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PRESTATIEAFSPRAKEN  2020

Gemeente  Vijfheerenlanden,  gevestigd  en kantoorhoudend  te Leerdam  (Dokter  Reilinghplein  1,  4141

DA),  ten  deze  ingevolge  het  bepaalde  in artikel  171  van  de Gemeentewet  krachtens  volmacht

rechtsgeldig  vertegenwoordigd  door  haar  wethouder,  de heer  M.G.M.  Verweij,  en handelend  ter

uitvoering  van  het  besluit  van  het  College  van  Burgemeester  en Wethouders  d.d.  3 december  2019,

hierna  te noemen:  'Gemeente  Vijfheerenlanden"

en

Fien Wonen,  statutair  gevestigd  als Stichting  Fien  Wonen  en kantoorhoudend  te Hardinxveld-

Giessendam  (Rijnstraat  1,  3370  AB),  met  handeIsregisternummer  23027876,  in deze

vertegenwoordigd  door  haar  directeur-bestuurder,  mevrouw  E. ter  Borg,  hierna  te noemen:  'Fien

Wonen'

en

Vereniging Huurders Belang Zederik, statutair  gevestigd te Ameide (De Kooi 7, 4233 GPI in deze
vertegenwoordigd  door  haar  voorzitter  de heer  L. Smit,  hierna  te noemen:  'HBZ"

Verklaren  hierbij  dat  zij de doelstelling  in deze  Prestatieafspraken  onderschrijven  en zullen

samenwerken  om  deze  doelen  en afspraken  te realiseren.

Aldus  overeengekomen  en in drievoud  ondertekend  te  Vianen  op  13  december  2019

Gemeente  Víanen Fien  Wonen HBZ

M.G.M. V ij E. ter  Borg L. Smit

Voorzitter
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Gemeeníe  Vijföeeíenlanden,  veíeniging  Huuídeís  Belang  Zedeíik  (HBZ)  en Fien  Wonen

'  Bij gemaakle afspraken geldl dal de on[wikkellng van de woonvlsle V0fheerenlanden (en daamee ook de slralegrsche visie en energielransNrevisie) b8 he[ maken van de afspraken
nog ruel afgerond Is Indren de vas[gerdelde woonvlsle ïQfheerenlanden en pres[al!eafspraken conffic[eren,  zullen  parlqen ín overleg  [reden

In[erdre parl0en rn 2020 íe komen íoí een gezamenl0k bod meí de 2 andere corporalres en overige huurderwrganisaIies ín Víjfheerenlanden
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Flen  Wonen í. Toewijzen  naar  inkomen  (loewijzingsgíaad):  van  de vrijkomende  sociale  huurwoningen  moeí

minsíens  80%  woíden  íüegewezen  aan  de doelgroep  meí  een  inkomen  íoí  38 035  (prjspeil  2019)

Tüí  2021 mag  íO%  van  deze  woningen  wüíden  íoegewezen  aan  huishoudens  meí  een  inkomen

füssen  38 ü35  en 42.436  (pn'jspeil  20fö)  De overige  fü%  van  de vnjkomende  woningen  mogen

cnmüraíipis  vnj íüewijzell,

Zowel  bij de gemeeníe  als bij HBZ  is eí  behoefie  aan  meeí

infoímaíie  oveí  de íoewijzing  Fien  Wonen  zegl  íoe in 2020

over  de puríen  í, 2 en 4 een  píeseríaíie  / woíkshop  íe

oíganiseíen  (eví gezamenlijk  mel  andeíe  gemeeföen  I

Wünlnm':01'pOr8íleSj
2 Passend  íoemjzen'  Huishoudens  meí  een inkümen  ondeí  de huuríoeslaggíens  (22.700  eum  voür

eenpeísoonshuishoudens,  30 825  euro  voor  meerpeísoonshuishoudens)  moelen  sinds  1 januaíi

2ü16  een  woning  íoegewezen  krljgen  mel  een  íekenhuuí  ündeí  de zogenaamde  affoppingsgrenzen

(607,46  euío  voor  één-  en hheepeísoonshuishüudens  en 65103  euío  voor  dne-  en
meeípeísoonshuishüudens)  Cüípüíaíies  zijn daaíoe  verplicht  in íen  minsíe  95%  van  de gevallen

Ze hebben  een  maíge  van  5 píocení  VOOí uihondenngssiíuaíies

3 Jaanijkse  huurveíhoging  Fien  Wonen  voerí  een  gemaligd  beleid  jaanijkse  huurverhoging  vüoí  de

pímaiíe  doelgroep  (prljspeil  2fü  9: < € 38 C135,-) Het  inflaíiecijfer  woídí  hieíbij  als maximale

qemiddelde  huurveíhoqinq  qehaníeeíd.

4 Huursomslíjging  de huuísomsíijging  is maximaal  inflaíiepeíceníage  + ü % De meeíopbíengsíen

van  de hogeíe  huurveíhoging  gebruikl  Fien  wonen  voüí  invesíeíingen  in haar  woningvooíaad

5 Rappoítage'  aan  de belanghouders  woídí  halí]aadijks  iníomaíie  veíslrekl  over  de

wooníuimíeveídelinq  Woonqaard
Beide  belanghoudeís  woíden  op de hoügíe  gehouden  dooí
Fien  Wonen

e Síun'ng  üp woonlasíen  Fien  Wonen  wil huuíders  en woningzüekenden  meeí  bewusí  maken  van

de woonlaslen  en heí  gebruik  van  eneígie  en gaaí  zell  aclieveí  sfüren  üp lüíale  wüünlasíen  in hel

kader  van belaalbaaíheid  In samenweíking  meí  Woongaaíd  woídí  de pilol  'Sfüíen  op woonlaslen'  in

2020  uiígeweíkí  (huurprljs  en vasíe  lasíen  in beeld  brengen  bij aanbieden  van  de woning)  en Fien

Wünen  heefi  woonlasíen  in haar  nieuwe  huurbeleid  verweíkí  (implemeníaíie  vanaí  2020)

De íealisaíie  hiervan  is afhankelijk  van  Woongaaíd  en de

hierbij  aangesloíen  corporalies  Mogelijk  daí  dií  dus  nieí

eerder  uilvüeíbaaí  is dan  in 2ü20/2021

Fren Wonen 7 Porleíeuilleslraíegie  Fien  Wonen  henjkí  in 2020í2021  haar  püríefeuillesíraíegie  Op  deze  manier

wil zij een  scherper  inzicfü  cíeéeíen  in a behüefíen  van specifleke  doelgíoepen,  b woningbehoefle

vanuií  woningmaílgebied  Uírechí  en c invulling  geven  aan de in 2fü  912020  op íe síellen  Woonvisie

doür  de qemeenle

Gemeenke  /  Fren

Wonen

8 Beperken  woonlaslen  parlijen  zeffen  zich  in om de wüünlasíen  (gemeeníelijke  lasíen,  zoals  woz

en aívalheffing,  servicekoslen,  eneígielaslen)  íe beperken  oí íerug  le dn'ngen
De gemeeníeraad  wordí  uRdmkkelijk  gevíaagd  hieraan  mee

íe weíken  Immeís,  de woonlaslen  worden  in íoenemende

maíe  bepaald  door  hefflngen  en eneígielasíen.  Bepaalde

inkomensgrüepen  íaken  hieídüor  financieel  in de verdíukking

9 Gemeeníe en Fien Wonen geven in 2020 waar nodig üpvolging aan heí Woonvisie ííalecí
Speciale  aandachí  gaaí  hierbij  uií  naaí  de verhuisbehüefis  van  senioíen  en zoígbehoeffigen

(beschemid wonen}.

Dií  is een  uilgespíoken  iníeníie  om dií gedeeld  op ie  pakken

samen  mel  andeíe  coípüraíies,  aíspíaken  hieíover  moeíen
noq  qemaakí  woíden

í O Evaluaíie  weíkafspíaken  m b k hel  vooíkomen  van  uiíhuiszeffingen De weíkafspíaken  woíden  in 20í9  gemaakí  íussen  de

qemeeríe  en de 3 woninqco@oíelies
2021-2024

Flen  Wonen Vanaí  2021  moeí  de gemiddelde  íoewijzingsgíaad  in de beíeikbare  voürraad  (< € 651ü3  pm 201  9)

m:n:maal  90%  Ziin (:n 2019  :S d:í  nl)q 80%)
Afbouwen  niel  DAEB  oorlefeuille

Fien  Wonen/

Gemeenke

In 2020 heeff de gemeeníe  V5fheeren1anden een nieuwe wüünvisie  opgesíeld  die íekening  houdí
meí  de gemeeríelijke  heíindeling  Vijfheeíenlanden  en de föeííeding  van  deze  gemeeníe  íoí  de

píovincie  Uííecht  Daí  víaagí  om een henjking  van  de porlefeuillegííaíegie  in 2020  / 2021

Gemeerúe

De gemeeníe  zel  zich  aclieí  in voor  heí  vinden  van  nieuwbouwlocaíies  voor  sociale  secloí

huurwoningen,  üm  zodoende  ruimíe  íe bieden  voor  hel  íealiseíen  van  de süciale

volkshuisvesíinasüooave  door  Fien  Wonen

Züals  íoí op heden  ook  gebruikelijk  is



Specifieke  doelgroepen  I projecten  en Flexíbilíteií
2ö20

Gemeen[e  /  Fien

Wonen

í Síafüshoudeís'  Fien Wonen  huisvesí  minslens  heí aanlal  síaíushouders  uií de gemeemelijke
íaeksíellíng  van de gemeenle  Vijfheeíenlanden  (veídeeld  naaí  íaíü oveí  heí aaníal  veíhuuíeenheden
van de 3 corpoíaíies)

Gemeen[e  /  Fren
Wonen

2 Bijzündeíe  doelgíoepen  samen meí de gemeeníe  woídí  vasígesíeld  welke  bijzondere  doelgíoepen
moeiíe hebben  om zelfslandig  in hun huisvesling  íe voorzien  en woíden  de mogelijkheden
ünderüchí  om hieí  invullinq  aan íe qeven

Zie ook puní 9 in beschikbaarheid

Gemeenke1HB7]

Fien Wbnen

3 Maameí  oplossing(en).  Fien Wonen  Paríijen  zeííenzeí  zich in üm voor  bepaalde  doelgíoepen

waaí  maaíweík  vooí  nodig  is í zljn (bijvooíbeeld  iongeíen  íoí 23 jaaí  en spoedzoekers)  en
gezamenlijk  loí innovaíies  íe komen gezamenlijk  íe zoeken  naar  een maaöerk  üplüssing

GemeenleElen
Wonen

4 Bescheímd  wonen  Fien Wonen  síelí  1 woning  beschikbaar  voür  de íegulieíe  uilsíroom  en
ambulaníisenngsüpgave  beschennd  íhuis Fien Wonen  helpí  mee zorg íe tkagen  voür  een güede
inbedding  in de wijk en buuí  en aan íe sluiíen  op heí gemeeníelijke  meldsysíeem  bij signalen  van
nieí-acuíe  psychische  pmblemaíiek  Gemeeníe  oíganiseerl  achíervang  in geval  van acuíe
ínoodlsiíuaíies  vsn dp hewünsí

De huurkosíen  komen VOöï rekening  van de gemeeríe  /
zoíginsíelling  / huuíder

Gemeen[e/Flen
Wonen

5 Wbonzorgüpgave  Fien Wünen  üríwikkelí  in 2[)2ü meí de gemeeníe  en de 2 andere  plaaíselijke
woningcoípoíaues  een weíkwijze  íond afslemming  van aanwagen  vanuil  zorginsíellingen  / inwüneís
voorwoünzoíginiíiaíieven  FienWonendraagíinhoudelijkebijaanheíondemoekvandegemeenle

naaí  de woonzoígopave  in 202[)

De focus  vüor  2020  ligí op hel beschikbaar  síellen  van een
klein aanlal  woningen  vooí  bescheímd  íhuis mel  moniíonng
van de íealislische  behoefie  aan deze  woningen  Deze focus
sluií aan bij de besíuuílijke  aíspíaken  ambulaníisenng  Uí6  en
de huisveslingsopgave  in de AV íegio  (zie onder  punl  4)

Gemeen[e/Fren
Wonen

6 Toevüegen  woningen  in Meeíkeík.  in 2C)20 besluiívonning  oveí  heí aínemen  van 45 woningen  in

heí nieuwbouwprüiecl  Weide  Il íe Meerkeík
7 Níeuwbouw  Lexmond.  In 2020 besluifüorming  over  de realisaíie  van í [] gíündgebünden  (biobased
woningen  in heí nieuwbouwpíojecí  Killesíeijnslraaí  Il íe Lexmond

Heí píojecí  heefl  verlraging  opgelopen  op heí deel waaí
koopwoningen  gebouwd  kunnen  woíden.

8 Inbíeilocaíies  Vijíheeíenlanden  (deel vooímalig  Zedeíik)  mogelijkheden  gezamenlijk  bespíeken
en onderoeken  van inbíeilocalies  (zoals de Kandelaaílocaíie  in Ameide)
9 In het geval de gemeenle  of andere  paíijen  nieuwe  locaíies  oí píojeclen  beschikbaaí  hebben
waaí  zich kansen  voordoen,  dan gaaí de gemeeríe  / paríjen  in gesprek  met Fien Wonen  oveí  de
mogelijkheden  om, beíaalbare  huurwüningen  voür  (gíoepen)  huishoudens  met een specifieke
(zoíg)víaag  íe realiseíen

Fien Wonen  leverí  hiermee  een bijdrage  aan de bredeíe
züígvaag  van psychisch  kwelsbaíe  inwoneís  waaíij  de
gemeeníe  en de corporaíies  aíspíeken  Om dB opname  Van
psychische  kwelsbaíe  inwüneís  föí ondenerp  íe maken  van
heí OVeíleg luSsen gemeemen  en WOningCCFpOïalieS

1 ü Gezamenlijk  oveíleg  mbí mogelijkheden  vooí  passend  huisvesíen  senioren  (langeí  íhuis oí juisí
dooísííüom  bevoídeíen)  en zorqbehoeffiqen  (beschennd  wonen)

Overleg  is ook opgeslaí  in samenwerking  íussen  gemeeföe
en alle corpoíalies  in Vifheeíenlanden

Fren Wonen  /
Gemeenle

Voorígang  oníwikkeling  nieuwbouwplannen  Weide  II Meerkeík  en Kllesíeijnstíaaí  II Lexmond
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Fren Wonen

4 Eneígielabel  de focus  van Fien Wonen  is om in 2022 een eneígielabel  íe behalen  van gemiddeld
label B (Energielndex  gemiddeld  lageí  dan 1,40)  op de dooí  íe exploileíen  vooííaad  en de C02
íeducíiedoelsíelling  in 2035  íe behalen  (in 2füG1 is duurzaamheidsbeleid  Fien Wonen  vasígesíeld

waann  een veísnellina  van 2050 nahí  2035  woídí  naqesííee{d)

Op dií momerí  is de EI gemiddeld  152

2 Plaaísing  zonnepanelen'  voorígang  plaalsing  zonnepanelen  (eind 2022  op ong 800 woningen)

3 Na-isolaíie  vüoí  hel bezií  in VijTheeíenlanden  woídí  een budgel  van € 0,8 miljüen geíeserveeíd
voor  na-isolalie  van de besiaande  voorraad

Onder  na-isolaíie  woídí  veísíaan  íoevoegen  van dak-  vloeí
en spouwisülaíoe  en heí plaaísen  van isülaíieglas  (HR++)
Adressen  wüíden  in heí 1e kw 202C1 naar  síakehülders
gesíuuíd

4 Vervangen  cv kelels voor  2020  is budget  beschikbaaí  voor  heí vervangen  van cv keíels  op leefiijd Aaníal  womí  in heí íe kw 2020 naar  síakeholdeís  gesluurd.

5 Andere  (wamííe)  vooi'zieningen  naasí  heí plaaísen  van zonnepanelen  würden  aanvullende
insíallaíieíechnische  mogelijkheden  onderzochí

Bijvooíbeeld  luchmamiíepompen  en warmíeneíwerken  íer
vervanging  van collecíieve  cv-keíels  oí vervangende
waímíevoorzieningen  vüoí  eengezinwoningen  (zoals  de hoge
íemoeíaíuuí  warmleoümoí

6 Het indien  mügelijk  íoepassen  van bio-based  maíenalen  c q C02  reducíie  (bijv píojecl  Killesleijn
II Lexmond,  en íoepassing  bij renovaíiemaíenaal)  is opgenomen  in heí duurzaamheidsbeleid  en
woídí  vanal  2020  uiíqevoeíd

Gemeen[e  /  Fren
%nen

7. Gasloos  volgend  op gemeeníelijk  eneígieííansiíiebeleid  woíden  nieuwbouwwoningen  gasloüs
qebouwd

Is weffelijk  geíegeld  Gemeeníe  ondersíeufü  gasloos  bouwen
dooí Pve

Gemeenle  /  Flen

Wonen
8. I.h k v haímonisaíie  Reserve  Vülkshuisvesíing  zorgen  gemeeníe,  Fien Wonen  en de 2 oveíge
plaaíselike  woninqcorpoíaíies  VOOí aísíemminq

Zoals bespíoken  in BO reserves  han'noniseren:  financiën  mei
de vakafdelinqen.
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Flen Wonen Voorlqanq  maken meí plaaísen  zonnepanelen
Gemeerúe  /  Flen
Wonen

Onderzoek  uifüoeren  naar  aanvullende  inslallaíielechnische  mogelíjkheden  voor  C02  íeducue

Gemeerúe  /  Fren
Wonen

Pilols  en duurzaamheidsprüjeden  üpslaíen  orn de versnelling  van C02  íeduclle  van 205C1 naaí
2ü35 íe realiseren  Gemeeníe  spafö  zich in om paíiculieíen  mee íe nemen voür  succesvol  oveígaan
op 'gasloos'
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Fien Wonen
í Wijkbeheeí  Fien Wonen  íeserveeí  voür  Zedenk  een budgel  van € 45 00CI,OO vüür  leeThaaíheid

vooí  bJvooíbeeld  de inzeí  van de wijkbeheerdeís  en BuurlBemiddelinq.
2 Huuídeí  aan lop veíder  uihuerken  paríneíschap  huuídeís  I Fien Wonen Huuíder  aan íüp Fien Wonen  geefi  de huuídeí  meeí  zelfíegie

I keuzevnheid
Fien Wonen  /
Gemeenle

3 Signaleíen  Hel signaleíen  van problemaíische  siluaíies  achíeí  de voordeuí  in een víoeg  sladium

4. Woonfíaude  we nodigen  de gemeenle  uií om loí een weíkwijze  le komen  waaíbij  we, íekening
houdend  meí de geldende  íegelgeving,  komen  íüí een adsqueíe  aanpak  van  woonííaude

5 De gemeeníelijke  wijkambassadeurs  en de wijkbeheeídeís  veíkennen  een gezamenlijke  aanpak
VOOÏ wikbeheeí  o a bi de aanpak  van slechl  íuinondeíhüud

Fien Wonen Inzeí  wijkbeheeí  wüídí  qedaan  VOOÏ leeThaíe wiken

Gemeen[e  /  Flen
Wonen

Buuríbemiddeling  wüídí  gezamenlijk  ingezeí  om de leefbaaíeid  in de wijken  íe bevüíderen  Fien
Wonen  belaalí  naaí  raío vooí  aaníal  woningen  in vooímalig  Zedeík  (overigens  heeff  een van de

corpoíaíies  in Vi$heeíenlanden  geen BuuríBemiddeling)

Gemeenle  /  HBZ
/  Flen Wonen

Paríijen  bekijken  samen  of eí kemen  zijn die eAía  aandachí  nodig hebben Op basis hiervan  vindí
een píofüeíng  plaals  en woídí  er samen  opgeííokken  om íe komen  íoí een Plan van aanpak

Meí name  gaaí  heí hier  om de problemabek  íondom  de
leeföaaíheid  in de kleineíe  kemen
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202(1 - 2024

Fien Wonen  /

Gemeenle
í Invesíeíingen  nieuwbouw  Fien Wonen  neeml  zich voür  de kümende  jaren  íe invesíeíen  in

2022 Killesíeijnsíraaí  Lexmond  / í 0 wüningen

2ü22-2024  De Weide  Il Meeíkeík  / 27 woningen  (píojecí  loüpí nog 2 jaar  veíder,  45 woning  íoíaal in
Weide  ll)

Om de invesíeíingen  íe kunnen  handhaven  is een gemaíigde
sociale  gondprijs  van qrooí  belanq

Daamm  veíbindí  de gemeeríe  zich om de landelijke  noím van
24 000,-  euío  incl blw íe handhaven  (gemeeríe
í/ipheeíenlanden  heefl  nog geen sociale  gíondpíijs
vasígesíeld)

2 Teru(lkoop  Vov wonfögen  vooí  sociale  voorraad  in de pennde  2020  - 2024:  31 woninqen
3 0nderzoek  van 'líansïomíaíie-opgave'  om doelsíellingen  uil de poríeíeuilleslraíegie  le íealiseren.
een aanpak  onöikkelen  vooí  complexen  mel  een üpgave  ivm (woon)íechnische  veroudenng  en / üf
passendheid  bij de doelqroep
4 2020 - 2024 invesíenng  duurzaamheid  vooí  heí gehele  bezií  volgens  püríefeuillesíraíegie  en
duurzaamheidsbeleid

Heí belíefí  hier  zonnepanelen  en na-isülaíie

5 Desinvesíenng  2020  - 2024'  veíkoop  25 woningen  Verkoüp  wüídí  gedaan  om invesíenngen  in
beíaalbaaíheid,  beschikbaaíheid  en duurzaamheid  uií íe kunnen  voeíen

Hel belíeff  hier  geselecíeeíde  Vov woningen  die íeruggekocfü
wüíden  (en deíhalve  gelijk  doorveíkochí)  en woningen  die op
de verkoüplijsí  zijn geplaalsí  o b v heí Síraíegisch
Vooríaadbeleid

Voor  heí geborgd  financreren  van bovengenoemde  rnvesleringen  Is een acMervangposrlie  van de
qemeenle  nodiq Dil is voor  2020  reeds  efqesproken


