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1. Inleiding 

 

Wij begrijpen dat de renovatie of sloop1 van uw woning voor u ingrijpend is. Om dit zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, hebben wij afspraken gemaakt met onze Huurdersraad. U vindt de 

afspraken in dit sociaal convenant. U leest over uw rechten en plichten en natuurlijk ook over 

onze. 

 

Wat is het beleid in Vlaardingen?  

 

Actieplan Wonen 

Renoveren, slopen en nieuwe woningen bouwen doen wij volgens een actieplan. De gemeente 

Vlaardingen voert samen met de woningcorporaties het Actieplan Wonen 2008-2030 uit. Wij 

willen dat Vlaardingen een vitale stad is. Onze ambitie is dat u graag in Vlaardingen woont  en 

hiervoor de mogelijkheden krijgt 

 

Forse verandering 

De gemeente wil duizenden inwoners een grotere kans geven op een woning die bij hun 

persoonlijke situatie past. Deze ambitie vraagt een forse verandering van: 

 

 het aantal woningen; 

 de kwaliteit van de woningen; 

 de samenhang met de omgeving; 

 de ruimte buiten; 

 de voorzieningen in de buurt.  

 

 
1 Zie bijlage Definities 
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Wat is onze bijdrage? 

 

Zeer belangrijke partij 

Waterweg Wonen is een zeer belangrijke partij in het Actieplan Wonen 2008-2030. Wij 

investeren in onze voorraad aan woningen. We willen dat deze woningen goed aansluiten bij de 

wensen van onze huurders. Wij bouwen en onderhouden woningen. Ook renoveren en slopen 

we verouderde woningen.  

 

Om eventuele herhuisvesting van huurders zo soepel mogelijk te laten verlopen, is in overleg 

met de Huurdersraad Waterweg Wonen een aantal afspraken gemaakt over de rechten en 

plichten van huurder en verhuurder tijdens de stedelijke vernieuwing. Deze afspraken liggen 

vast in dit sociaal convenant. 
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2. Basis van convenant 

 

 

Wanneer geldt dit convenant voor u?  

 

Het sociaal convenant is van toepassing voor huurders die te maken krijgen met activiteiten  

van Waterweg Wonen op het vlak van stedelijke vernieuwing. U krijgt dan te maken met: 

 

 groot onderhoud in het complex van uw woning. Waarvoor u de ongeriefsvergoeding 

ontvangt (zie hoofdstuk 11); 

 of ingrijpende renovatie van uw woning; 

 of samenvoeging van uw woning; 

 of sloop van uw woning. 

 

Wanneer bent u huurder? 

 

Wel huurder 

In dit convenant bent u huurder van de woning wanneer u op de peildatum (zie hoofdstuk 3): 

 

 een huurovereenkomst met Waterweg Wonen zonder einddatum heeft; 

 op het adres van de woning bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie; 

 het grootste deel van uw tijd hier woont. 

 

Geen huurder 

Dit convenant is niet voor u van toepassing als: 

 

 als u ons vóór de peildatum in de herhuisvestingsverklaring (zie de bijlage voor beide 

begrippen) heeft laten weten dat u de huurovereenkomst wilt beëindigen; 

 of als wij een procedure zijn gestart om uw huurovereenkomst te beëindigen. 
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Overlijden 

Overlijdt u? Dan vervalt dit convenant. Wij handelen op basis van de omstandigheden. 

 

Hoe beslissen wij over uw situatie? 

 

Er wordt een besluit genomen over uw situatie op basis van onze ‘beslisboom’. Hierin staan 

vragen als: 

 

 Blijft uw oude woning bestaan? 

 Kunt u terugkeren naar uw woning? 

 Kunt u tijdens de werkzaamheden blijven wonen in uw woning? 

 Waar kunt u wonen als u tijdelijk uw woning verlaat? 

 Welke wensen heeft u zelf? 

 

Aan de hand van deze vragen wordt bepaald: 

 

 welke vergoedingen u krijgt; 

 voor welke woning u huur betaalt.  
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3. Algemene onderwerpen 

 

Hoe lang duurt dit convenant? 

 

We hebben dit sociaal convenant voor onbepaalde tijd afgesloten. Het convenant heeft daarom 

geen einddatum2. Het convenant is ingegaan bij de ondertekening.  

 

Welke afspraken gelden nog? 

 

Afspraken die vervallen 

Door dit convenant vervallen het sociaal convenant van 1 maart 2019 en de renovatieafspraken 

van 18 april 2009.  

 

Afspraken die blijven gelden 

De afspraken over Wonen Plus gelden nog steeds. 

 

Afspraken met bewoners 

Bent u al betrokken bij een vernieuwingsproject voordat dit convenant is ingegaan? Hebben wij 

daarbij met u en andere huurders speciale afspraken gemaakt? Dan blijven deze afspraken 

gelden. 

 

Wat is de rol van de Huurdersraad? 

 

Advies 

De Huurdersraad adviseert over de inhoud van dit sociaal convenant. Willen wij iets wijzigen? 

Dan geeft de raad ook advies.  

 

Evaluatie 

De Huurdersraad kan ons vragen om dit convenant te evalueren. Wij kunnen hiervoor ook zelf 

het initiatief nemen. 

 

 
2 Zie bijlage Definities 
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Passen wij de bedragen van onze tegemoetkomingen aan? 

 

Elk jaar wordt de hoogte van onze financiële tegemoetkomingen (zie hoofdstuk 11) aangepast. 

We doen dat op 1 maart. We gaan uit van het inflatiepercentage volgens de 

consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

 

4. Bewonerscommissie 

 

 

Wat is de rol van de bewonerscommissie? 

 

Wij maken jaarlijks een planning van onze werkzaamheden in uw wijk. We overleggen hierover 

met uw bewonerscommissie. We informeren de bewonerscommissie al vroeg over onze 

activiteiten voor stedelijke vernieuwing en het recht op advies. Als er geen bewonerscommissie 

is, betrekken we de bewoners op een andere manier. Hier maken we een procesbeschrijving 

voor. 

 

Heeft uw bewonerscommissie een actieve rol tijdens het project? 

 

Wij stimuleren dat bewoners een actieve rol spelen bij een vernieuwingsproject. Wilt uw 

bewonerscommissie of planteam ondersteuning bij het maken van een plan? Dan is het 

mogelijk om een externe deskundige in te huren. U vindt hierover meer informatie in onze 

samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersraad. 
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5. Vernieuwing van woning met doorlopende huurovereenkomst  

 

 

5.1. Algemene regels voordat de werkzaamheden starten 

 

Hoe leggen wij de werkzaamheden vast? 

 

Wij vragen u om akkoord te gaan met de werkzaamheden in uw woning voordat deze starten.  

U ondertekent een verklaring waarin staat: 

 

 wat met uw woning gebeurt. Wij beschrijven dat voor elk onderdeel van uw woning. 

 wat dit betekent voor de huurprijs (zie bijlage Definities). 

 

Is een huurverhoging mogelijk? 

 

Uw goedkeuring nodig 

Door verbeteringen kan de waarde van uw woning toenemen. Hierdoor is een hogere huur 

mogelijk. Wij brengen alleen verbeteringen aan die tot een hogere huur leiden, wanneer u 

schriftelijk akkoord gaat.  

 

Complex 

Verbeteringen die gepaard gaan met huurverhoging, kunnen alleen met schriftelijke instemming 

van de huurder plaatsvinden. Bij collectieve complexgewijze verbeteringen die niet individueel 

aan huurders aangeboden kunnen worden, kunnen de huurders verplicht worden hiermee in te 

stemmen, mits het een redelijk voorstel is. Als 70% van de betrokken huurders met de 

voorgenomen verbeteringen akkoord gaat, is het wettelijk gezien altijd een redelijk voorstel. Bij 

een lager percentage volgt zo nodig een rechterlijke uitspraak. Waterweg Wonen zal er in 

beginsel naar streven om 70% instemming te halen. 

Akkoordverklaring 

Vóór de start van de werkzaamheden sluit Waterweg Wonen met de huurder een 

akkoordverklaring af. Hierin staat wat er in de woning gaat gebeuren en welke gevolgen dit zal 

hebben voor de huurprijs. Waterweg Wonen geeft de huurverhoging per onderdeel aan en zal 
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onderdelen tot modules samenvoegen als verbeteringen onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn.  

Planning 

Waterweg Wonen stelt zo spoedig mogelijk een startdatum vast. Waterweg Wonen geeft de 

huurder aan de hand van de planning van de werkzaamheden inzage in de aard en termijn van 

de overlast. Waterweg Wonen probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als de 

gestelde termijn wordt overschreden, verschaft Waterweg Wonen direct informatie over de 

oorzaak daarvan en zorgt de corporatie voor een nieuwe planning. 

Overlast 

Waterweg Wonen communiceert vooraf bij de voorlichting over renovatie duidelijk met de klant 

over de te verwachten druk en overlast. Omdat beeld en geluid, naast ervaringen van 

lotgenoten, een betere indruk geven dan een mondelinge toelichting, gebruiken we een visuele 

presentatie die tijdens huisbezoeken via een laptop of bij informatiebijeenkomsten afgespeeld 

kan worden. 

Opslag 

Als het noodzakelijk is delen van de inboedel buiten het gehuurde op te slaan, zal Waterweg 

Wonen containers ter beschikking stellen. De inboedelverzekering van de huurder blijft van 

toepassing, maar de huurder moet deze tijdelijke opslag wel melden bij de inboedelverzekering. 

 

5.2. Algemene regels tijdens de werkzaamheden 

 

Is er een spreekuur? 

U kunt elke dag terecht op ons spreekuur, tenzij anders overeengekomen in het planteam. 

Meestal zijn de bewonersbegeleider en de opzichter aanwezig. Het spreekuur is op een vaste 

plek. U vindt in onze brochures de tijden van het spreekuur. Mogelijk is er een keer per week 

een spreekuur aan het begin van de ochtend en het eind van de middag. Wij overleggen met 

uw planteam over de tijden  van het spreekuur. 
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Wat doet de opzichter? 

Elke dag controle 

De opzichter controleert dagelijks de planning van de werkzaamheden in woningen. Wijken de 

werkzaamheden in uw woning af van de oorspronkelijke planning? Dan krijgt u meteen 

duidelijke informatie. De opzichter maakt nieuwe afspraken met u. 

 

Gedragscode 

Wij hebben een gedragscode voor de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Bent u 

ontevreden over het gedrag van de mensen die in uw woning werken? Geef dit door aan de 

opzichter. De opzichter neemt contact op met de aannemer. U krijgt daarna te horen wat er met 

uw klacht gebeurt. 

 

Herkennen van opzichter 

De opzichter draagt onze bedrijfskleding. Zo kunt u hem goed herkennen. U krijgt een 

visitekaartje. Hierop staat wanneer u de opzichter kunt bereiken. 

Hoe kunt u uw mening geven? 

 

Klantenpanel 

Wij organiseren een klantenpanel nadat we werkzaamheden hebben uitgevoerd: 

 bij een aantal woningen; 

 of bij een of twee strangen. Met een strang bedoelen we een rij van boven elkaar 

liggende woningen. 

Wat we met de ervaringen van het klantenpanel doen 

Wij houden rekening met de ervaringen van het klantenpanel bij: 

 onze verdere werkzaamheden; 

 onze dienstverlening; 

 de extra voorzieningen voor bewoners (zie hoofdstuk 10).  
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Schade aan uw interieur? 

 

Schadeformulier 

Wordt uw interieur beschadigd tijdens de werkzaamheden? Informeer ons dan zo snel mogelijk. 

U gebruikt hiervoor het schadeformulier. 

 

Vergoeding of herstel van schade 

De aannemer vergoedt of herstelt de schade aan uw interieur. Dat gaat eventueel via ons. U 

heeft binnen vier weken duidelijkheid over wat er met uw schade gebeurt. Mogelijk beoordeelt 

een onafhankelijke schade-expert de schade.  

 

Geen invloed op ongeriefsvergoeding 

Vergoedt of herstelt de aannemer de schade? Dan heeft dit geen invloed op uw 

ongeriefsvergoeding (zie hoofdstuk 11).  

 

Schade na werkzaamheden bekend 

Komt een schade na de werkzaamheden aan het licht? Dan bent u verzekerd op basis van uw 

eigen inboedelverzekering. 

 

Zijn er afspraken over reparatie en onderhoud van installaties? 

 

Goede afspraken 

Wij maken goede afspraken over de reparatie van installaties tijdens de werkzaamheden. U 

krijgt ook snelle hulp buiten kantooruren. 

 

Storing 

Is er een storing bij een collectieve installatie? Geef dit door. Dan hoort u binnen een uur welke 

actie er volgt. 
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Zijn er punten die wij na de vernieuwing van uw woning oplossen? 

 

Lijst met punten 

Vaak zijn er enkele zaken die we na de vernieuwing van uw woning nog moeten aanpassen. De 

opzichter maakt samen met u een lijst met punten. U zet uw handtekening op deze lijst. U geeft 

hiermee aan dat u de lijst met punten heeft gezien. 

 

Binnen vier weken 

Wij lossen de punten binnen vier weken na de werkzaamheden op. Soms is dit vanwege 

overmacht niet binnen vier weken mogelijk. Dan informeren wij u over de nieuwe planning. 

 

5.3. Algemene regels na afronding van de werkzaamheden 

 

Wanneer voeren wij kleine klussen na de werkzaamheden uit? 

 

Heeft de aannemer zijn werkzaamheden afgerond? Dan kunnen er nog kleine klussen zijn. Wij 

voeren deze klussen in uw woning snel uit. We kunnen bijvoorbeeld uw woning schoonmaken. 

Wanneer passen wij uw huur aan? 

 

Gaat u nadat de werkzaamheden zijn afgerond, een hogere huur betalen? Dan betaalt u het 

nieuwe bedrag vanaf de eerste dag van de volgende maand. 

 

Hoe evalueren wij de werkzaamheden? 

 

Wij evalueren elk project: wat zijn de lessen voor de toekomst? Wij zitten met alle partijen om 

tafel. We nodigen onder meer de aannemer en de bewonerscommissie uit voor de evaluatie. 
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5.4. Speciale regels wanneer u in uw woning blijft wonen tijdens de werkzaamheden  

 

Hoe lang heeft u overlast van de werkzaamheden? 

 

Wij streven ernaar dat u in uw woning kunt blijven wonen tijdens de werkzaamheden. Wij doen 

er dan alles aan om uw overlast te beperken. De werkzaamheden duren maximaal 25 

werkdagen achtereen. 

 

Heeft u recht op een vergoeding? 

 

U krijgt een vergoeding voor de overlast: de ongeriefsvergoeding (zie hoofdstuk 11). 

 

Wanneer kunt u in uw woning blijven wonen?  

 

Aan de hand van een aantal criteria wordt bepaald of u tijdens de werkzaamheden in uw 

woning kunt blijven wonen. U vindt deze criteria in het beslisschema. We maken een 

onderscheid tussen de situatie tijdens werktijd en de situatie buiten werktijd. De criteria geven 

de minimale kwaliteit weer. Heeft u bijvoorbeeld ‘s avonds geen elektriciteit? Dan kunt u niet in 

uw woning blijven wonen. Let wel: het gaat om minimumeisen. De situatie in uw woning is vaak 

beter. 
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Beslisschema: kwaliteitscriteria voor wanneer u in uw woning kunt blijven wonen 

 

Gevolgen van 

werkzaamheden voor: 

Criteria tijdens werktijd: Criteria buiten werktijd: 

 

Veiligheid De woning is veilig. De woning is veilig. 

Elektriciteit U heeft elektriciteit voor de 

koelkast en vriezer. 

U heeft elektriciteit in de woning. 

Warm water Dicht bij de woning is warm 

water. 

Ten minste één aanvoer en één afvoer 

werken. 

Verwarming U kunt één ruimte verwarmen 

(mogelijk met korte 

onderbrekingen), eventueel door 

straalkachels. 

U kunt één ruimte verwarmen, eventueel 

door straalkachels. 

Keuken opknappen Er is elektriciteit voor de koelkast. 

Dicht bij de woning kunt u koken. 

Twee kookpitten en een spoelbak 

werken. 

Doucheruimte of badkamer Dicht bij de woning is er een 

doucheruimte of badkamer. 

Eén wastafel (in badkamer) of spoelbak 

(in keuken) werkt. 

Toilet Dicht bij de woning is er een 

toilet.  

De toiletpot heeft een aanvoer en afvoer 

van water. Het alternatief is een 

chemisch toilet. 

Leefruimte U kunt de woonkamer 

grotendeels gebruiken als 

leefruimte. Dicht bij de woning is 

er een gemeenschappelijke 

rustwoning. 

U kunt de woonkamer grotendeels 

gebruiken als leefruimte. De 

slaapkamers zijn bruikbaar. 

Pui of gevel vervangen Dit duurt maximaal een dag. De nieuwe pui of gevel is geplaatst. Uw 

woning is water- en winddicht. 

Toegang tot woning U kunt maximaal drie werkdagen 

niet bij of in uw woning. 

U kunt in uw woning. 

Asbest saneren 

 

Uw woning is maximaal één dag 

afgesloten. U kunt er dan niet in.  

U kunt in uw woning. 
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Wat gebeurt er als u een beperking heeft? 

 

Soms iedereen tijdelijk een andere woning 

Kunt u op basis van de kwaliteitscriteria blijven wonen in uw woning? Dan kan dit soms toch niet 

van u worden verlangd. Dit heeft dan te maken met uw leeftijd of beperking. Wij kijken eerst 

naar welke huurders betrokken zijn bij het project. Zijn er veel senioren of mensen met een 

beperking? Dan kunnen we besluiten dat iedereen tijdelijk een andere woning krijgt. 

 

Afhankelijk van uw situatie 

Wij kijken bij uw project of een collectieve verhuizing nodig is. Hiervoor zijn geen vaste criteria. 

We beoordelen de situatie van de huurders. Woont u in een complex met seniorenwoningen of 

woningen zonder trappen? Dan is de kans groot dat u tijdelijk verhuist. Vooral wanneer wij de 

badkamer* en het toilet in uw woning vernieuwen. 

 

Verhuizing van uzelf 

Heeft u extra zorg nodig en kunt u daarom niet in uw woning blijven wonen? En is er geen 

collectieve verhuizing? Dan regelen wij voor u een geschikte logeerwoning3 of een permanente 

nieuwe woning. Ook is een zorgarrangement met een aantal diensten mogelijk (zie hoofdstuk 

10).  

 

Soms sociaal-medische verklaring nodig 

Heeft u extra zorg nodig en wilt u tijdelijk verhuizen naar een logeerwoning? Maar is dat volgens 

ons niet nodig? Stuur dan een sociaal-medische verklaring van een erkende instelling. Uit deze 

verklaring blijkt dat u niet in uw woning kunt blijven wonen. U krijgt dan van ons een 

logeerwoning.  

 

 
3 Zie bijlage Definities  
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Wilt u vanwege het comfort verhuizen? 

 

Wilt u tijdens de werkzaamheden niet in uw woning blijven wonen omdat u dat oncomfortabel 

vindt? Dan kunt u een logeerwoning huren. Deze regels gelden: 

 

 U betaalt huur voor zowel uw eigenlijke woning als de logeerwoning. 

 U krijgt de ongeriefsvergoeding (zie hoofdstuk 11). 

 U krijgt geen tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting (zie 

hoofdstuk 11). 

 

Heeft u voorrang bij doorstroming in uw complex? 

 

Voorrang op gewone woningzoekenden 

Uw woning is nog niet vernieuwd maar andere woningen in het complex wel. Dan kunt u 

verhuizen naar een al opgeknapte woning. Deze regels gelden: 

 

 U heeft voorrang op gewone woningzoekenden. 

 U heeft geen voorrang op woningzoekenden die hun woning moeten verlaten omdat de 

woning wordt opgeknapt of ingrijpend verbeterd. 

 

Nieuwe huurovereenkomst 

Verhuist u naar een al opgeknapte woning in uw complex? Dan sluiten wij een nieuwe 

huurovereenkomst met u af.. 

 

5.5. Speciale regels wanneer u uw woning tijdelijk verlaat tijdens de werkzaamheden 

 

Wanneer verhuist u tijdens de werkzaamheden? 

 

Is de vernieuwing van uw woning zo ingrijpend dat u er niet meer kunt blijven wonen? Dan 

verhuist u tijdelijk naar een andere woning. U keert na de werkzaamheden terug naar uw oude 

woning. De huurovereenkomst voor deze woning loopt door.  
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Regelen wij een tijdelijke woning voor u? 

 

Wij kunnen uw tijdelijke woning regelen als u hier prijs op stelt. Dan gelden deze regels: 

 

 U krijgt een logeerwoning. Wij hebben vooraf gecontroleerd of de logeerwoning voor u 

geschikt is. 

 De logeerwoning is gestoffeerd en gemeubileerd (zie bijlage). 

 U kunt maximaal drie kubieke meter aan spullen meenemen. U pakt deze spullen in en 

stapelt ze. U krijgt van ons verpakkings- en beschermingsmateriaal. Wij verhuizen uw 

spullen naar de tijdelijke woning. Waar mogelijk blijft de inboedel achter in uw woning.  

 Kunt u spullen niet meenemen naar de logeerwoning en ook niet in uw oude woning 

achterlaten? Dan kunt u de spullen tijdelijk opslaan in een container. U krijgt de 

container van ons. 

 Wij bepalen de huurprijs en service- en stookkosten op basis van hoe de logeerwoning 

eruit ziet.  

 U krijgt de ongeriefsvergoeding (zie hoofdstuk 11). 

 Heeft u extra zorg nodig? Dan regelen wij een zorgarrangement voor u (zie hoofdstuk 

10). 

 

Regelt u zelf een tijdelijke woning? 

 

Het alternatief is dat u zelf een  tijdelijk onderkomen regelt. Dan gelden deze regels: 

 

 U betaalt zelf uw tijdelijk onderkomen. 

 U betaalt de verhuizing heen en terug. 

 U verlaat de oude woning op tijd. 

 Kunt u spullen niet in uw oude woning achterlaten? Dan slaat u deze spullen zelf op.  

 U richt na de werkzaamheden uw woning zelf weer in. 

 U ontvangt een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting 

(zie hoofdstuk 11). 
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6. Communicatie met huurders 

 

 

Hoe krijgt u informatie? 

 

Brochures 

Wij informeren u regelmatig over het vernieuwingsproject.  

 

Dit kan in de brochurevorm zijn, door middel van nieuwsbrieven of anders. De 

informatievoorziening wordt  in de afzonderlijke  planteams overeengekomen. In de 

communicatieuitingen staan de belangrijkste onderwerpen uit dit convenant en de speciale 

afspraken voor het project. We communiceren in het Nederlands. 

 

Samenwerking met bewonerscommissie 

Wij overleggen over het informatiemateriaal met uw bewonerscommissie of planteam. Wij 

maken afspraken over de onderwerpen voor het informatiemateriaal. 

 

Individuele toelichting 

Wij informeren u ook individueel. U krijgt een toelichting op uw eigen situatie.  

 

Schakelen wij tolken in? 

 

Wij schakelen geen tolken in als we bewoners informeren. Willen huurders graag hulp van een 

tolk? Dan betalen zij hier zelf voor. 
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7. Andere woning door sloop van eigen woning 

 

 

Hoe kunnen wij u helpen als uw woning wordt gesloopt? 

 

Slopen wij uw woning of voegen we uw woning samen met een andere woning? Dan heeft u 

permanent een andere woning nodig. Wij begrijpen dat dit voor u bijzonder ingrijpend is. We 

helpen u bij het vinden van een andere woning. U heeft vaste contactpersonen. 

 

Hoe kunt u uw wensen voor de nieuwe woning doorgeven?  

 

Huisbezoek 

Een medewerker van ons komt bij u langs. Wanneer dit gebeurt, hangt af van uw termijn van 

herhuisvesting. Onze medewerker neemt samen met u uw situatie en wensen door. U krijgt 

vooraf een lijst met vragen voor het huisbezoek. Zo kunt u zich goed voorbereiden. 

 

Onderwerpen 

Tijdens het huisbezoek komen verschillende onderwerpen aan bod: 

 

 U krijgt informatie over de sloopprocedure. 

 U krijgt informatie over uw rechten en plichten, onder meer op basis van dit sociaal 

convenant. 

 U vertelt wat uw woonwensen zijn. Onze medewerker bespreekt met u of deze wensen 

haalbaar zijn. 

 U krijgt uitleg over hoe wij u een nieuwe woning aanbieden. 

 U krijgt uitleg over de criteria voor een andere woning, zoals het aantal mensen in een 

huishouden en het inkomen. 

 Onze medewerker inventariseert de veranderingen die u zelf in uw woning heeft 

aangebracht (zie hoofdstuk 12). 

 U krijgt informatie over het niveau waarop de te slopen of samen te voegen woning 

opgeleverd zal worden. 
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 Heeft u een zorgarrangement (zie hoofdstuk 10)? Dan bespreekt onze medewerker met 

u of er mogelijk knelpunten zijn. 

 De medewerker maakt  een verslag waarin de gemaakte afspraken staan en stuurt dit u 

toe. U zet een handtekening. Ook wij ondertekenen het verslag. 

 

 

Hoe is de procedure bij de sloop van een complex? 

 

Start van sloop 

Waterweg Wonen stemt de sloop van het complex af met de gemeente. Daarna bepalen wij 

wanneer de herhuisvesting en de  sloopwerkzaamheden starten. Ook stellen we de peildatum 

vast (zie bijlage). U heeft vanaf deze dag formeel recht op een andere woning. De peildatum 

bepaalt ook wanneer u: 

 

 voorrang bij een woning heeft (zie hoofdstuk 8); 

 een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting krijgt (zie hoofdstuk 

11). 

 Geen verandering in de huurprijs meer krijgt. 

 

Jaar voor vinden van nieuwe woning 

U heeft een jaar om een nieuwe woning te vinden. Wij wijken hiermee af van de anderhalf jaar 

in de regionale Huisvestingsverordening. Deze kortere periode is gunstig voor de leefbaarheid 

(kortere leegstand) en efficiënter. Is een jaar te kort voor u om een goede woning te vinden? 

Dan gaan we uit van anderhalf jaar, dit kunnen wij van tevoren inschatten.  

 

Informatie aan u 

Wij informeren u op meerdere manieren over de sloop: 

 

 U krijgt een brief over de geplande sloop en uw rechten en plichten. U ontvangt dan ook 

dit sociaal convenant. U ontvangt de brief minstens een jaar van te voren. Alleen bij een 

bijzondere situatie wijken we hiervan af. 

 U ontvangt een jaar voor de sloop uw herhuisvestingsverklaring (zie bijlage). Hierin staat 

de peildatum. 
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Wat gebeurt er als u al gaat verhuizen? 

 

Heeft u de huurovereenkomst vóór de peildatum beëindigd? Dan laat u uw woning goed achter 

volgens de regels in de huurovereenkomst. U heeft geen recht op de financiële regelingen in dit 

convenant. 

 

 

Wanneer beëindigen wij uw huurovereenkomst? 

 

Uiterlijk zes maanden voor sloop 

Wij geven uiterlijk zes maanden voor de sloopdatum door wanneer uw huurovereenkomst 

eindigt. U ontvangt hierover een brief. Hebben wij met u afspraken gemaakt over de nieuwe 

woning? Dan vermelden wij die in de brief. 

 

Goed achterlaten van woning 

U laat uw woning goed achter: 

 De woning is veilig. 

 De woning is leeg en schoon. 

 Alle uitrusting is nog aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan: 

 douchekop 

 gaskranen 

 keuken 

 sanitair 

 radiatoren 

 waterkranen. 

 

Heeft u zelf een verandering in uw woning aangebracht (zie hoofdstuk 12)? Dan zijn wij soepel. 

U hoeft de verandering meestal niet te verwijderen. 
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Wat gebeurt er met uw woning nadat u verhuisd bent? 

 

Tijdelijke huurovereenkomst 

Wij verhuren soms woningen nog na de peildatum (zie hoofdstuk 3). U heeft dan een tijdelijke 

huurovereenkomst. We verhuren op basis van de Leegstandswet.  

 

Wanneer dit geldt voor uw complex 

Wij overleggen met de bewonerscommissie van uw complex: 

 

 of de huurders een tijdelijke huurovereenkomst kunnen sluiten; 

 wat de vorm en voorwaarden van deze huurovereenkomst zijn.  

 

Uw bewonerscommissie heeft hierbij het recht om advies te geven.  
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8. Voorrang bij andere woning 

 

 

Wanneer heeft u voorrang? 

 

Urgent woningzoekende 

Wanneer wij uw woning slopen, bent u urgent woningzoekende. U komt in aanmerking voor een 

andere sociale huurwoning. U heeft voorrang op gewone woningzoekenden in de stadsregio 

Rotterdam. U zoekt eerst zelf naar een nieuwe woning (huur of koop) voordat wij u helpen. 

Heeft u een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van meer dan € 43.574 (bedrag 1 januari 

2020). Dan heeft u volgens de wettelijke regels geen recht op een sociale huurwoning. U kunt 

doorstromen naar de vrije sector, maar als u dit wenst bieden wij u een passende sociale 

huurwoning aan. 

 

 

Regels in verordening 

De regels voor voorrang staan in de Huisvestingsverordening van de stadsregio Rotterdam. 

 

Uw woonwensen 

U heeft recht op een nieuwe (sociale) huurwoning die past bij uw: 

 

 gezinssituatie 

 inkomen  

 Waterweg Wonen zal zich inspannen om zo veel mogelijk aan uw woonwensen 

tegemoet te komen. 

  

Meer urgent woningzoekenden voor zelfde woning 

Zijn meer urgent woningzoekenden geïnteresseerd in een woning? Dan wijzen wij deze woning 

toe op basis van drie criteria (in deze volgorde): 

 

1. einddatum van de periode dat iemand zelf zoekt; 

2. hoe lang iemand is ingeschreven; 

3. hoe lang iemand in de woning woont. 



 
  

 

 

28 1 maart 2020 

 

Wat gebeurt er met andere mensen in de woning? 

 

Woont u met andere mensen in uw woning? Dan gaan wij ervan uit dat zij meeverhuizen. Dit 

geldt onder meer voor een: 

 

 gezinslid 

 onderhuurder 

 huurder van een kamer. 

 

Zoeken zij een eigen woning? Dan gelden de normale regels. Zij hebben geen voorrang. 

 

Hoe werkt het zoeken naar een nieuwe woning? 

 

Eerst zelf zoeken 

U zoekt eerst zelf naar een nieuwe woning. Wij betalen uw kosten bij WoonNet Rijnmond. Deze 

kosten zijn voor de: 

 

 inschrijving; 

 administratieve verwerking; 

 woonkrant. 

 

Wij geven uw adres door aan WoonNet Rijnmond. 

 

Daarna aanbod van ons 

Vindt u geen geschikte woning? Dan bieden wij u een aantal woningen aan. U krijgt dit aanbod 

ongeveer een half jaar voor de sloop van uw woning. Wij doen ons best om aan uw 

woonwensen te voldoen. Soms is dat niet helemaal mogelijk. 

 

Laatste aanbiedingen 

Begint de sloop dichtbij te komen en heeft u nog steeds geen andere woning? Dan bieden wij u 

een woning aan die zoveel mogelijk past bij uw situatie. U krijgt dit aanbod uiterlijk drie 

maanden voor de sloop van uw woning. Wij bieden u maximaal drie keer een woning aan.  
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Weigering van aanbiedingen 

Weigert u onze laatste aanbiedingen? Dan moet u zelf snel een woning regelen. U kunt 

eventueel nog naar de woning die wij als laatste hebben aangeboden. Onderneemt u geen 

actie? Dan vragen wij de rechter om toestemming voor het beëindigen van uw 

huurovereenkomst.  

 

Onze medewerker die u begeleidt, legt onze aanbiedingen en uw weigering schriftelijk vast. De 

medewerker maakt een rapport over uw redenen om onze aanbiedingen te weigeren. Wij geven 

het rapport aan de rechter als het tot een rechtszaak komt. 
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9. Tijdelijke woning bij cascorenovatie 

 

 

Wat gebeurt er bij een cascorenovatie? 

 

Forse renovatie 

Soms renoveren wij woningen of een complex op basis van casco. Wij vernieuwen dan de 

totale binnen- en buitenkant van uw woning. Zo’n forse renovatie duurt ongeveer een tot 

anderhalf jaar. 

 

Wisselwoning als terugkeer mogelijk is 

U heeft bij een cascorenovatie recht op een permanente andere woning (zie hoofdstuk 8). Maar 

vaak kunt u na de renovatie terugkeren naar uw oude woning. Is dat mogelijk en wilt u dat ook? 

Dan krijgt u een wisselwoning tijdens de renovatie. Een wisselwoning is een tijdelijke woning 

zonder stoffering en meubels. U richt deze woning zelf in. 

 

Huurovereenkomst voor wisselwoning 

U sluit een huurovereenkomst voor de wisselwoning. U heeft tijdens deze periode geen 

huurovereenkomst voor uw oude woning. Wanneer u terugkeert naar uw oude woning, sluiten 

wij met u een nieuwe huurovereenkomst af. 

 

Hoeveel betaalt u voor de wisselwoning? 

U betaalt bruto huur voor uw wisselwoning. Dit bedrag bestaat uit de kale huurprijs (zie bijlage) 

en een aantal kosten, bijvoorbeeld service- en stookkosten. Wij verhogen uw huur jaarlijks op 

basis van de inflatie. 

 

Is de kale huurprijs van uw wisselwoning lager dan de kale huurprijs van uw oude woning? Dan 

betaalt u het bedrag van de wisselwoning. Is de kale huurprijs van uw wisselwoning hoger dan 

van uw oude woning? Dan betaalt u de kale huurprijs van de oude woning. U betaalt dus nooit 

meer aan kale huur.  
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Financiële regelingen 

U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting. Hoe hoog dit bedrag 

is, hangt af van het aantal kamers. Omdat u twee keer verhuist, krijgt u een extra 

tegemoetkoming (zie hoofdstuk 11). 

 

U huurt vaak voor een korte tijd zowel uw oude woning als de wisselwoning. Daardoor kunt u 

gemakkelijk verhuizen. U betaalt dan voor beide woningen huur. U krijgt een vergoeding voor 

deze dubbele woonlasten (zie hoofdstuk 11). 
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10. Onze dienstverlening en extra voorzieningen 

 

 

Waar kunt u met uw vragen terecht?  

 

Heeft u vragen over een onderwerp uit dit convenant? Kom dan langs op ons speciale 

spreekuur tijdens het project. Wij helpen u bij procedures en regelingen. 

 

Heeft u extra zorg nodig?  

 

Extra hulp vanwege beperking of leeftijd 

Heeft u door een beperking of uw leeftijd een aangepaste woning? Wilt u hulp bij de ingrijpende 

verandering? Dan krijgt u van ons extra begeleiding. Bijvoorbeeld morele steun of praktische 

hulp bij het in- en uitpakken van huisraad. Wij werken hierbij samen met uw zorginstelling. 

 

Veel diensten mogelijk 

Wij bespreken met u welke diensten nodig zijn. We stellen zorgvuldig een pakket aan diensten 

samen: uw zorgarrangement. We werken hierbij samen met uw zorginstelling. 

 

Deze diensten zijn mogelijk: 

 bemiddeling en advies, speciaal voor u bedoeld; 

 aanvraag van een standaard zorgvoorziening; 

 begeleiding tijdens de verhuizing naar de logeerwoning; 

 praktische hulp bij het inrichten van de logeerwoning, bijvoorbeeld het inpakken van uw 

spullen; 

 praktische hulp bij de terugkeer naar uw eigen woning. 

 

Wettelijke regelingen 

De meeste diensten zijn gebaseerd op wettelijke regelingen, zoals de: 

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; 

 Wet voorzieningen gehandicapten; 
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 Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt op basis van deze wet hulp bij het 

huishouden krijgen. 

 

Vaststellen van uw behoefte aan zorg 

Tijdens de startbijeenkomst van het project krijgt u informatie over de mogelijkheid van een 

zorgarrangement. Wij komen daarna bij u op bezoek. We kijken met behulp van een 

standaardlijst hoe u leeft en woont. Heeft u zorg nodig? Dan geven we dat door aan uw 

zorginstelling. Heeft u meerdere problemen tegelijk? Dan schakelen wij het lokale netwerk voor 

zorg in. 

 

Na afloop van het project 

Is het project klaar? Dan verzorgt uw zorginstelling: 

 permanente voorzieningen; 

 begeleiding; 

 of zorg. 

 

Wat gebeurt er als u extra zorg nodig heeft en wilt verhuizen? 

 

Hulp bij verhuizing 

Kunt u na de renovatie terug naar uw oude woning, maar wilt u toch liever verhuizen omdat een 

andere woning beter past bij uw behoefte aan zorg? Dan helpen wij u bij het vinden van een 

nieuwe woning.  

 

Hulp bij medische urgentie 

Heeft u een medisch dringende reden voor de verhuizing? Is dus sprake van medische 

urgentie? U krijgt dan deze hulp van ons: 

 begeleiding bij de permanente verhuizing naar een andere woning; 

 een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting. Dit bedrag is 

hetzelfde als bij sloop. 

 

Ook de Regionale Organisatie voor Gehandicapten (ROG) vergoedt wellicht verhuiskosten. U 

ontvangt deze vergoeding op basis van de Wet voorzieningen gehandicapten.  

 



 
  

 

 

34 1 maart 2020 

 

Wanneer sprake is van medische urgentie 

Wij spreken van medische urgentie als u door gebrekkige gezondheid: 

 de verbetering van uw woning niet goed aankunt;  

 of een woning nodig heeft die altijd bereikbaar en toegankelijk is. 

 

Geen medische urgentie 

Heeft u geen medisch dringende reden voor de verhuizing? Ook dan helpen wij u bij het vinden 

van een geschikte nieuwe woning. U krijgt geen tegemoetkoming in uw kosten van verhuizing 

en herinrichting. 

 

Zijn er aanpassingen nodig in uw nieuwe woning? 

 

Aanpassingen van oude naar nieuwe woning 

U bent gehandicapt en heeft aanpassingen in uw oude woning die ook in uw nieuwe woning 

nodig zijn? Dan brengen wij deze aanpassingen in de nieuwe woning aan.  

 

Nieuwe aanpassingen 

Nieuwe aanpassingen in uw nieuwe woning kunnen kleine of grote aanpassingen zijn. Kleine 

aanpassingen zal Waterweg Wonen voor u verzorgen. Voor grotere aanpassingen moet door u 

een aanvraag bij de Regionale Organisatie voor Gehandicapten gedaan worden. Wij helpen u 

graag bij deze aanvraag.  

 

Nieuwe woning niet op tijd klaar 

Soms is uw nieuwe woning niet op tijd klaar. Dan kunt u nog even in uw oude woning blijven 

wonen. Er zijn enkele regels: 

 U heeft de huurovereenkomst voor de nieuwe woning ondertekend. 

 De planning van de werkzaamheden maakt het mogelijk dat u nog in uw oude woning 

blijft wonen. 

 U betaalt de huur van de oude woning. 
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Soms meteen aanpassingen 

Duurt het door de sloopdatum lang voordat u groen licht krijgt voor aanpassingen in de nieuwe 

woning? Of kunt u door uw sociale omstandigheden niet wachten op de goedkeuring door de 

Regionale Organisatie voor Gehandicapten? Dan brengen wij de aanpassingen meteen aan. 

We betalen deze aanpassingen vooruit. Wij doen dat op ons eigen risico. 
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11. Financiële regelingen 

 

 

Wat zijn de regels voor een tegemoetkoming of vergoeding?  

 

Wij hebben diverse financiële regelingen wanneer wij uw woning vernieuwen. U leest in dit 

hoofdstuk wat er mogelijk is. Wij hebben voor deze regelingen een aantal algemene regels: 

 U krijgt bij een verhuizing slechts één keer een bepaalde vergoeding of tegemoetkoming 

in de kosten. 

 Wij controleren eerst uw persoonlijke gegevens in de gemeentelijke basisadministratie 

voordat we u betalen. Kunnen wij deze controle niet uitvoeren? Geef ons dan een kopie 

van een uittreksel uit het bevolkingsregister waarbij u bent ingeschreven. Uw gegevens 

moeten actueel zijn. 

 Heeft u een schuld bij ons? Dan kunnen wij dit bedrag aftrekken van een 

tegemoetkoming of vergoeding die u ontvangt. 

 

Wat is de standaard tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting? 

 

Bij verlaten van woning 

Moet u uw woning verlaten dan heeft u in beginsel  recht op een tegemoetkoming in de kosten 

van verhuizing en herinrichting. De beslisboom (zie hoofdstuk 2) geeft aan in welke situaties dit 

het geval is.  Ook is een vergoeding voor dubbele woonlasten mogelijk (zie verderop). 

 

Hoogte van tegemoetkoming 

Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het aantal kamers in uw oude woning (zie 

hoofdstuk 3 voor de definitie van een kamer). De bedragen zijn: 

 

 maximaal drie kamers:   € 6.304 

 vier kamers:    € 6.651 

 vijf kamers:    € 6.999 

 zes of meer kamers:    € 7.347 
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Heeft u uw woning veranderd waardoor er minder kamers zijn? Dan gaan wij uit van het 

oorspronkelijke aantal. 

 

Betaling van tegemoetkoming 

Wij betalen de tegemoetkoming in twee termijnen uit: 

 

 twee derde van het bedrag nadat de huurovereenkomst schriftelijk is opgezegd; 

 een derde van het bedrag nadat u de woning heeft verlaten en de sleutels heeft 

ingeleverd. 

 

Wanneer krijgt u een extra tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en 

herinrichting? 

 

Bij cascorenovatie 

Renoveren wij uw woning op basis van casco en keert u na een tot anderhalf jaar terug? Dan 

heeft u extra kosten. U huurt een wisselwoning en verhuist twee keer. Daarom krijgt u niet 

alleen de standaard tegemoetkoming in de kosten voor verhuizing en herinrichting, maar ook 

een extra tegemoetkoming.  

 

Hoogte van extra tegemoetkoming 

De extra tegemoetkoming is € 1.543.  

 

Betaling van extra tegemoetkoming 

Wij combineren de betaling van de standaard tegemoetkoming en de extra tegemoetkoming. 

We betalen deze tegemoetkomingen in drie termijnen uit: 

 

 U krijgt eerst de extra tegemoetkoming. Wij betalen het bedrag na schriftelijke opzegging 

van de huurovereenkomst van uw woning die we renoveren. 

 Daarna krijgt u twee derde van de standaard tegemoetkoming. Wij betalen dit bedrag 

nadat u de nieuwe huurovereenkomst van de gerenoveerde woning heeft getekend. 

 Tot slot krijgt u een derde van de standaard tegemoetkoming. Wij betalen het bedrag 

nadat u de wisselwoning heeft verlaten en de sleutels heeft ingeleverd. 
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Wat is de vergoeding voor dubbele huurlasten? 

 

Bij verlaten van woning 

Verhuist u naar een wisselwoning of definitief naar een andere woning? En betaalt u een tijdje 

huur voor zowel uw oude als uw nieuwe woning? Dan is een vergoeding voor dubbele 

woonlasten mogelijk. U heeft hierop recht vanaf de peildatum (zie bijlage). 

 

Hoogte van vergoeding 

U krijgt een bedrag van twee keer de maandelijkse kale huurprijs van uw oude woning.  

  

Betaling van vergoeding 

Wij betalen de vergoeding in een keer. We betalen het bedrag uiterlijk een maand nadat u de 

oude woning heeft verlaten en de sleutels heeft ingeleverd. 

 

Wat is de ongeriefsvergoeding? 

 

Als u in uw woning blijft wonen 

Kunt u in uw woning blijven wonen tijdens de werkzaamheden? Dan is overlast voor u niet te 

voorkomen. Daarom krijgt u de ongeriefsvergoeding. U ontvangt deze vergoeding wanneer het 

project minstens drie dagen duurt. 

 

Waarvoor de vergoeding is bedoeld 

U krijgt de ongeriefsvergoeding omdat: 

 

 u een aantal activiteiten niet meer normaal kunt doen; 

 uw woning mogelijk licht wordt beschadigd door de werkzaamheden; 

 de handgereedschappen energie gebruiken. Gebruikt een gereedschap veel energie, 

zoals een bouwdroger? Dan zorgen we voor een andere regeling. Wij regelen 

bijvoorbeeld een aparte stroomvoorziening of betalen het energiegebruik. 
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Vergoeding afhankelijk van duur van werkzaamheden 

U krijgt de vergoeding op basis van de duur van de werkzaamheden. Wij schatten het aantal 

dagen dat u overlast heeft en het bedrag dat erbij hoort. We informeren u vooraf welk bedrag u 

krijgt.  

 

Alle dagen vergoed 

Wij tellen alle dagen mee dat u overlast heeft, dus ook dagen dat niet wordt gewerkt. De eerste 

dag is de dag dat de aannemer start met de werkzaamheden in uw woning. De laatste dag 

waarover u de vergoeding krijgt, is de dag van ‘eerste oplevering’. Dan kunt u uw woning weer 

normaal gebruiken. Het is niet erg als een keukendeurtje of kitrandje nog ontbreekt. 

 

Werkzaamheden sneller of later klaar 

Lopen werkzaamheden uit? Of zijn ze juist sneller klaar? Dan blijft uw ongeriefsvergoeding 

hetzelfde. We passen het bedrag alleen aan wanneer de werkzaamheden veel korter of langer 

duren. Wij stellen uw ongeriefsvergoeding definitief vast wanneer de werkzaamheden helemaal 

klaar zijn. 

 

Soms geen vergoeding  

U krijgt geen ongeriefsvergoeding als: 

 

 u en andere huurders zelf hebben gevraagd om de werkzaamheden; 

 u zelf de werkzaamheden uitvoert; 

 de werkzaamheden door uw schuld langer duren. 

 

Lijst van activiteiten 

U krijgt de ongeriefsvergoeding bij deze activiteiten: 

 vervangen van het sanitair en de tegels in de badkamer; 

 vervangen van het sanitair en de tegels in het toilet; 

 vervangen van het keukenblok en de tegels in de keuken; 

 vervangen van de standleiding waarvoor hakken en breken nodig is; 

 vervangen van het dak of aanbrengen van dakisolatie. Door het verwijderen van 

dakpannen en dakplaten zijn vertrekken onbruikbaar (wat een vertrek is, staat in het 

waarderingssysteem van woningen );  
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 vervangen van een plafond en/of wandafwerking. Dit gebeurt in minstens twee ruimten 

waar mensen verblijven of regelmatig zijn; 

 verplaatsen of verwijderen van wanden; 

 plaatsen of aanpassen van het ventilatiesysteem of de rookgasafvoer. De 

werkzaamheden zijn in minstens twee ruimten waar mensen verblijven of regelmatig 

zijn; 

 aanbrengen of vervangen van de CV-installatie (inclusief radiatoren); 

 vervangen van de VR-ketel door een HR-ketel; 

 vervangen van de pui, gevel of een aantal volledige ramen (kozijn en glas), renoveren 

van de gevel; 

 saneren van asbest in een containment (luchtdichte ruimte); 

 vervangen van een rotte vloer; 

 andere werkzaamheden in de woning en berging die voor overlast zorgen. Wij 

beoordelen dit en hebben overleg hierover samen met de bewonerscommissie. 

 

Hoogte van vergoeding 

U krijgt: 

 

 9,27 euro per dag bij één activiteit uit de lijst; 

 11,59 euro per dag bij twee activiteiten uit de lijst; 

 13,91 euro per dag bij drie of meer activiteiten uit de lijst.  

 

Wij vermenigvuldigen dit bedrag met het aantal dagen dat de overlast voor u duurt. 

 

Vermindering van kale huurprijs 

Wij verminderen ook uw kale huurprijs (zie bijlage) naar verhouding. Duurt de overlast 

bijvoorbeeld vijf dagen? Dan betaalt u voor deze vijf dagen geen kale huur. 

 

Extra tegemoetkoming 

U heeft soms recht op een extra tegemoetkoming. U krijgt deze tegemoetkoming voor het: 
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 wijzigen van de dagmaat van de buitenkozijnen. U krijgt 17,38 euro per strekkende 

meter (horizontaal). Hiermee kunt u nieuwe gordijnen, luxaflex en zonwering voor de 

binnenkant van uw woning kopen; 

 wijzigen van de plattegrond van de woon- en slaapkamers. U krijgt 6,95 euro per 

vierkante meter voor nieuwe wandafwerking. 

 wijzigen van de plattegrond van de woon- en slaapkamers. U krijgt 11,59 euro per 

vierkante meter van de vloer voor nieuwe vloerbedekking. 

 veranderen van de maten van het keukenblok waardoor vloerbedekking niet meer past. 

U krijgt 11,59 euro per vierkante meter van de keukenvloer voor nieuwe vloerbedekking. 

 plaatsen van een bouwlift en/of een stortkoker voor bouwafval langs de gevel van 

galerijflats:  

 U krijgt 231,78 euro wanneer de bouwlift of stortkoker minstens twee weken 

voor uw gevel staat. 

 U krijgt 115,89 euro wanneer de bouwlift of stortkoker minstens twee weken 

voor de gevel van de woning naast u staat. 

 

Deze bedragen zijn vast. Het maakt bijvoorbeeld niet uit hoe goed of oud uw vloerbedekking is. 

Zijn de maten gewijzigd door veranderingen die u zelf heeft aangebracht? Dan krijgt u geen 

extra tegemoetkoming. 
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12. Eigen veranderingen 

 

 

Verwijdert u een zelf aangebrachte verandering (ZAV)? 

 

Geen verwijdering 

U kunt in uw eigen woning zelf een verandering hebben aangebracht, zoals een bad of een 

keukenblok. U heeft hierover met ons een afspraak gemaakt. Hebben we afgesproken dat u de 

verandering verwijdert wanneer u verhuist? En beëindigen wij uw huur bij de vernieuwing van 

uw woning? Dan gaan wij soepel om met onze eerdere afspraak. De verandering mag meestal 

blijven, als u dat wilt. 

 

Voorwaarden 

Er zijn enkele voorwaarden voor het niet verwijderen van de eigen verandering: 

 

 De woning is water- en winddicht. 

 De verandering levert geen gevaar op, zoals brandgevaar. 

 De verandering zorgt niet voor hinder of overlast. 

 Het kost ons niet veel extra werk om de verandering te verwijderen. 

 Wij hoeven door de verandering niet op een andere manier afval af te voeren.  

 

Verwijderen wij een zelf aangebrachte verandering? 

 

Tegemoetkoming 

Soms is het bij werkzaamheden niet te vermijden dat we uw eigen verandering verwijderen. Wij 

treffen een regeling. U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Wij vergoeden 

dan de kosten die u maakte toen u de verandering aanbracht. 
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Voorwaarden 

Er zijn enkele voorwaarden. Of u een tegemoetkoming krijgt en de hoogte hiervan, hangt onder 

meer af van: 

 

 de aard van de verandering; 

 wanneer u de verandering heeft aangebracht.  

 

U leest meer over de voorwaarden in de brochure Thuis in uw huis. 

 

Tijdelijke verwijdering 

Soms verwijderen wij uw verandering tijdelijk en plaatsen die na de werkzaamheden terug. Als 

dat nodig is, slaan wij de verandering op. Dit alles gebeurt op kosten van Waterweg Wonen. U 

bent zelf verantwoordelijk voor  de eventuele gevolgschade.  
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13. Leefbaarheid 

 

 

Hoe houden wij de wijk bij een project leefbaar? 

 

Schoon, heel en veilig 

Wij willen voorkomen dat de wijk tijdens het project er rommelig of verpauperd uitziet. Ons 

motto is: schoon, heel en veilig. Daarom besteden wij extra aandacht aan de leefbaarheid van 

de wijk. We werken hierbij nauw samen met onze partners. 

 

Afspraken met bewoners 

Wij houden een wijkschouw waarbij we kijken op welke plekken actie nodig is. Wij maken 

afspraken met uw bewonerscommissie of planteam. Deze afspraken leggen we vast in het 

leefbaarheidsplan. We hebben samen met de huurdersraad een lijst met mogelijke 

onderwerpen voor het leefbaarheidsplan gemaakt. 

 

Welke maatregelen nemen wij? 

 

Wij nemen de maatregelen die nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan: 

 

 afvoer van afval en huisraad. We maken hierover afspraken met onze partners. Als dat 

nodig is, plaatsen we containers; 

 extra inzet van politie en reinigingsdienst. Bij overlast maken we hierover afspraken met 

deze instanties. De extra inzet is dan bedoeld om de veiligheid te waarborgen en 

vervuiling tegen te gaan; 

 extra schoonmaakbeurten van portieken. 

 bewoond uitzien van woningen, onder meer door: 

 ophangen van gordijnen; 

 ophalen van post; 

 bijhouden van voortuinen. 
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Hoe krijgt u informatie? 

 

Regelmatig informatie 

Woont u in een complex dat niet wordt gesloopt of gerenoveerd? Dan krijgt u regelmatig 

informatie over de voortgang van de werkzaamheden in uw wijk en de mogelijke overlast. 

 

Melden van overlast  

U kunt ons altijd telefonisch bereiken bij: 

 ernstige overlast; 

 een technisch probleem in een van onze gebouwen; 

 een calamiteit op de bouwplaats. 
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14. Geschillenregeling en hardheidsclausule 

 

 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met ons? 

 

Geschillenregeling 

Bent u het oneens met hoe we dit sociaal convenant uitvoeren of uitleggen? Dan kunt u 

gebruikmaken van onze geschillenregeling. Stuur een brief naar de geschillencommissie. Geef 

aan waarom u het niet met ons eens bent. 

 

Advies van geschillencommissie 

De geschillencommissie geeft een gekwalificeerd advies aan onze directeur-bestuurder. Die 

neemt het advies meestal over. Wijkt de directeur-bestuurder af? Dan ontvangt u een 

schriftelijke toelichting. 

 

Wat kunt u doen als dit convenant erg ongunstig voor u is? 

 

Afwijking van convenant 

Heeft dit sociaal convenant voor u duidelijk ongunstiger gevolgen dan voor andere huurders? 

Dan kunt u ons vragen om van het convenant af te wijken. U doet een beroep op de 

hardheidsclausule. 

 

Binnen dertig dagen beslissing 

Wij beslissen binnen dertig dagen of we ingaan op uw verzoek. U ontvangt een brief. Hierin 

lichten we ons besluit toe. 

 

Dossier 

Wij houden een dossier bij van alle aanvragen en besluiten die te maken hebben met de 

hardheidsclausule. 
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Bijlage  

 

Definities  

 

Wat is de einddatum van de periode dat u zelf zoekt? 

 

U zoekt als urgent woningzoekende eerst zelf een geschikte woning. Wij bepalen de einddatum 

van deze periode dat u zelf zoekt. Daarna heeft u formeel recht op het aanbod van een woning. 

Wij kunnen u al vóór de einddatum een geschikte woning aanbieden of u hierover informeren.  

 

Bent u geïnteresseerd in een woning, maar hebben andere mensen die urgent een woning 

zoeken ook belangstelling? Dan bepalen we aan de hand van de einddata wie voorrang heeft. 

 

Wat is een herhuisvestingsverklaring? 

 

Wij zeggen in de herhuisvestingsverklaring dat u met voorrang een andere woning krijgt. In 

deze verklaring staan de einddatum voor het zelf zoeken en de peildatum (zie hierna). 

 

Wat is een kamer?  

 

Een kamer is een ruimte in uw woning die wordt gewaardeerd met één punt per vierkante meter 

(zie puntensysteem op www.rijksoverheid.nl). Niet meegeteld worden: 

 

 badkamer 

 doucheruimte 

 toiletruimte 

 keuken. 

 

Wat is de kale huurprijs? 

 

U betaalt de kale huurprijs alleen voor het gebruik van de woning. Service- en stookkosten 

vallen hier buiten. Ook de huurtoeslag is niet meegeteld in de kale huurprijs. 
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Wat is een logeerwoning?  

 

Wanneer u voor een tijdje uw woning verlaat, kunt u wonen in een logeerwoning. Deze woning 

is speciaal bedoeld voor tijdelijk verblijf. Wij zorgen voor de basisinrichting: 

 

 muren die zijn behangen, gestuukt of geverfd; 

 gordijnen of lamellen; 

 meubels (behalve bed); 

 koelkast; 

 kookgelegenheid; 

 verwarming; 

 vloerbedekking.  

 

U kunt meestal maximaal zes weken in de logeerwoning wonen. U sluit met ons een 

overeenkomst voor het gebruik van de logeerwoning. De huurovereenkomst van uw eigenlijke 

woning loopt door. 

 

Wat is de peildatum? 

Bij sloop of samenvoeging 

De peildatum is de eerste dag dat u formeel recht heeft op een andere woning. U vindt deze 

datum in de herhuisvestingsverklaring. U bent vanaf de peildatum urgent woningzoekende. U 

kunt tijdelijk of permanent een andere woning nodig hebben.  

 

Bij ingrijpende renovatie of groot onderhoud 

De peildatum is de eerste dag dat u formeel recht heeft op de vergoeding en de faciliteiten die 

Waterweg Wonen biedt bij dit proces. De peildatum is de dag dat u de bevestiging ontvangt dat 

we werkzaamheden gaan uitvoeren in uw wooncomplex. De eventuele vergoedingen worden 

na oplevering van uw woning uitgekeerd.  

 



 
  

 

 

50 1 maart 2020 

 

Wat is sloop? 

 

Slopen wij uw woning? Dan blijft uw woning niet meer bestaan. We bedoelen met sloop ook de 

samenvoeging van twee of meer woningen (of delen daarvan). Hierdoor ontstaat een woning 

die sterk verschilt van uw oude woning. 

 

Wat is een wisselwoning? 

 

Een wisselwoning is een tijdelijke woning zonder stoffering en meubels. U krijgt een 

wisselwoning wanneer: 

 wij uw oude woning zeer ingrijpend renoveren. Het gaat om een cascorenovatie (zie 

hoofdstuk 9) of een samenvoeging van de woning; 

 en u wilt terugkeren. 

 

U woont ongeveer een tot anderhalf jaar in de wisselwoning. U sluit hiervoor een 

huurovereenkomst. U heeft tijdens deze periode geen huurovereenkomst voor uw oude woning. 

Wanneer u terugkeert naar uw ingrijpend veranderde oude woning, sluiten wij een nieuwe 

huurovereenkomst met u af. 

 

 


