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Perspectief van de prestatieaf spraken

Inleiding
Dit schrijven begeleidt de definitieve Prestatieafspraken 2019. We, gemeente Wijk bij
Duurstede, Huurdersbelangenvereniging Krommerijn en Viveste (locatie Wijk bij Duurstede),
zijn ook dit jaar weer overeengekomen wat we belangrijk en noodzakelijk achten op het
gebied van wonen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Aan de basis van deze afspraken
liggen:

De woonvisie en het coalitieakkoord;
Prestatieafspraken 2018;
De resultaten van 2018;

Recente ontwikkelingen en gewijzigde omstandigheden bij de betrokken partijen;
Ontwikkelingen op de lokale en regionale woningmarkt.

Zowel procesmatig als inhoudelijk zijn wij content met de afspraken zoals die voor liggen. We
monitoren de uitwerking van deze afspraken in de praktijk en dragen er zorg voor dat we ze
bijtijds bijstellen waar nodig. We zien deze stap daarmee niet als in beton gegoten. Het is het
volkshuisvestelijke resultaat dat tett. We kunnen alleen gezamenlijk mooie resultaten
bereiken als deze stap geen keurslijf wordt, maar een leidraad van hoe we de samenwerking
verder willen doen groeien.

Thema's in de prestatieafspraken
De gemeente Wijk bij Duurstede en Viveste kiezen ervoor prestatieafspraken te maken die
SMART en projectgericht zijn. We werken aan projecten op de volgende thema's, die in hoge
mate aansluiten bij de landelijk aangegeven prioritaire thema's volkshuisvesting:

Betaalbaarheid

Beschikbaarheid

Leefbaarheid

Wonen op maat
.:. Duurzaam wonen en leven

Innovaties

Financiën en investeringen

Vastgoedportefeuille

Nieuwe afspraken
Nieuwe prestatieafspraken voor 2019 zijn:

Extra aandacht voor inwoners met betalingsproblemen en beleid woonwagen-
bewoners;

Inbedden van signalering en doorverwijzing naar elkaar bij Viveste, Loket Wijk, RSD
en Taalhuis;

Inbedden van duurzaamheid in de processen van Viveste;
Versterken van de community in De Engk en de Romeinenbaanflats.

Daarnaast zijn voor het eerst de onderhoud- en renovatieprojecten van Viveste opgenomen
en is een presentatie van de financiële positie van Viveste aan het college van B&W
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vastgelegd.

Speerpunten

Gezien de druk op betrokken organisaties, spreken we af om bij te kort aan middelen en
uren ons te richten op een aantal speerpunten. De belangrijkste doelen voor 2019 zijn;

De voortgang van nieuwbouw op de Wijkhuislocatie;
Helderheid in het gemeentelijk woonwagenbeleid;
Onderzoek naar de verhuisketen binnen de gemeente Wijk bij Duurstede met als
doet optimale beschikbaarheid van woonruimte te realiseren:
Begeleiden van community building in de buurten en wijken die gebaat zijn bij een
betere sociale cohesie.

Concretiseren

Een aantal factoren zijn nog onzeker of onvoorspelbaar, zoals de toewijzing van middelen bij
de gemeente Wijk bij Duurstede en de fasering van enkele projecten. We hebben daarom"
besloten in het voorjaar de afspraken, en met name de speerpunten, indien mogelijk, verder
te concretiseren.
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Sociaal streefhuurbeleld: 90% tot
liberallsatiegrens, 70% onder 2e
aftoppingsgrens

Passend toewijzen huurwoningen: conform
wet- en regelgeving

Inbedden resultaten uit het experiment
Vroeg Eropafin de reguliere processen

Betaalbaarheid vergroten, voorkomen van
huurachterstanden en ontruimingen

Draagt bij aan priorrtaire doefsietllng
om aanbod beter te laten aantlurten

op (fe vraag (als het gaal om de
woningmarkt).

Draagt bij aan prioritaire doetsteBlng
om aanbod betert® laten aanihtiïen

op de vraag (als het gaat om de
wotitngmarktl.

Streven is om inwoners binnen hun
financiële fnogeljjkherfen en

huishoudensomstandig- heden te
kunnen huisvesten.

Vivert» ontwikkelt beleid wat

«nsfutt op de afgesproken
streefhuurgrcnzen en voert dit

Going c<

Lage inkomens ontzien bij
jaarlijkse huuruerhogmg

Inkomensafttankelijke
huurwrtïoging.

tniet wooncoach bij scheef
wonen.

9<m van de woningen heeft
een streefhuur tot

libcralisattegrens, 70%ond?r
2a aftopplngsgrens

Woning op maat

In (wn vroeg stadium inzicht In
schuklenprobfematirt met de

hiiste Interventies door de

juiste partijen.
Ambtelijke uren

Uren werk organisatie

Uren werkorganisatte

Uren werkorganisatie

Uren werkorgantsatie

uoorstroom op de woningmarkt stimuleren
Woorstroom In de wlflt speerpunt HBVj

)nderzoel< naar huisvestingsmogelljkheden
'oor jongeren en spoedzoekers (flexibele
chil)
wisvestlng jongeren speerpunt HBVI

StifTfuferen doorstroming

Draagt bi) aan priorrtaire docfsteWing
om aanbod betw te fat»n ontfurten

op de vraag (ah het ert om d«
woningmarkt».

Co-producer. Wijn via
huiwntingi-verordenff^ max
30 woningen doelgroepgCTichl

toe, bi|ïondere toewijzing
i. v. m. doonflronimg, Meer

inieiten van
«perlmenteerruimte in

.tUtïVMtingswrordenfng.
Onderawk verhuitketen.

Ondenoelccn b<schlkb»r<
tocati<t. Ooorienen

projectgroep flexibde schil.

Bij realisatie nieuwbouw voor
wnkiran. voorrang voor

sentorên uit é» wifk wordoor
behoud van toctaal netwerk en

mtnder txroep op
profesaoneto tof».

Maximale flexiblfheit in

Wontngnrt benutten om
doorstroom ta bww<Strm.

Ooorzetten

woonco»chg<sprekk<n.
_pndwioek vtThunkcten,

Ooelttettlngtn beptlen tav
jongffren in oni

portefeuUteptan. Moeelilfte
inirt Ittushuur m

kamertwwonlng.
Doorzenen projectgrotp

flexibele sdi l).

Minder huurden wonen te
duur of u loedkoop. B«we(lng
op de woningmarkt, (niicht In

vertuisbtwegjngmi op da
wonlngm»rkt.

Scherp hebben wat er voo»
lonEtren nndlj Is »«n

hulsvïstjngsmt^«li}kheden.

Ambtdijke uren
inbfengen tocatles

Onderrocken ffnanciele
bijdrage in explottatie

Uren werkorganisatie

Uren werkorganliatiB
Xo»cll)k« realltitl. blnwn
flnandéte parameters en

bthld
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leelbaarheld

Gouden Gemeenschap/ Leefbaarheidsproject
De Engk; verder met programma en behaalde
resultaten uit 2018

Gouden Gemeenschap/
LeefbaarheidsprojectenRomeinenbaaoHats:
versterken sociale cohesie en

üewoners participatie, o. a. via

Dewonerscommissies.

Oranjepoort: verkenning doorontwikkeling
toekomstbestendigvoorzieningenconcept,
:oncept op peil houden.

Dyurzaam wonen en teven,
bevorderen leefbaarheid.

Duurïaam wonen <n leven.
bevorderen leftfbaarheid

We vinden een leefbare samenieyjng
van itial belang. We blijven op ;oek

naar creatieve en fiexlbtle

oplossingen om de teefb»»rhefd in
onie wieken ïe sttfnuteren.

Co-producw

Gezamenffjft uitvo»ren
Actfvitettênprop-amma

Geiamentijk uitvoeren
actMteltenprogramma,

Bijdragen spelen in het poen
Schenken/uitlwn/

uitgifte gereedschap
Verkennen gezameniljkc iniel

cofnmunttvbuttów

Meedenken, meedotn,
meestunn (de<p dwnocracy)

in de buun en wtjk.

Supponervoor natiseren
levendige kern.

Getamenlfjk uituoeren

act(vrte)t<nprogramtn»

Gezamenlijk uitvowen
activitett«nprogr»mma,

tntensief samenwerken met
bewonen

Verkennen getaménltjke inzet
communitybutlder

Fadfitercnd in het door

ontvrikkelen coöperatief
concept Oranjepoort met

ondernemers, inwown, lokafe
belanghoudeis

Projectplan met concrete

ck>elen an iictlts, gericht op
tetfacttverlng, inwnm van

Itwaineftenuttdewijk.
Community building, batrokken

bewonen, ïoctate coheil»,
minder Inzet van professionele

itofg. Schone, veilige
leefomgïving, mmder overigst.

eenwgmbeid,

ondertioudtkoiten.
Verder uitbouwen van:

- Bewonerssprwkuren
. Rot bewonencommttrie

uitbreiden

. Communlty building
- GtiamenNjke activiteiten

organiseren, zoals opruimactle,
activiteiten voor ouderen <n

klnderwi

- Evaluatie cameratoedcht
Kaupangfiat

Behouden van een leefbare en
vitale kern in Langbroeli en het

on<teriteun»n van de

mogetiikheld om fanger
ictfstaodigle blijven wonen.

Ambtelijke uren
Iniet budget RO en

bwchtkban mlddet*n
vanuit de maaltchapp«lijke

agenda

Anibtefijteuren
iniet budget OH en

bnchlkbare middelen
vanuit de m»»tsct>»ppelifke

agenda

Ambtelijke uren

UrrnwtrkorgantaBtie
»nirt budgflt

Uren weriforganisatie
fniet budget

Uren werkorganisatie

Togjichting leefbaarheid

^.;S.̂ 1ZÏ=^:Ï"SZ:Z;=;^^^^^^^
- Personeelskosten voor overlast, bewonersbegeleiding, Vroeg-erop-af en toezicht (  206.000)
- Overige kosten: indirecte kosten wegens afschrijving en overige bedrijfslasten ( 104.000')'

. ^s^^^. ^=^^^
digitaal platform   120.000, ruilmiddel   60.000)
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14.3

Relatie met ambities vanuit
Woonvisie Wat doet gemeente? Wat doet Viveste? Resultaat

Uitwerken bijdrage aan Veilig Wonen
(valpreventle. brandpreventie, inrichting
buitenruimte) en toegankelijkheid

In beefd brengen en uitwerken van de
opgave in portefeulllestrategle ten behoeve
van kwetsbare doelgroepen (soorten
woningen, aantal woningen voor welke
doelgroepen)

Verkennen mogelijkheden uitstroom
beschermd wonen (6G2 in de WIJK)

/oldoen aan de gemeentelijke taakstelling
voor de huisvesting van statushouders

lij de vaststelling van het lokale woonbeleid
.ekening houden met de vraag van
voonwagenbewonws naar standplaatsen.

eerder professionaliseren van de
ignaalfunctie van Vlveste medewerkers tav
raagstukken bij de klant, zoals verward
[edrag, dementie, schulden,
oggeletterdheid, eenzaamheid. Inbedden
'an signalering en verwijzing in
«erkprocessen (loket Wl)k, RSD, Taalhuls).

nïvn kwetsbare doelgroepen

Toekomsttge behoefte en opgave
aan iorgwontng»n jn b«kt brtnam

Huisvesten kwetsbare doelgroepen

Huhvesten kwetsbare doe)groc(»n

Hultwnen kwetsbare doelgroepen

Uitvoerder

Geramenttjke werkgroep komi
met op te pakken punten

in de tead voor uitwerken
ondenock (fegftteur) gertcht

op de hardware (wonmgen) en
toftware (btgeleiding,

voonienipger»)

RuffnU m d< huisvestings-
verordenine om woningen toe

ijzen aan m»nsen met GGZ-

achtergrond.

10 woningen pw jaar
(coafftleakkoofd)

Meer bovwlokalt matchin)
ft<reisï«ur.

Gtmeent» n verantwoordetitlc
voor het huiswstingsbdefd
voor woonwagenbewoiwrs
Gemwnfn waar behoefte is

»an ttandpfaatsen mog»n gwn
uitsterfbouwbeleid meer

Uitvoerder

Geiameflltjke werkgroep koml
met op te pakken punttn

Vivrtt bepaalt haar rol en
doefttclli^g h!»rin <n maakt

vïrtaling naar haar
portefeultl?.

Inlicht (««nul)
levensfooplwttendige

woningen.

Brengt in be?)d welke
woningen geicftikt tijn voor de

doelgroep

Woningen beschftbaar stellen

Viveste bïpaait haar rol en

dorittelling hierin en maakt
verraltng naar haar porTrieuilte,

Opleiding M trainfng,
afapraken met Binding Going concern

Gezamenlijk» mitt op
brandpreventie, o. a. in

hoogbouw (adviesrol),
dementie, plan van aanpak op
bewustwording tnwonen op

titdige woningMnpwslnge»
verhullingen^

Getamenlijke opdracht aan
Atrivé om een

vervolgondtnotk urt te
voeren ntar de tokale

behoefte aan vormen van
wo<rn mm ioft. In tionn.rre
past dr butdige voorraad bfj

dete vraag.
Ondenoek vtrtaald In ops^ve

h btlfand. voorraai) n
nieuwbouw.

Moe»llp(heden voor
bulnctUntvandiêntnilt

bekend en welke
voofzfenfngen daanwor nodii

iljn.

Omvang v»n de groep if» dï
loop van 2019 inbeeld.

Verkennen bijzondere

verhuurconstructles.

Gemeente en cofporaties
hebben voldaan aan d»

taakstenjng

Uspraken over het betetd tav
de vraag van

woonwagenbcwooera naar

standplaatsen.

ütedewwken Viveste hebben
dé kennis om klanten met

verward gedrag, dement»,
laaggefenerdheld te

herkennen en adviterwi. O»
slgnaknngUtebofBillnde

processen.

Vhfest* krijgt het keurmerk
.

ll«mcnllnrrntlcl]|ke
^.orporattê'

Kosten gemeente Kosten Viveste

Uren wftrkorganltatie

Ambtefijke wen
Kotten ondeftoek Atrlvrf

Ambtcliike uren

Ambteiiike uren

Uren werkorganisatie

Wen wcrfiorganisatif

Kon»n ond»rzoek Atr*vé

Uren werkorgantatie

Uren werkorganisatie

Uren werkorganisatie

Uwn werkorgantsiitie
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Duuriaam Wonan <n Leven

ioorzetten ?onne-energie, zonnepanelen
Vocozon. postcoderoosprojecten en
amenwerking met EWEC om ons bezit verdei
e verduurzamen

luurzaomheid speerpunt HBV)

erkennen hoe we duurzaamheid in de
ïguliere processen (mutatie, onderhoud) plel
unnen geven tbv bijdrage aan Wijk bij
uurstede energieneutraal 2030, passend bij
e uitgangspunten van Viveste
iuurzoomheid speerpunt HBV)

enntsuitwisseting en samen optrekken in
Liurzaamheid, Informeren van Gemeente
zake duurzaamheids- investeringen bü
inovatie.

'uunaamheid speerpunt HBVI

ivorderen bewustwording ten aanzien van
lurzaamheid en energrelasten door middel
in inzet van energieambassadeurs bi)
lurders en het energieloket.
lanciële ondersteuning EWEC.
uwioomheid speerpunt HBVI

Innovaties

penmenteren met community buifding,
urtapp, digitaal platform en ruilmiddel
kale munt) in buurten en projecten ter
vordering van participatiesamenleving en
culaire economie.

Relatie met ambities

vanuit Woon visie

Duurzaamheid en

energiebesparing in de
bestaande woningvoorraad

Duunaamheld en

energx'bKsparing in de
bestaande wonmevoorraad

ïlimaat neutrale gemeente in
2030

<wustwordlng M sttmuleren

duurzame levenssttjt

Herten aan getonde lokale
KCTUïmx & veerkrachtige
wonen en (buurt}nehuerken

Wat doet gemeente

Kennttdelen

Toeschouwer

Kenniscteltn en informatrt

itwis»»ten, gemeente den)

grait m«e

Ooorietteo Energfdoket
ow middel v^n trafnjng er
twfsMling Itennisofveau 0|
.II brengen van de mens<kr
die bet loket b<menwn

Supporter

ctief tmder toeken wat de
inanclète) mogetiikheden
n om vanuit de gemeente

hieraan bij te dragen

Wat doet Vlveste?

Huurders adviwren over

duuriMmhewl

Kennisdelen

Bij mutatif van

laagbouwwontngen
ionnapanelen plaatsen

Onderzoek elektrisch koken ir

wmbmatie met ronnepanetei

Kïnnisdelen en fnformatle

urtwijiiclen

eunen energittcAet door mie-
energte ambassadeurs.

Infonneryn huurders

iaTiefnemerom experimenici
wm«n nr»et partners uit de

ïemeenschap uil te voeren

Planning

2019

2019

2019

2019

2019

Resultaat

ïe mogeliilchccten voor toepassing 10^11
energie worden optimaal benut

[ïonrwpanden standaard bij mutatw v,
lagbouwwonlngen aanbrengen), passé

b<| beteid van Vwestc bftfffffende
duunaamheid (maxffnate (fuunaamhe
bij nieuwbouw, op experimentbaijs bi
renovatie (n bestaande bouw rekenlnj
houdend met no regret maatregeten,
passend binnen financlête kaders en

duuriaambeidsambrties Viwste)

Duuraaanihejdumbities vertalen naar
praktijk

VertteniMm <uimenw?rktng m natuur
InclusKf renoveren op wijknivtau

imenwcrking In warmtftplan 2021 van <
emeente. Wanneer gaat de wt}k van h<

gas af en wat wofdt de attemiticve
irmtfrbron met het oog op Wl|k Neutra

2030. De inret ts om no regret
naatregelan ie nemen, passend binnM

financi»!» kaden en
duifrtaamheldsambttiei Vivesle.

luurders iijn ïich meer bewust van hun
.nergieverbruik, duurzaam gedrag en

effect op de geiondhffid.

Projectplan (Ql 2019)
wcrele expefiment<tn op kleine schaal
inzicht geven in mogelijkhed«fl van eei
wnmunity met wn ruifrT>idd<!)A>l(ato

munt ats motor voor een gouden
gemeenschap,

(asten gemeer

Ambtflijkffuren

Nvt

Ambteliike uren

Ambleltike uren

en < 7. SOO

dcrrteunmg EWE(

mbteltjke uren en

rkenntng bijdrage

Kosten Vlveste

Uren werkorganisatie
Investeringen in
duurzaamhekl

Uren werkorganisatif

Investeringen in
duunaamheld

Uren werkorgsnisatte

Ur^n werkorganisatie
en  5. 000

(ondwstcunine EWEC)

ren werkorgantMlie en
projectkosten
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7.1

8

8.1

18.2

8.3

8.4

!.5

1.6

.7

1.8

.9

.10

RnancUin a Investeringen

l Verkoop vrije sector/ dure sociale
huurwoningen

Vastgoedportefeuille

Realisatie nieuwbouwappartementen
Wijlihuistocatle met

duuraaamheidsambltle
GPR 8,5

Zo veel mogelijk energleneutraal bouwen
Gas loos

Planvorming Zorgboerderij

Heroverweging strategie Hoogstraat 117-143,

Renovatie interieur Margrietlaan & Irenelaan,
mogelijk ook exterieur. Langbroek

lenovatie exterieur en interieur Van

kbcoudestraat, J. van Rulsdaelstraat, wijk bij
Quurstede

^ercn in wooinRcn. zoals

interieurrenovattes Kombuis. Hordenweg,
Dukdalf, Warande, Krulsboog in Wijk bij
>uurstede.

Klein Jagersteinstraat, Gerard Achterbergstraat,
Maarten Maartenstraat in langbroek.

[oirpiaten van de bere"

Langs de Wal, vllerstraat, Nleuwstraat,
Varande, Wijk bij Duurstede

'lanvorming voor de strategie rondom
:ommunlty building, renovatie en
/erduur;aming van de Romelnenbaanflats

'erdere uitwerking van de
ttentieovereenkomst en mogelijkheden tot het
.aliseren uan 300 woningen.

resentatie financiële planning en mecf jaren
iderhoudsbegrotlng

Relatie met ambities vanui

Woon visie

Draagt bij aan pnorftaire
doelstêtlfrig om atflbod brter te

laten aanshiiten op de waas (ats
het gaat om de woningmarkt)

Voor Vlvette tfragên d< verkopen
bf( aan de versterking van de

flnandëte positie.

Het realiseren van wonmgen
dnagt bij aan het vddoen aan de

woonbehoefte en wnbrtie op
gebied van duurzaamhcfd

Huisvffrtén kwetsbare groepen

Passend binnen
de woonvtsie

Woningkwalitert met
toekomstwaarde

Wmitngkwaliteil met

toekom ïtwaartfe

WoningkwaJttert met
tockom»twaarde

Woningkwatrteit mvt

toekomshvaarde

Wonmgkwïlrtmt met
toekotnstwaarïle

DuurtMw wonen en teven,
bevord<ren teefbaai-held

Oe toekomstige realisattf van
woningen draagt b*j aan het

voldoen aan de woonbehoefte

Wat doet gemeente;

Toeschouwer

Co-producer. ewneentê 11
op bain van betetó en

bestemmingsplan
tneepfïten over ontwen).
Supporter vanuit verkew

en openbare ruimte.

f-acttt1<en (n pfanotogische
Dn.

Totschouwer

Toeschouwer

Totschouwer

Toeschouwer

Toeschouwer

Towchmiwer

Rol wrkenncri tav

burtwniimf, fysiek,
bewonen, Imfcaartietó

Gemeente komt met
locattts m ?0l9

{rtructuurvisie)

Toeschouwer

Wat doet Vlveste?

Urtwennd

Iteatiseert (tn principï] 40-^2
nieuwboywwontnBen.

Veritennand en urtvoerend

Herowrweging strategie

Uitvoerend

Uitvoerend

Uftvoewnd

Uflvoerend

RtRitStfur

fiveste komt met ponefeuiifcplan
.n -swtyws m haar regio visit

>re»nt»ren van plannen voor de

tangere terniijn, finandeel,

Planning

Continu

ww

2019

2018

mig

2019

M19

2019

2019

2019

012019

Resultaat

Wveste wrkoofft tn totaaf <0 woningen
waarvan gcmKfctefd 10 woningM jn Wijk

Sf Duuntwle.

Vhmsu ontwikkelt (In prindpt) 40-42
woningen op wykhufe locatfe.

Gedragen programma Wlikhuistocatie

Op loek naar goede woon-iorg
tnvulfing

Stratcgtc is bekend

20 Woningen zijn »an de Unnenilfde"
(keuken, toilet, bidlrmcr) (ennovui).
Mogelijk ook rmovatte etrterieyr met een

sprong in energw label van O naar

Erterteur en interwur van 13 woningen"
gerenowerd. met een spror^ m

entrjWlbel yn C naar nilnlmaal tob«lB.
De'finjtiew pl»nwrming met

duurzaam h»klsamt»tt<8 begin 2019
8*r*-ed^

L31 wOTingen, vwvangttn keuken eo/of
badkamer en/of/ toiletruimf

Golfplaten gesanwrd van d< bergingen
van 61 woningen.

Gedwtd b<?ekt over wat we wiltc*»
bwik»n. Doeten ten aanïtcovn

bewotwraparticipatie, duunaamhafd,
.tffbaarheid. Ontwerp»n van hst proces.

Mogelijkheden om te investeren in
nieuw wonlngm In geumBnlljkhild

veritttnd

Uhwerking van toepatitng op
intM^idingtocaties 2019

llllcht in b«drijh«o«rln8 vl«ut«

Kosten gemeente

Nvt

Ambflijkc uini vla
protcngroep

Nvt

Nvt

Nt

Nt

Nvt

Nv»

AtnbteHjkf uren

Ambflljke uren

«mbtelljk» uren

Kosten Viveste

Uren werkorganisatie

Uren weritorsanlsatie
6,9 mlliotfi

Uren werkorganisatie

Uren weri(org*njsatle

UFCT WTkorgantsatle
lmesfringafh»nk«lljk

van definitieve

planvorming

Uren w»rkorg<nlMtJe
tnvesttrlng afhankelijk

van ctefinltieve

planvorming

Uren werkorganlsatte
Inveitertng

Uren werkorganiMtle
invastering

uren werkorganisatie

Uren werkorganitatia

Uren werkontanisatle
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Samenwerking en voortgang bewaken

Looptijd

Het. pel'spect!e.f va" de PrestatieafsPral<en, zoals vastgelegd in dit document, is üe jaarschijf 2019
(l januari 2019 t/m 31 december 2019). Deze prestatieafspraken bieden op enkele'vlakk'en^een
doorkijk naar verder.

Overleg gemeente, HBV en Viveste

De gemeente, HBV en Viveste hebben ieder kwartaal overleg over de voortgang van deze
prestatieafspraken.

Bijstelling en bijzondere omstandigheden
UÏgan_gspu"t. bij deze afsPral(en is ..edelijkheid en billijkheid jegens elkaar, ook bij gewijzigde
omstandi8 heden:. AIS eenvan de betrokken PartiJen meent dat deze afspraken gevolgen h°ebben°die
onredelijk of onbillijk zijn, is deze panij gerechtigd voorstellen te doen aan de andere partijen om deze
onredeliikheid/onbitlijkheid te voorkomen. Dit geldt ook als er naar mening van een van de partyen
sprake is van overmacht, waardoor partijen elkaar in redelijkheid en billijkheid niet'aa'n'deze
werkafspraken kunnen houden. Partijen moeten instemmen met deze voorstellen, vooróat'dez'e m
plaats treden van de afspraken uit deze overeenkomst.

Geschillen

M.ocht_e"ergeschi"en, zij"tusse"partijen over de uitleg van deze Prestatieafspraken die in gezamenlijk
overleg^met overbrugbaar zijn, dan zal een traject van mediation worden gestart. Indien de'partijen er
!amen. (met behulp van mediation) "iet uitkomen, heeft ieder de mogelijkheid om heïgeschjTdat

l ten grondslag ligt voor te leggen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkriikrelatie
(waaronder Wonen).

Aldus ondertekend te Wijk bij Duurstede d.d. 10 december 2018.

Voor de afspraken in deze gemeente,

j
^ijk bij Duurstede

'I-
Wethouder:

Willem Joustra

IVEST

Bestuurder:

Batian Nieuwerth

HBVl Krommerijn
Niiyr<ltrsktlan»tn»»rtnl|(na

Voorzitter huurders-

belangenvereniging:
André van Kempen
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