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Perspectief van de prestatieafspraken

Inleiding
Dit schrijven begeleidt de Prestatieafspraken 2020 (zie bijlage). 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 2019;
Het bedrijfsplan van Viveste;
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 telt. 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 en/oor 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:

Liberalisatie en verkoop
Nieuwbouw en aankoop van woningen
Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
Huisvesting specifieke doelgroepen
Kwaliteit en duurzaamheid van woningen
Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
Overig

Uitdagingen voor 2020
De beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen komt steeds verder onder druk te
staan. Dit onderwerp verdient in 2020 extra aandacht. Gezamenlijk onderzoeken we welke integrale
maatregelen mogelijk zijn om de primaire doelgroep betaalbaar te kunnen laten wonen.

Daarnaast zien we een toename van het aantal kwetsbare bewoners. We willen van curatief naar

preventief handelen. Samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is hiervoor een
voorwaarde. Daar willen we in 2020 ook extra aandacht aan besteden.

Tot slot is het toewerken naar klimaatneutraal wonen een speerpunt. We lopen voorop als het gaat
om het aanbrengen van zonnepanelen, maar er is meer te doen, bijvoorbeeld bewonersgedrag,
wijken van het gas af, energiebesparende maatregelen bij planmatig onderhoud.

Samenwerking en voortgang bewaken

Looptijd
De prestatieafspraken hebben betrekking op het kalenderjaar 2020. Sommige projecten hebben
echter een langere doorlooptijd of dienen een groter doel. In het beoogde resultaat is opgenomen



waar de prestatieafspraak toe dient. We hebben afgesproken begin 2020 het proces van het
opstellen van de prestatieafspraken te evalueren. We willen bekijken of en hoe het proces van het
opstellen van de prestatieafspraken gekoppeld kan worden aan andere processen binnen de
organisaties zoals het opstellen van jaarplannen en begrotingen. Tevens willen we toewerken naar
meerjarige afspraken met een jaarlijkse update.

Overleg gemeente, HBV en Viveste

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

Bijstelling en bijzondere omstandigheden
Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid jegens elkaar, ook bij gewijzigde
omstandigheden. Als een van de betrokken partijen meent dat deze afspraken gevolgen hebben die
onredelijk of onbillijk zijn, is deze partij gerechtigd voorstellen te doen aan de andere partijen om
deze onredelijkheid/onbillijkheid te voorkomen. Dit geldt ook als er naar mening van een van de
partijen sprake is van overmacht, waardoor partijen elkaar in redelijkheid en billijkheid niet aan deze
werkafspraken kunnen houden. Partijen moeten instemmen met deze voorstellen, voordat deze in
plaats treden van de afspraken uit deze overeenkomst.

Geschillen

Mochten er geschillen zijn tussen partijen over de uitleg van deze prestatieafspraken die in
gezamenlijk overleg niet overbrugbaar zijn, dan zal een traject van mediation worden gestart. Indien
de partijen er samen (met behulp van mediation) niet uitkomen, heeft ieder de mogelijkheid om het
geschil dat hieraan ten grondslag ligt voor te leggen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (waaronder Wonen).

Aldus ondertekend te Wijk bij Duurstede d.d. 12 december 2019.
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Thema's uit de Wonin wet

Beoogd resultaat Prestatieafspraak Wat doet de gemeente Wal doet Viveste Wat doet de HBV Planning Kosten gemeente Kosten Viveste

1 UberallsaUe en verkoo : wl streven ernaar om 60 wonln en r aar te verko n wl denken voor Wi k bi Duurstede uit te komen o
1.1 lOwoningverkopenperjaar Per jaar worden gemiddeld 10 dure, grote Eind 2020 rijn ca. 10 dure, grote Toeschouwer

huurwoningen verkocht t.b.v. de reallisatle van huurwoningen verkocht
goedkope huurwoningen (2019 Vm 202210
woningen per jaar ingerekend)

oerend. Tbv hel Toeschouwer
portefeuillsplan wordt
de veikoopvijver
opnieuw bekeken
met aandacht voor

complexen waar al
woningen verkocht

ConUnue Nvt Uren
werkorganisatie

Nieuwbouw en aankoo van wonln en: wi streven naar maximaal toevoe en In de Kromme Rl nstmek. Waar mo elf k vos an wl sociale wonl bouw toa
Realisatie nieuwbouwappartementen Wijkhulstokatie Op de wijkhulslocatie worden óf 45 woningen" ~ Eln'd202oTser een dBfinitief"~'MeewerKen'aan'hS zo

gebouwd waarvan 9 tweekamemroningen of 44 ontwerp en heeft de
woningen (waan/an 9 tweekamerwoningen) én aannemereselectle plaats
een steunpunt van maximaal 80m2. Doelgroep gevonden.
(ouderen (3-kamerwoningen)/iongeren en
uitstroom GGZ (2-kameiwoningen)).

Planontwikkeling,
snel mogelijk afhandelen aannemerselectie
van de benodigde
vergunningen

Toeschouwer Start bouw Q1 Uren
2021, of zo veel werkorganisatie
eerder als
mogelijk

7,5 min.

2.2 Strategiebepaling toekomst Romeinenbaanflats. Over een
paar jaar lopen deze flats uit de exploitatie.

2.3 Verdere uitwerking van de Intentieovereenkomst tot het
realiseren van 300 woningen (in de periode van 2017 Vm
2022/2027) indien mogelijkheden zich aandienen

Eind 2020 zijn de mogelijke scenario's voor de
flats in beeld. In 2020 woidt een
participatieplan opgesteld.

Waar mogelijk toevoeging van betaalbare
sociale huurwoningen, vergroten van de
slaagkans, verkorten van de wachttijden

De gemeente en de HBV worden Meedenken
betrokken bij de
planonhvikkeling. Gouden
gemeenschap Inzetten. Met 20%
van de bewoners hebben
keukentafelgesprekken
plaatsgevonden.

Regievoerder,
uitvoerder,
procesbewaker

Tijdens het bestuuriijk overleg
worden mogelijke
nleuwbouwlocaties

geagendeerd. In de eerste helft
van 2020 buigt een werkgroep
bestaande uit medewerkers van
de gemeente en Viveste zich
over de mogelijke locaties.

Zet zich in om de

benodigde gronden te
verwerven, zal haar
volledige medewerking
vertonen aan het

scheppen van
randvoorwaarden om
daadwerkelijk 300
woningen te (doen)
bouwen. Zet zich ook in
om daar waar mogelijk
ondersteuning en
medewerking te bieden
aan de realisatie van

onhvikkelingen die
wellicht niet direct

passen in het geldende
planologische regime of
financieel uitdagend zijn.

Meedenken, Q4 zijn de
Bewonerscommissi scenario's

e betrekken voor inzichtelijk
het betrekken van
bewonere

Zet zich in om de Toeschouwer
benodigde gronden
te verwerven en om

de noodzakelijke
middelen te

verkrijgen

Q1

Uren Uren
werkorganisatie werkoiganisatie

Uren Uren
weri<organisatie «ïerkoiganisatie

2.4 Bij realisatie nieuwbouw voor senioren: voorrang voor
senioren uit de wijk

Doorstroming, behoud van sociaal netwerk Bij nieuwAouw van voor ouderen Indien nodig zal de Toewijzing volgens Toeschouwer
waardoor minder beroep op professionele zorg geschikte woningen krijgen gemeente de vooraf, met de"

ouderen uit de directe omgeving Huisvestingsverordening gemeente gemaakte.
voorrang. Dit zal voor het eerst aanpassen afspraken. En
toegepast worden bij de verantwoording over
Wljkhulstocatfe de toewijzing

2021 Uren uren
werkorganisatie werkorganisatie



2.5 Woningen voor jongeren Betaalbare woningen voor jongeren tot 23 jaar Vlveste bekijkt in Q1 in hoeverre
jongeren tot 23 jaar, in voor
jongeren gelabelde woningen,
een tijdelijke korting op de huur
tof de kwaliteitskortingsgrens
kunnen krijgen.

Toeschouwer leid aanpassen en Toeschouwer
woningen voor
jongeren tot 23 jaar
labelen

Q1 2020 Uren
werkorganisatie

3 Bataalbaarheidenbanlkbaarheldvoordedoel roe
3. 1 Voldoende geschikte woningen

3.2 Sociaal streefhuurbeleid: 90% tot huurtoeslaggrens, 70%
onder 2e aftopplngsgrens

3.3 Passend toewijzen woningen conform wet- en regelgeving
95/5

3.4 Daeb-doelgroep (80/10/10)

3.5 Doorstroom stimuleren

3.6 Betaalbaar wonen

3.7 Goedkoop scheefaronen tegen gaan

Viveste heeft een portefeuilleplan waar in de In het nieuwe portefeuilleplan Meedenken
gewenste samenstelling van de wonSt de wensportefeuilte van
woningvoorraad voor de periode Urn 2040 staat. Viveste tot 2030 en 2040

aangegeven. In het
portefeuilleplan geeft Vlveste aan
hoe om te gaan met de
woningen die te duur en te groot
zijn voor sodale huur. Viveste
formuleert in het portefeuilleplan
een visie over haar rol op
middenhuur en betrekt de
gemeente bij dit proces.

90% van de woningen heeft een streefhuur tot
de huurtoeslaggrens, 70% onder de 2e
aftoppingsgrens

Viveste houdt in haar

portefeullleplan rekening met
deze uitgangspunten

Toeschouwer

Wonen op maat. In uitzonderingsgevallen wordt Viveste voldoet aan wet- en Toeschouwer
niet assend to ewezen
Woning op maat

Meer huurders wonen passend qua huur-
inkomen en gezinsgrootte-woninggrootte.
Hogere mutatiegraad, meer kansen voor
woningzoekenden

r el evln
VIveste voldoet aan wet- en
regelgeving
Onderzoek naar en

implementeren van regelingen
die huurders stimuleren om te
verhuizen

Toeschouwer

Werkt en denkt mee
over passende
regelgeving bij
experimenten

Viveste wil inzicht krijgen in de huurders met
een laag inkomen en hogere huur. Daarna
wordt bekeken wat mogelijkheden zijn om
structureel de kosten van deze huurders te
veriagen. Bijv. vooraenlngen»»ljzer
Eind 2020 Is het percentage goedkope
scheefhuurders lager. Een deel van de groep is
af te leiden uit de Inkomensafhankelijke
huurverhoging, maar daar zijn ook groepen van
uit gesloten zoals gepensioneerden.

Viveste doet een onderzoek om Werkt mee
inzicht te krijgen in de
woonlasten van de huurders

Goedkoop scheefwonen
aanpakken door hel uitvoeren
van de Inkomensafhankelijke
huurverhoging. Deze extra
middelen worden ingezet ton
behoeve van Investeringen voor
de primaire doelgroep. Inzetten
op het voorkomen van dure
scheefhuurdere bij mutatie door
bijvoorbeeld een
betaalbaarheidscheck via het
Nibud. Ook kijken naar
woonlasten

Toeschouwer

VIveste steK een Adviseren
portefeuilleplan op en
stemt dit af met de

gemeente en de HBV

Q2 2020 Uren Uren
werkoiganlsatie werkorganisatie

Vhfesle ontwikkelt Controleren
beleid wat aansluit op
de afgesproken
streefhuurgrenzen en
voert dit uit.

Going concern

ing concern

Toeschouwer

Toeschouwfer

Viveste onderzoekt of Meedenken
eigen huurders
voorrang kunnen
krijgen bij de verkoop
van

Vivestewoningen,
naar het voorbeeld
van

Mitrosverkoopt.nl. En
Viveste het verzamelt
voorbeelden van
maatregelen die tot
doorstroming leiden

Voert ondeizoek uit Toeschouwer

Voert een Adviseren
Inkomensafhankelijke
huurverhoging door
binnen de wet-en
regelgeving

Continue Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie

Continue Uren
weiko anisatie

Continue Uren
werkoiganisaüe

Q1enQ22020 Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie

Q2 2020 Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie

Q12020 Uren
werkorganjsafie



3.8 Woonlasten huurders verlagen

3.9 Betaalbaar wonen voor potentiële huurders

Voorkomen van huurachterstanden het
veriagen van de woonlasten voor de huurders

Creatieve opties voor meer betaalbare
woningen

Viveste onderzoekt samen met Meedenken en
de HBV en de gemeente om de financieren
Voorzienlngenwljzer in Wijk bij
Duurstede in te zetten.

-Gezamenlijk onderzoek (Q1- Meedenken
Q2), ondersteund door
onafhankelijke derde, naar de
investeringsmogelijkheden
(belaalbaartieid. beschikbaartieid
en duurzaamheid) van Viveste
gegeven de huidige en
wensportefeuJlle van Viveste
- Vemerken van de uitkomsten
van het onderzoeken

besprekingen in portefeuilleplan
en prestafleafspraken voor 2021
en verder (Q2 en Q3)

Regisseur en Adviseren Q12020
medefinancier

Initiator en regisseur Meedenken Q1-Q3

Uren
weritonganisatle
en 50% van de
kosten

Uren Uren
weikorganisatie werkorganisatie en

inhuur adviseur

4 < Hu"ve8ur"1 speclfleke groel""': WIJ rijn" TOOr menssn dle een sto""tlB l" de "ig nodig hebben
4'1 ^^Sr;S^r:S9 ^^sloop- °P^veenn. g^ed;n^.-

bestendige woningen tbv kwetsbare doelgroepen

4.2 Classificatie toegankelijkheid woningen Viveste

4.3 Uihverken bijdrage aan Veilig Wonen (valpreventie,
brandpreventie, inrichfing buitenruimte) en
toegankelijkheid

4.4 Huisvesting statushouders

4.5 Het verder professionaliseren van de signaalfunctie van
Viveste-medewerkers tav vraagstukken'bij de klant
(verward gedrag, dementie, schulden, laaggeleUerdheid.
eenzaamheid) ""---. -.. -. -,

4.6 Wet verplichte GGZ 2020

Van bestaand bezit is inzichtelijk in hoeverre
deze voldoet aan de screeningslijst BTBV.

Meer bewustwording van huurders op hun
mogelijke kwetsbaarheid en mogelijke
maatregelen die zij kunnen treffen.

In samenwerking met gemeente en andere
corporaties aan de taakstelling voldoen

Viveste maakt een analyse van Heeft hst rapport van
welk deel van de Atrive afgerond
woningvoorraad mei relatief
beperkte middelen toegankelijk
kan worden gemaakt (bedoeld
wordt hoe gelijkvloerse woningen
geschikt gemaakt kunnen
worden naar

lollatorgeschiktheid). Viveste
deelt deze analyse met de
gemeente en gaat hierover in
gesprek voor einde Q2 2020.

Er is een screeningslijsl BTBV Co-producer
(Bereikbaar, toegankelijk,
bruikbaar, veilig) Deze wordt
toegepast bij nieuwbouw. Er is
een commissie die nieuwbouw
checkt. Bestaand bezit wordt ook
volgens deze methode
geclassificeerd.

In de werkgroep Veilig wonen Regisseur
wordt een plan van aanpak op
gesteld

Er is regelmatig overleg tussen Regisseur
gemeente, Vlveste, Binding en
vluchtelingenwerit over de
huisvesting en begeleiding van
statushouders

Regisseur Toeschouwer Q2 2020 PM

Co-producer Meedenken Q3 2020 Uren Uren
werkorganisatie werkoiganisatie

..Ï?!. l!!?Ï.e?-llelïbe"d? tonr!ls °m kianten met Medewerkere van Viveste krijgen
ye ward9edrag' dementie en laaggetetlerdheid opleiding en training, afeprak'en"
te herkennen te adviseren. De signalering is niet Binding
geborgd in processen

Gemeente en Viveste hebben de benodigde Gemeente informeert Viveste en
kennis over de Wet verplichte GGZ en de Stichting Binding over de'
mogelijkheden van gedwongen ondersteuning gevolgen van de Wet verplichte

GGZ

Toeschouwer en
eventueel deelnemer

Co-producer

Passende
huisvesting ter
beschikking stellen

Opleidingen
organiseren

Toeschouwer

Toeschouwer

Toeschouwer

Q2 2020

Continue

Continue

Uren
werkorganisatie

Uren
werkorganisatie

Uren
werkorganisatie

Uren
werkorganisatie

Stelt een meldpunt in.
Realiseert da koppeling
tussen het
velllgheidsdomein en het
sociaal domein (Gerrit
Klop). Gemeente maakt
werkafspraken met
VIveste en Binding

Neemt kennis van de Toeschouwer
nieuwe wetgeving

Q1 2020



4. 7 Aandacht en extra inzet op de teefbaartieid van wijken en
complexen door een toename van kwetsbare bewoneis
agv extramurallsering

Zachte landing voor kwetsbare bewoneis

4.8 Onderzoeken waar bestaand bezit bestemd kan worden
voor bijzondere doelgroepen

Interne processen aanpassen aan deze
ontwikkeling, samenwerking mat stakeholdere
aanscherpen.

Er zijn proces- en inhoudelijke afspraken lussen
gemeente, woningcorporaties en
zorgorganisaties over de huisvesting en
begeleiding als gevolg van de ambulantisering
van de GGZ-zoig

In beeld hebben welke bestaande woningen
geschikt zijn voor cliënten die uitstromen uit
beschermd wonen en nieuwe woonvormen met
zorg en ondersteuning ontwikkelen.

5.2 Doorzetten zonne-energie; zonnepanelen Wocozon,
Volkswatt en samenwerking met EWEC om bezit Vlveste
verder te verduurzamen

5.3 Verkennen hoe Vlveste de duurzaamheidsambitie In de
reguliere processen plek kunnen geven (bv bijdrage aan
Wijk bij Duurstede Energieneutraal 2030

Alle geschikte daken voorzien van
zonnestroominstallaties en alle bewoners
toegang geven tol zonnestroom.

Duurzaamheid heeft een plek in de reguliere
processen van mutatie, ondertioud en
renovatie.

Er vindt regelmatig overieg plaats Regisseur Co-producer
met alle betrokken partijen,
waaronder zorg.

Organiseren van een overieg Regisseur Co-producer
tussen gemeente, Viveste,
Woningbouwstichting Cothen en
zorgpartijen om afpraken te
maken over beschermd wonen
(uitstroom GGZ/ niet meer
instromen)

Viveste overlegt met gemeente Meedenken Initiatiefnemer
en zorgpartijen over de wensen
ta.v. woningen voor cliënten die
uitstromen uit GGZ. Kwralitelt,
kwantiteit en huurprijs

Toeschounier

Toeschouwer

1 x per 2
maanden

Uren Uren
werkoiganisatie werkoiganisatie

lx per kwartaal Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie

4.9 Tussenvormen lussen zelfstandigwonen en verpleeghuis IniBattef voor een tussenvomi

5 Kwaliteit en duurzaamheid van woningen: wij zetten In op duuizaamheid
5-1 Bevorterenbew"s'w°'dl"S tav duurzaamheid en Inwoners van Wijk bij Duurstede weten het

CTOS'c!aste"dmv inzel ener9'e ambassadeurs bij Energieloket te vinden'ais'zijvragenover''
overduurzaming hebben. Energieverbruik van
bewoners terugdringen dmv. juist gebruik van
de woning en door het toepassen van (kleine)
energiebesparende maatregelen

Met het onderzoek van Atrive is Co-producer/verbinden rerieg met een
de vraag in grote lijnen in kaart van partijen aan elkaar, zorgpartif
gebracht. Ondeizoeken of een initiatieven ondersteunen onderzoeken welke
tussenvorm bedacht kan worden woonvorm wenselijk

zou zijn

Toeschouwer

Toeschouwer

Q2 2020

Q3 2020

Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie

Uren Uren
werkoiganlsatie werkoiganisatie

Viveste en gemeente zetten een Promolieactie
promotleactleopvoorhet ontwikkelen
energieloket en de
energieambassadeurs

Energietoket actief Continue
promoten onder de
huurders

Eind 2020 zijn er 300 zonne- Toeschouwer
energiesystemen en is er 1 extra
project voor Volksuratt

In de processen
nagaan waar
duurzaamheid een
aandachtspunt is
voor de huuider en
het energieloket hier
een rol in laten

vervullen. Dn
opnemen in de

procedure.
Energieloket onder
de aandacht van de
medewerkers
houden.

In 2020 100 Zonne-energie
systemen toevoegen actief onder de
(50 mutatie, 50 op aandacht brengen
een andere manier).
1 extra project voor
Volkswatt
(postcoderoos)

15.000 7.500

Continue Uren
werkorganisatie

Viveste geeft haar koere aan in Betrokken bij het gehele Producer
een plan voor de verduurzaming proces, meedenken,
van de woningvoorraad van adviseren
Vivesle tot 2050. Vlveste stemt
dit plan af met de gemeente en
de HBV. Vlveste benoemt in haar
duurzaamheldsplan met name de
visie op woningbezK met label D
t/m G. Vlveste benoemt in haar
duurzaamheidsplan renovatie-
en onderhoudsplannen die op
korte termijn uitgevoerd wolden.

Meedenken Q2 2020 Uren
werkorganisatie



5.4 Opstellen Transitievisle warmte samen met de gemeente
Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug

5.5 Kennisuitwisseling en samen optrekken in duurzaamheid

5. 6 Duuizame nieuwbouw

5.7 Samen optrekken in pitot Noordeiwaard-Noord (NWN)
aardgasvrij

6 Leefbaariield en maatschappB lijk vastgoed
6. 1 Leefbaarheidsproject De Engk (community building):

verder uitbouwen met programma en behaalde resultaten
uit 2019

6.2 Leeft)aarheid Romeinenbaanflats (community building),
versterken sociale cohesie en bewonersparticipatie

6.3 Samenwerking tbv de signalering en ondersteuning van
de groeiende groep kwetsbare bewoners

6.4 Verkennen van Interventies op het gebied van passend
toewijzen

Eind 2020 ligt er een warmtevisie voor de
Kromme Rijnstreek

Gemeente betrekt Viveste bij het Co-producer
opstellen van een warmtevisle

Gemeente en Viveste hebben beleid en Gemeente en Viveste hebben 4 Kennis delen
i?,'ïv-°^nn,? °?. het.9et'te<) van duuizaamheid op tot 6 keer per Jaar afstemming
.

e!lï!1.a£StT'T1?LE.enz?laa?m°g?liJke overduurzaamheidsmaatregelen
uitsloot C02 met behoud van betaalbaartieid bij bijv. renovatiee,-nieuwbom~
van wonen en het gasloos maken van

woningen.

Meedenken

Kennis delen

Meedenken

Bij (grootschalige) nieuwbouw wordt de
infrastructuur zoveel als mogelijk duurzaam
aangelegd en samen met partners Is bekeken
hoe ook de omliggende bestaande bouw kan
meeprofiteren van duuizaamheldsmaatregelen

Koopwoningen en bezrt Viveste wprden
gelijktijdig en op gelijke wijze verduurzaamd
naar aardgasvrij. Schaalvooideel voor alle
woningeigenaren (Viveste en particulier)

Bij nieuwbouw vindt overleg
plaats over de infrastuctuur

Gemeente en Vlveste stemmen
af over uitvoeringsplannen voor
de Noorderwaard-Noord (aanpak
en tijdspad). Bij complexen waar
al woningen verkocht zijn
(gespikkeld bezit) wordt
gezamenlijke aanpak
gestimuleerd/op aangestuurd

Onderzoeken of bij
nieuwbouw ook de
Infrastucluur voor de
omliggende wijken
verduurzaamd kan

worden.

Onderzoek naar Co-producer,
alternatieve Inbrengen van
warmtevooraening renovatleplannen en -
NWN, betrekken Viveste tijdspad, gezamenlijk

Meedenken

Q4 2020 Uren
werkoiganisatie

Uren Uren
werkoiganlsatie werkorganisatie

Bij nieuwbouw Uren

werkoiganlsatie

Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie

bij opstellen
warmtetransilievisie en
uitvoeringsplan NWN,
gezamenlijk sturen op
collectieve aanpak van
woningen

sturen op collectieve
aanpak van
woningen

Betrokken bewoners, sociale cohesie, minder
inzet van professionele zorg. Schone, veilige
leefomgeving. Minder overlast, eenzaamheid,
onderhoudskosten. Klein beginnen In de hoek
Agricolastraat/Dlrk Fockstraat. Daarna
eventueel op meerdere plekken uitrollen.
Inzetten op preventief handelen ipv curatief.
Voorkomen van escalaties tussen bewoners die
tot veel Inzet van professionals telden.

Sociale cohesie versterken t. b.v.
strategiebepaling. Betrokken bewoners, minder
Inzet van professionele zorg. Schone, veilige
leefomgeving. Minder overiast, eenzaamheid,
onderhoudskosten

Bewoners die het zelf niet meer redden worden
vroegtijdig gesignaleerd en op de juiste wijze
ondersteund in hun weg terug naar
zelfredzaamheid.

Starten met bewonersinitiaUeven
in de hoek van de
Agricolastraat/Dirk Fockstraat. In
2020eenactivHeitinE&E
organiseren voor bewoneis om
uit te leggen wat wij voor ogen
hebben, bijv. in het ESE. Nagaan
of er in de nabijheid een
Inloopruimte voor de
buurtbewoners kan komen, die
daar activKeiten kunnen
organiseren.

Een activiteit organiseren voor
de verschillende groepen
bewoners met als doel dat de
diverse groepen elkaar leren
kennen er kennis en ervaring
delen.
Met maatschappelijke partners
een systematiek opzetten,
inzetten en evalueren van
signalering van kwetsbare
bewoners. Tijdige inzet en
samenwerking met professionele
zorg en vrijwilligers

De gemeente
onderzoekt met Binding,
Nahjuriijk heel groen en
Viveste of er
mogeljkheden zijn om
samen met bewoneis

vandeAgricolastraat/
Dirk Fockslraat iets aan
groen te gaan doen.
Kleinschalig aan de slag
gaan. Gemeente en
Viveste stellen een

budget ter beschikking.

Initiëren van projecten.

Co-producer Meedenken Continue Zie toelichting
onder 6.7

Bepalen van priotiteiten
op de maatschappelijke
agenda

Regisseur,
bewonerebetrokkenh
eid stimuleren

Monitoren van de
signalen die aan
Binding afgegeven
worden (aantal,
opvolging, resultaat).
Evalueren en
verbeteren

Meedenken Conünue

Q1 2020

Voorkomen van concentraties van huurders met Onderzoeken welke
een mgzakje in portieken. Meer maatwerk mogelijkheden er zijn met
kunnen leveren door gericht toewijzen of betrekking tot gericht toewijzen
verhuur met een verplichting tot inzet voor de en hier een experiment mee
buurt. Uitzoeken of dit mag en dan eperiment doen
doen in 2020

Meedenken en

eventueel regelgeving

(Huisvestingsverordenin
g)

Producer kennis
vergaren en met een
voorstel komen

Meedenken Q1 2020

zie toelichting
onder 6.7

Uren Uren
werkoiganisatie werkorganisatie

Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie



6.5 Bijdrage leveren aan circulaire, lokale economie

6.6 pranjepoort Langbroek: in gezamenlijkheid bijdragen aan

toekomstbestendlgvoorzieningenconcept

6. 7 Bevorderen van zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
Experimenteren met communitybuilding, buurtapp, digitaal
platform en ruilmiddel (hskale munt) in buurten eri
projecten (De Engk en Romeinenbaanflats) ter
bevordering van partfcipatiesamenleving en circulaire
economie

Behouden van lokale voorzieningen

Behoud van voorzieningen tb.v. leefbaarheid in
Langbroek en het ondersteunen van de
mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven

Een samenleving waarin bewoners naar elkaar
om kijken en er voor elkaar zijn en met partijen
werken aan leefbaarheid gefaclliteerd door '
digitale middelen en een lokaal ruilmiddel.

Bijdragen aan lokale economie,
waardoor lokale vooizieningen
behouden kunnen worden.
Draagt posrtief bij aan sociale
cohesie en leefbaarheid

Inzichtelijk maken welke
voizienlngen noodzakelijk zijn
voor een leefbaar Langbroek

Supporter voor iiliteren in het
realiseren levendige doorontwikkelen
kern. Visie op benodigde cooperabef concept
vooizieningen voor een Oranjepoort met
levendige kern ondememeis,

inwoners, lokale
belanghouders

concrete experimenten op kleine Supporter. Actief
schaal die inzicht geven in de
mogelijkheden van een
communNy met een
ruilmiddel/lokale munt als motor
voor een gouden gemeenschap

onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om
een (financiële) bijdrage
vanuH de gemeante te
geven

Initiatiefnemer om
experimenten samen
met partners uit de
gemeenschap uit te
voeren.

continue

Q3

Successen delen Q2 2020

Uren Uren
werkorganisatie werkorganisaUe

Uren Uren
werkorganisatie werkorganisatie

Zie toelichting
onder 6.7

Toelichting leefbaarheid

^^^^^^:^^^:i^^^re rbaarheid-Diti5meerdandedoordeoverheidt^^^^
-Projecten per vestiging
- Toegerekende personeelskosten
-Overige bedrijfskosten
-Afschrijvingen

Voor projecten in Wijk bij Duurstede is ingerekend:
- Bewonerscommissies, HBVen huurdersplatform:
-Groen en Tuinen:

-Community building;
- Ontwikkeling platform, ind look en feel
- Ruilmiddel

- Sociale inovatie Wijk bij Duurstede
- Esthetisch onderhoud
- Zorgsloten

- Leefbaarheidsproject algemeen (o.a. camera's)

7.500
3.000

120. 000
60.000
20. 000
8.000
5.000

35.000

Overi

7. 1 Meeqarige pmstatieafspraken met een Jaariijkse bijstelling Een procedure, passend in de beleidscyclus Een v.erkgroep steN een
van de gemeente en Viveste, waarbij meerjaren meenarenperspectief en een
afs raken vastli en ' rocedure'o

Co-producer Co-producer Meedenken Q1 Uren
werkorganisatie

Uren
werkoiganisatie


