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Evaluatie Prestatieafspraken Leiderdorp 2010 t/m 2013 

 

Vooraf 
Deze versie betreft een evaluatie van de afspraken over de periode 2012 en tevens een afsluiting van 

de Prestatieafspraken “Samen presteren 2010 t/m 2013”, omdat besloten is om met ingang van 2013 

met een nieuwe format voor de prestatieafspraken te gaan werken. Eind 2012 zijn de 
prestatieafspraken geëvalueerd tijdens het bestuurlijk overleg en verwerkt in de versie die nu aan u 

voorligt.  
 

Inleiding 
De gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen willen gezamenlijk optrekken bij het realiseren van de 

kwantitatieve en kwalitatieve woonwensen van de Leiderdorpse bevolking. Rijnhart Wonen heeft met 

een bezit van 2759 Huurwoningen in Leiderdorp een belangrijke positie op de Leiderdorpse 
woningmarkt in de Leidse regio. Rijnhart Wonen staat garant voor voldoende aanbod van woningen 

voor huishoudens met lagere inkomens en kwetsbare of specifieke doelgroepen.  
 

De voormalige prestatieafspraken Samen Presteren 2007 t/m 2009 zijn per 1 januari 2010 verlopen. 

Om goed te kunnen sturen op gezamenlijke ambities zijn prestatieafspraken onmisbaar. Ingrepen in 
de woningmarkt hebben een lange termijneffect en vergen van beide partners forse (financiële) 

investeringen. Daarom zijn nieuwe prestatieafspraken voor de komende periode opgesteld. De looptijd 
is vier jaar van 1/1/2010 tot en met 31/12/2013. 

 
Vastgestelde doelen 

Een goed Leiderdorps woonklimaat vraagt om een uitbreiding en heroriëntatie op de huidige 

woningvoorraad. Door goed beleid moet de Leiderdorpse woningmarkt worden versterkt, dus niet 
alleen technisch in orde zijn maar ook passend bij de toekomstige vraag van de woonconsument en 

rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen. Doelen zijn: 
 

- vermindering van het woningtekort door nieuwbouw in de huur- en koopsector en 

doorstromingsbevordering, waarbij doelgroepen van beleid extra aandacht behoeven; 
- vergroting van de kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving (door vernieuwing en 

herstructurering); 
- de zelfstandigheid van de zorgbehoevende woonconsument meer faciliteren door aanbod van 

voldoende woningen in combinatie met zorg- of servicediensten; 

- bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de woonconsument door deze steeds meer 
bij het beheer en leefbaarheid te betrekken. 

- het bevorderen van een integrale duurzame gebiedsontwikkeling door duurzaamheid en 
energiebesparing een concrete plaats te geven in het beleid en in de realisatie; 

 
Kader  

Bij de prestatieafspraken wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

a. Rijnhart Wonen en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de 
volkshuisvesting en het leefklimaat in de gemeente Leiderdorp, ieder met eigen specifieke 

taken en eigen verantwoordelijkheden en beschikkend over eigen middelen en instrumenten. 
b. Partijen waar mogelijk zullen samenwerken op het gebied van ‘wonen’ met respect en 

inachtneming van elkaars eigen taken en verantwoordelijkheden en het wenselijk vinden om 

afspraken te maken over hun inspanningsverplichtingen. 
c. Bij het opstellen van de afspraken is rekening gehouden met de landelijke regionale en lokale 

ontwikkelingen, ondermeer   
 Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH); 

 de Woningwet; 

 de huisvestingswet; 

 de leegstandswet;  

 de richtlijnen in MG’s van het ministerie van VROM; 

 de beleidsnota van VROM  “Wonen in de 21e eeuw” van mei 2000; 

 Aedes - Antwoord aan de samenleving van 2 februari 2007; 

 Plan van aanpak regionaal Klimaatprogramma 2008 – 2012 Holland Rijnland en                                  

Rijnstreek; 
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 Milieubeleidsplan 2003-2010 Regionaal Duurzaam bouwen “Plus” pakket Leidsche 

regio d.d. 7 mei 2003. 
 Regionale Duboplus-Richtlijn 2008-2012 

 Regionale Beleidskader Duurzame Stedenbouw van de Milieudienst West-Holland 

 Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019; 

 Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 en het convenant; 

 Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland vastgesteld op 24 juni 2009; 

 het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid voor zover opgenomen in de lokale 

woonvisie Leiderdorp 2015; 

 Nota Grondbeleid van de gemeente Leiderdorp (De grondprijsbepaling betreft een 

vertrouwelijk stuk); 
 Landelijke Woningbehoefte onderzoek; 

 het beleidsplan Rijnhart Wonen 2009-2013 Dicht bij huis; 

 de (meerjaren)begroting van Rijnhart Wonen. 

d. Rijnhart Wonen is een regionaal toegelaten instelling is in de zin van artikel 70 van de 

Woningwet vooral werkzaam in de gemeente Leiderdorp en Zoeterwoude. 
e. De Gemeente en Rijnhart Wonen zijn van mening dat prestatieafspraken kunnen bijdragen 

aan het concretiseren van de BBSH-opdracht, het bevorderen van samenwerking en 

afstemming en het optimaliseren van omstandigheden. 
f. Partijen elkaar zullen aanspreken op geleverde inspanningen en elkaar zullen stimuleren om 

de afgesproken prestaties te leveren.  
g. Partijen het van belang vinden om het oordeel en het advies van de Huurders 

Belangenorganisatie Leiderdorp (HBOL), te vernemen als meest direct betrokken partij en te 

wegen bij besluitvorming. 
h. Rijnhart Wonen en gemeente streven bij onderhouds- en verbeteringsplannen naar een 

integrale aanpak van de woningen en de woonomgeving. Beide partijen streven naar een 
goed en aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor bewoners en zullen hieraan zoveel mogelijk 

medewerking verlenen.  
i. Daar waar wordt verwezen naar regelingen, besluiten en wetteksten wordt bedoeld de op het 

moment van ondertekening geldende regelingen, besluiten en wetteksten. Wijzigingen in wet 

en regelgeving kunnen leiden tot aanpassing van afspraken. 
  

Algemene afspraken m.b.t.overleg tussen gemeente en Rijnhart Wonen 

Om het onderlinge overleg tussen de gemeente en Rijnhart Wonen goed te stroomlijnen worden de 

volgende procesafspraken gemaakt: 

a. De gemeente en Rijnhart Wonen stellen gezamenlijk de prestatieafspraken op met een 
looptijd van 4 jaar.  

b. Na het aantreden van een nieuw college, is het mogelijk dat de prestatieafspraken worden 
heroverwogen en bijgesteld. 

c. De gemeente en Rijnhart Wonen hebben ten minste vier maal per jaar regulier bestuurlijk 
overleg met elkaar. Tijdens dit overleg staat de monitoring van de gemaakte 

prestatieafspraken centraal en de financiële situatie van Rijnhart Wonen.  

d. Dit bestuurlijke overleg staat los van het overleg van medewerkers onderling en overleg in 
stuur- en werkgroepen.  

e. Bij het indienen van voorstellen door een van de partijen wordt voor de andere partij een 
termijn van 6 weken gehanteerd waarbinnen gereageerd moet worden. 

f . Bij wijziging van de standpunten bij een der partijen die er toe leiden dat gemaakte afspraken 

niet kunnen worden nagekomen, vindt hier overleg over plaats. 
g. In gevallen waarin de Prestatieafspraken niet voorzien of naar het oordeel van beide partijen 

leidt tot een bijzondere hardheid, kunnen partijen met beide instemming afwijken van deze 
prestatieafspraken. 

h. Jaarlijks worden de prestatieafspraken bestuurlijk in het eerste kwartaal geëvalueerd op 

voortgang. Indien nodig vindt bijstelling van de afspraken plaats. Tevens kunnen 
aanpassingen van afspraken, die financiële consequenties hebben nog worden vertaald in de 

begrotingen voor het komende jaar. 
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Onderwerpen  

De prestatieafspraken zullen worden ingedeeld aan de hand van vier thema’s: 
 

A. Het huisvesten van doelgroepen (mensen, kansen en keuzemogelijkheden) 

B. De kwaliteit van het woningaanbod (huizen, investeren in toekomst) 
C. De afstemming van wonen en zorg (diensten, integratie van aanbod) 

D. De leefbaarheid van buurten en wijken (omgeving, afstemming van aanpak). 
E. Diversen 

 
Type afspraak 

Per afspraak zal worden aangegeven welk type-afspraak met bijbehorende bedoeling het betreft: 

 
 Uitspraken   Vinden, vastleggen / bevestigen, beschrijvend van aard  

‘… is verantwoordelijk voor...’ 
 Intentieafspraken  Verkennen, proberen, doel dat aan handelen gerelateerd is 

‘gemeente en corporatie streven naar...’ 
 Handelingsafspraken Plannen / afstemmen, doen / planning om dingen te doen 

‘… zal de komende jaren...’ 
 Garantieafspraken   Waarborgen bieden 

‘... verplicht zich tot…’ 
 Transactieafspraken  Ruilen, overdragen, handelen vastleggen   

‘...draagt de gemeente over aan de corporatie’ 
 Procesafspraken  Ordenen / regelen, structureren manier van samenwerken 

‘Overleg 1 maal per jaar over…’. 
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Legenda 
 

 = afspraken die zijn behaald (incl. afspraken waarbij de situatie zich niet heeft  voorgedaan) 

 

 = afspraken die nog niet of gedeeltelijk zijn behaald veelal i.v.m. het meerjarige karakter van de  

afspraak. 

 

 = afspraken die niet zijn behaald 

 

 
Actualisatie Prestatieafspraken Leiderdorp 2011 Status 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

Thema A: Doelgroepen ( mensen, kansen en keuzemogelijkheden) 
 

   

A1 - Taakstelling statushouders 
Rijnhart Wonen garandeert jaarlijks de huisvesting van 75% van de taakstelling. 
De gemeente zal zich inspannen om in de particuliere sector sociale huisvesting te zoeken voor statushouders. 
Indien de situatie dit vereist, zal Rijnhart Wonen zich inspannen om meer woningen beschikbaar te stellen. 
 
1. Type: garantieafspraak 
Rijnhart Wonen staat garant voor de huisvesting van status- / vergunningshouders die toegewezen worden 
aan de gemeente Leiderdorp. 
Conclusie 2010: De afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd voor 2011. 
Conclusie 2011: De afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd voor 2012. 
Conclusie 2012: De afspraak is gerealiseerd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

A2 - Bijzondere doelgroepen 
Aan de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals benoemd in de Quotum-regeling in de regio Holland 
Rijnland, wordt groot belang gehecht om zo maatschappelijk gezamenlijk een bijdrage te leveren en de lasten 
gelijk te verdelen over de regiogemeenten. 
 
Type: garantieafspraak 
De gemeente en Rijnhart Wonen conformeren zich aan de regionale afspraken over het huisvesten van 
bijzondere doelgroepen. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd voor 2011. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd voor 2012. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. In het kader van de Quotum-regeling zijn 4 woningen 
verhuurd waarin 6 personen zijn gehuisvest. Tevens heeft RhW ook een huurovereenkomst 
afgesloten met Gemiva-SVG Groep in de nieuwbouw Vlechtbaan.  

 

 

 

  
 
 
 

 

 

A3 – Voorkoming huisuitzettingen 
Rijnhart Wonen stelt alles in werking om huisuitzettingen te voorkomen. Ondersteuning vanuit de 
schuldhulpverlening van de Stadsbank is daarbij van groot belang. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
De gemeente en Rijnhart Wonen zullen in de 2e helft van 2010 het traject van de schuldhulpverlening 
evalueren. 
Conclusie 2010: Afspraak niet gerealiseerd. De wachtlijst bij de sociale dienst is opgelost en de 
gemeente ontvangt geen signalen dat hier nog problemen in zijn. Vanuit Rijnhart Wonen zijn er 
nog enkele aandachtspunten die ter evaluatie meegenomen worden in de ontwikkeling van het 
Convenant Voorkoming huisuitzetting (zie afspraak A3.2.). 
Conclusie 2011: zie afspraak A.3.2. 
 

 

 

 
zie A3-
2 

 
-- 

2. Type: handelingsafspraak 
In 2010, na de evaluatie, wordt met gemeente, Rijnhart Wonen en GGD een convenant opgesteld over het 
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voorkomen van huisuitzettingen. 
Conclusie 2010: 
In 2011 zal een start gemaakt worden voor het realiseren van een convenant Voorkoming 
Huisuitzetting in samenwerking met de GGD, gemeente Zoeterwoude, gemeente Leiderdorp en 
Rijnhart Wonen. De GGD is trekker van dit proces. Over de inhoud en de te maken afspraken zal 
met elkaar gesproken worden. Ook zal bij de start de huidige stand van zaken geëvalueerd 
worden. Ook afspraak A3.3. wordt meegenomen in het convenant.  
Conclusie 2011: 
Door personeelswisseling en ontbreken personele capaciteit bij de GGD is deze taak 
overgenomen door de gemeente Leiderdorp. In juni is de werkgroep gestart en in september 
heeft een vervolgbijeenkomst plaats gevonden. In de werkgroep wordt gewerkt aan een 
convenant op basis van het Alphense model. Het streven is dit het 1e kwartaal 2012 gereed te 
hebben. 
Conclusie 2012: 
Door ontbreken personele capaciteit bij de gemeente Leiderdorp is in het 3e kwartaal 2012 pas 
weer bij elkaar gekomen voor een vervolgbijeenkomst.  Het streven is dit het 1e kwartaal 2013 
gereed te hebben. 
 
 

3. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen doet vroegtijdig (voordat een rechtszaak wordt gestart) melding van mogelijke 

huisuitzetting/huurachterstand bij de gemeente. Deze afspraak wordt opgenomen in het nog op te stellen 
convenant over het voorkomen van huisuitzettingen. Rijnhart Wonen blijft hierbij zelf verantwoordelijk voor 
het doorverwijzen van huurders naar het traject voor schuldhulpverlening. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd voor 2011. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd voor 2012 onder afspraak 
A.3.2 
 

 

 

 

zie A3-
2 

 

 

-- 

Woningtoewijzing 
A4 – Positie van Leiderdorpers in het woonruimteverdelingssysteem 
Rijnhart Wonen maakt zich zorgen over de effecten van het ontbreken van passendheidscriteria in combinatie 
met de open regionale woningmarkt op het huidige woonruimteverdeelsysteem Woonzicht. Rijnhart Wonen 
zal in samenspraak met de VWHR en Holland Rijnland een voorstel ontwikkelen met als doel te komen tot een 
structurele aanpassing van de huisvestingsverordening Holland Rijnland.  
Rijnhart Wonen zal vooraf met de gemeente in gesprek gaan over de wijze waarop voorstellen kunnen 
worden ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van de voorstellen streeft Rijnhart Wonen naar een structurele 
aanpassing, waarbij de slaagkans van de Leiderdorpers wordt vergroot. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen zal de gegevens als gevolg van het ontbreken van passendheidscriteria in combinatie met een 
open, regionale woningmarkt, bijhouden en monitoren. In het 1e half jaar van 2010 zullen de gegevens 
gemonitord worden met specifieke aandacht voor senioren en jongeren. Op basis van de verkregen informatie 
wordt gezocht naar verbetermogelijkheden en worden afspraken gemaakt over hoe te opereren naar de 
gemeenteraad, Holland Rijnland en VWHR. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd. RhW heeft een notitie met woningmarktgegevens 
opgesteld en besproken tijdens het bestuurlijk overleg van 6 september. Regionale 
ontwikkelingen zullen worden afgewacht i.v.m. de aansluiting van de Rijnstreek en de invoering 
van de Europese Beschikking. 
 

 

 

 

zie  
A4 - 2 

 

-- 

In 2010 hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan zoals het signaleren van knelpunten in het huidige 
woonruimteverdeelsysteem, plannen voor herziening van de Huisvestingswet, samenvoeging van de 
Rijnstreek en Holland Rijnland en de Europese beschikking. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot 
voorbereiding van het ontwikkelen van een nieuw woonruimteverdeelsysteem in Holland Rijnland in per 1 
januari 2012. 
Per 1 januari 2011 legt de minister nieuwe regels op naar aanleiding van de Europese Beschikking. Dit heeft 
gevolgen voor de woningtoewijzing. De regio Holland Rijnland bepaalt momenteel hoe hiermee om moet 
worden gegaan en hoe de Huisvestingsverordening moet worden aangepast. 
 
2. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
 De gemeente zal zich inzetten voor aanpassing van de Huisvestingsverordening en daarbij overleggen met 

Rijnhart Wonen. 
 Rijnhart Wonen zal zich inzetten voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem en daarbij overleggen met de 

gemeente. Rijnhart Wonen neemt actief deel aan overleggen zowel op bestuurlijk niveau in de 
Begeleidingscommissie van de VWHR, als op beleidsmatig niveau in werkgroepen. De gemeente neemt 
bestuurlijk en ambtelijk actief deel aan de regionale overleggen van Holland Rijnland. 

 
-- 
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 De gemeente en Rijnhart Wonen zullen zich inzetten om de voordelen van beide systemen (Woonzicht en 
Woningmarkt Rijnstreek) te benutten voor de ontwikkeling van een nieuwe Huisvestingsverordening en 
het daarbij behorende nieuwe gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem. Beiden zijn voorstander van: 

- lokaal maatwerk om specifieke volkshuisvestelijke lokale doelen te bereiken, bijvoorbeeld starters en 
senioren. 

- meer sturing op de verhouding financiële positie van de huurder t.o.v. de huurprijs van de woning 

- een duidelijk systeem, wat uitlegbaar is aan woningzoekenden 
 Rijnhart Wonen en de gemeente bespreken de ontwikkelingen m.b.t. tot de Europese Beschikking tijdens 

het bestuurlijk overleg. 
Conclusie 2011: Afspraak is grotendeels gerealiseerd.  Alle inspanningen zijn gedaan die 
mogelijk waren om de ontwikkeling van een nieuw woonruimteverdeelsysteem te benutten. In 
goed overleg met alle partijen zijn de beleidsuitgangspunten voor de woonruimteverdeling en 
Huisvestingsverordening tot stand gekomen. De Nota van beleidsuitgangspunten 
Woonruimteverdeling is gepresenteerd en besproken in de gemeenteraad op 25 mei. Tijdens de 
presentatie op 25 mei is tevens de invoering van Europese regelgeving en het doelgroepenbeleid 
van Rijnhart Wonen toegelicht. 
De gemeenteraad heeft september 2011 haar zienswijze hierop ingediend bij Holland Rijnland. 
Rijnhart Wonen heeft actief deelgenomen aan de Begeleidingscommissie en heeft gesprekken 
gehad met de fracties van de politieke partijen. Daarnaast heeft Rijnhart Wonen deelgenomen 
aan de Werkgroep Wonen waar de uitvoerbaarheid van het systeem voortdurend onderwerp van 
gesprek is geweest. Het politieke proces is nog niet afgerond. Naar verwachting zal in 2012 
definitief worden besloten tot de invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem per 1 
januari 2013. De samenwerking op dit terrein zal worden voortgezet in 2012. 
Conclusie 2012: Afspraak is voort gezet. In 2012 is gewerkt aan de uitwerking van de 
huisvestingsverordening en het convenant. De Huisvestingsverordening is in het 4e kwartaal 
2012 de inspraak in gegaan. In het proces is inhoudelijk samen opgetrokken. Dit heeft 
geresulteerd in een concept huisvestingsverordening die naar beider tevredenheid is.  Het 
streven is om de nieuwe regelgeving 1 juli 2013 in te voeren.   
 

3. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Rijnhart Wonen bekijkt hoe omgegaan moet worden met de toewijzing van De Ommedijk in het kader van de 
Europese beschikking. Rijnhart Wonen informeert de gemeente vooraf hoe zij hiermee omgaat. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd. 
De toewijzing van de sociale huurwoningen heeft plaats gevonden begin maart 2011, waardoor 
de inkomenstoets van toepassing was. 
 

 
-- 

 

 

 

-- 
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A5 – Doorstroming Project De Ommedijk 
De bouw van een nieuw woonzorgcomplex De Ommedijk biedt kansen voor de Leiderdorpse woningmarkt. De 
regio Holland Rijnland heeft toestemming gegeven voor Lokaal Maatwerk. Intensieve voorlichting aan 65-
plussers in Leiderdorp kan de reacties op het woningaanbod bevorderen en daarmee de doorstroming. Een 
gerichte campagne om deze doelgroep actief te benaderen en te informeren is opgenomen in het 
communicatieplan en zal in 2010 gestart worden. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen zal een gerichte campagne voeren om de Leiderdorpse 65-plussers te stimuleren op het 
woningaanbod van De Ommedijk te reageren. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd. 
Er is gerichte en actieve campagne gevoerd om ouderen bekend te maken met het project om de 
doorstroming te stimuleren. Middelen die zijn ingezet, zijn: website De Ommedijk, bijhouden 
van een geïnteresseerde lijst, persoonlijk aanschrijven geïnteresseerden, deelname aan de 
seniorenbeurs, folders, open dagen, vrije sectorwoningen aanbieden via de website van 
Woonzicht. Tevens wordt de zorgservice in De Ommedijk gepromoot, waarmee ouderen in de 
verleiding worden gebracht om door te stromen.  
Conclusie 2011: Afspraak gerealiseerd en afgehandeld. 
Er is gericht en actief campagne gevoerd om de doorstroming te stimuleren. Naast de middelen 
die al werden ingezet zijn in 2011 open dagen gehouden voor de sociale huurwoningen en 
koopwoningen. Tijdens het openingsfeest op 8 oktober zijn koopwoningen als modelwoning 
ingericht voor bezichtiging.  
 

 

 

 

 

 
-- 

A6 – Lokaal maatwerk 
Het bevorderen van doorstroming binnen de gemeente wordt gestimuleerd. Lokaal maatwerk kan daarbij van 
groot belang zijn. De gemeente en Rijnhart Wonen zullen gezamenlijk vorm proberen te geven aan verzoeken 
en uitvoering van Lokaal maatwerk bij de huisvesting van senioren. Dit is uiteraard onder voorbehoud van de 
benodigde regionale goedkeuring. 
 
1. Type: intentieafspraak 
De gemeente en Rijnhart Wonen willen de mogelijkheden van Lokaal maatwerk benutten waar dit mogelijk 
blijkt. Per project zal vóóraf worden vastgesteld of lokaal maatwerk gewenst is. 
Conclusie 2010:  
Afspraak is gerealiseerd. In 2010 zijn de gemaakte afspraken over lokaal maatwerk 
gerealiseerd:  

- Januari – Sociale huurwoningen Schansen en Dreven 
- April – Koopwoningen De Ommedijk 
- Planning: medio december – Sociale en vrije sector huurwoningen De Ommedijk 

Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd. De toewijzing met lokaal maatwerk van de 
sociale huurwoningen in De Ommedijk is afgerond in maart 2011 (iets later dan gepland). De 
effecten van het lokaal maatwerk zullen conform afspraak A6.2 eind 2011 worden geëvalueerd. 
De verwachting voor 2012 is dat de mogelijkheden voor lokaal maatwerk bij de nieuwbouw van 
de Vlechtbaan onderzocht kan worden. Rijnhart Wonen zal bij de gemeente een verzoek 
indienen voor de aanvraag van lokaal maatwerk bij de regio. 
Conclusie 2012: 
Afspraak is gerealiseerd. De toewijzing met lokaal maatwerk van de 36 sociale huurwoningen in 
de Vlechtbaan is afgerond in april 2012. De effecten van het lokaal maatwerk zijn conform 
afspraak A6.2 in het bestuurlijk overleg van 27 september 2012 geëvalueerd. De gehanteerde 
voorrang voor huurders op basis van het lokaal maatwerk was een succes voor de lokale 
woningmarkt. 
- 12 huurders van de Brittenstein werden geherhuisvest en 
-  6 doorstromers uit een sociale huurwoning in Leiderdorp. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Rijnhart Wonen en de gemeente zullen in het 4e kwartaal 2011 een voorstel doen voor een onderzoeksopzet 
naar het effect en de doorstroming op de woningmarkt als gevolg van het project De Ommedijk en het Lokaal 
Maatwerk. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd. Rijnhart Wonen is september 2011 gestart met een evaluatie van het 
lokaal maatwerk in De Ommedijk door een student HBO-communicatie. Naar verwachting zullen 
de resultaten van de evaluatie 1e kwartaal 2012 beschikbaar zijn. 
Conclusie 2012:  
Afspraak is gerealiseerd. De evaluatie van De Ommedijk is in het 1e kwartaal 2012 afgerond. 
Door de wijze waarop het lokaal maatwerk bij dit project is vormgegeven (voorrang voor 

 
-- 
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Leiderdorpers tussen 55 en 65 jaar) was de doorstroming in de sociale huursector minder 
succesvol dan bij de Vlechtbaan. De beperking van de groep senioren tot  65 jaar werkte 
belemmerend. 
3. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Rijnhart Wonen en de gemeente zullen in het 2e kwartaal 2011 het effect van het Lokaal Maatwerk bij de 
toewijzing van de nieuwgebouwde sociale huurwoningen in de Schansen en Dreven evalueren. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd. De evaluatie Schansen en Dreven is besproken tijdens het bestuurlijk 
overleg van 5 september 2011. 
 

 
-- 

 

 
 

 
-- 

A7 – Woningmarktonderzoek  
1. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
De gemeente en Rijnhart Wonen zullen in 2011 gezamenlijk een woonbehoefteonderzoek 
laten uitvoeren. De gemeente neemt het initiatief hiertoe, uitgaande van voorbereiding in de 1e helft van 
2011 en uitvoering in de 2e helft van 2011. Rijnhart Wonen draagt bij aan de kosten van het 
woonbehoefteonderzoek, hierover worden nog nadere afspraken gemaakt. 
Het oude woonbehoefteonderzoek uit 2003 wordt bij het nieuwe woonbehoefteonderzoek betrokken. 
Daarnaast zijn mogelijke onderwerpen, onder andere: 

- Inzicht op de koop en huurmotieven per doelgroep 
- Inzicht in de verhuisgeneigdheid en de termijn waarop 
- Inzicht in de motieven tot verhuizing cq. verdringing naar buiten de gemeentegrenzen 

Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd. In de periode augustus/september 2011 is het 
woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden besproken en gepresenteerd in een 
presentatieavond van de Raad eind 2011. Indien de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek 
daar aanleiding toe geven, worden de prestatieafspraken hierop herzien. 
 

 
-- 

 

 
 
 

 
-- 

2. Type: intentieafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
De gemeente is voornemens om op basis van de resultaten van het woonbehoefteonderzoek van 2011 een 
lokale woonvisie te ontwikkelen voor Leiderdorp in 2012. 
Rijnhart Wonen is voornemens om in 2012 zich opnieuw te laten visiteren. Op basis van de resultaten van de 
visitatie en het woonbehoefteonderzoek zal een Beleidsplan worden ontwikkeld in 2012 voor de periode 2013-
2017. 
Conclusie 2011: Afspraak betreft 2012. 
De gemeente is volop bezig met de voorbereiding van een lokale woonvisie in 2012. 
Rijnhart Wonen is volop bezig met de voorbereiding van een visitatie en haar beleidsplan in 
2012. 
Conclusie 2012:  
Afspraak is gerealiseerd. De gemeente is in een afrondend stadium met de lokale woonvisie. 
Deze zal 1e kwartaal 2013 worden vastgesteld. 
Rijnhart Wonen heeft de visitatie met positief resultaat gerealiseerd en een nieuw beleidsplan 
en portefeuillestrategie voor de periode 2013-2017 ontwikkeld. 
 

 
-- 

 
-- 

 

 

Thema B: Kwaliteit woningaanbod ( huizen, investeren in toekomst) 
 

   

Toekomstige visievorming 
B1 - Portefeuillestrategie Rijnhart Wonen 
De woningmarkt blijft continu in beweging. In de Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019, gekoppeld 
aan de Regionale prestatieafspraken rond Wonen, Zorg en Welzijn in Zuid-Holland Noord 2007-2020 zijn 
aanzienlijke bouwopgaven afgesproken. Gezien de beperkte bouwmogelijkheden zijn beiden overtuigd dat het 
optimaal gebruik maken van de huidige bouwlocaties en het toekomstig beheer van de bestaande 
woningvoorraad van groot belang is voor de lokale woningmarkt. 
Rijnhart Wonen ontwikkelt momenteel de beleidsnotitie Portefeuillestrategie Rijnhart Wonen. Hiermee wordt 
een eerste aanzet gegeven voor de toekomststrategie, die zij wil gaan volgen voor vastgoedbeheer en – 
ontwikkeling. De Portefeuillestrategie Rijnhart Wonen zal tijdens het bestuurlijk overleg in december 2009 is 

besproken.  
 
1. Type: intentieafspraak 
Rijnhart Wonen en de gemeente zien elkaar als belangrijke stakeholder bij het ontwikkelen van  
woningaanbod. Rijnhart Wonen streeft er daarom naar om de gemeente te betrekken bij de implementatie 
van haar Portefeuillestrategie. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd. 
 Rijnhart Wonen heeft de beleidsnotitie Portefeuillestrategie Rijnhart Wonen tijdens het 

bestuurlijk overleg van 17 december 2009 besproken met de gemeente. 
Op 26 januari 2010 heeft Rijnhart Wonen een stakeholdersbijeenkomst gehouden over de 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 
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Portefeuillestrategie, woning markt en verkoop van woningen. waaraan de gemeente ook 
heeft deelgenomen. 
Rijnhart Wonen heeft de gemeente tijdens bestuurlijk overleg op 29 maart 2010 en per brief 
geïnformeerd over de verkoopplannen middels het rapport Verkoopgelabeld. Tevens is op 11 
mei 2010 een presentatie gehouden voor de Raad over de woningmarktvisie, 
portefeuillestrategie en verkoopbeleid. 

 

2. Type: procesafspraak 
Rijnhart Wonen zal de Portefeuillestrategie in het 2e/3e kwartaal 2010 hebben uitgewerkt naar complexniveau. 
Zodra dit gereed is zal de concrete uitwerking van de Portefeuillestrategie worden besproken met de 
gemeente. 
Hierbij wordt in ieder geval ook besproken: 
 Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 
 Toekomst van het woningcomplex Pinksterbloem 
 Toekomst van de woningen aan de Vlechtbaan (momenteel tijdelijk verhuurd aan de ex-bewoners van 

Dillenburg) 
Conclusie 2010:  
Afspraak is niet gerealiseerd. De uitwerking van de portefeuillestrategie naar complexniveau is 
door Rijnhart Wonen verschoven naar 2e helft 2011, omdat prioriteit is gegeven aan o.a. het 
verkoopprogramma en de nieuwbouw De Ommedijk. 
Wel is er overleg geweest over de verkoop- en nieuwbouwplannen, waarbij specifiek aandacht is 
besteed aan de Willem-Alexanderlaan en de Pinksterbloem. Hierbij is door de gemeente 
aangegeven dat zij meer tijd nodig heeft om tot visievorming te komen. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd. De uitwerking van de portefeuillestrategie naar Strategisch 
Voorraadbeleid is door Rijnhart Wonen gerealiseerd in juli 2011 en besproken tijdens het 
bestuurlijk overleg september 2011. Rijnhart Wonen zal dit intern uitwerken naar 
complexbeheerplannen in 2012. Tevens is besloten de Vlechtbaan om te bouwen naar 36 x 3 
kamerwoningen. De oplevering wordt in 2012 verwacht.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
-- 

B2. Locatieadvies en gezamenlijke visievorming 
Door bij woningbouwontwikkelingen in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk op te trekken kunnen 
gemeente en Rijnhart Wonen ieder hun eigen specialisatie en wensen inbrengen. Dit komt ten goede aan de 
onderlinge samenwerking, wederzijdse begripsvorming en niet in de laatste plaats de kwaliteit van nieuw te 
bouwen woningen en de woonomgeving.  
 
1. Type: procesafspraak 
Bij door Rijnhart Wonen te ontwikkelen locaties zal de mogelijkheid geboden worden in vroegtijdig stadium 
gezamenlijk met de gemeente op te trekken bij de stedenbouwkundige uitgangspunten, beeldkwaliteitseisen, 
het woningbouwprogramma, de parkeeroplossing, duurzaam bouwen e.d. 
Conclusie 2010: 
In 2010 hebben zich geen situaties voor gedaan, waarin deze intentie kon worden toegepast. 
Conclusie 2011: 
In 2011 hebben de eerste verkennende gesprekken t.a.v. het te ontwikkelen project de 
Brittenstein plaatsgevonden. 
Conclusie 2012: 
In 2012 hebben de gemeente en RhW gewerkt aan een plan voor de Brittenstein, nadat de 
uitverhuizing van de huidige bewoners in een stroomversnelling kwam door de oplevering van 
de Vlechtbaan en het toegepaste lokaal maatwerk.  
In oktober 2012 hebben de gemeente en RhW gezamenlijk een format voor het locatieadvies 
vastgesteld. Dit zal voor het eerst toegepast gaan worden bij het project Brittenstein en 
Elisabethhof. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Type: handelingsafspraak 
Voor locaties waar Rijnhart Wonen voornemens is de woningvoorraad te wijzigen (nieuwbouw, sloop, 
transformatie, herstructurering) formuleren gemeente en Rijnhart Wonen gezamenlijk een locatieadvies. Dat 
omvat minimaal een omschrijving van: het aantal woningen naar categorie huur / koop, het gewenste 
woningtype, de woninggrootte en de huurprijs.  
Conclusie 2010: 
In 2010 hebben zich geen situaties voor gedaan, waarin deze intentie kon worden toegepast. 
Conclusie 2011: 
In 2011 hebben de eerste verkennende gesprekken t.a.v. het te ontwikkelen project de 
Brittenstein plaatsgevonden.  Dit heeft nog niet geresulteerd in een locatieadvies. De afspraak 
wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012: 
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Gemeente en RhW zijn in overleg over een locatieadvies voor Brittenstein en Elisabethhof. 
 

B3 – Nieuwbouw 
In het kader van de afspraken B1 en B2 worden woningbouwplannen ontwikkeld. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
De gemeente verstrekt inzicht in toekomstige woningbouwontwikkelingen. Hierbij ziet de gemeente Rijnhart 
Wonen als natuurlijk partner. 
Conclusie 2010:  
Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd. 
Tijdens het bestuurlijk overleg op 6 september is uitgebreid gesproken over de toekomstige 
woningbouwlocaties. Er zijn geen conclusies getrokken, de gemeente heeft meer tijd nodig om 
haar eigen positie en rol hierin te bepalen. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd. 
Tijdens het bestuurlijk overleg op 5 september is uitgebreid gesproken over de toekomstige 
woningbouwlocaties. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen t.a.v. bouwlocaties. De gemeente wil 
de resultaten van het woonbehoefteonderzoek en de lokale woonvisie in 2012 afwachten. 
Conclusie 2012:  
Over het partnerschap hebben de Gemeente en RhW  verschillende verwachtingen en 
belevingen. Dit onderwerp is uitgebreid besproken in het bestuurlijk overleg bij de evaluatie van 
de prestatieafspraken. De wens van  RhW is eerder kennis met elkaar te delen en met elkaar om 
de tafel gaan om de schaarse kansen optimaal te benutten en planningen op elkaar af te 
stemmen. Deze vorm van samenwerken blijft zoeken en oefenen met elkaar. Onlangs werd RhW 
ook verrast door het project Amaliaplein (supermarkt met 100% sociale woningbouw). RhW 
heeft hier het voorbereidende samenspel gemist. Hier is nog winst in de samenwerking te halen.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Type: procesafspraak 
Tijdens ieder regulier kwartaaloverleg tussen de gemeente en Rijnhart Wonen zullen de woningbouwprojecten 
worden besproken. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd voor 2010 en wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd voor 2011 en wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd voor 2012. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

3. Type: uitspraak 
Rijnhart Wonen heeft voor de gemeente een voorkeurspositie - zolang dit wettelijk door Europese regelgeving 
wordt toegestaan - echter de gemeente behoudt de vrijheid om in incidentele gevallen via aanbesteding, 
prijsvraag of anderszins de locaties in haar eigendom te ontwikkelen. Rijnhart Wonen wordt hierover vooraf 
door de gemeente geïnformeerd. 
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012: Zie de toelichting  bij B3.1. De keuze voor 100% sociale huurwoningen bij het 
project Amaliaplein kwam voor RhW als een volkomen verrassing en maakte deelname 
onmogelijk. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Type: garantieafspraak 
Conform de afspraken in regionaal verband wordt de komende jaren minimaal 30%  
op het totale nieuwbouwscenario gerealiseerd in de sociale sector. Dit bouwscenario wordt jaarlijks 
geëvalueerd en geactualiseerd. 
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. Door het ontbreken van toekomstige 
bouwlocaties staat de realisering van de regionale afspraken de komende jaren ter discussie.  
Conclusie 2012: Door het ontbreken van toekomstige bouwlocaties staat de realisering van de 
regionale afspraken onder druk. Desondanks is deze koers in de Woonvisie opnieuw vastgelegd.  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

5. Type: intentieafspraak 
Als zich mogelijkheden voordoen om woningen en/of grond van particulieren of andere (met zorg belaste) 
maatschappelijke instanties te kopen zal Rijnhart Wonen hier alert op reageren. Indien de aankoop en/of 
mogelijke herontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid, zal in gezamenlijk overleg worden onderzocht 
op welke wijze en onder welke condities hier invulling aan kan worden gegeven.  
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. Er hebben zich geen situaties voor gedaan. Deze 
afspraak zal onder afspraak B9 worden voortgezet. 
 

 

 

 

 
 

zie B9 

 
-- 
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6. Type: procesafspraak 
Bij het bepalen van de woningdifferentiatie op nieuwbouwlocaties zullen partijen vooraf bepalen welke type 
woningen het beste aan de woningvoorraad kunnen worden toegevoegd, waarbij gekeken wordt naar de 
lokale en regionale woningbehoefte en het realiseren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. 
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
In 2009/2010 heeft dit geresulteerd in aanpassing van het plan De Ommedijk. In overleg met de 
gemeente is de woningdifferentiatie aangepast naar minder koopwoningen en meer (duurdere) 
huurwoningen. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. 
In 2011 werd vooral stilgestaan bij de lokale woningbehoefte middels enerzijds de evaluaties 
van gerealiseerde projecten als Noorder/Oosterschans en anderzijds een gemeentelijk 
woonbehoefteonderzoek. Op basis van deze marktinformatie hopen de gemeente en Rijnhart 
Wonen in 2012 hun toekomstige koers te kunnen gaan bepalen t.a.v. de gewenste 
woningdifferentiatie in de woningvoorraad. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. 
In 2012 werd het gemeentelijk woonbehoefteonderzoek vertaald naar een nieuwe lokale 
woonvisie. Deze nieuwe woonvisie wordt naar verwachting in het 1e kwartaal 2013 vastgesteld. 
Rijnhart Wonen heeft eind 2012 ook een nieuw beleidsplan ontwikkeld en haar toekomstige 
koers  bepaald t.a.v. de gewenste woningdifferentiatie in de woningvoorraad. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

7. Type: procesafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
De projectleiders van Rijnhart Wonen en de gemeente evalueren nieuwbouwprojecten een half jaar na 
oplevering van het project. De evaluatie wordt gebruikt om hier lering uit te trekken voor de toekomst. In het 
regulier overleg wordt evaluatie besproken. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. Eind 2011 wordt gestart met evaluatie van De 
Ommedijk. Het resultaat verwacht 1e helft 2012. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. Voorjaar 2012 is het project De Ommedijk  
geëvalueerd en september 2012 is het project Vlechtbaan geëvalueerd. 
 

 

-- 
 

 
 

 

 

8. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
In het nieuwe Collegeakkoord is een koerswijziging ten aan zien van nieuwbouwbeleid opgenomen aangezien 
de beschikbare bouwlocaties zeer beperkt zijn. Het Collegeprogramma gaat uit van het principe “alleen 
bouwen, daar waar mogelijk”. Rijnhart Wonen en de gemeente zullen met elkaar op zoek gaan met de vraag 
hoe meer woningen voor starters en senioren kunnen worden gerealiseerd. 
a) De gemeente zal haar nieuwbouwbeleid concretiseren en overleggen met Rijnhart Wonen, nadat de 

Lokale Woonvisie in 2011 en de Ruimtelijke Structuurvisie in 2012 zijn opgesteld. 
b) De gemeente levert Rijnhart Wonen exacte cijfers m.b.t. de realisatie van het woningbouwprogramma 

sociale huur/koopwoningen over de periode 2000 tot heden in relatie tot de ambities van de taakstelling 
in de regionale woonvisie in het 1e kwartaal 2011. 

Conclusie 2011:  
a) Afspraak betreft 2012. De ontwikkeling van de Lokale Woonvisie is verschoven naar 2012. 
b) Afspraak is gerealiseerd. 
Conclusie 2012:  
a) De lokale Woonvisie is in een afrondend stadium en zal in 1e kwartaal 2013 worden 
vastgesteld in de Raad. Echter de lokale Woonvisie geeft geen concretisering van het 
nieuwbouwbeleid in de toekomstige nieuwbouwlocaties De Woonvisie geeft wel aan dat het om 
inbreidlocaties zal gaan in de toekomst, dat is niet nu allemaal al te voorzien. Als er een fucntie 
verdwijnt kan er  ruimte komen voor inbreiding. De planning voor de Ruimtelijke Structuurvisie 
is aangepast ivm de toekomstvisie van Leiderdorp. De Ruimtelijke structuurvisie wordt in 2013 
opgesteld, afronding 4e kwartaal 2013. 
 

 
-- 

8 b) 

 
 

8 a) 
 

 

9. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
De gemeente is voornemens om een nieuwe start te maken met de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Willem-
Alexanderlaan. De gemeenteraad bepaalt hierbij het programma. Bij woningbouw is het uitgangspunt dat 
minimaal 30% in de sociale sector gebouwd wordt. 
De gemeente en Rijnhart Wonen onderzoeken: 
 met een locatieonderzoek conform afspraak B2.2. welk woningbouwprogramma wenselijk is; 
 hoe Rijnhart Wonen invulling zou kunnen geven aan de realisering van de 30% sociale woningbouw; 
 in relatie tot het locatieadvies omzetting van het geplande woningbouwprogramma goedkope en 

middeldure koopwoningen naar sociale huur door Rijnhart Wonen haalbaar is. Met als doel een groter 
percentage sociale huur te realiseren op deze locatie. 

Conclusie 2011:  
De afspraak wordt gecontinueerd. Vaststelling gebiedsvisie door gemeenteraad staat gepland 
voor 1e of 2e kwartaal 2012. Voorafgaande aan de vaststelling van de gebiedsvisie zal de 
gemeente met Rijnhart Wonen van gedachte wisselen over planideeën voor een eventueel 

 
-- 
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woningbouwprogramma.  
 
Conclusie 2012:  
Er is bestuurlijk overleg geweest, echter het nieuwe Raadsbesluit over de gebiedsvisie Willem-
Alexanderlaan voorzag in minder woningbouw, waardoor bovenstaande locatieonderzoeken niet 
zijn uitgevoerd. 
 
10. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Betreffende de locatie Brittenstein doet Rijnhart Wonen in de 1e helft van 2011 een haalbaarheidsonderzoek 
naar de ontwikkeling van sloop/nieuwbouw. Ook afspraak B2.1. en B2.2. worden hierin betrokken. Rijnhart 
Wonen streeft naar een verdichting op deze locatie. In relatie tot het plan Brittenstein zal ook worden 
gekeken naar de herontwikkeling van de Vlechtbaan. De gemeente heeft voor 2011 capaciteit gereserveerd 
voor de ontwikkeling van de Brittenstein. De gemeenteraad bepaalt de stedenbouwkundige en planologische 
randvoorwaarden van het plan. 
Conclusie 2011:  
De gemeente en Rijnhart Wonen hebben een verkennend gesprek gehad over de 
randvoorwaarden waarbinnen dit project zou kunnen worden ontwikkeld. Het 
haalbaarheidsonderzoek Brittenstein is nog niet gerealiseerd en zal in de 1e helft 2012 worden 
gerealiseerd.  
Conclusie 2012:  
Het haalbaarheidsonderzoek Brittenstein is gerealiseerd juni 2012. De kansen voor 
herhuisvesting van de huurders in de nieuwbouw aan de Vlechtbaan zijn benut met dank aan de 
inzet van de gemeente voor lokaal maatwerk. Het plan is juli 2012 en september 2012 
besproken met omwonenden. Tevens is het plan in september gepresenteerd in de Raad ivm de 
bespreking van de kaders en randvoorwaarden. 
 

 
-- 

 

 
 

 

 

B4 – Nieuwbouw- en herstructureringsprogramma    

1. Type: handelingsafspraak 
 
 

Nieuwbouw 
projecten 

In de planning tot 2014 Doel 
groep 

Ontwikkelingsfase 

Huurwoningen Koopwoningen 

De Ommedijk 78 ( 39 sociaal en 
39 vrije sector) 

46 senioren Opgeleverd 2011 

Vlechtbaan 36  senioren 
en 
starters 

Opgeleverd 2012 

Brittenstein 
 

50 tot 70 geen senioren Haalbaarheids- 
onderzoek (verdichting) 
2012 

Willem-
Alexanderlaan 

30% sociale huur   Vervallen 

 
 
Conclusie 2010: 
 De portefeuillestrategie Rijnhart Wonen is eind 2009 vastgesteld. Rijnhart Wonen streeft 

naar de bouw van 500 nieuwbouwwoningen ( circa 400 in Leiderdorp en circa 100 in 
Zoeterwoude) in de komende 10 jaar. 

 De Ommedijk wordt gerealiseerd.  
 Het project Gaarmeesterstraat is voorlopig niet realiseerbaar gebleken voor Gemiva, 

waardoor deze van de lijst is verwijderd. 
Conclusie 2011: 
 De Ommedijk is opgeleverd. 
 De portefeuillestrategie Rijnhart Wonen is ongewijzigd gebleven. Rijnhart Wonen streeft 

naar de bouw van 500 nieuwbouwwoningen (circa 400 in Leiderdorp en circa 100 in 
Zoeterwoude) in de komende 10 jaar. 

 Vlechtbaan is in gebruik geweest voor de tijdelijke huisvesting van bewoners van de 
Dillenburg. De nieuwbouw wordt nu omgebouwd naar 36 driekamerwoningen. 

 Brittenstein; er is gestart met de verkennende gesprekken over de randvoorwaarden. Het 
haalbaarheidsonderzoek zal in de 1e helft van 2012 plaatsvinden. 

 Gezien de ambitie uit de portefeuillestrategie in relatie tot de tot nu toe zeer beperkte 
locaties zullen de gemeente en Rijnhart Wonen de mogelijkheden voor de bouw van sociale 
huur maximaal proberen te benutten op de locaties Brittenstein en Willem-Alexanderlaan.   

Conclusie 2012: 
 Zie resultaten in bovenstaande tabel. 

  
 
 
 
 

 
 
-- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
-- 
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 Nieuwe afspraken zijn nodig. RhW heeft de nieuwbouw in haar portefeuillestrategie 
bijgesteld van  400 naar 340 nieuwbouwwoningen. Concrete nieuwbouwlocaties zijn met 
name afhankelijk van inbreidlocaties waar functies vertrekken of het bestaan van 
mogelijkheden tot verdichting. 

B5 – Duurzaamheid en energie    

1. Type: intentieafspraak 
Rijnhart Wonen committeert zich aan de EPC-norm van 10% onder de wettelijke norm conform de regionale 
DuBoPlus-richtlijn. 
Conclusie 2010: 
Per 1 januari 2011 wordt de norm voor energieprestaties vastgesteld op de norm 0,6 
bovenstaande afspraak is hieraan aangepast. Rijnhart Wonen heeft de intentie om 10% onder 
de wettelijke norm haar toekomstige nieuwbouwprojecten realiseren (in 2015 gaat de EPC naar 
0,4 en in 2020 energieneutraal (conform Europese wetgeving). 
Conclusie 2011:  
De afspraak is gerealiseerd bij De Ommedijk.  
Conclusie 2012:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast. Het 
project Vlechtbaan betrof een ombouw van een pand dat al enkele jaren geleden is gebouwd. 
 

 

 

 

 

 
 

 
n.v.t. 

Rijnhart Wonen onderschrijft de uitgangspunten van het gesloten convenant tussen Aedes en het ministerie 
van VROM, Convenant Energiebesparing Corporatiesector van 10 oktober 2008. 

 
2. Type: handelingsafspraak 
In de komende 10 jaar realiseert Rijnhart Wonen een besparing van 20% op het gasverbruik. 
Conclusie 2010: De afspraak is gedeeltelijk gerealiseerd en wordt gecontinueerd. 
In de nieuwbouw van de Schansen en Dreven en De Ommedijk zijn/worden WKO-installaties 
gerealiseerd, waarmee grote besparingen worden gerealiseerd. 
In de bestaande bouw wordt deze ontwikkeling meegenomen bij de uitwerking van de 
Portefeuillestrategie naar complexniveau. Met de complexbeheerplannen wordt inzicht gegeven 
in de hoeveelheid besparing in gasverbruik. De uitwerking van dit plan is verschoven naar 2011. 
Conclusie 2011:  
In het Strategisch Voorraadbeleid (vastgesteld juli 2011) is het beleid voor energiebesparing 
vastgelegd. Jaarlijks zal dit worden uitgewerkt in complexbeheerplannen en de 
meerjarenonderhoudsbegroting.  
Conclusie 2012:  
Werkzaamheden die zijn uitgevoerd betreffen:  
vervanging van 255 CV-ketels en  
aanbrengen van spouwmuurisolatie bij 25 woningen Patrimoniumpark. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

3. Type: intentieafspraak 
Rijnhart Wonen streeft er naar bij woningverbetering energielabel B te halen of tenminste een sprong te 
maken van twee labels ten opzichte van de huidige situatie. Als dit bouwtechnisch onhaalbaar is, of slechts 
tegen zeer hoge kosten te realiseren, dan zullen de gemeente en de betreffende corporatie overleggen over 
alternatieve oplossingen.  
Conclusie 2010, 2011 en 2012: Er is geen woningverbeteringsproject gerealiseerd dit jaar. 
Afspraak wordt gecontinueerd. 
 

nvt nvt 
 
 
 

nvt 

Bij grootschalige projecten zal Rijnhart Wonen, indien de bodem hiervoor geschikt is, streven naar het 
realiseren van een modern duurzaam klimaatsysteem in woningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het 
onttrekken van warmte(in de winter) en koelte (in de zomer) aan de bodem. De eerste projecten waarbij dat 
wordt ontwikkeld zijn de Woontorens aan de Schansen en Dreven en De Ommedijk. 
 
4. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen realiseert een duurzaam klimaatsysteem (WKO) bij het project 
Schansen en Dreven en De Ommedijk. 
Conclusie 2010: Gedeeltelijk gerealiseerd. 
Rijnhart Wonen heeft in het project Schansen en Dreven (106 woningen) een WKO-installatie 
gerealiseerd. In De Ommedijk worden 124 woningen en 52 zorgunits met WKO-installatie 
gebouwd. Oplevering wordt in 2011 verwacht. 
Conclusie 2011: Gerealiseerd. 
Rijnhart Wonen heeft in De Ommedijk een WKO-installatie gebouwd, opgeleverd en in gebruik 
genomen.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

---- 

5. Type: procesafspraak    
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Rijnhart Wonen zal uiterlijk in het 2e kwartaal 2010 in gesprek gaan met de Milieudienst over de GPR-
methodiek (GPR-gebouw en GPR-score) en de kansenkaart van de Milieudienst m.b.t. de  CO2-besparing. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd. Dit heeft geleid tot nieuwe prestatieafspraken in 2011 
(zie nieuwe afspraken B5.8, B5.9 en B5.10 hieronder). 
 

 

 

-- -- 

6. Type: garantieafspraak 
Conform het Regionale beleidskader Duurzame Stedenbouw gebruikt Rijnhart Wonen altijd FSC-gecertificeerd 
hout (indien er hout wordt toegepast) en er worden geen uitloogbare metalen gebruikt of – als dat wel het 
geval is – op zodanige wijze dat uitloging wordt voorkomen; 
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd bij De Ommedijk en wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012: Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden 
toegepast. Het project Vlechtbaan betrof een ombouw van een pand dat al enkele jaren geleden 
is gebouwd. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen overlegt eind 2010 bij de uitwerking van de Portefeuillestrategie met de gemeente, hoe 
afspraken m.b.t. de strategie tot de complexen qua duurzaamheid en energie geconcretiseerd worden. 
Conclusie 2010: Afspraak is niet gerealiseerd (zie toelichting bij afspraak  B1.2.). 
Conclusie  2011: zie B1.2 en B5.2 
 

 

 

 
zie 
B1.2 
en 
B5.2. 

 
---- 

8. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Rijnhart Wonen informeert de gemeente met een GPR-Gebouw wat er aan duurzaam bouwen 
(energiebesparing, verantwoord materiaalgebruik en gezondheid (binnenmilieu en wooncomfort) wordt 
gedaan. De gemeente stelt een gratis licentie van GPR-Gebouw beschikbaar per project. De gemeente en 
Rijnhart Wonen gebruiken deze methode als communicatiemiddel over projecten. 
Conclusie 2011:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast. Afspraak 
wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast. Het 
project Vlechtbaan betrof een ombouw van een pand dat al enkele jaren geleden is gebouwd. 
 

 
-- 

 

 
 
 

 

 

 

9. Type: intentieafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Rijnhart Wonen spant zich in om bij nieuwbouw een GPR-score van minimaal 7.0 ( op een schaal van 1 tot 
10) voor alle thema’s te halen (score 6 is bouwbesluit). 
Conclusie 2011:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast. Afspraak 
wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast.  
 

 
-- 

 

 

 

 

10. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
De kansenkaart van de Milieudienst zal meewegen om extra CO2-besparing te realiseren. 
Conclusie 2011:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast. Afspraak 
wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast.  
 

 
--   

11. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Bij grootschalige projecten hanteert Rijnhart Wonen in samenwerking met de gemeente de ambitietabel uit 
het RBDS om duurzame kansen van de gebiedsontwikkeling te identificeren. 
Conclusie 2011:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast. Afspraak 
wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012:  
Er is geen nieuwbouwproject gerealiseerd dit jaar, waarbij dit kon worden toegepast.  
 

 
-- 

 

 

 

 

B6 – Energie-installaties 
Ook bij de vervanging van energie-installaties is het van groot belang dat extra aandacht wordt besteed aan 
de duurzaamheid. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen past bij vervanging van energie-installaties alleen zuinige HR-installaties toe en vervangt ten 
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bate van de veiligheid actief open verbrandingsinstallaties (bijv. geisers). 
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. Afspraak wordt toegepast bij mutatie- en 
planmatig onderhoud. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. Afspraak wordt toegepast bij mutatie- en planmatig 
onderhoud. In 2012 zijn 7 open verbrandingssystemen vervangen door cv-installaties. 
 

B7 –Stimuleren energiebewust gedrag 
Niet alleen technische maatregelen leiden tot energiebesparing, ook gedrag van huurders kan een belangrijke 
bijdrage leveren om te komen tot een beperking van het energieverbruik. Rijnhart Wonen streeft naar 
bevordering van energiebewust gedrag bij haar huurders door ze te stimuleren tot energiezuinig gedrag. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen streeft naar bevordering van energiebewust gedrag bij huurders door het te informeren via 
een Energiekrant (een jaarlijkse uitgave van Nestas) en haar bewonersblad POSiTief Rijnhart Wonen.  
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd. Rijnhart Wonen heeft in oktober 2010 de Klimaatkrant 
verspreid onder haar huurders. In 2011 wordt in het bewonersblad van Rijnhart Wonen 
aandacht besteed aan het thema duurzaamheid en energiebesparing. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd. Rijnhart Wonen heeft in 2011 in haar bewonersblad 
rondom het thema duurzaamheid en energiebesparing artikelen gepubliceerd. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. Rijnhart Wonen heeft in juni 2012 in haar 
bewonersblad een artikel over veilig gebruik van elektriciteit opgenomen.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Type: intentieafspraak 
Rijnhart Wonen verleent medewerking aan een communicatiecampagne van de Milieudienst om bewoners te 
stimuleren zich energiezuiniger te gedragen. 
Conclusie 2010, 2011 en 2012: Dit jaar hebben zich geen communicatiecampagnes van de 
Milieudienst voor gedaan, waarin deze intentie kon worden toegepast. 
Conclusie 2011: Dit jaar hebben zich geen communicatiecampagnes van de Milieudienst voor 
gedaan, waarin deze intentie kon worden toegepast. 
 

nvt nvt 
 

nvt 

B8 – Benutten subsidiemogelijkheden 
Rijnhart Wonen zal maximaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden op het gebied van verbeteringen van 
duurzaamheid en beperken energielasten. De gemeente informeert Rijnhart Wonen over nieuwe lokale 
mogelijkheden op dit gebied. Rijnhart Wonen onderzoekt zelf ook haar mogelijkheden hierin. 
 
1. Type: intentieafspraak 
De gemeente en Rijnhart Wonen streven er naar maximaal gebruik te maken van subsidiemogelijkheden op 
het gebied van verbeteringen van duurzaamheid en beperken energielasten. 
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd.  
Conclusie 2012: Hebben zich geen mogelijkheden voor gedaan. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

B9 - Investeren in maatschappelijk vastgoed  
Rijnhart Wonen heeft in 2008 aangegeven bereid te zijn om te investeren in maatschappelijk vastgoed. De 
eerste verkennende gesprekken over deze ambities hebben plaats gevonden in 2008.  Afhankelijk van de 
mogelijkheid tot nieuwbouw van sociale huurwoningen en/of de bijdrage aan leefbaarheid en 
voorzieningenniveau van het woningbezit van Rijnhart Wonen zal per gebouw/functie worden beoordeeld of 
Rijnhart Wonen wil investeren.  
 
1. Type: intentieafspraak 
Daar waar zich mogelijkheden voor doen zullen de gemeente en Rijnhart Wonen met elkaar in gesprek 
treden. Als zich mogelijkheden voordoen om woningen en/of grond van particulieren of andere (met zorg 
belaste) maatschappelijke instanties te kopen zal Rijnhart Wonen hier alert op reageren. Indien de aankoop 
en/of mogelijke herontwikkeling past binnen het gemeentelijk beleid, zal in gezamenlijk overleg worden 
onderzocht op welke wijze en onder welke condities hier invulling aan kan worden gegeven.  
Conclusie 2010:  
Afspraak wordt gecontinueerd. Rijnhart Wonen heeft in Ambitie 2010 Rijnhart Wonen haar 
beleid bijgesteld. Investeren in maatschappelijk vastgoed of het overnemen daarvan is geen 
doel op zich meer, maar in een enkele situatie hooguit een middel tot extra nieuwbouw 
huurwoningen of bijdrage aan de leefbaarheid/voorzieningen in de wijk. De nadruk is sterker 
gelegd op de kerntaak: het bouwen en beheren van ( sociale) huurwoningen. 
Concrete activiteiten op dit gebied zijn: 
 De Hoeksteen, een buurt ontmoetingsplek in de Schansen en Dreven werd in 2010 

gecontinueerd. 
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 In het woonzorgcentrum De Ommedijk zal een Medische Centrum worden ontwikkeld en een 
uitvoeringsprogramma voor het welzijn van ouderen. Naar verwachting zal dit tegelijkertijd 
met de oplevering van de nieuwbouw in 2011 worden gerealiseerd.   

Conclusie 2011:  
Afspraak wordt gecontinueerd. Rijnhart Wonen heeft haar koers in 2011 ongewijzigd 
voortgezet. Met de oplevering van De Ommedijk is een grootschalig woonzorgcentrum met een 
Medisch Centrum toegevoegd aan de lokale markt. Afspraak B3.5 is samengevoegd met afspraak 
B9. 
Conclusie 2012:  
Rijnhart Wonen heeft in 2012 ’t Keerpunt (92 woningen en 5 bedrijfsruimtes in de plint) 
aangekocht. Het streven is om maatschappelijke organisaties te huisvesten in de plint. Indien de 
verhuur aan maatschappelijke organisaties niet lukt, zullen de bedrijfsruimtes worden 
omgebouwd naar seniorenappartementen. 
 

 
 

B10 – Verkoop van woningen 
In de portefeuillestrategie Rijnhart Wonen wordt verkoop van woningen niet meer uitgesloten. Bij de 
ontwikkeling van het vastgoed zal de verkoop van woningen aan starters als een serieuze optie worden 
overwogen. Zolang de vraag van de doelgroep het aanbod van de sociale huurwoningen overtreft streeft 
Rijnhart Wonen op lange termijn naar vermeerdering van het sociale woningaanbod. 
 
1. Type: garantieafspraak 
Uiterlijk in het 2e/3e kwartaal van 2010 zal Rijnhart Wonen haar visie over de 
verkoop van woningen aan de gemeente voorleggen.  
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd. Het verkoopprogramma is juni 2010 van start gegaan. 
 

 

 
 

 
-- 
 
 

 
-- 

2. Type: garantieafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Op 14 december 2010 heeft het college besloten de splitsingsvergunning (nr. 2010_02spl) af te geven voor 
de appartementen uit Verkoopgelabeld fase 2 aan de Schansen & Dreven, Bolderikkamp en Splinterlaan. Om 
lokale (volkshuisvestelijke) doelen te realiseren zijn voor 2011 de volgende afspraken overeengekomen: 
a. De woningen worden allereerst aangeboden aan de zittende huurders. Bij ontbreken koopinteresse blijft 

het huurcontract ongewijzigd doorlopen; 
b. Bij mutatie wordt een woning eerst aangeboden aan huurders Rijnhart Wonen, vervolgens gedurende 2 

maanden bij voorrang aan Leiderdorpers*. Rijnhart Wonen geeft uitvoering aan deze voorrangsregeling 
door middel van haar interesse maillijst mutatiewoningen en communiceert dit op haar website. Mocht 
er na aanbieding geen interesse blijken te bestaan onder Leiderdorpers, dan kan er gedurende deze 2 
maanden ook verkocht worden aan niet Leiderdorpers. Voorrang Leiderdorpers blijft gedurende de 
verkoop gehandhaafd. Leegstand is zowel voor Gemeente Leiderdorp als Rijnhart Wonen ongewenst. 
Leegstand wordt binnen het verkoopprogramma van Rijnhart Wonen zoveel als mogelijk voorkomen; 

c. In 2011 vindt een gezamenlijk onderzoek plaats naar het benodigde c.q. gewenste aantal woningen in 
de kernvoorraad. Rijnhart Wonen draagt zorg voor monitoring en evaluatie van haar verkoopprogramma 
en zal deze bespreken in het driemaandelijkse reguliere overleg; Hierbij wordt bekeken of de afspraak 
B10.2 bijstelling behoeft, ongewijzigd wordt voortgezet of vervalt. 

d. In koopaktes voor bovengenoemde woningen wordt een terugkooprecht opgenomen ten behoeve van 
Rijnhart Wonen. 

 
*Definitie Leiderdorper: een Leiderdorper is diegene, die in het persoonsregister van de gemeente 
Leiderdorp is opgenomen en feitelijk in deze gemeente hoofdverblijf heeft in een voor permanente 
bewoning aangewezen woonruimte. 
 

Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd. 
Het verkoopprogramma met appartementen is februari 2011 van start gegaan.  
Ten aan zien van sub c kan worden toegelicht dat Rijnhart Wonen tijdens het bestuurlijk overleg 
van 5 september haar verkoopbeleid van het afgelopen jaar heeft geëvalueerd. Het onderzoek 
naar de gewenste aantallen voor de kernvoorraad is meegenomen in het 
woonbehoefteonderzoek / zie afspraak A7.2 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. De verkopen zijn conform het verkoopprogramma 
uitgevoerd en tijdens ieder bestuurlijk overleg gemonitord. In september 2012 is besloten om de 
starterswoningen in de Bolderikkamp en eengezinswoningen Muzenlaan uit het 
verkoopprogramma te halen.  
RhW heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om de clausule over terugkooprecht af te 
schaffen, omdat de banken dit als een beperking zien bij de hypotheekverstrekking. Op 27 
november 2012 heeft B&W hierover een positief besluit genomen, lid d van de voorwaarden 
vervalt. 

 
--  

 
 

Keurmerken 
B11. Woonkeur 
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Beide partijen streven naar de bouw van levensloopbestendige woningen. In Woonkeur zijn de kwaliteitseisen 
voor levensloopbestendige woningen vastgelegd. De investeringen van Woonkeur hebben bij bepaalde 
doelgroepen een verhoging van woonkwaliteit tot gevolg. In andere gevallen kunnen deze eisen 
kwaliteitsverlies betekenen, met name bij eengezinswoningen (overmaat in gangen, slecht indeelbare ruimtes 
etc.). Ontwikkelingen op lange termijn (vergrijzing) worden hierbij meegewogen. 
 
Type: handelingsafspraak 
In principe wordt woonkeur toegepast. Afwijking hiervan wordt gemotiveerd en in overleg gedaan.  
Conclusie 2010:  
Afspraak wordt momenteel gerealiseerd bij de Ommedijk. Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd bij De Ommedijk. Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012:  
De Vlechtbaan betrof ombouw van een complex. Hier zijn 36 levensloopbestendige woningen 
gerealiseerd, waarbij Woonkeur is toegepast waar mogelijk. 
 

 
 

 

B12. Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Rijnhart Wonen streeft er naar dat de woningvoorraad wordt verbeterd, zodat alle woningen voldoen aan het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Onderstaande afspraak formaliseert dit. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
Bij nieuwbouw, ingrijpende renovatie of herstructurering draagt Rijnhart Wonen er zorg voor dat de woningen 
voldoen aan de eisen gesteld in het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
 
Conclusie 2010:  
Bij de nieuwbouw Schansen en Dreven worden momenteel certificaten aangevraagd. Afspraak 
wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011:  
Bij de nieuwbouw Schansen en Dreven wordt begin 2012 het certificaat aangevraagd, omdat dit 
niet bij de bouw was geregeld, bleek certificering niet eerder mogelijk. 
Op basis van de ervaring met het werken met Politiekeurmerk is Rijnhart Wonen tegen 
knelpunten in het huidige beleid aangelopen. Deze nieuwe inzichten geven aanleiding om het 
beleid t.a.v. Politiekeurmerk intern te heroverwegen.   
 
2. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2012) 
In 2012 zal Rijnhart Wonen komen met een herformulering van het beleid met betrekking tot het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen, waarna mogelijk aangepaste afspraken zullen worden opgesteld. 
Conclusie 2012:  
Bij de nieuwbouw Schansen en Dreven worden de certificaten aangevraagd. De herformulering 
van het beleid mbt Politiekeurmerk is niet gerealiseerd vanwege personele bezetting. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

B13 - Veiligheid  
Rijnhart Wonen zal bij haar communicatie naar haar huurders in het bewonersblad POSiTief nadrukkelijk 
aandacht besteden aan de voorlichting over brandpreventie. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
Rijnhart Wonen besteedt aandacht aan brandveiligheid in haar bewonersblad. 
Conclusie 2010: Afspraak is gerealiseerd in 2010. In december 2010 wordt door Rijnhart Wonen 
ook een Veiligheidskrant onder de huurders verspreid. 
 

 

 

 

 
-- 
 

 
--- 

2. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Rijnhart Wonen is een belangrijke veiligheidspartner voor de gemeente. Rijnhart Wonen participeert in de 
opstelling van het integraal veiligheidsbeleid in 2011. 
Conclusie 2011: 
Nota integraal veiligheidsbeleid is 10 oktober 2011 vastgesteld in de Raad. De gemeenteraad 
heeft voorgesteld om voor 2012 prioriteit te geven aan het opstellen van drie 
uitvoeringsplannen. Zie verder B13.5. 
 

 
-- 

 

 
 

 
-- 

3. Type: procesafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
In aansluiting op de kaderafspraak met betrekking tot leefklimaat, hebben Rijnhart Wonen, gemeente en 
wijkagent tweemaal per jaar wijkoverleg.  
Conclusie 2011: 
- Rijnhart Wonen heeft op afroep deelgenomen aan het Wijkoverleg. 
- Rijnhart Wonen heeft deelgenomen aan de Wijkwandelingen van het College. 

 
-- 

 

 
 
 

 
---- 
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- Daarnaast hebben de huismeesters van Rijnhart Wonen een signaalfunctie in de buurt en 
hebben zij regelmatig contact met de Boa’s van de gemeente over gedumpt vuil, fietswrakken 
e.d. Rijnhart Wonen heeft in de Schansen en Dreven reeds geïnvesteerd in camera’s in portieken 
en buiten werktijd van de huismeesters is er een beveiligingsbedrijf dat door de buurt haar 
rondes maakt. 
Conclusie 2012:  RW neemt niet meer deel in wijkoverleg. Separaat hieraan wel goed overleg 
tussen boa en huismeesters. De medewerkers weten elkaar te vinden.  
 

4. Type: intentieafspraak: (nieuwe afspraak 2011) 
In 2010 hebben gemeente en Rijnhart Wonen een overleg gehad over de signaalfunctie van huismeesters. 
Rijnhart Wonen wil dit verder ontwikkelen/meer vorm geven. Rijnhart Wonen en gemeente treden in het 
eerste helft van 2011 in overleg hoe de samenwerking met gemeente en andere instanties te verbeteren valt. 
Conclusie 2011: 
Er is regelmatig goed overleg met de huismeesters geweest en is goed samengewerkt. Deze 
afspraak wordt voor de toekomst verder geborgd door de huidige werkwijze en de 
wijkoverleggen genoemd onder B13.3 
 

 
-- 

 

 
 
 

 
---- 
Zie 
B13.3 

5. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2012) 
Rijnhart Wonen is een belangrijke veiligheidspartner voor de gemeente. Rijnhart Wonen participeert in de 
opstelling van de Uitvoeringsplannen van het Integraal veiligheidsbeleid in 2012 op het gebied van: 
- jeugd,  
- woninginbraken en  
- veiligheid op straat.  
Conclusie 2012:   
Het uitvoeringsplan Jeugd is vanwege de transitie van jeugd van provincie naar gemeenten 
uitgesteld.  
Het uitvoeringsplan Woninginbraken is in april 2012 vast gesteld door het college van B&W. Met 
Rijnhart Wonen is een gesprek geweest waarin geconcludeerd is dat vooral in bestaande bouw 
bij renovatie gekeken kan worden naar het toepassen van het politiekeurmerk. In de 
prestatieafspraken is al een afspraak over het politiekeurmerk opgenomen. In verband met 
ontwikkelingen in het keurmerk zal in 2013 nader overleg volgen tussen gemeente en Rijnhart 
Wonen. 
Het uitvoeringsplan Veiligheid op straat wordt nog nader onderzocht.  
 

 
-- 

 
nieuw 

 

 

Thema C:  Afstemming wonen en zorg  (diensten, integriteit van aanbod) 
 

   

C1 – Scootmobielruimten 
Door de toenemende vergrijzing krijgen steeds meer huurders een scootmobiel. Door de plaatsing van de 
scootmobiel bij de woning ontstaat een steeds nijpender ruimteprobleem. Zowel ruimtegebrek als het treffen 
van een voorziening voor het opladen van de scootmobiel vragen om meer afstemming. 
 
1. Type: procesafspraak 
De gemeente en Rijnhart Wonen zullen in 2010 in overleg treden over de stalling van scootmobielen.  
Conclusie 2010:  
Gemeente en Rijnhart Wonen hebben gesproken over de huidige situatie van de stalling van 
scootmobielen. De gemeente heeft aan Rijnhart Wonen een lijst aangeleverd met aangepaste 
woningen. Op verzoek kan de gemeente deze lijst actualiseren. 
 

 

 

 
-- 
 
 
 
 

 
-- 

2. Type: handelingsafspraak ( nieuwe afspraak 2012) 
De gemeente levert Rijnhart Wonen in het 1e kwartaal 2012 haar cijfers met betrekking tot aanvragen van 
scootmobielen i.v.m. het maken van een inschatting van de capaciteit voor stallingsruimten. 
Conclusie 2012: 
Afspraak is gerealiseerd. 
 

-- nieuw 
 

C2 – Woonzorgcomplex 

In 2011 zullen gemeente en Rijnhart Wonen zich oriënteren op een volgend woonzorgcomplex. Op basis van 
de ervaringen met het woonzorgcomplex De Ommedijk zal worden overwogen om een volgend 
woonzorgcomplex te ontwikkelen. 
 
1. Type: intentieafspraak 
De gemeente en Rijnhart Wonen zullen zich oriënteren op de ontwikkeling van een volgend woonzorgcomplex 
in 2011. 
Conclusie 2011: 
Tijdens het bestuurlijk overleg op 5 september is gezamenlijk besloten om de oriëntatie nog niet 
in 2011 te houden, maar de resultaten van het woonbehoefteonderzoek en de evaluatie van De 
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Ommedijk en de gemeentelijke lokale woonvisie eind 2012 af te wachten. Rijnhart Wonen 
vraagt de gemeente dit onderwerp expliciet in beeld te houden bij de verdere planvorming van 
de Willem- Alexanderlaan. 
Conclusie 2012:  
Uit de resultaten van: 

- het woonbehoefteonderzoek,  
- de evaluatie van De Ommedijk,  
- de gemeentelijke lokale woonvisie en  
- eigen onderzoek van RhW tbv haar nieuwe beleidsplan 2013 -2017 

 is de noodzaak voor een tweede woonzorgcomplex niet gebleken. 

 
 

Thema D: Leefbaarheid buurten en wijken ( omgeving, afstemming aanpak) 
 

   

D1 – Lokaal Handvest 
De huurdersorganisatie De Huurderij (Zoeterwoude) heeft Rijnhart Wonen verzocht om het opstellen van een 
Lokaal Handvest. Met dit Handvest willen Rijnhart Wonen, gemeente en huurdersorganisatie een procedure 
vastleggen waarin de inspraak voor huurders bij renovatie- en sloopplannen is gewaarborgd. Hiermee kan een 
zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners voor ingrepen in een wijk of complex wordt gecreëerd. 
Rijnhart Wonen wil zowel voor Zoeterwoude als Leiderdorp hetzelfde beleid ontwikkelen op dit punt. 
 
1. Type: procesafspraak 
Rijnhart Wonen en huurdersorganisaties zullen het ontwikkelen van een Lokaal Handvest bespreken en 
onderzoeken op haalbaarheid voor 1-1-2011. Het Lokaal Handvest wordt aan de gemeente voorgelegd. Er 
wordt nog afgesproken in hoeverre de gemeente participeert in het proces om tot het Lokaal Handvest te 
komen. 
Conclusie 2010:  
Afspraak wordt gecontinueerd, eind 2011 wordt het Lokaal Handvest ontwikkeld. 
Conclusie 2011:  
Het Lokaal Handvest staat geagendeerd voor het reguliere bestuurlijk overleg eind 2011.  
Conclusie 2012:  
In onderling overleg tussen gemeente, huurdersorganisaties en Rijnhart Wonen is besloten om 
af te zien van een lokaal handvest. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

D2 – Leefomgeving 
Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is, is van groot belang voor een prettig woonklimaat. Rijnhart 
Wonen vindt de inrichting van buitenruimtes en de afvoer van grofvuil en zwerfvuil een belangrijk 

aandachtspunt. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
Bij renovatie- of nieuwbouwplannen van Rijnhart Wonen en de gemeente, die gevolgen hebben voor de 
buitenruimte, worden in een vroegtijdig stadium besproken met de gemeente, teneinde de plannen op elkaar 
af te stemmen. 
Conclusie 2010:  Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011:  Afspraak is gerealiseerd bij De Ommedijk en wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012:  Afspraak is gerealiseerd bij de Vlechtbaan. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Type: handelingsafspraak 
Bij de herinrichting van de buitenruimte worden de wensen van betrokken bewoners geïnventariseerd. Per 
project maken beide partijen daar afspraken over rekening houdend met bestaande plannen. 
Conclusie 2010: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd bij De Ommedijk en wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd bij de Vlechtbaan. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

3. Type: procesafspraak 
De gemeente en Rijnhart Wonen zullen jaarlijks gezamenlijk een project opzetten rond het thema schoon, 
heel en veilig.  
Conclusie 2010:  
Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd. Rijnhart Wonen en de gemeente hebben in 
2010 met succes in voor- en najaar schoonmaakacties gehouden in de Schansen en Dreven. 
Rijnhart Wonen streeft er naar deze aanpak voort te zetten. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd en wordt gecontinueerd. Rijnhart Wonen en de gemeente hebben in het 
najaar 2011 met succes schoonmaakacties gehouden in de Schansen en Dreven.  
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Conclusie 2012:  
Afspraak is gerealiseerd. Rijnhart Wonen en de gemeente hebben in 2012 met succes 
schoonmaakacties gehouden in de Schansen en Dreven, Hubrechtsplein en Jan de Hartogplein. 
 

4. Type: intentieafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Rijnhart Wonen streeft er naar de voor- en najaarschoonmaakacties ook in andere woningcomplexen te gaan 
opzetten. 
 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd. Rijnhart Wonen en de gemeente hebben in 2011 met 
succes in voor- en najaar schoonmaakacties gehouden in: 
- Pinksterbloem 
- Molenaarstraat en Gaarmeesterstraat 
- Het Oude dorp 
 

 
-- 

 

 
 
 

 
Zie 
D2.3 

5. Type: handelingsafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
De gemeente houdt in de eerste helft van 2011 een pilot met ondergrondse verzamelcontainers op een aantal 
vooraf bepaalde locaties (Gaarmeesterstraat, Raaphorst en Jan de Hartogplein). Bij de evaluatie wordt 
besloten of dit op grotere schaal in Leiderdorp ingezet gaat worden. De gemeente bekijkt of de Schansen en 
Dreven prioriteit kan krijgen bij een vervolg van de pilot. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd. 
Evaluatie vindt 1e kwartaal 2012 plaats. Bij een positieve evaluatie zal bekeken worden hoe 
realisatie verder ingezet wordt, waarbij indien mogelijk Schansen en Dreven en de Ommedijk in 
de eerste ronde mee gaan. 
Conclusie 2012: Aanbesteding loopt, eind van het jaar wordt gegund en zal een planning 
gemaakt worden. Intentie gemeente is om Schansen en Dreven en Ommedijk in de eerste fase 
mee te nemen. 

 
-- 

 

 
 
 
 

 

 

6. Type: intentieafspraak (nieuwe afspraak 2012) 
Rijnhart Wonen zal in 2012 enkele wijkschouwen houden en op basis van de bevindingen in de wijken de 
acties per wijk in beeld brengen. De vorm en inhoud van de aanpak van het thema schoon, heel en veilig kan 
daardoor per wijk gaan verschillen, maar des te meer aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Daar waar 
noodzakelijk zal Rijnhart Wonen de gemeente benaderen om gezamenlijk projecten op te zetten. 
Conclusie 2012:  
Rijnhart Wonen heeft in alle wijken een wijkschouw gehouden.  
De Klantendag van RhW heeft geresulteerd in een prijsvraag. Deze werd gewonnen door een 
jongen uit de Schansen en Dreven. In goede samenwerking met de gemeente is de prijs 
gerealiseerd door de voetbalkooi in de wijk te verbeteren.  
 

-- nieuw 
 

D3 – Overlast 
Voor een adequate aanpak van overlastsituaties is samenwerking tussen Rijnhart Wonen, gemeente, politie 
en hulpverlening van groot belang. De samenwerking vindt plaats in een lokaal zorgnetwerk. Rijnhart Wonen 
wil graag verbetering van dit proces om ook adequaat juridische stappen te kunnen zetten als dat 
noodzakelijk blijkt voor het behoud van een goed leefklimaat. 
 
1. Type: procesafspraak 
Evaluatie van het functioneren van het lokaal zorgnetwerk in 2010. 
Conclusie 2010:  
De evaluatie van het lokaal zorgnetwerk is in het voorjaar 2010 gerealiseerd. Dit heeft geleid tot 
een verbeterde samenwerking. 
 
Opmerking betreffende nieuwe ontwikkeling in 2011:  
In de regio is een Convenant Zorgnetwerken ontwikkeld. Dit convenant is op 21 september door 
de gemeente ondertekend en zal in 2011 ook door Rijnhart Wonen worden ondertekend.  

 

 
 

 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-- 

 
2. Type: handelingsafspraak 
De gemeente is voornemens om een intern crisisteam op te zetten met verschillende gemeentelijke disciplines 
zoals: Wmo-loket, sociale zaken, medewerker openbare orde en veiligheid, BOA, wijkcoördinator, 
beleidsmedewerker volkshuisvesting etc. Doel van het crisisteam is het bespreken van problemen rondom 
individuele burgers, waarbij gemeentelijke diensten op een of andere manier betrokken zijn geraakt. Het 
crisisteam coördineert de gemeentelijke betrokkenheid in overleg met het lokale zorgnetwerk. De centrale 
coördinatie rondom individuele burgers ligt primair bij het zorgnetwerk. De gemeente zal dit in het 1e kwartaal 
van 2010 effectueren. 
Conclusie 2010:  
Eerste kwartaal 2010 is niet gehaald. Vóór 2011 zal een voorstel aan het College van 
Burgemeester en Wethouders worden voorgelegd, zodat het beleid in het nieuwe jaar kan 
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worden geëffectueerd. 
Conclusie 2011: 
Door personeelswisseling en capaciteitsproblemen bij de gemeente is deze afspraak niet 
gerealiseerd. De afspraak schuift door naar 2012. 
Conclusie 2012: RhW is eind 2012 geïnformeerd over het crisisteam, Het crisisteam is een intern  
gemeentelijk team. 
 

3. Type: intentieafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Op initiatief van de politie Hollands Midden is op 8 december 2010 door Rijnhart Wonen een Convenant 
Integrale aanpak hennepkwekerijen ondertekend. De gemeente en Rijnhart Wonen zullen zich in het kader 
van dit convenant inzetten om het aantal hennepkwekerijen terug te dringen. 
Conclusie 2011: Afspraak is gerealiseerd. 
 

 
--  

 
 

 

--- 

D4 – Communicatie bij projecten 
De communicatie tussen gemeente, Rijnhart Wonen en bewoners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
waarbij voorkomen moet worden dat bewoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
 
1. Type: handelingsafspraak 
De communicatiemedewerker van Rijnhart Wonen en de gemeente werken altijd samen bij projecten vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het goed informeren van bewoners. 
Conclusie 2010:  
Afspraak is gerealiseerd bij Schansen en Dreven en De Ommedijk. De samenwerking is 
verbeterd, de afstemming vereist nog wel aandacht. Bij verschillende projecten o.a. Schansen en 
Dreven en De Ommedijk. De afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd. Met name bij het project De Ommedijk is de samenwerking t.a.v. de 
communicatie een belangrijk uitgangspunt geweest, waarbij een crisissituatie met vereende 
kracht is opgepakt. De afspraak wordt gecontinueerd. 
Conclusie 2011:  
Afspraak is gerealiseerd. Met name bij het project Brittenstein is de samenwerking t.a.v. de 
communicatie met omwonenden goed los van de gebruikelijke weerstand van omwonenden bij 
nieuwbouw, 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Diversen 
1. Type: garantieafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Er is een achtervangovereenkomst en overdracht van directe overheidsrisico’s met betrekking tot geldleningen 
voor Rijnhart Wonen. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. 
Rijnhart Wonen heeft de gemeente geïnformeerd over de beoordelingen van  het CFV en WSW. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. 
Rijnhart Wonen heeft de gemeente geïnformeerd over de beoordelingen van  het CFV en WSW. 

 
--  

 
 

 

2. Type: procesafspraak (nieuwe afspraak 2011) 
Via toezending van het besluit over de planning voor aanpassing van de vigerende bestemmingsplannen en 
het maken van nieuwe bestemmingsplannen wordt de Rijnhart Wonen geïnformeerd. Op basis van artikel 
1.3.1. Bro wordt Rijnhart Wonen vroegtijdig betrokken bij de voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen. 
Conclusie 2011: Afspraak wordt gecontinueerd. 
De Bloemerd is in het 3e kwartaal 2011 in kader van vooroverleg rondgestuurd. Voor 2012 staan 
de bestemmingsplannen W4, Oude dorp en De Hoven op de planning. 
Conclusie 2012: Afspraak is gerealiseerd. 
 

 
-- 

 

 
 
 

 

 

    

 
 
 


