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Ridderkerk en bewonersraad Progressie
Samen met de gemeente Ridderkerk werken wij aan een gezonde
en evenwichtige woningmarkt. Daarmee blijft het goed wonen in
Ridderkerk. Wat we hiervoor doen, leggen we vast in prestatieafspraken.
Wij delen dit belang ook met Stichting Bewonersraad Progressie,
de belangrijkste huurdersvertegenwoordiging van Woonvisie. We
vinden het belangrijk dat bewoners hun invloed kunnen hebben op
onze doelstellingen en afspraken. En vanaf dit jaar is hun betrokkenheid bij de prestatieafspraken met de gemeente ook wettelijk
geregeld in de nieuwe Woningwet. Deze afspraken zijn dus tot
stand gekomen in een driehoeks-overleg gemeente-WoonvisieProgressie.
De afspraken vatten we samen in drie hoofdstukken: goed wonen
in Ridderkerk, goede woningen in Ridderkerk en goede samenwerking. We maakten de afspraken voor de periode tot 2020, maar
kijken bij enkele afspraken naar een horizon die vijf jaar verder ligt.

goed wonen
in ridderkerk
1. voldoende kans op een woning
2. betaalbaar wonen
3. leefbare wijken met een goede sociale samenhang

Woonvisie zet het instrument
regionale en lokale voorrang uit
de Verordening woonruimtebemiddeling optimaal in.
Maximaal 50% van de
vrijkomende woningen mag met
voorrang voor regionale of
lokale (maximaal 25%)
woningzoekenden worden
aangeboden. We maken duidelijk
voor welke specifieke
doelgroepen of woningtypen we
dit instrument inzetten.

voldoende kans op een woning
Een onevenwichtige verdeling van woningen
kan nadelig zijn voor de bevolkingsopbouw
en het woonklimaat. Daarom zijn er regels
voor die verdeling.
In Ridderkerk letten we in de woonruimtebemiddeling in het bijzonder op de kansen
van de primaire doelgroep en die van middeninkomens. Het is voor deze groep soms

Om de herhuisvestingsopgaven
te realiseren en herhuisvesters
meer kans te geven goede en
passende woonruimte te vinden,
worden in de zoekprofielen in de
herhuisvestingsverklaringen van
deze groep urgenten verruimingen opgenomen.

moeilijk een betaalbare woning te vinden.
Zorg is er ook om de kansen van lokale
woningzoekenden ten opzichte van
woningzoekenden van elders. En tenslotte is
aandacht nodig voor specifieke doelgroepen,
zoals senioren (omdat het woningaanbod
(nog) niet aansluit bij de vraag) en vergun-

Woonvisie en de gemeente
realiseren samen tijdelijke
woonruimte voor vergunninghouders.

ninghouders.

betaalbaar wonen voor
ridderkerkse huishoudens
Betaalbaarheid wordt niet alleen door de
huur bepaald, maar ook door de energielasten, gemeentelijke heffingen en
huurtoeslag.
Woonvisie werkt aan betaalbaarheid met het

Minimaal 50% van het
woningbezit houdt een huurprijs
onder de aftoppingsgrenzen.
In de woonruimtebemiddeling
wordt, waar nodig en mogelijk,
gestuurd op betaalbaarheid.

huurprijsbeleid voor de korte en de lange
termijn, woonruimtebemiddeling, de
doelstellingen voor de samenstelling van het
woningbezit en investeringen in verlaging
van het energieverbruik.
Uit analyse blijkt dat, vanuit de woonlasten
bekeken, het grootste betaalbaarheidsrisico
in Ridderkerk bij gezinnen ligt.

Woonvisie investeert in energiemaatregelen in de woningvoorraad ten behoeve van
betaalbaarheid.
Samen zetten we inkomensondersteunende maatregelen
voor lage inkomensgroepen optimaal in.

leefbare wijken met een goede
sociale samenhang
Woonvisie zet huismeesters en
wijkbeheerders in.

Een goed woon- en leefklimaat is afhankelijk
van veel factoren. Eén daarvan is de
veiligheid en aantrekkelijkheid van de directe

Groengebieden en speelterreinen
op grond van Woonvisie zijn
goed onderhouden en, waar
het kan, toegankelijk voor
omwonenden.

woonomgeving.
Een tweede, steeds belangrijker wordende
factor in een goed woon- en leefklimaat is de
sociale structuur van een buurt. Betrokken-

Initiatieven uit de wijk worden
zoveel mogelijk gefaciliteerd.

heid van inwoners bij hun woonomgeving en
bij hun buren is van groot belang in een tijd
waarin overheden en maatschappelijke

Woonvisie faciliteert bewonerscommissies en andere vormen
van participatie.

organisaties zich terugtrekken of op een
andere manier in de wijken gaan werken.
Bewoners worden meer verantwoordelijk en
krijgen meer ruimte voor eigen initiatieven.

goede woningen
in ridderkerk
1. passende omvang sociale voorraad
2. passende en kwalitatief goede woningvoorraad
3. duurzaam wonen

passende omvang sociale
voorraad
Woonvisie laat de sociale
voorraad afnemen door verkoop,
huurbeleid, herontwikkeling en
renovatie en kwaliteitsbeleid.

De omvang van de sociale woningvoorraad
in Ridderkerk mag afnemen. De primaire
doelgroep is namelijk kleiner dan het aantal
voor die doelgroep beschikbare woningen.

In Ridderkerk wordt door het terugbrengen
van de sociale voorraad ruimte gecreëerd
om de woningvoorraad toekomstbestendig te
maken.

Regionaal bezien wordt met de gemaakte
afspraken een meer evenwichtige verdeling
van doelgroepen en inkomens binnen de
regio bevorderd.

passende en kwalitatief goede
woningvoorraad
In de woningvoorraad is het aandeel goedkopere woningen, en in het bijzonder het
aandeel verouderde appartementen, te
groot. De flinke vergrijzing vraagt om
toevoeging van toegankelijke woningen en
bijzondere woonvormen in combinatie met
zorg.
Ook voor andere groepen is er aandacht bij
de veranderingen in de woningvoorraad.
Gezinnen en huishoudens met een middeninkomen zijn lange tijd naar omliggende
gemeenten vertrokken, maar lijken graag
naar Ridderkerk terug te keren. Hun vraag
richt zich vooral op eengezinswoningen.

Woonvisie geeft uitvoering aan
het strategisch voorraadbeleid
2014-2024.

Minimaal 70% van de
woningvoorraad van Woonvisie
heeft in 2024 energielabel B of
hoger.
Woonvisie biedt de bewoners van
± 1.000 woningen tegen gunstige
voorwaarden zonnepanelen aan.
In 2016 wordt het plan hiervoor
uitgewerkt.
Woonvisie realiseert een pilot
met nul-op-de-meterwoningen.
Nieuwbouwwoningen worden
gebouwd volgens Woonkeur.
Nieuwbouwprojecten worden
getoetst door de VAC Wonen
Ridderkerk.

duurzaam wonen
Een toekomstbestendige woningvoorraad is
een woningvoorraad die van een goede
kwaliteit is, aanpasbaar is aan veranderende
wensen en eisen, waarin mensen betaalbaar
en met plezier wonen en die voor weinig
milieubelasting zorgt.

goede
samenwerking
1. goede samenwerking nieuwbouw-, herontwikkeling-, renovatieproces
2. goede samenwerking leefbaarheid en participatie
3. goede monitoring woningmarkt, woningvoorraad en afspraken

goede samenwerking
nieuwbouw-, herontwikkel-,
renovatieproces
Woonvisie en de gemeente
stellen startnotities samen op.

De gemeente en Woonvisie werken op veel
terreinen samen. Vaak gaat dat als vanzelfsprekend. Maar soms zijn de belangen van

Woonvisie én de gemeente richten hun werkprocessen rond
projecten zo in dat afwijkingen in
de voorgenomen planning, met
oponthoud en (meer)kosten als
mogelijke gevolgen, vroegtijdig
gesignaleerd en gecommuniceerd kunnen worden.

beide partijen zo groot dat het goed is
proces-afspraken te maken. Dan weten
beide partijen wat wanneer van de ander
verwacht kan worden. Het gaat hierbij over
de uitgangs- punten voor besluitvorming,
startnotities, stedenbouwkundige visies,
communicatie, de sociale paragraaf (met
en voor de bewoners), eventuele tijdelijke
verhuur en de verdeling van kosten.

goede samenwerking
leefbaarheid en participatie
Wij werken samen in projecten, zoals Burger
aan zet in Wijk West, maar zeker ook in de

Initiatieven uit de wijk worden
zoveel mogelijk gefaciliteerd.

praktijk van alle dag. Signalen opvangen uit
de samenleving en elkaar snel kunnen
vinden vormen de basis om direct in te
spelen op ontwikkelingen.

goede monitoring woningmarkt,
woningvoorraad en afspraken
Veel ontwikkelingen op de woningmarkt en in
de corporatiesector zijn onzeker. We kunnen
nog niet goed inschatten welke impact
bijvoorbeeld nieuwe regelgeving en het
aantrekken van de koopwoningmarkt hebben.
Daarom monitoren we de markt en de
afspraken goed. Waar nodig stellen we de nu
gemaakte afspraken bij.

Elk jaar geeft Woonvisie een
overzicht van alle belangrijke
gegevens bij deze afspraken,
bijvoorbeeld van de woonruimtebemiddeling en de
ontwikkelingen in de woningvoorraad.

In dit boekje leest u alleen de belangrijkste afspraken. De volledige prestatieafspraken
vindt u op onze website onder publicaties

www.wv.nl

