheid
Partijen verplichten zich samen te werken aan het in stand houden van de leefbaarheid.
Rochdale bewaakt dat zij niet meer dan 126,50 euro per daeb verhuureenheid per jaar
uitgeeft.
Rochdale verplicht zich huurdersbetrokkenheid en —participatie een blijvende en
expliciete rol te geven in haar beleidsvornning.
3

Bij acute knelpunten in de leefbaarheid veroorzaakt door individuele (overlast-)
gevallen

treden

partijen(daaronder

begrepen

ook

alle

in

Landsmeer

actieve

woningcorporaties) in overleg om tot een spoedige gezamenlijke oplossing te komen.
Rochdale spant zich samen met de bewonerscommissie in om bewoners aan te
spreken op positief woongedrag en hun eigen bijdrage aan veilig wonen (deuren
afsluiten, eigen groen onderhouden, verlichting, e.d.).
Bij burenruzies verzoekt Rochdale buurtbemiddeling als onafhankelijke partij op te
treden.
6

Rochdale verplicht zich om bij projectmatige ingrepen en bij het aanbieden van
individuele geriefsverbeteringen aandacht te hebben voor en bespreekbaar te maken
met de huurders hoe de (inbraak)veiligheid van de woningen verbeterd kan worden.

6. Monitoring
1.

Rochdale

brengt

in

mei

een

verslag

van

de

resultaten

van

het

gevoerde

volkshuisvestingsbeleid in het voorgaande jaar. Hiervan nnaken onderdeel uit:
•

De resultaten op het gebied van woonruimteverdeling: verhuringen naar huurprijsklasse,

wachttijd,

aanbiedingsresultaat,

directe

bemiddelingen,

herkomst

naar

gemeente,

huishoudenssamenstelling, leeftijd van nieuwe huurders.
•

De samenstelling van het bestand aan actief woningzoekenden naar leeftijd, inkomen en

huishoudenssamenstelling.
•

De planning en uiteindelijke invulling van de vrije beleidsruimte in de gemeente Landsmeer.

•

Een analyse van de verhuur van geliberaliseerde en bestaande vrije sector huurwoningen,

voor zover door woningnet geleverd kan worden.
•

De samenstelling van de woningvoorraad naar huurprijscategorieen en de resultaten van de

huurverhoging in het voorgaande jaar.

2.

Jaarlijks verschaft Rochdale in mei inzicht in de energielabels (en indien beschikbaar

energieindices)

3.

van de woningvoorraad in Landsmeer. De peildatum hiervoor is 1 januari.

Partijen delen gegevens die voortkomen uit woningbehoefte- en bewonersonderzoeken.

Op basis van het gemeentelijk onderzoek wordt de noodzakelijke omvang van de sociale
huurvoorraad gemonitord.
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4.

Partijen delen gegevens die voortkomen uit onderzoek naar leefbaarheids- en

veiligheidsvraagstukken. Deze gegevens worden betrokken in de jaarlijkse cyclus van planning
en evaluatie.
7. Slotbepalingen
Afspraken
1.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode tot 1 januari 2020. Zij treedt in werking per 1
januari 2019. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor zij is aangegaan of
eerder voor zover beide partijen dit wensen. Verlenging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien
partijen daar schriftelijk nnee instemmen.

2.

Het werkingsgebied van deze overeenkomst betreft het in de gemeente Landsmeer gelegen woningbezit
van Rochdale (of hun rechtsopvolgers).

3.

De in deze overeenkomst genoemde uitgangspunten en getallen zijn vastgelegd voor zover partijen naar
huidig inzicht redelijkerwijs kunnen waarnemen, vaststellen of veronderstellen. Belangrijke afwijkingen
vanwege rijksbeleid, aannames, belangrijke wijzigingen in omstandigheden en inzichten en de consequenties daarvan en gevolgtrekkingen daaruit zijn onderwerp van bestuurlijk overleg. Dat kan bijvoorbeeld
ook gelden voor aanbiedingsafspraken, als gevolg van de herziening van de Huisvestingswet of de
vaststelling van nieuw beleid door de gemeenteraad van Landsmeer.
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