
Maatschappelijk rendementmodel Waterweg Wonen 2012

1. Wij staan voor partnerschap Jaarverslag

(hoofdstuk 5 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’) 

Partnerschap is een noodzakelijke randvoorwaarde om ons hoofddoel – ervoor zorgen dat onze 

klanten prettig wonen in een stad die floreert – waar te kunnen maken. Wij kunnen dat namelijk niet 

alleen bereiken. Verschillende partners moeten in Vlaardingen eendrachtig samenwerken om dit doel 

te behalen. Daarom investeren wij in de totstandkoming van een heldere maatschappelijke agenda.

Beoogde maatschappelijke 

effecten

Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap-

pelijke effecten  Jaarverslag

26% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor (maatschappelijke) partners

We willen zorgen voor 

kwetsbare groepen

Huisvesting van bijzondere doelgroepen (individueel) d 41.500 Verhuringen aan bijzondere doelgroepen:                                       

Gehandicaptenzorg:  33 (33)  

Geestelijke gezondheidszorg:  20 (20)                       

Asielzoekers / statushouders:  110 (113)     

Maatschappelijke opvang:  190 (245)      

Laatste Kans Project (LKP) en  

Project Ontruimingspreventie (POP):  51 (49)                                           

404 (2011: 460) Effecten worden gerealiseerd 

door maatschappelijke 

instellingen (belanghouders)

d 3.000 Huisvesting ‘tussen wal en schip huishouden’:  7 (2011: 12)

Huisvesting van bijzondere doelgroepen (groepsgewijs)   Jaarverslag Groepsgewijze verhuringen aan bijzondere doelgroepen:  

Gehandicaptenzorg:  24 (36) 

Geestelijke gezondheidszorg:  10 (10)

Maatschappelijke opvang:  100 (100) 

Groepswonen voor dementerende ouderen:  18 (18)                                                                        

152 (2011: 164)

Leefbaarheidsactiviteiten:   Jaarverslag                                             

- Onff Activiteitencentrum 

- Mobiele Speelotheek

d 75.300  

Ontwikkelen en investeren in woongerelateerde voorzieningen  

(onrendabel)   Jaarverslag

d 3.058.400 Nieuwe voorzieningen:                                                          

- Zorgcentrum Uitzicht             

- Hospice            

- Stadsleven  

- haalbaarheid                                             

- in uitvoering                                           

- in uitvoering 

Effecten worden gerealiseerd 

door maatschappelijke 

instellingen (belanghouders)

We willen bewoners invloed 

geven op hun woonomgeving

Jaarverslag

Leefbaarheidsactiviteiten: 

- Training en coaching bewonerscommissie 

- Brunches bewoners     

- WaWo tientje

d 111.600 Sociale Index-participatie: 6,7

(Lemonmeting 2011: 6,0)

Inzet accountbeheerders:                                        

- Overleg met de bewonerscommissies                            

- Het opstellen en uitvoeren van de leefbaarheidsprogramma’s                                              

- Initiatieven van huurders financieel ondersteunen en faciliteren

d 315.200

We willen zorgen voor 

betaalbare niet/semi-

commerciële ruimtes voor 

dienstverlening zonder 

winstoogmerk

Jaarverslag

Huurkorting aan dienstverleners zonder winstoogmerk geven d 240.400

Verhogen van verhuur van aantal ruimten aan maatschappelijke instellingen Nieuwe verhuringen niet/semi-commerciële ruimten aan 

maatschappelijke instellingen

+3 (norm  3)  => 41

o.a. - Buurtzorg

 - Gemeente 

 - Zonnehuis

Verhogen van de 

aantrekkelijkheid van de 

stad voor haar (toekomstige) 

inwoners

Jaarverslag

Bijdrage leveren aan activiteiten: 

- Loggerfestival

- Theaterfestival ‘Avondturen’

- Uitfestival 

- Citymarketing

d 262.000 74% van de artikelen heeft een 

positieve inhoud, 24% neutraal en 

2% negatief

Sociale Index- deelname aan 

activiteiten/uitgaan: 6,9 

(Lemonmeting 2011: 7,1)      

Subtotaal e 4.107.400

2.  Wij staan voor het  
Actieplan Wonen Jaarverslag

(hoofdstuk 6 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

In het actieplan Wonen hebben wij een concrete aanpak afgesproken om de woningvoorraad van de 

stad te transformeren. Waterweg Wonen neemt haar aandeel in de uitvoering van het Actieplan 

Wonen voor haar rekening. Wij voeren de afspraken uit zoals die met de gemeente en Woning-

stichting Samenwerking Vlaardingen zijn overeengekomen. Eventuele aanpassingen in het 

uitvoeringsprogramma komen alleen in gezamenlijk overleg tot stand. Met de uitvoering van het 

Actieplan Wonen realiseert Waterweg Wonen een toekomstbestendige portfolio in het licht van prijs, 

kwaliteit, mate van toe- en doorgankelijkheid, woningtypen, doelgroepen en energieprestaties.

Beoogde maatschappelijke 

effecten

Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap-

pelijke effecten  Jaarverslag

52% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor transformatie van de woningvoorraad

We willen zorgen voor 

kwalitatief goede en 

betaalbare (huur)woningen 

Huisvestingsgarantie BBSH-doelgroep geven, waarvoor de 

huurwoningvoorraad minimaal 9.820 woningen dient te bedragen

Huurwoningvoorraad 11.888 (norm: 11.843) Sociale Index- tevredenheid 

met huidige woning: 6,8       

(Lemonmeting 2011: 6,9)  

Sloop/samenvoegen: verminderen van de woningvoorraad huurwoningen 

die geen toekomstwaarde heeft

P.M. Sloop/samenvoegen 332/0 (norm: 332/1)

Renovatie: opleveren van sociale huurwoningen (incl. vernieuwbouw) 

(onrendabele investeringen)    Jaarverslag

d 6.678.000 Renovatie, sociaal (opgeleverd) 536 (norm: 733)

Nieuwbouw: opleveren van sociale huurwoningen (goedkoop en 

middelduur) (onrendabele investeringen)

d 1.457.300 Nieuwbouw sociale huur (opgeleverd) 29 (norm: 0)

We willen graag dat 

middeninkomens in 

Vlaardingen blijven wonen of 

terugkomen.

Nieuwbouw: vrije sector huur / duur (excl. vernieuwbouwwoningen) 

(onrendabele investeringen)

Nieuwbouw vrije sector huur/ duur (opgeleverd) 0 (norm: 0)

Nieuwbouw: koopwoningen    Jaarverslag niet onrendabel Nieuwbouw koop 

(opgeleverd) 

77 (norm: 77)

Renovatie: dure huurwoningen   niet onrendabel Renovatie, duur (opgeleverd) 48 (norm: 48)

Verkoop van woningen via Koopgarant:   Jaarverslag P.M. Verkoop bestaand bezit Koopgarant 8 (2011: 7)

Verkoop van woningen niet via Koopgarant:   Jaarverslag P.M. Verkoop bestaand bezit niet Koopgarant 4 (2011: 4)

We zien het als taak senioren 

te helpen om zo lang mogelijk 

zelfstandig  te blijven wonen 

en toegankelijkheid voor 

mensen te bevorderen die 

zorg nodig hebben

Renovatie: opleveren appartementen met sterrenkwaliteit (onrendabel 

investeren)

(maakt 

onderdeel 

uit van                                         

d 6.678.000)

Appartementen met sterren 

(opgeleverd)                                                                                              

165 (norm: 275)

Nieuwbouw: opleveren appartementen met sterrenkwaliteit  

(onrendabel investeren)   Jaarverslag

Nieuwbouw appartementen met sterren (opgeleverd) 0 (norm: 0)

We willen graag starters 

voorzien van woningen

Huurwoningen verhuren aan starters Huurwoningen verhuren aan starters 46% van de woningen 

verkregen door starters   

(2011: 48%)

Verkoop van woningen via Koopgarant:   Jaarverslag P.M. Verkoop bestaand bezit Koopgarant 18 (norm: 24)

Verkoop van woningen niet via Koopgarant: (korting)   Jaarverslag d 35.600 Verkoop bestaand bezit niet Koopgarant 14 (norm: 27)

Nieuwbouw - starterwoningen opleveren: Nieuwbouw starterwoningen 0 (norm: 0)

Beperking energieverbruik 

en milieuvriendelijk bouwen 

(CO
2
-reductie van 20% per 

einde 2015)   Jaarverslag

Woningen voorzien van energielabel        (maakt 

onderdeel 

uit van                                         

d 6.678.000)

Woningen met energielabel:  

(A is het meest zuinig en H 

het minst zuinig)      

Totaal 11.888                         

A: 399                                                           

B: 1.848                           

C: 2.883                                      

D: 3.506                               

E: 1.874                                                                

F: 1.168

G: 210    

CO
2
-reductie: 14,0%  

(norm: 12,5% vanaf 2008)

Subtotaal e 8.170.900



3. Wij staan voor goed beheer Jaarverslag

(hoofdstuk 7 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

Goed beheer van onze woningen en wijken is van levensbelang om schone, hele en veilige wijken, buurten en 

woningen te realiseren waar mensen – ook op langere termijn – graag wonen. Om goed te kunnen meten of we op 

de goede weg zijn, willen wij in overleg met de gemeente en andere partners de Sociale Index verder vormgeven, 

de databases helpen vullen met gegevens en samen de gewenste scores op de sociale index bepalen. Dat doen we 

door samen met de gemeente, zorg- en welzijninstellingen, scholen en diverse andere maatschappelijke partners in 

samenhang te investeren in de buurten. Concreet zullen we onder meer de werkwijze van het succesvolle project 

‘Thuis in de Westwijk’ uitrollen over andere wijken en buurten.

Beoogde maatschappelijke 

effecten

Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap-

pelijke effecten  Jaarverslag

22% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor goed (maatschappelijk) beheer

Bijdrage aan het verbeteren 

van de leefbaarheid in wijken 

en buurten (schoon, heel en 

woongenot)  

Leefbaarheidsactiviteiten:                                                       

- Stichting IPSE                                                                 

- Buurtschouwen                                                                              

- Project Watch Out    Jaarverslag                                        

- Zakgeldproject                        

d 183.300 Evaluaties n.a.v. activiteiten.  

Bij ontevredenheid wordt de 

activiteit niet herhaald.                        

Sociale Index- schoon en 

goede woonsfeer:  6,6

(Lemonmeting 2011: 6,5)

Imago-onderzoek 

schoon: 3,3 

heel:  3,5 

veilig  3,3

                               (schaal 1 - 5)

Inzet woonconsulenten:

- Uitvoeren van de leefbaarheidsprogramma’s 

- Initiatieven van huurders financieel ondersteunen en faciliteren

d 466.600 Sociale Index-  

participatie: 6,7       

(Lemonmeting 2011: 6,0)    

Inzet wijkmeesters:                                                     

- Aanspreekpunt in de wijk                     

- Controle schoonmaak                              

- Kleine technische handelingen

- Schoon, heel & veilig

d 537.000 Sociale Index- tevredenheid 

met huidige  

woonomgeving:  6,7

Onderhouden speeltuinen d 19.900 Goed onderhouden speeltuinen 44 (2011: 47) Sociale Index- speel-

gelegenheid jonge  

kinderen:  6,8        

(Lemonmeting 2011: 6,4)

Onderhouden groen d 543.300 Goed onderhouden hectaren groen 31,2 (2011: 31,5) Sociale Index- groen-

voorzieningen:  7,3       

(Lemonmeting 2011: 6,9)   

Onderhoudgerelateerde leefbaarheidsactiviteiten:    Jaarverslag        

- Verlichten achterpaden                                                 

- Verwijderen graffiti

d 57.300 Sociale Index- veiligheid/ 

vernieling:  6,8        

Kunst- en cultuuractiviteiten    Jaarverslag

- VIA20                                                                                     

- Sculpturen Hoofdstedenbuurt                                                                           

- Bericht Indische Buurt banken

d 83.800

Laatste Kans Project (LKP) en Project Ontruimingspreventie (POP) d 61.300 LKP-ers en POP-ers

Ontruimingen

22 (2011: 31)  

74 (2011: 79)

Sociale Index- bekendheid 

met schuldhulpverlening: 7,2 

Inzet overlastconsulenten:    Jaarverslag                         

- Bemiddelingen

- Waar nodig externe partijen betrekken

- Lokaal Zorgnetwerk overleggen

- Huisbezoeken

- Inschakeling jurist

d109.000 Aantal binnengekomen overlastklachten  296 (2011: 307) Sociale Index- overlast:  6,5       

(Lemonmeting 2011: 6,2)                                 

Ontmantelen hennepkwekerijen d 3.000 Aangetroffen hennepkwekerijen  4 (2011: 12)   Sociale Index- veiligheid:  6,7

Sociale Index- inbraak:  7,0   

(Lemonmeting 2011: 6,7)  

Inbraakpreventie:                                       

aanbrengen inbraakwerend hang- en sluitwerk         

d 1.130.000 Braakveilige woningen +1.534 (2011: 1.562)

Verminderen van de overlast 

voor bewoners bij renovatie 

en slooptrajecten 

Jaarverslag

Bewonersbegeleiding:                                                   

- Huisbezoeken t.b.v. sloop/renovatie                               

- Begeleiden ten tijde van sloop renovatie                                  

- Bewoners ondersteunen bij kleurkeuze trajecten                                                                  

- Bemensen van modelwoning                                            

- Spreekuren houden voor bewoners                                                                 

- Koffieochtenden organiseren  

d 246.000  Tevredenheidsenquetes:                                         

Minimaal 7 (norm) tevredenheid over bewonersbegeleiding                                                      

- Lissabonweg Hoog                                                                         

- Hoevenbuurt

Voldoende tevredenheid 

wordt ervaren over 

bewonersbegeleidingstraject 

van de renovatie, resp. 7,0 

en 7,3

Subtotaal e 3.440.500

Eindtotaal e 15.718.800

Geworteld in Vlaardingen


