SAMEN WONEN
SAMEN BOUWEN
VOOR DE BUURT
De SP-visie op wonen in Rotterdam tot 2030

INLEIDING

Wat willen bewoners zelf en hoe faciliteer je hun wensen en
ideeën, is in de ogen van de SP de belangrijkste vraag waar
ieder plan voor een fysieke aanpak -van wijk tot woningblokmee moet beginnen. Veel Rotterdammers zijn zelf heel goed in
staat invulling te geven aan verbeteringen in hun wijk, maar de
bestaande structuur van informatie en participatie maakt dit
niet goed mogelijk. Om dit probleem aan te pakken geeft de SP
speciale aandacht aan huurders, door extra ondersteuning in
de vorm van een centraal punt per wijk en extra ondersteuning
van huurdersorganisaties in de aanloop naar de prestatieafspraken.
Rotterdam moet zorgen voor voldoende woningaanbod. Met
name in het goedkope- en middensegment moet het aanbod
daarom groeien. Door nieuwbouw en herbestemming van
leegstaand vastgoed vergroot Rotterdam haar voorraad met
30.000 woningen. De druk op de sociale voorraad mag niet
verder toenemen, extra inzet voor de huisvesting van statushouders is daarom noodzakelijk.
Een substantieel deel van de Rotterdammers leeft in armoede
door te hoge woonlasten (RIGO 2014). De afgelopen jaren zijn
de huurprijzen gemiddeld 13% gestegen door de extra huur-

verhoging bovenop de inflatie en huurmaximalisatie bij nieuwe
verhuur. Structurele maatregelen zijn komende jaren noodzakelijk, om de ‘betalingsrisico’s’ van huishoudens met minstens
20% te verlagen. Dat betekent huurmatiging in combinatie met
passend toewijzen en het uitbreiden van de goedkope sociale
voorraad.
Achterstallig onderhoud en technische problemen bij zowel
particuliere- als corporatiewoningen krijgen prioriteit in Rotterdam. We kiezen voor renovatie in plaats van sloop/nieuwbouw.
De gemeente zet met hulp van het Rijk vol in op de verbeteringen van de particuliere voorraad en ondersteund niet-draagkrachtige Rotterdammers met leningen voor onderhoud,
energiebesparing en funderingsherstel.
Rotterdam streeft de doelstellingen na uit het landelijke
energieakkoord: gemiddeld energielabel B in 2020. Hiertoe zet
ze samen met corporaties de komende jaren vol in op het verduurzamen van de woningvoorraad. Dit levert een win-win-win
situatie op: een bijdrage aan het milieu, een verlaging van de
woonlasten en meer banen. Voor de particuliere woningeigenaren komt er aantrekkelijke leningen voor energiebesparingsmaatregelen aan hun woning en een fonds voor collectieve
groene initiatieven.

1.BEWONERS CENTRAAL

Wat willen bewoners zelf en hoe ondersteun je hen in het realiseren van hun wensen en ideeën, is de belangrijkste vraag waar
ieder plan voor fysieke aanpak -van wijk tot woningblok- mee moet beginnen. Veel Rotterdammers zijn zelf heel goed in staat
invulling te geven aan verbeteringen in hun wijk, maar de bestaande structuur van informatie en participatie kan veel beter. Huurders verdienen de speciale aandacht, extra ondersteuning in de vorm van een centraal punt per wijk en extra ondersteuning van
huurdersorganisaties in de aanloop naar de prestatieafspraken.
Schaal van de buurt
Projecten om aanpassingen te doen in de fysieke staat van
woningen, nieuwbouw of renovatie worden aangepast op
de schaal van de buurt. Intiatieven vanuit bewoners zelf, met
draagvlak in de buurt, verdienen altijd de voorkeur en de steun
vanuit de gemeente. Daarnaast zullen fysieke plannen altijd integraal uitgewerkt worden, rekening houdend met de wensen
van bewoners op andere vlakken, zoals voorzieningen, zorg en
welzijn.
Bewonersplatform bij ieder plan
Plannen vanuit marktpartijen, corporaties of gemeente beginnen met het opzetten van een bewonersplatform, met een goede afspiegeling van de buurt. Dit platform toetst samen met de
gebiedscommissie de wensen, ideeën en het draagvlak onder
bewoners in het gebied. Uiteindelijk wordt elk plan getoetst
met een draagvlakmeting.
Jongeren en diversiteit
Binnen de huidige inspraakmodellen zijn jongeren ondervertegenwoordigd. Ook zijn ze geen goede afspiegeling van de diversiteit aan bewoners die Rotterdam rijk is. Ga daarom experimenteren met nieuwe en andere vormen van inspraak en doe
extra moeite om deze groepen te bereiken, door bijvoorbeeld
het betrekken van lokale (multiculturele) organisaties.
Huurdersplatform
Gemeente en corporaties faciliteren en bekostigen een stedelijk platform voor huurders, om te voorzien in de noodzakelijke
(onafhankelijke) informatievoorziening en ondersteuning van
huurdersorganisaties. Dit zodat zij hun rol als gelijkwaardig
partner bij de prestatieafspraken goed kunnen vervullen.

Huurderssteunpunt in ieder gebied
Ondersteuning van huurders verdient in Rotterdam bijzondere
aandacht. De gemeente zet zich samen met corporaties in voor
een centraal punt per gebied, waar huurders terecht kunnen
voor informatie, vragen en klachten. Het Huurteam, gesprecialiseerd in ondersteuning van huurders in de particuliere
voorraad, wordt hier onderdeel van.
Wooncoöperaties, bewoners aan zet
De gemeente en corporaties steunen bestaande initiatieven
van bewoners voor wooncoöperaties, kijken wat zij kunnen
doen om deze mogelijk te maken en zetten zich actief in om
meer wooncoöperaties in Rotterdam van de grond te krijgen.

MEER DAN HUIZEN ALLEEN
Wonen is meer dan huizen alleen, relaties tussen bewoners en de gewenste voorzieningen zijn essentieel om
fysieke aanpak in een gebied tot een succes te maken.
Sociologe Miriam van der Kamp heeft onderzoek gedaan
naar de zogenaamde ‘veerkracht’ van wijken. Met deze
veerkracht doelt ze op dat wat maakt dat sommige wijken
het beter doen na een mindere periode. In haar ogen zijn
het altijd mensen die het verschil maken. Daarom is het
juist voor een Woonvisie belangrijk om bewoners centraal
te stellen en de visie met en voor hen te maken.
‘Wat nogal eens over het hoofd wordt gezien, is dat het niet
altijd hoeft te gaan om grote veranderingen en de instroom
van bewoners, maar dat revitalisering tot stand kan komen
door kleinschalige initiatieven van de zittende bevolking die
medebewoners stimuleren om samen actief aan de slag te
gaan voor hun buurt.’
(Van der Kamp, Veerkracht van Wijken, pagina 12)

DE NIEUWE WONINGWET

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe woningwet biedt huurders meer rechten en nieuwe kansen
om invloed te krijgen op het woonbeleid en hun eigen woonomgeving. De gemeente kan hierbij een stimulerende rol spelen
door huurders in de extra te ondersteunen.

WOONCOÖPERATIE

Bewoners die hun huurwoningen willen kopen van een
woningcorporatie en/of die samen willen beheren, kunnen
een wooncoöperatie oprichten. Voorwaarde is dat er ten
minste vijf dicht bij elkaar wonende huurders van corporatiewoningen zijn die dit willen. Ze kunnen hun intentie om
een wooncoöperatie op te richten melden bij de woningcorporatie. Om initiatiefnemers tijd te geven hun plannen
te ontwikkelen, mag de woningcorporatie de woningen
vervolgens voor een periode van een half jaar niet verkopen
aan anderen dan de aspirant-leden.

PRESTATIEAFSPRAKEN

Onder de nieuwe Woningwet krijgen huurders meer te
zeggen over het lokale huurbeleid. Huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten moeten voortaan samen tot prestatieafspraken komen. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn
hierbij de uitgangspunten. In de prestatieafspraken worden
jaarlijks afspraken gemaakt over huurprijs, aantallen woningen, onderhoud, renovatie, energiebesparing en nieuwbouw.

Meer informatie: www.woningwet2015.nl

1.BEWONERS CENTRAAL
ROTTERDAM INVESTEERT IN:

Extra budget voor alle huidige instrumenten om bewonersinspraak te bevorderen, waaronder het budget voor
gebiedscommissies en bewonersorganisaties.
Daarnaast trekken we extra geld uit om bij ieder plan een
bewonersplatform op te richten, deze professionele
ondersteuning te bieden en te kunnen experimenteren
om jongeren en bewoners met diverse multiculturele
achtergronden beter te betrekken bij de participatie.
Een stedelijk platform voor huurdersorganisaties en een
huurderssteunpunt in ieder gebied, in samenwerking met
de Vraagwijzer.
Campagne voor wooncoöperaties om bewoners goed
voor te lichten en ze te ondersteunen bij het oprichten
hiervan.

2. VOLDOENDE WONINGAANBOD

Rotterdam moet zorgen voor voldoende woningaanbod, met name in het goedkope- en middensegment moet het aanbod groeien. Door nieuwbouw en herbestemming van leegstaand vastgoed vergroot Rotterdam haar voorraad met 30.000 woningen. De
druk op de sociale voorraad mag niet verder toenemen, extra inzet voor de huisvesting van statushouders is dus nodig en samen
met corporaties gaan we voor behoud van de huidige voorraad sociale woningen, onwenselijke sloop-nieuwbouw wordt gestopt.

Bouwen naar behoefte
Rotterdam vergroot het aantal woningen, zowel in het goedkope- als het middensegment, door in te zetten op nieuwbouw
en herbestemming van leegstaand vastgoed. De SP zet in op
30.000 extra woningen tot 2030, waarvan minimaal 10.000 in
het sociale segment, afgestemd op de behoefte van de wijk.
Extra inzet komt er voor de huisvesting van statushouders, de
druk op de sociale huisvesting mag niet (nog) verder worden
vergroot.
Behoud sociale huisvesting
Rotterdam zorgt samen met de corporaties dat de huidige
voorraad goedkope woningen (ook onder de kwaliteitskortingsgrens) behouden blijft, door in te zetten op huurverlagingen, geen verkoop van sociale huurwoningen en renovatie in
plaats van sloop-nieuwbouw. Onwenselijke nieuwbouwplannen zoals in de Wielewaal, op de Putsebocht en in Oudeland
worden onmiddellijk gestopt.
Leegstand
Rotterdam zet maximaal in om leegstaand (kantoor)vastgoed
om te vormen naar woningen (streefcijfer). De gemeente
geeft zelf het goede voorbeeld door leegstaand gemeentelijk
vastgoed om te vormen en zorgt dat huisvesting bij zorginstellingen zo veel mogelijk behouden blijft voor ouderen die zorg
behoeven.
Ouderen en gehandicapten
Ouderen en gehandicapten hebben recht op een voor hen
geschikte en toegankelijke woning. Aanpassing van de huidige
woning kan als mensen dat willen, zodat ze in hun vertrouwde
huis en buurt kunnen blijven wonen. Toets alle nieuwbouwprojecten op levensloopbestendigheid en toegankelijkheid voor
mensen met een handicap.

Tijdelijke verhuur en anti-kraak
Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet heeft sterk de
voorkeur boven antikraak. Rotterdam stopt op korte termijn de
samenwerking met grote anti-kraak verhuurders en organiseert
dit via corporaties of met kleine coöperatieve organisaties.
Kluswoningen
Rotterdam zet kleinschalige kluswoning-projecten voort en
zorgt daarnaast voor klus-huurwoningen tegen een lage huur
voor starters waarvoor kopen nog niet haalbaar is, met een
goede regeling om op termijn de woning te kunnen kopen.
Grondprijzen
Gemeentegrond is geen melkkoe. De gemeente stimuleert de
bouw van nieuwe woningen door aanpassingen in het grondprijsbeleid en erfpachtregelingen. Hoe goedkoper de woning,
hoe goedkoper de grondhuur (naar Utrechts model).
Stop met de Rotterdamwet
De Rotterdamwet wordt in Rotterdam niet meer toegepast. Het
is een onzinnig instrument dat mensen die een laag inkomen
gelijkstelt aan problemen en bovendien het woningaanbod
voor deze specifieke doelgroep verkleint.
De regio
We kijken realistisch naar wat de regiogemeentes willen en
kunnen doen op het gebied van sociale huisvesting, maar
schuiven geen verantwoordelijkheid af. De komende jaren
maken we harde afspraken onderling, samen met de provincie,
die er op toeziet dat deze nageleeft worden.

HUISVESTING STATUSHOUDERS
NAAR GOED VOORBEELD LIMBURG
De Provincie Limburg zet in op ‘Limburgs
maatwerk’, door te zorgen dat voor elke sociale huurwoning die extra gecreëerd wordt
voor statushouders, er minstens één extra
woning voor andere actief woningzoekenden beschikbaar moet komen. Dit gebeurd
door nieuwbouw, het omvormen van leegstand en het beheren van te koop staande
woningen.
Binnen de Provincie Zuid-Holland is het
ook wenselijk dat de gemeentes gezamelijk
met een plan komen. Voor Rotterdam is
het belangrijk dat ook de regiogemeentes
meer huisvesting in het sociale huursegment
gaan bieden aan statushouders en reguliere
woningzoekenden.

DE KAALSLAG IN NIEUW-CROOSWIJK

Sinds 2006 zijn er in Nieuw-Crooswijk 900 woningen gesloopt en zijn er slechts 400 woningen terug gebouwd. De gesloopte
woningen waren betaalbare, sociale huurwoningen, voornamelijk van Woonstad Rotterdam. De nieuwe woningen zijn merendeels koop – met uitschieters tot zelfs 500.000 euro!

Geen terugkeer

Alhoewel Nieuw-Crooswijk een hechte en sociale buurt was,
kregen de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Croowijk
niet de mogelijkheid om na de sloop terug keren naar hun
oude buurt. Een deel van de wijk werd lang niet gesloopt, en
kreeg tijdelijke bewoning middels anti-kraak. De oorspronkelijk bewoners die achterbleven hebben alles in het werk
gezet om de sociale cohesie in de wijk te behouden, samen
met de nieuwe wijkbewoners trokken zij op om verdere
sloop tegen te houden, waardoor ee klein deel van de wijk
werd gered, voorlopig tenminste..

Nieuwe woningen

De verkoop van de nieuwe woningen liep erg moeizaam en
prijzen zijn meermaals verlaagd. De nieuwe huurwoningen
vallen grotendeels boven de liberalisatiegrens met huren
tot wel 1300,- per maand. In dit segment zijn veel verhuizingen, doordat mensen elders goedkoper kunnen huren. Dit
komt de sociale samenhang in de wijk, die door de sloop
broos is geworden, niet ten goede. Voor de toekomst is er
wel een sprankje hoop, ook corporatie Woonstad geeft toe
dat de aanpak in Crooswijk niet de juiste was, en belooft
beterschap. De SP ziet deze belofte graag terugkomen in de
aanpak van de wijk Wielewaal!

2. VOLDOENDE WONINGAANBOD
ROTTERDAM INVESTEERT IN:

Het vergroten van het aantal goedkope- en middeldure
woningen, zowel door bij te bouwen als het omvormen
van leegstaand vastgoed met 30.000 woningen tot aan
2030.
Het behouden van sociale huurwoningen, door te stoppen met slopen en ongewenste nieuwbouwprojecten.
Huurverlagingen worden gebruikt om woningen binnen
de sociale sector, onder de aftoppingsgrens en liefst ook
de kwaliteitskortingsgrens, te behouden.
Levensloopbestendige woningen, zowel door nieuwbouw, als door het aanpassen van bestaande woningen
(budget hiervoor wordt beter ingezet). Hierdoor zijn er in
Rotterdam voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten.
Extra inzet op herbestemming van leegstaand vastgoed,
te beginnen met het eigen, gemeentelijk vastgoed, zoals
scholen en kantoren.
Kleinschalige kluswoning-projecten, zowel koop als
huur, met aantrekkelijke regelingen.

3. BETAALBAARHEID

Een substantieel deel van de Rotterdammers leeft in armoede door te hoge woonlasten volgens de normen van het
Nibud. De afgelopen jaren zijn de huurprijzen gemiddeld 13% gestegen door de extra huurverhoging bovenop de inflatie en huurmaximalisatie bij nieuwe verhuur. Structurele maatregelen zijn komende jaren noodzakelijk, om de ‘betalingsrisico’s’ van huishoudens met minstens 20% te verlagen. Dat betekent huurmatiging in combinatie met passend
toewijzen en uitbreiden van de goedkope sociale voorraad.
Corporaties terug naar hun kerntaak
Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun kerntaak:
zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. Corporaties
worden niet gevraagd te investeren in andere zaken dan het
onderhoud van hun eigen voorraad en maatregelen die de
betaalbaarheid ten goede komen.

Aandacht voor gezinnen
Uit het betaalbaarheidsonderzoek van RIGO blijkt dat gezinnen
een groot risico hebben om hun huur niet meer te kunnen betalen. De gemeente voert dan ook een lobby naar het Rijk om
de huurtoeslagregels voor gezinnen te versoepelen. Corporaties voeren huurmatigingen door voor risico-gezinnen.

Stop de huurverhoging
In Rotterdam wordt de extra huurverhoging bovenop de
inflatie actief bestreden, zowel in lobby richting het Rijk als
bij de Rotterdamse woningbouwcorporaties. De corporaties
moeten toe naar huren van ten hoogste 70% van de maximale
huurprijs.

Aandacht voor starters
Jongeren, studenten en starters moeten betaalbaar op zichzelf
kunnen gaan wonen. Kleine sociale huurwoningen zijn prima
geschikt voor starters en kunnen in bepaalde wijken bij voorrang aan hen toegewezen worden. Zolang jongeren onder de
23 jaar geen recht hebben op volledige huurtoeslag, past de
gemeente dat verschil bij.

Woonquote
Bij de jaarlijkse prestatieafspraken met corporaties en huurders
zet Rotterdam zich in voor het betaalbaar maken en houden
van de sociale huurvoorraad. Er komt een meerjarig convenant
waarin afspraken worden gemaakt over een aanvaardbare
woonquote (verhouding tussen inkomen en totale woonlasten,
inclusief energiekosten) per type huishouden. Het streven is
20% minder huishoudens in armoede in 2030 (normen Nibud),
door het matigen van huurprijzen en investeringen in het energiezuiniger maken van woningen.
Aanpak huisjesmelkers en Huurteam
We houden het huurteam in stand, gekoppeld aan het huurderssteunpunt in ieder gebied. Het Huurteam ondersteunt
huurders en controleert of de huurprijs van huurwoningen in
de particuliere sector overeenkomt met de geboden kwaliteit.
Middels deze controle pakt het Huurteam misstanden in de
particuliere huursector, zoals huisjesmelkers, aan en verbetert
de leefbaarheid van buurten.

Huisuitzettingen en schuldenaanpak
In Rotterdam worden wekelijks meerdere gezinnen afgesloten
van nutsvoorzieningen of uit hun huis gezet. We gaan dit uit
alle macht voorkomen. We continueren en optimaliseren het
Meldpunt Preventie Huisuitzettingen en er komt langdurige
ondersteuning om mensen uit de schulden te krijgen. We
investeren op wijkniveau in de relatie tussen professionals
(wijkteam) en de corporaties om deze problemen eerder te
kunnen signaleren en aan te pakken.

DE WIELEWAAL: NIEUW EN BETAALBAAR
Iedereen die beweert dat nieuwbouw in het sociale segment niet betaalbaar kan zijn, heeft het plan van bewoners ‘Van en Voor de Wielewaalers’
nog niet bekeken.
De Wielewaal, een na-oorlogs ‘nooddorp’ staat al jaren op de lijst om gesloopt te worden, helaas willen de gemeente en woningbouwcorporatie
Woonstad slecht 30 procent woningen terugbouwen in het goedkope
huursegment.
Voor de bewoners onacceptabel en daarom startte zij zo’n 5 jaar geleden met hun eigen plan voor nieuwbouw in de wijk. Het uitgangspunt
van de bewoners is levensloopbestendig en betaalbaar bouwen (woonlasten mogen niet stijgen) in de stijl van de oorspronkelijke wijk, wat ook
wel het vakantiepark wordt genoemd. De huren varieren van 475 tot 725
euro.
Inmiddels hebben veel partijen zich gecommiteerd aan het plan, van
Adri Duivestijn (oud PvdA-senator) tot investeerders. Alleen woningbouwcorporatie Woonstad ligt dwars. De bewoners zetten door en
richten, als het aan hun ligt, een eigen wooncoöperatie op, waarbij ze
zelf verantwoordelijk worden voor de organisatie en het beheer van de
huizen. Meer informatie: www.rotterdam.sp.nl

BETAALBAARHEID ONDER DRUK

Betalingsproblemen zijn, helaas, voor veel Rotterdammers een dagelijkse realiteit. Recentelijk onderzoek van het Nibud wijst
uit dat de problemen alleen maar groter geworden zijn: 45 procent van de Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen en 17 procent van de huishoudens geeft aan (zeer) moeilijk rond te komen (Geldzaken in de praktijk, 2015).
Volgens onderzoek van RIGO uit 2014 naar betaabaarheid in de sociale huursector in de regio Rotterdam houdt 26 procent
van de Rotterdamse huurders na betalen van de vaste lasten te weinig geld over om fatsoenlijk rond te komen (Inzoomen op
betaalbaarheid, 2014).
Een belangrijke reden voor de stijging van woonlasten zijn de extra (inkomensafhankelijke) huurverhogingen bovenop de
inflatie sinds 2013. Grote verhuurders mogen de huur ieder jaar verhogen met 4 tot wel 6,5 procent, als gevolg van landelijke
wetgeving. Sindsdien zijn de huurprijzen gemiddeld met 13 procent gestegen (Woonbond). Ook zijn de huren fors gestegen,
door wijzigingen in het puntensysteem en doordat woningbouwcorporaties structureel de huur maximaliseert bij nieuwe
verhuur.

3. BETAALBAARHEID
ROTTERDAM INVESTEERT IN:

Het verlagen van betalingsrisico’s (en daarmee de gezinnen in armoede) met ten minste 20%, middels afspraken
met corporaties en huurders over een aanvaardbare
woonquote in de prestatieafspraken. De woonquote uit
het meerjarige convenant vormt hierbij de richtlijn.
(Ism de corporaties) het verlagen van huren voor risicogroepen, zoals starters, jonge gezinnen en mensen
die langere tijd met een significantie inkomensdaling te
maken hebben.
De relatie tussen professionals (wijkteam) en de corporaties op wijkniveau, om betalingsproblemen eerder te
kunnen signaleren en aan te pakken.
Het in stand houden van het Huurteam, als onderdeel
van de huurdersteunpunten per wijk
Het voorkomen van huisuitzettingen door het functioneren van het Melpunt Preventie Huisuitzettingen te
optimaliseren.

4. ENERGIEBESPARING

Rotterdam streeft nog altijd de doelstellingen na uit het landelijke energieakkoord: gemiddeld energielabel B in 2020. Hiertoe zet
ze samen met corporaties de komende jaren vol in op het verduurzamen van de woningvoorraad. Dit levert een win-win-win situatie op: een bijdrage aan het milieu, een verlaging van de woonlasten en meer banen. Voor de particuliere woningeigenaren komt
er aantrekkelijke leningen voor energiebesparingsmaatregelen aan hun woning en een fonds voor collectieve groene initiatieven.

Versnelling energiebesparing woningvoorraad
In Rotterdam verduurzamen jaarlijks 10.000 woningen met een
stijging van twee energielabels of meer, waarbij de prioriteit ligt
bij woningen met een energielabel D of lager. Hiermee halen
we de doelstellingen uit het landelijk energie-akkoord van
gemiddeld label B in 2020. Hierover maakt de gemeente in de
prestatieafspraken scherpere afspraken met de woningbouwcorporaties.
Roterend energie-fonds
De stad krijgt een roterend energiefonds van 10 miljoen. Uit
dit ‘revolving’ energiefonds worden leningen verstrekt aan woningbouwcorporaties en particuliere woningeigenaren (VVE’s)
om hun woning energiezuiniger te maken, als aanvulling op de
subsidie beschikbaar vanuit het landelijke energieakkoord.
Duurzaamheidsloket
Rotterdam richt een centraal duurzaamheidsloket in waar
woningcorporaties, huurders(verenigingen) en particuliere woningeigenaren terecht kunnen voor informatie en advies over
duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken,
beschikbare stimuleringsmaatregelen en fiscale voordelen.
Milieucoaches
Er komt extra budget voor de voor de opleiding van vrijwillige
mileucoaches, zoals nu al gebeurd via het Rotterdams Milieucentrum. Milieucoaches geven zelfstandig voorlichting in hun
eigen netwerk over energie-, waterbesparing en duurzaamheid
in eigen huis.

Experimentele lokale initiatieven
Rotterdam steunt experimentele lokale initiatieven, zoals een
zonnecoöperatie of wijkvergisting, met vereenvoudigde procedures en professionele ondersteuning. Daarnaast komt er een
Fonds Lokale Initiatieven. Dit fonds steunt lokale ideeën op het
gebied van energiebesparing en energieopwekking met een
eenmalige bijdrage. Niet alleen bewoners maar ook bedrijven, stichtingen, verenigingen en instellingen kunnen gebruik
maken van dit fonds.
Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld
De gemeente neemt alle energiebesparende maatregelen in
gemeentelijke gebouwen die in 15 jaar kunnen worden terugverdiend, te beginnen bij nieuwbouwprojecten en grote energieverspillende gebouwen. Op deze manier geeft de gemeente
zo zelf het goede voorbeeld.

VOORBEELD: DE WOONBUNDEL
In een woonbundel worden huur en energie in een keer
afgerekend, vergelijkbaar met een belbundel. De woning
(of bronnen in de directe nabijheid daarvan) wekt in dit
geval genoeg energie op om in het hele energiegebruik
van de bewoner te voorzien. Uiteraard is dat energiegebruik begrensd en gebaseerd op een combinatie van
gebouwspecificaties en het bewonersprofiel. Mocht een
bewoner toch over zijn bundel heen gaan, dan ontvangt
deze een aanvullende factuur voor het extra energieverbruik.
De verwachting is dat daar dezelfde preventieve werking
van uitgaat als in het geval van een belbundel waarbij de
gebruiker vooraf wordt geïnformeerd over zijn belgedrag
en die kan aanpassen voordat er overschrijding plaatsvindt. “Het bedrag dat huurders anders kwijt zijn aan
energie, zit nu in de huurprijs. Wij kunnen dit geld dan gebruiken om te investeren in een energiezuinige woning”,
verklaart Gerrit Breeveld, directeur Volkshuisvesting.
Meer informatie op de website van Energiesprong

ENERGIEAKKOORD
In 2013 is door ruim veertig organisaties het Energieakkoord ondertekend. Het Energieakkoord staat voor duurzame groei. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Onderdeel van het Energieakkoord zijn afspraken met woningcorporaties. Met de Rotterdamse woningcorporaties
is afgesproken dat zij in 2020 een woningvoorraad hebben met een gemiddeld energielabel B. Rotterdam loopt
momenteel ver achter op de afgesproken verduurzaming.
Het Energieakkoord leidt tot veel vernieuwende ideeën over duurzame groei, welke ook voor Rotterdam interessant zijn, zoals de Woonbundelbenadering bedacht.

4. ENERGIEBESPARING
ROTTERDAM INVESTEERT IN:

Het versnellen van het verduurzamen en energiezuinig
maken van de bestaande voorraad, door jaarlijks 10.000
woningen twee energielabels te laten stijgen.
De oprichting van een roterend energiefonds van 10
miljoen euro. Uit dit fonds worden leningen verstrekt om
woningen energiezuiniger te maken.
De oprichting van een duurzaamheidsloket, wat het
kenniscentrum wordt voor corporaties, huurders en
particuliere woningeneigenaren op het gebied van duurzaam(ver)bouwen, energiebesparing en de bestaande
regelgeving.
Extra budget in het opleiden van vrijwillige milieucoaches, via het Milieucentrum.
De oprichting van een fonds voor Lokale Initiatieven, dat
ideeën op het gebied van energiebesparing en energieopwekking ondersteunt met een eenmalige bijdrage.
Het energiezuinig maken van gemeentelijk vastgoed en
geeft zo zelf het goede voorbeeld.

5. BESTAANDE VOORRAAD

Achterstallig onderhoud en technische problemen bij zowel particuliere- als corporatiewoningen krijgen prioriteit in Rotterdam.
We kiezen voor renovatie in plaats van sloop/nieuwbouw. Woningbouwcorporaties moeten hun investeringsruimte maximaal
kunnen inzetten voor het verbeteren van hun eigen voorraad. De gemeente zet met hulp van het Rijk vol in op de verbeteringen
van de particuliere voorraad en ondersteunt niet-draagkrachtige Rotterdammers met leningen voor onderhoud, energiebesparng
en funderingsherstel.
Behoud in plaats van sloop
Rotterdam zet in op renovatie in plaats van sloop van woningen, in het bijzonder voor monumenten, beschermde stadsgezichten, beeldbepalende en beeldondersteunende panden. In
bestemmingsplannen borgen we beter deze cultuurhistorische
waardes en bij een sloopmelding toetsen we. Draagvlak bij
bewoners wordt altijd meegenomen in de keuzes bij renovatie.
Stedelijke norm onderhoud
Rotterdam volgt Amsterdam met een stedelijke norm voor
onderhoud van (sociale) huurwoningen en handhaaft deze.
Als er sprake is van achterstallig onderhoud, kan de gemeente
nalatige verhuurders en corporaties aanschrijven en in het
uiterste geval een dwangsom opleggen.
NPRZ
De Rijksbijdrage van 30 miljoen wordt gebruikt voor de aanpak
van achterstallig onderhoud op Rotterdam-Zuid. De circa 500
miljoen die de woningbouwcorporaties al enkele jaren op de
plank hebben liggen gaan de komende 10 jaar daadwerkelijk
besteed worden aan renovatie van de sociale voorraad op Zuid
en de slechtste delen van de voorraad in Delfshaven en Noord.
Verhuurdersheffing investeren
Rotterdam kijkt of de uitzonderingsregel van het Rijk voor de
verhuurdersheffing aan corporaties uitgebreid kan worden, om
de bestedingsruimte van corporaties verder te vergroten.
Particuliere voorraad
Achterstallig onderhoud van particuliere woningen is met
name op Rotterdam-Zuid een groot probleem. In het geval van
langdurig niet-draagkrachtigen biedt de gemeente een maatwerklening aan. In gevallen waar geen andere mogelijkheid
bestaat wordt een gemeentelijke aankoop-regeling in het leven

geroepen. Ook is er samenwerking met welzijnsinstellingen:
de leefbaarheid in wijken en buurten vraagt niet alleen om het
vernieuwen van de voordeur, maar ook om een aanpak van de
problemen achter de voordeur.
Gecertificeerde VVE’s
We dragen er als gemeente zorg voor dat er geen appartementen verkocht worden zonder gecertificeerde VvE met een
meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Marktpartijen, zoals
leveranciers en bouwbedrijven, worden gestimuleerd tot
collectieve aanbiedingen voor materialen en werkzaamheden.
VVE010 richt zich primair op het opzetten van nieuwe VvE’s.
Funderingsherstel
De gemeente verstrekt gunstige leningen aan huiseigenaren
voor funderingsherstel, om het voor huiseigenaren toegankelijk en betaalbaar te houden. De gemeente subsidieert 100%
van de kosten voor een onderzoek naar funderingsproblemen
in de risicogebieden. Voor informatie en begeleiding is er het
funderingsloket.
Huursteunpunt en onderhoud
De gemeente richt huurdersteunpunten in voor huurders met
vragen over onderhoud. De huurdersteunpunten helpen alle
Rotterdamse huurders, huurdersverenigingen en bewonersgroepen (in oprichting). Zij geven gratis informatie, advies en
ondersteuning over huren en wonen.
Onderhoud in eigen beheer (wooncoöperatie)
De gemeente en corporaties ondersteunen woonncoöperaties
bij het opzetten van de structuur, statuten en spelregels van
de wooncoöperatie, waarin het onderhoudsplan en -fonds
centraal staat.

GOED VOORBEELD:
STICHTING WAARDEBEHOUD
ONROEREND GOED
De Stichting Waardebehoud Onroerend Goed heeft als
doel panden met een negatieve invloed op de omgeving
te verbeteren of uit de markt te nemen, waardoor de
waarde van de omgeving op peil blijft.
De gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal, woning corporaties Lefier en Acantus, VNO-NCW Noord, de Rabobank
en de Provincie Groningen richtten deze stichting op en
stelden budget beschikbaar. Vooral de rol van het bankwezen is hierin uniek. Het doel is: experimenteren met
het aanpakken van in slechte staat verkerend particulier
vastgoed.
De stichting boekt succes. Een klusteam met werkzoekende timmerlieden knapt de woning op, de stichting komt
tot aankoop en sloop of tot woningruil. Maar wel onder de
voorwaarde dat eigenaren én meebetalen én meehelpen.
Bijzonder is dat geld uitgeven moeilijk lukt, omdat met
minimale middelen veel bereikt wordt: een kleine gevelrenovatie heeft al grote impact op de omgeving.
Ondanks het succes van deze aanpak, geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Preventie is beter, goedkoper
en bovendien zuiverder: huiseigenaren zijn immers zelf
verantwoordelijk voor hun woning. Naast de zachte,
helpende hand is daarom ook de harde, preventieve hand
nodig. Tijdig contact leggen en waar nodig aanschrijven.

KORTING VERHUURDERSHEFFING
Corporaties betalen jaarlijks 17 miljard aan verhuurdersheffing aan het Rijk. Corporaties hebben een korting op de verhuurdersheffing wanneer zij investeren
in Rotterdam Zuid. Per woning krijgen zij maximaal
15.000 euro; hoe hoger de investering, hoe hoger de
korting.
Deze regeling geldt voor corporaties en andere verhuurders, met meer dan 10 woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. In totaal is landelijk
70 miljoen beschikbaar per jaar, voor 2014 - 2017.

5. BESTAANDE VOORRAAD
ROTTERDAM INVESTEERT IN:

Het opstellen en naleven van een stedelijke onderhoudsnorm voor (sociale) huurwoningen.
Extra budget voor de aanpak van achterstallig onderhoud
van particuliere panden middels maatwerkleningen en
een aankoopregeling.
Een goede samenwerking met het welzijnswerk en het
wijkteam, voor signalering en aanpak van problemen
achter de voordeur (bij het vernieuwen van de voordeur).
De gemeente investeert de Rijksbijdrage van 30 miljoen
in het kader van NPRZ voor de aanpak van achterstallig
onderhoud en woningverbetering op Rotterdam-Zuid
Gunstige leningen aan huiseigenaren voor funderingsherstel, om het voor huiseigenaren toegankelijk en betaalbaar te houden. Hiervoor reserveren we 2 miljoen per
jaar.
Huursteunpunten, om ook op het gebied van onderhoud
huurders effectief bij te kunnen staan en klachten te
kunnen monitoren.

BEGRIPPEN
* Primaire/Secundaire doelgroep
De primaire doelgroep bestaat uit de mensen die vanwege hun inkomen, op wettelijke gronden, aanspraak kunnen
maken op een woning met huurtoeslag: € 29.825 voor 65plus-meerpersoonshuishoudens, € 21.950 voor 65plus- eenpersoonshuishoudens, € 29.800 voor 65min-meerpersoonshuishoudens en € 21.950 voor 65min-eenpersoonshuishoudens.
Daarnaast is er een ‘secundaire’ doelgroep: huishoudens die op basis van hun inkomen, tot € 34.911 per jaar, recht
hebben op een sociale huurwoning.
** Passend Toewijzen
Vanaf 2016 moeten corporaties aan 95% van de huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens
(€29.950 voor alleenstaanden en €29.800 voor gezinnen) een woning aanbieden met een kale huur tot de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit € 576,87
euro aan kale huur, en voor drie- of meerpersoonshuishoudens € 618,24. Aan huishoudens met een inkomen onder
de €29.000 mogen door het passend toewijzen alleen woningen met een kale huur onder de €618,14 per maand
toegewezen worden. De redenatie die het college nu maakt, is dat alleen aan huishoudens met een inkomen onder
de €29.000 woningen met een kale huur onder de €618,14 per maand verhuurd worden. Door verplaatsing van het
woordje alleen staat er wezenlijk iets anders en klopt de redenatie van het college niet.

GEBRUIKTE BRONNEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concept Woonvisie, versie 24 november 2015
Feitenkaart Rotterdam, Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012, Gemeente Rotterdam (februari 2015, 2e
druk)
Gwen van Eijk – Balanceren met bakfietswijken, gepubliceerd op Versbeton.nl 29 mei 2015
Jane Jacobs (1993), ‘The death and life of great American cities’
Miriam van der Kamp (2014) ‘De Veerkracht van Wijken ‘
Cody Hochstenbach, Justus Uitermark, Wouter van Gent (2015) ‘Evaluatie effecten Wet bijzondere maatregelen
grootstedelijke problematiek (“Rotterdamwet”) in Rotterdam’
Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) ‘Werk aan de Wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid’
Reinout Kleinhans, Lex Veldboer, Wenda Doff, Sylvia Jansen en Maarten van Ham ‘Terugblikken en vooruitkijken in
Hoogvliet. 15 jaar stedelijke vernieuwingen de effecten op wonen, leefbaarheid en sociale mobiliteit’, Juni 2014
Platform 31 (2015) Roderik Ponds, Gerard Marlet en Clemens van Woerkens. ‘Trickle down in de stad. De invloed
van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden’
Brian Doucet - ’Ongelijkheid, gentrificatie en de stad’, gepubliceerd op Versbeton.nl 1 december 2015
‘Uitvoeringsprogramma Particuliere Woningvoorraad 2015 - 2018 Steigers op Zuid’. - Gemeente Rotterdam, mei
2015
Collegeprogramma Rotterdam 2014 - 2018 - #Kendoe, september 2014
Woonbond, Persbericht, ‘nog een jaar aan enorme huurverhoging dreigt’, gepubliceerd op woonbond.nl, 25 november 2015
SCP en CBS, ‘ Armoede Signalement 2014”, december 2014
Rapport Companen, ‘Achtergronden en gevolgen van het afschaffen van de passendheidstoets’, november 2014
RIGO Research en Advies (2014), ‘Inzoomen op betaalbaarheid. Woonlasten in de regio Rotterdam’
Monitor Sociale Woningvoorraad Stadregio Rotterdam, April 2012, Centrum voor Onderzoek en Statistiek

