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Geachte raadsleden,
Bijgaand doen wij u ter kennisname een exemplaar van de prestatie
afspraken 2009-2012 van gemeente Delft en de Delftse woningcorporaties
toekomen.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

burgemeester

mr. drs. G.A.A. Verkf

'.AnériésèlïlV.I.

Reg.nr 985302

Prestatieafspraken 2009-2012
van gemeente Delft en Delftse corporaties DUWO, Vestia, Vidomes en Woonbron

Voorwoord

Voor u liggen de nieuwe prestatie-afspraken 2009-2012. Een belangrijk convenant waar wij trots
op zijn. In dit document hebben we vastgelegd hoe de gemeente Delft en de Delftse
woningcorporaties Woonbron, Duwo, Vidomes en Vestia doelstellingen uit de Woonvisie Delft
2008 - 2020 omzetten in concrete prestalies voor de komende vier jaar. Het is (en wordt) een
gezamenlijke prestatie. Want zonder een goede samenwerking, durf en enthousiasme worden er
geen concrete resultaten behaald die voldoen aan onze ambities.
Op alleriei gebieden zijn ambitieuze afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de aanpak en
vernieuwing van de sociale woningvoorraad en over de verdeling van woonruimte. Maar ook over
het makkelijker maken om van huur naar koop over te stappen. En natuuriijk gaat het ook over
duurzaamheid en leefbaarheid in de wijken. Twee basisvoorwaarden voor goed en prettig wonen
in Delft.
Voorop staat dat in Delft plaats moet zijn voor iedereen. Jong en oud. Met meer of minder geld.
Er wordt in dit convenant dan ook rekening gehouden met verschillende doelgroepen. Zoals
jongeren, kenniswerkers, startende ondernemers, ouderen en gezinnen. Maar ook kwetsbare
groepen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We proberen aan alle
Delftenaren te denken.
Er worden innovatieve methodes geïntroduceerd om de doelstellingen te bereiken. Zo wordt in
2009 en 2010 voor een aantal wooncomplexen gekozen voor de leefstijlbenadering. Doel is om
wooncomplexen een meer eigen, herkenbare identiteit te geven waardoor bewoners meer
gebonden raken aan hun wooncomplex en directe omgeving.
Om de kwaliteit en diversiteit van de bestaande woningvoorraad te vergroten hebben de
corporaties de intentie uitgesproken om waar mogelijk en gewenst huurwoningen te
transformeren tot onder meer aantrekkelijke koopwoningen. Over ambitie gesproken! Deze
transformatie moet bijdragen aan een aanzienlijke vergroting van het aantal koopwoningen voor
starters.
Naast veranderen hebben we in Delft ook een forse nieuwbouwopgave. We zetten in op de
realisatie van 3.600 studentenwoningen (tot 2016) en gaan voort met de uitrol van de
woonservicezones waarbij tot 2020 2.500 woonvormen voor ouderen en kwetsbare groepen
worden gerealiseerd.
De wijkaanpak, de gebiedsaanpak, maar ook de gezamenlijke aanpak van overiastgevende
huishoudens, graffitti, hennep en onrechtmatige bewoning zullen flink bijdragen aan een prettig
woon- en leefmilieu voor alle inwoners van Delft.

De afspraken zijn geordend aan de hand van de volgende thema's:
• Woonvisie
• Corporaties als partners
• Aanpak en vernieuwing van de sociale woningvoorraad
Aanpak
Nieuwbouw
• Duurzaamheid
• Woonruimteverdeling
• Bruggen slaan tussen huren en kopen
•
'
•
•
•

Kwetsbare doelgroepen
Jongeren
Kenniswerkers en startende ondernemers
Gezinnen
Ouderen

• Leefbaarheid en kansen
• Gebiedsagenda
• Monitoren

Woonvisie
In februari 2008 hebben de gemeente en de vier Delftse woningcorporaties de Woonvisie 20082020 vastgesteld. In de woonvisie staat de gewenste ontwikkelingsrichting op het gebied van
wonen in Delft beschreven en zijn een aantal concrete ambities verwoord om deze doelen te
behalen, in deze preslatieafspraken zijn de ambities zoveel mogeiijk vastgelegd in concrete
prestaties voor de komende vier jaar. De bijdrage per corporatie aan de verschillende ambities
kan onderiing verschillen, passend bij de focus van de corporatie. De bijzondere positie van
Duwo als studenten- en jongerenhuisvester betekent bijvoorbeeld geen realisatie van ouderen- of
gezinshuisvesting door Duwo. Het totaalresultaat echter telt en hiervoor dragen we de
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Corporaties als partners
1. Voor het realiseren van de ambities uit de Woonvisie worden kansen in de stad onderzocht en
waar mogelijk benut. Daar waar zich bij het realiseren van de gebiedsagenda nieuwe fysiek
ruimtelijke kansen voor nieuwbouwontwikkelingen voordoen vormen corporaties vanuit hun
positie en het gemeenschappelijk belang zoals venA'Oord in de Woonvisie natuuriijke partners,
ook voor marktonwikkelingen. Naast partij voor woningbouwontwikkelingen zijn corporaties ook
partners voor het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed, de woonomgeving en
leefbaarheidsaspecten.
Aanpak en vernieuwing van de sociale w o n i n g v o o r r a a d
2. Gemeente en corporaties streven naar voldoende kwalitatief goede sociale woningen.
Corporaties investeren hiervoor in de bestaande sociale voorraad en nieuwbouw. Ten behoeve
van de financiering van nieuwbouw in de sociale sector hanteert de gemeente sociale
grondprijzen. Woningcorporaties zetten waar mogelijk de ruimte in om maximaal 5.000
bestaande sociale woningen uit de voorraad te transformeren om verbetering van de kwaliteit en
de diversiteit van de bestaande voorraad te vergroten. De transformatie moet tevens bijdragen
aan een aanzienlijke vergroting van de voorraad koopwoningen voor starters.
Bij de aanpak en vernieuwing van de voorraad worden stedelijke beleidsthema's meegenomen
zoals:
Woonmilieus en leefstijlen
Duurzaamheid
In iedere wijk ruimte voor ouderen en kwetsbare doelgroepen
In iedere wijk ruimte voor doorstroming en doorschuiven
Wonen-leren-werken, ondernemen
Openbare ruimte
Parkeren niet op maaiveld / meervoudig grondgebruik
In iedere wijk ruimte voor kenniswerkers (kan ook zijn studenten)
Aanpak
3. Jaariijks investeren woningcorporaties in de aanpak en vernieuwing van 1,5% van de
woningvoorraad ten behoeve van stabiele woon- en leefmilieus. Corporaties investeren in de
woningvoorraad teneinde deze courant te houden en gedifferentieerde woonmilieus te realiseren.
Gezien de bestaande kwaliteit van de woningen hoort ook ingrijpende aanpak en vernieuwing
hierbij. Voor komende 4 jaren is de ambitie gericht op de aanpak van zo'n 1.000 sociale
woningen.
4. Om in gebieden te kunnen starten met verbetering of vernieuwing van de woningvoorraad is de
beschikbaarheid van een start- of veranderiocatie in of bij zo'n gebied van belang. Gemeente en
corporaties verkennen de beschikbaarheid van dergelijke locaties en spannen zich in afspraken
te maken over het daadwerkelijk inzetten van deze locaties.
5. De corporaties onderzoeken in 2009 of en hoe complexuitwisseling kan plaatsvinden passend
bij 'hoofdaannemerschap in een gebied'.

