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HardinxveId-Giessendam

PRESTATIEAFSPRAKEN  2020

Gemeente  Hardinxveld-Giessendam,  gevestigd  en kantoorhoudend  te Hardinxveld-Giessendam

(Raadhuisplein  1, ), rechtsgeldig  vertegenwoordigd  door  haar  wethouder,  mevrouw  T. Baggerman,

en handelend  ter  uitvoering  van het  besluit  van het  College  van Burgemeester  en Wethouders  d.d.

3 december  2019,  hierna  te noemen:  'Gemeente  HardinxveId-Gíessendam'

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

Stichting  Huurders  Raad Hardinxveld-Giessendam,  in deze  vertegenwoordigd  door  haar  voorzitter  de

heer  M. Stek, hierna  te noemen:  'HR HG"

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 Hardínxveld-Giessendam  op 4 december

2019.

Gemeente  Hardinxveld-Gíessendam Fien Wonen HR HG

T. Baggerman

Wethouder  Wonen

E. ter  Borg

Directeur-bestuurder oorz
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Presíafieafspraken  2020  (2021  - 2024)

Gemeenle  Haídinxveld-Giessendam,  Huuíders  Raad  Heminxveld-Giessendem  en Fien  Wonen
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Ren  Wonen í Toewijzen  naaí  inkomen  (íoewijzngsgíaad)'  van  de wijkomende  soclale  huumoningen  moeí  minsíens  80%  wüíden

loegewezen  aan  de düelgíoep  meí  een  Inkomen  loí  3B 035  (pnjspeil  20í  9) Toí  2021 mag  íO%  van  deze  woningen

woídeníoegewezenaanhuishoudensmeíeeninkomenlussen38035en42436(pnjspeil2fü9)  Deovengefü%van

de vnjkomende  woningen  mogen cü@oíabes  wlj  lüewijzen

Züwel  bij de  gemeenle  als  bij HR  HG is eí  behoeffe  aan

meeí  Iníonnebe  öVeï  de  íoewijzing  Fien  Wonen  zegí

loe  In 2020  over  de punlen  í.  2 en 4 een  píeseníabe  I

woíshüp  íe oíganiseíen  (evL  gezemenlijk  meí  andeíe

gemeefüen  I woningcoípoíabes)

2 Passend  íüewijzen.  Huishüudens  meí  een  inkomen  ondeí  de huurlüeslaggíens  (22  700  euío  vooí

eenpersoonshuishoudens. 30 B25 euío  voor mee@ersoünshuishoudens)  müeíen  sinds í januaíi  2fü 6 een woning
íoegewezen  kíjgen  mel  een  íekenhuuí  ondeí  de  zogenaamde  efioppingsgíenzen  (6[)7,46  euío  vüoí  één-  en

meepersüonshulshoudens  en 651,03 eum vooí  dne- en meerpeísüonshulshüudens)  CoBoíahes  Jjn daaíoe  verpllcfö
in íen  minsíe  95%  van  de gevallen  Ze  hebben  een  maíge  van  5 píücení  vooí  uilzündenngssifüehes

3 Jaaílijkse huurveíhoging: Fien Wonen voerí een gemallgd beleid leeíijkse huurveíoging vooí de pnmake
doelgíoep (pnlspeil 2(Y 9 < € 38.035.-) Heí inflahecijíeí woídí hieíbij als maxlmele gemiddelde huurveíüging
qehanleem
4 Huursomsujging  de huuísomslijging  is maximasl  inflahepeíceníage  * 1% [)e  meempbíengslen  ven  de hügeíe

huurveíhüqinq  qebruikí  Fien  wonen  vooí  inveslenntien  In haeí  woninovoonaad

5 Rapporföge  aan  de belanghouders  woídí  halQaaílijks  iníüímahe  veííekí  ovet  de  woonrulmíeveídeling  Woongeam beide  belanghüuders  woíden  op  de hüügle  gehouden

düüí  Fien  Wonen

6 Slunng  op woonlasíen  Fien  Wonen  wil  huumers  en  wonlngzüekenden  meeí  bewusí  maken  ven  de  wüünlaslen  en

hel  gebruik  Ven eneígle  en gsaí  zelí  acheveí  síuíen  op íomle  wüünlaslen  in hel  kadeí  van  beföalbaaíheid  In

samenwerking  meí  Woongaaíd  woídí  de pikí  'Síuíen  op woünlasíen'  in 2020  uiígeweíkí  (huu@njs  en vasle  laslen  in
beeld  bíengen  bij aanbieden  van  de  woning)  en Fien  Wonen  heeít  woonlaslen  in haaí  nieuwe  huuíbeleld  verweíl

(implemenlaííe  vanal  2020)

De íealisahe  hiervan  is aföankelijk  ven  Woongaaíd  en

de hieíij  eangesloíen  mrpoíahes  Mogelijk  dal  dií  dus

niel  eemeí  uifüoeíbaaí  is dan  in 2020í2021

7 PoríeíeuillesIraíegie Fien Wonen henjJ in 2ü21) I 2021 haaí  püríe4eui11es1raJie  Op deze manieí  WII 71Í een
scherpeí  iniychí  cíeeeíen  in a behoefien  van  specifieke  düelgmepen,  b woningbehoe4íe  vanuií  de Díechlsleden  en c

invulling  geven  een  de in 2019  opgeslelde  Woonvisie  (lokale  paíagíaaQ  door  de gemeeníe

Exíra  onderzoek  Is nodig  i v m imped  passend

íoewijzen,  senioíenwaagsfük  en  opgave  beschermd

wünen  (zie  üok  speciíleke  düelgíoepen)

Gemeenle  /  Fien  Wonen 8 In de lükale  uimeíkingspaíegíaaí  van  de woonvisie  is de uiToíeidings-  en vervangingsbehüeííe  benüemd  vooí  de

volkshuisvesíelijke  üpgave  in Haídinxveld-Giessendam  Fien  Wonen  en gemeeníe  spennen  zich  in üm deze  íe

íealiseíen

Gemeenle  /  Flen  Wonen  /

HRHG

Vanaí  2[)21  moel  de gemiddelde  íoewijzingsgíaad  minimaal  9ü%  zijn

Fien  Wonen  ncm  zch  op  de pímaiíe  doelgíoep  (zoels  gedefinieeíd  in de  Woningweí)  In 2021]  ünderzoeken  Fien

Wonen  en Gemeeme  de  omgang  mel  woningzoekenden  meí  een  laeg  inkümen  I veel  vennogen.  Vöüí  huumers  meí

een hogeí  inkomen die zi)n aangewezen üp de ïegulieíe  veíhuun'naíkl  lde zogeneemde 'middenhuui) pmbeeí
gemeeníe  meí  ünhuikkelaars  deze  waagbehüefle  le beenlwooíden I
Parlljen  onderzoeken  de mogeliikheden  üm de wüonlssíen  vüüí  huumeís  le bepeíen

ParUjen  houden  een  penodieke gezamenlijke eveluehe -  één  keeí  peí  halí  jaaí  -  weenn de vüürlgang  in de

volkshuisvesíelijke  opgeve wüídl  geevalueem Dií gebeuí op basis van  wüningmaíklgegevens  (o a cijíers  oveí  de

wechffiid vüüí süciele huumoningen) en de vervangingsüpgave van Fien Wonen en kan leiden íoí een plan van
aanpak om b:) íe 811ííën in beschikbaaíeid en beföalbaaíheid van sociale huumüningen. Perhien bepalen in CII 2020
oe ZOekiijd (ën evenlueel endeíe indicsloíen) die womí gehaníeeíd als díempelwaaíde om een Dlan ven eenpek le
gaan  opslellen

Specifleke doelgíoepen l proiscíen en FlexibiliíeÍí
2020

Flen  Wonen í Slalushüudeís  Fien  Wonen  huisvesl  heí  aanföl  slalushouders  uií  de gemeeföelijke  laakslelling  van  de  gemeeníe

Haídir+xveld-Giessendam

Gemeenle  /  Fren  Wonen 2 Beschermd wonen plaatsingen In 'bescheímd  lhuis' woíden  weeí  nodig düoBezet  In 2020 vindí evaluahe pmals.
ondanks  deí  eí  geen  5 plaalsingen  zijn  geweesí  In íegiü  Díechsíeden  heken  we  aan  bij 'Huisveshng  KweLsbaíe

Gíoepen'

ïül  üp  heden  is í plaaíslng  geíealiseeíd

Gemeenle  /  Fren  Wonen

Gemeenle  /  HR  HG  /  Ren

Wonen

3 Bijzondeíe  doelgmepen  samen  mel  de  gemeeníe  woídí  vasígesíeld  welke  bijzündeíe  düelgmepen  moeiíe  hebben

om zelísíandkl  in hun huisvesíing íe voorzien en women de mogelijkheden onderzüchtom  hieí  invulling aan íe geven
Specifiek  woídí  in 2020  ünderzoek  naaí  de  veíhuisbeíeidheid,  -behoeíle  en onlwikkeling  van  de  wüünslluaíie  van

senioíen  en mndom  beschennd  wonen  qedaan

4 Maa!weík  oplossing(en)'  Fien  Wonen  en de  gemeenle  zelíen  zlch  in om  vooí  de doelgmepen  waaí  maamerk  vooí

nodia is I zn  (b0vooíbeeld  ionqeíen  lol 23 aaí  en spüedzoekeís)
Gemeenle s Süciaal  maabchappelijke  begeleiding  van  kweísbaíe  doelgmepen  (inzeí  via  Süciaal  íeam  en Sociele  üiensl

Díechtsíeden)

B Wmo jiB4dhBvBn Wmü lükel en evaluahe van heí Wmo-beleid vanuií Díechsíedelllk niveeu vermald naay de
lüeoassinq  in Haídinxveld-Giessendem
7 Woonwagenbeleid  gemeeníe  slelí  heí  beleld  voüí  woonwagens  en slandplaalsen  vasí  els ondeídeel  van  heí

vülkshuisvesbngsbeleid

Vooí  een  güed  slandplaaísenbeleid  is heí  van  belang

om de behoeíle  ean  síendplaatsen  íe welen  Dií  kan

doüí  heí  bijhouden  van  een  wachuilsl  Vüüí  de

íoeWiiZing  moeíen  Cíiíena  woíden  VaSlgeSleld

202i-2024

Gemeenle  /  Fien  Wonen Hulsvesíen  slelushouders

Gemeerúe  /  HR  HG  /  Fren

Wonen

Münlloíen  behoeíle  bijzondeíe  doelgnoepen
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Ren  Wonen 1 Eneyielahelveílaging  Fien Wonen  slelí  een pmgíemma  vasí  om in 2[)22 een enengielabel  íe behalen  van

qemlddeld  label B (Eneíqie  Index qemiddeld  laqeí  dan 1401  oo de dooí  íe explolíeíen  vüonaad
2 Plaalsing  zonnepanelen:  vooígang  plaalsing  zünnepanelen  (eind 2022 minsíens  1(X][) huurhoningen  in Haminxveld-

Giessendam  vüorzien  ven  zonnepaneleí
3 Ne-isolehe  voüí  hel be;al  in HG woídí  een budgeí  van clíca  í í miljoen  geíeserveeíd  VOOÏ na-isolabe  van de

beslaande  vooííead
Ondeí  na-lsülaUe  wüídl  versíaan  íoevüegen  ven dak-

VIOeï en spüumsüleloe  en hel plaalsen  van isolalieglas
(HR++)  De adíessenlijsí  is begin  2020 bekend

4 UiToesíedingweíkzaamheden  vüüíhetveíduurzamenvanhaaíwoningvooíaedbeírekíFienWünenzomogelllk
lükale  beíJven

Gemeen[e  /  Flen Wonen

5 Gemeeníe  doeí  onderzüek  neeí  wamilelransiíie  Planeíenbuuí  I De Peulen,  waaíin  Fien Wonen  haaí  bijtkage  leverí
mbí  haaí  voüíaad

6 C)nderzoek  weímíelransibe  corpoíahebeaí  Drechísíeden  vond  in 201 9 plaals  zondeí  gemeeníen  Van belang  om

gemeenlen  hier  bij aan íe haken. o a dooí  gespikkeld  bezll  eensluihng  van parhculieíen  op wamiíelransihe  en dooí

ümvang  van de opeíabe  Díechlsleden  + wüningcüípüíabes  binnen  [)íechhgleden  kekken  in 2ü20 meeí  gezamenlilk  op
in de enemielransihe

In de Besíuunijke  Oveíleggen  woídí  síeeds  een up-dale
gegeven  doüí  Fien Wonen

"'  .  "  :2021-2024

Fren Wonen
in 202(1 Um 2022 woídí  heí plaaísen  van zonnepanelen  voorígezeí Resulíaaí  eind 2ü22 gemiddelde  label B van düor  íe

exoloiíeíen  woninqvooüaad
Fien Wonen  spaní  zch  in üm in 2035  een C02  neulrale  woningvüoííaad  le hehhen.  waarvoüí  zl} loí 2021 een plan van

aanpak  u:meíkí  ü:í  beíekení  ü a (gezamenlijk)  veídeí  ünderzoeken  ven nieuwe  (insíallabeíechnische)  mogelijkheden
 h k v duuruamheld  en heí  ruimíe  geven  ean piloís  en expenmenlen

'Leefbaarheídenmáhfü:happíIiikvaÖt(1aed' a =a '
2(12ö

Fien Wonen í Huuídeí  aan lop'  veídeí  invulling  geven  aan dií begnp  dooí  Flen Wonen  en HRHG WijZe Weaíöp  hUUídeí  en Fiën Wonen  samenweíken

2 Wijkbeheeí  Fien  Wonen  íeserveeí  vooí  Haídinxveld-Glessendam  een budget  van € í 2ü [)OO,- vooí  leeíbaeíeid

VOöï bijvoüíbeeld  de inzel  van de wijkbeheeíders,  wijklaíels.  'Tefü  in de Wljk',  en äanpak  woonüvedast
Aansluibng  woídl  gezochí  bij wijkinihaUeven,  buuí
besfüurí.  MAG elc

Gemeerúe  /  Fien Wonen 3 Signaleíen  de corpoíaUe  acíeerí  in een woeg  stadium  bij heí  signaleíen  ven píoblemabsche  siíuaues  achíeí  de
vüoídeuí  Zo nodig  schakelí  zij hieíbij  hulp in (Buufflemiddeling.  Sociaal  Team.  Wijkegenl  eíc )

In heí lichí  van aígesloíen  mnvenaníen  füssen

gemeenle  I coBoíalie  handelen  Moniíonng  hiervan
gebeuí  op inibaheí  van de gemeenle,  Fien Wünen
üfüvanqí  uilkomslen  hiervan

Gemeeme 4 Regievoeíing  en aansfünng  íegie  op WMO  vindí  vanuií  Díechlsleden  plaals Gemeeföe  sluurí  parhjen  aan, die de

passende  zong veílenen,  welke  nüdig  zijn vüüí  een duurzame  hulsveshng  van kweísbaíe  gmepen

GemeenLe /  Flen Wonen 5 Gescheiden  aíalinzameling  gemeeníe  spaní  21C11 in om üplüssingen  le vinden  vooí  heí beleí  lalen schelden  ven
aíval düüí  bewoneís  en heí  dumpen  van eLval bij ondergmndse  coníainers  legen  íe gaan. en slell  hiervooí  een plan

vanaanpakop(laaíhetopsíellen)  FienWonenmeldföcbeíwanneeísiluahesvanovedasíopíreden

Mogelijk  dek hieí  üok abpíaken  oveí  gemaakí  müeíen
woíden  metWaaídlanden

6 Vüoíkomen  oníruimingen'  de gemeenle  en Fien Wonen  zoyen  vooí  uifüüenng  van de gemaakíe  aíspíaken  in heí

cünvenaní  Píevenhe  Huisuiízefüngen  üíechlsleden  2fü8  - 2021 (o e mel  belíekking  íoí de íol van heí Sociaal  Team,

vmeasfönalennti  en ketensemenweíkinql
202i  - 2024

Gemeen[e  /  HR HG /  Flen

wonen

Parhjen  bekijken  samen  o[ eí wijken  zjn  die exffa  aandechl  nüdig hebben  Op basis  hiervan  vindí  een pnoníenng

plaals  en womí  er samen  ooqelrokken  om íe kümen  íoí een Plan van eanoek
Parbjen  bekijken  om welke  pmblemen  heí  gaaí  en waí

zH hienn  kunnen  belekenen

Fien Wbnen
Inzeí  Wijkbeheeí  conílnueíen  signaleíngsíuncue.  pmblemallek  acííeí  de voüídeuí  en aandachí  vooí  ünlwikkelingen  in

de w0ken

0  b v heí ondeíhoudsconíracl  komí  Fien Wonen
íeqelmabq  in de woninq  van de huuídeís

2a20-.iü24  . -

Fien Wonen I Place  4me & Müíe in 202ü  woídt  de íealisahe  van dií píojecí  nagesíreeíd  (ge1ijk5jdig  mel  de verbüuwing  van heí
ksníoürpand)

Heí gaaí  hleíbij  om de huisvesllng  in de süciale
huurseclor  van auhsUsche  jüngeíen  (minimaal  6,
maxlmael  1(]veíhuuíeenheden)

2 Heíslnicluíennq  onderzoek  neeí  complexen  m eí een explomffedafüm  < í 5 iaaí
3 Gewensíe  vooríaad  Fien Wonen  geeíl  uifüoenng  aan heaí  püíeíeuilleíaíegle.  vvaamn  de volkshuisvesíelijke

behüefle  is vaslgelegd  in de lök'lle  uiíoenngspaíagíaaí  van de W(X)nvlSie, en ír8e(11 in ovel'mg mel  de gemeefüe  81S
íealisahe  hiervan  díeigí  le stagneíen  Fien Wonen  kan de opgave  nieí íealiseíen  zondeí  daí  de gemeeníe  aandachl

heeíl  vooí  vervanqinqsopqave
Gemeerúe  /  Fien Wbnen 4 Süciale  gíondpnjs  vooí  de sociale  gíondpnjs  slullen  we aan op de aíspíaken  in PALT  Díechtileden  2fü  6 - 2ü25 € 14822,-exd  BïW(prJspei121füi)  Diígeldlnieívooí

het  lopend  píoecí  Blauwe  Zoüm

Flen Wonen 5 Veíkoop  woningen  I BOGíMOG  Fien Wünen  heefi  in heí Síralegisch  Vüonaadbeleid  vaslgelegd  welke  woningen  en
BOG I MC)G bezlí  vüüí  verkoüp  in eenmeíklnq  kümen
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2ü20 - 2024

Fien Wbnen
í. Nieuwbüuw

202(] 9 loí íO apperlememen.  Iocahe Riinsíraaí
2022 í6  woninqen.  Iocahe  Fíedenkíaat

2023 - 2024 32-48  woningen,  lücabe  Sluisweg

2024 16woninqenwensoorleíeuille

Opgave  zoals benoemd  bij beschikbaarheid  en
beíaalbaaíheid

Oí vervangende  nieuwbouw  op andeíe  lücale  (dií  geldl
ook bij evenluele  veíkoop)

2 Herslíucfüíenng  I Renovahe

2020 Pí Manjkesíraal  en Pí  Beaföxslíaal  46 woninqen
Deze  opgave  tkaagí  ook bij aan de vemuurzamings
doelslellinq  van Fien Wünen

3 Inveslenng  duurzaemheid  inveslenng  duurzaamheid  volgens  poríeíeuilleslralegie  en duurzaamheldsbeleid

Gemeeníe  /  Fien Wonen 4 Acquisiíie  aíspíeken  gíondposihes  vooí  inbíeilocehes  en de íealissbe  van ünze  wenspürleíeuille  en evt
vervangende  nieuwbouw  op andeíe  lücahes  is hel  noodzakelijk  daí  de gemeenle  gmnden  I locahes  íeí  beschikking

síelí  voüí  de sociale  gíondpnjs,  oveíeenkümsílg  PAIJ  [kechlsíeden  aíspíaken  (zie üok ondeí  'Nieuwbouw.  Iibeíalisabe

en veíkooo',  pufö  4)


