Maatschappelijk rendementmodel 2014
1. D
 ichtbij door
partnerschap (P.10)

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 samen werken om dit doel te behalen. 					

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

Hoe bereiken we deze effecten?

Investeringen

Resultaten

Gerealiseerde maatschappelijke effecten

11% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor (maatschappelijke) partners
We willen zorgen voor kwetsbare groepen

Huisvesting van bijzondere doelgroepen
(geclusterd) P.13

P.M.

Geclusterde verhuringen aan bijzondere doelgroepen:
Gehandicaptenzorg:
52 (24)
Geestelijke gezondheidszorg:
10 (10)
Maatschappelijke opvang:
100 (100)
Dementerende ouderen:
18 (18)

Huisvesting van bijzondere doelgroepen
(individueel) P.13

P.M.

Individuele verhuringen aan bijzondere doelgroepen:
Gehandicaptenzorg:
17 (15)
Geestelijke gezondheidszorg:
28 (20)
Asielzoekers / statushouders:
103 (106)
Maatschappelijke opvang:
174 (264)
Laatste Kans project:
64 (69)

d 67.085
€ d 11.000
Ontwikkelen en investeren in woongerelateerde
voorzieningen (onrendabel) P.13

We willen bewoners invloed geven op hun
woonomgeving

We willen zorgen voor betaalbare niet/semicommerciële ruimtes voor dienstverlening zonder
winstoogmerk

d 1.329.569

Leefbaarheidsactiviteiten: P.30
- Afvalproject kinderen
- Wijkkrant

€ d 19.497

Inzet medewerkers leefbaarheid en participatie: P.15
- Overleg met de bewonerscommissies
- Het opstellen en uitvoeren van de
leefbaarheidsprogramma’s
- Initiatieven van huurders financieel ondersteunen
en faciliteren

d 248.648

Huurkorting aan dienstverleners zonder
winstoogmerk geven P.14

d 202.300

Verhogen van verhuur van aantal ruimten aan
maatschappelijke instellingen P.13

Verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad
voor haar (toekomstige) inwoners

Bijdrage leveren aan activiteiten: P.16
- Loggerfestival
- Het Zomerterras
- Kunstijsbaan
- Citymarketing

P. 17

Subtotaal

93

Huisvesting ‘tussen wal en schip huishouden’:

13 (2013: 17)

Nieuwe voorzieningen:
- Stadsleven
- Stichting Philadelphia

- opgeleverd
- in ontwikkeling

Nieuwe Buren
Buurttuinen Tramonta
Participatiepilot complex Eksterlaan

d 139.953

Effecten worden gerealiseerd
door maatschappelijke instellingen
(belanghouders)

Effecten worden gerealiseerd
door maatschappelijke instellingen
(belanghouders)

Effecten worden gerealiseerd
door maatschappelijke instellingen
(belanghouders)

Sociale Index- participatie: 6,7
Elsevier De Beste Gemeenten:
saamhorigheid bevolking: zeer matig

+6 (norm ≥ 3) => 35
o.a. Stadsleven
(St. Middin, SKV) en
toneelvereniging
94% van de artikelen
heeft een positieve of
neutrale inhoud en 6%
negatief (norm ≥ 90%)

Sociale Index- deelname aan activiteiten /
uitgaan: 6,9
Atlas voor gemeenten 2013 / cultureel
aanbod: nr. 23 van de 50 grootste gemeenten
Elsevier De Beste Gemeenten / cultuur:
zeer goed

e 2.018.053

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 Woningstichting 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 vastgoedportfolio in het licht van prijs,
kwaliteit, mate van toe- en doorgankelijkheid, woningtypen, doelgroepen en energieprestaties.		

(hoofdstuk 6 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)
Hoe bereiken we deze effecten?

395 (2013: 474)

Verlenen urgenties

Nieuwe verhuringen aan maatschappelijke instellingen
met niet/semi-commerciële ruimte

2. D
 ichtbij door het
Actieplan Wonen (p.17)
Beoogde maatschappelijke effecten

180 (2013: 152)

Investeringen

Resultaten (in aantallen woningen)

Gerealiseerde maatschappelijke effecten

69% 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 P.19
Sloop: verminderen van de woningvoorraad
huurwoningen die geen toekomstwaarde heeft
P.19 t/m P.23

292 (norm: 250)

Renovatie, sociaal (opgeleverd)

464 (norm: 737)

Nieuwbouw: opleveren van sociale huurwoningen
(goedkoop en middelduur) (onrendabele
investeringen) P.13, P.20, P.22 en P.23

d 3.062.247
onrendabel

Nieuwbouw sociale huur (opgeleverd)

41 (norm: 53)

Aankoop sociale huur

49 (norm: 0)

Nieuwbouw vrije sector huur / duur (opgeleverd)

62 (norm: 62)

Nieuwbouw koop
(opgeleverd)

23 (norm: 130)

Nieuwbouw: vrije sector huur / duur (excl.
vernieuwbouwwoningen) (onrendabele
investeringen) P.20 en P.24

P.M.

niet onrendabel

Grondexploitatie
onrendabel

Verkoop: van woningen via Koopgarant:
P.23 en P.24

P.M.

Verkoop bestaand bezit Koopgarant

0 (2013: 8)

Verkoop: van woningen niet via Koopgarant:
P.23 en P.24

P.M.

Verkoop bestaand bezit niet Koopgarant

10 (2013: 4)

Renovatie, duur (opgeleverd)

2 (norm: 2)

Appartementen met sterren (opgeleverd)

0 (norm: 265)

Nieuwbouw
appartementen Stadsleven
met sterren (opgeleverd)

28 (norm: 28)

Renovatie: dure huurwoningen P.21
Renovatie: opleveren appartementen met
sterrenkwaliteit (onrendabel investeren)
P.19 en P.23
Nieuwbouw: opleveren appartementen met
sterrenkwaliteit (onrendabel investeren) P.26

Individuele voorzieningen woningen
gehandicapten (ROG)
We willen graag starters voorzien van woningen

Sloop

d 9.339.200
(exclusief
verbetering
EPA-label)

Nieuwbouw: koopwoningen (levering grond) P.20

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.

11.655 (norm: 11.816)

Renovatie: opleveren van sociale huurwoningen
(incl. vernieuwbouw) (onrendabele investeringen)
P.19 t/m P.23

Aankoop: sociale huurwoningen (goedkoop,
betaalbaar en middelduur) (onrendabele
investeringen) P.23 t/m P.24
We willen graag dat middeninkomens in
Vlaardingen blijven wonen of terugkomen

P.M.

Huurwoningvoorraad

niet onrendabel
(maakt
onderdeel uit van
d 9.339.200)
-

d 29.147

-

Huurwoningen verhuren aan starters

Nieuwbouw - starterwoningen opleveren: P.23

-

Nieuwbouw starterwoningen

0 (norm: 12)

Atlas voor gemeenten 2013 / Vergrijzing:
nr. 4 van de 50 grootste gemeenten.

57% van de woningen verkregen door
starters (2013: 50%)

Verkoop: van woningen via Koopgarant: P.23 en P.24

d 44.250

Verkoop bestaand bezit Koopgarant (overloop 2013)

1 (2013: 14)

Verkoop: van woningen niet via Koopgarant:
(korting) P.23 en P.24

d 32.050

Verkoop bestaand bezit niet Koopgarant

20 (2013: 20)

e 13.006.894

Atlas voor gemeenten 2013 /
Huizenprijzen per vierkante meter:
nr. 31 van de 50 grootste gemeenten
Bandbreedte huizenprijzen per vierkante
meter: tussen de d 1.300 en d 1.800
(gemiddeld tussen de d 1.400 en d 2.300).
Percentage koopwoningen: nr. 45 van de
50 grootste gemeenten.

Vlonders, verhoogde toiletpotten, steunbeugels,
aanpassingen douche

Huurwoningen verhuren aan starters

Subtotaal

Sociale Index- tevredenheid met huidige
woning: 6,8

Atlas voor gemeenten 2013 / Bandbreedte
huizenprijzen per vierkante meter: tussen de
d 1.300 en d 1.800 (gemiddelde 50 grootste
gemeenten tussen de d 1.400 en d 2.300).

3. D
 ichtbij door
goed beheer (p27)

Goed beheer van onze woningen en wijken is van levensbelang om schone, hele en veilige wijken, buurten en woingen 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 bepalen we samen de gewenste scores op de Sociale Index. Dat doen we door samen met de gemeente,
zorg- en welzijninstellingen, scholen en allerlei ander maatschappelijke partners in samenhang te investeren in de buurten.
Concreet hebben we de werkwijze van het succesvolle project ‘Thuis in uw Wijk’ uitgerold over andere wijken en buurten.

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

Hoe bereiken we deze effecten?

Investeringen

Resultaten

Gerealiseerde maatschappelijke effecten

Schouwresultaten:
Minimaal 7 (norm) als beoordeling van onze complexen

Schouwresultaat: 7,5

21 frisse portieken

Sociale Index- schoon en goede
woonsfeer: 6,6

11% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor goed (maatschappelijk) beheer					
Bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid
in wijken en buurten (schoon, heel en woongenot)

Buurtschouwen uitvoeren, waarbij onze complexen
als 'schoon, heel en veilig' worden ervaren P.28
Leefbaarheidsactiviteiten: P.29
- Stichting IPSE
- Watch Out
- Opknappen portieken met bewoners
- Ontmoet je buurt

d 130.552

Inzet consulenten beheer: P.29
- Uitvoeren van de leefbaarheidsprogramma's
-	Initiatieven van huurders financieel
ondersteunen en faciliteren

d 460.683

Sociale Index- participatie: 6,7
Elsevier De Beste Gemeenten /
saamhorigheid bevolking: zeer matig

Inzet complexbeheerders en wijkmeesters: P.28
- Aanspreekpunt in de wijk
- Controle schoonmaak
- Kleine technische handelingen.
- Schoon, heel & veilig

d 482.092

Sociale Index- tevredenheid met huidige
woonomgeving: 6,7

Onderhouden speeltuinen

Onderhouden groen

d 22.465

d 360.4311

45 (2013: 45)

Sociale Index- speelgelegenheid jonge
kinderen: 6,8

Goed onderhouden hectaren groen

30 (2013: 30)

Sociale Index- groenvoorzieningen: 7,3
Atlas voor gemeenten 2013 / groen in de
wijk: omvang nr. 14, kwaliteit nr. 38 van de
50 grootste gemeenten

d 30.573

Kunst- en cultuuractiviteiten P.30

d 17.047

- Visserijmuseum
- Vrijwilligersavond Stadsgehoorzaal

Laatste-kans-beleid en Project Ontruimings
Preventie P.14

d 51.300

LKP-ers en POP-ers
Ontruimingen

21 (2013: 35)
68 (2013: 81)

Sociale Index- bekendheid met
schuldhulpverlening: 7,2

Aantal binnengekomen overlastklachten

189 (2013: 251)

Sociale Index- overlast: 6,5
Elsevier De Beste Gemeenten / score
overlast: zeer matig

Aangetroffen hennepkwekerijen

7 (2013: 10)

Braakveilige woningen

318 (2013: 1.740)

Sociale Index- veiligheid: 6,7
Sociale Index- inbraak: 7,0
Atlas voor gemeenten 2013 / veiligheid:
nr. 13 van de 50 grootste gemeenten
Elsevier De Beste Gemeenten / score
misdaad: zeer matig
CBS: 19% tot 50% minder inbraken dan
in 2013

Ontmantelen hennepkwekerijen P.29

Inbraakpreventie:
aanbrengen inbraakwerend hang- en sluitwerk

Bewonersbegeleiding:
- Huisbezoeken t.b.v. sloop / renovatie
- Begeleiden ten tijde van sloop renovatie
- Spreekuren houden voor bewoners
- Koffieochtenden organiseren

Subtotaal

d 169.5700

De kosten
worden verhaald
op de huurders
d 248.80000

e 1.993.709

Waterweg Wonen wil een bijdrage leveren aan duurzaamheid door onze bedrijfsvoering en woningportefeuille zo in te
richten dat toekomstige generaties in hun behoeftevervulling geen belemmering ondervinden. De uitdaging is om
oplossingen te vinden zonder uitputting van natuurlijke bronnen en met minder belasting van het milieu. Daarbij zijn al
onze inspanningen gericht op een prettige en toekomstbestendige samenleving. We kijken zowel naar ‘people’, ‘planet’
en ‘profit’ en sturen op zes thema’s uit de duurzaamheidmethodiek van Deloitte: ‘visie en beleid’, ‘verankering in de
organisatie’, ‘duurzame woningportefeuille’, ‘leefbaarheid’, ‘financiën en fiscaliteiten’ en ‘transparante communicatie’.
Wij willen onze scores op deze thema’s de komende jaren verbeteren. Op energieterrein in een sneller tempo verder
gaan met het verlagen van de CO2-uitstoot van ons woningbezit. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen bij onze
nieuwbouw- en onderhoudsactiviteiten en in onze eigen bedrijfsvoering zullen we verder uitbreiden.		

(hoofdstuk 8 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

Hoe bereiken we deze effecten?

Sociale Index- veiligheid / vernieling: 6,8
Atlas voor gemeenten 2013 / veiligheid:
nr. 13 van de 50 grootste gemeenten

d 16.5800

4. D
 ichtbij door
duurzaamheid (p.49)
Beoogde maatschappelijke effecten

Goed onderhouden speeltuinen

Onderhoudgerelateerde leefbaarheidsactiviteiten:
P.28
- Incidentele schoonmaakbeurt
- Verwijderen graffiti
- Ophangen kerstverlichting
- Plaatsen zitbanken

Inzet overlastconsulenten: P.28
- Bemiddelingen
- Waar nodig externe partijen betrekken
- Lokaal Zorgnetwerk overleggen
- Huisbezoeken
- Inschakeling jurist

Verminderen van de overlast voor bewoners bij
renovatie en slooptrajecten

d 3.616

Investeringen

Resultaten

Gerealiseerde maatschappelijke effecten

9% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor goed (maatschappelijk) beheer
We kijken kritisch naar de impact van onze
woningportefeuille op mens, milieu en
samenleving.

Woningen voorzien van een hoger energielabel.
P.51

- Reduceren van CO2 uitstoot, norm 20% tot en
met 2015.

d 1.627.800
(onderdeel van
de investeringsbegroting en
de begroting
planmatig
onderhoud)

Woningen met energielabel:
(A is het meest zuinig en G het minst zuinig)

Totaal
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

11.654
544
2.776
3.111
2.881
1.790
375
177

CO2-reductie van 20% reeds behaald. In
2014 is een daling van 0,64% gerealiseerd.

+

++

+

+

Acht huurders zijn
opgeleid en gediplomeerd
duurzaamheidscoach
Huishoudens in vijf van
onze complexen krijgen
duurzaamheidadviezen van
tien duurzaamheidscoaches.

In 2014 zijn 100
duurzaamheidsadviezen
gegeven door
duurzaamheidscoaches, 3 adviezen
bij extreem hoge
stookkostenafrekeningen,
170 adviezen op
burendag, kerstmarkt
etc.

+

+

d 18.300

Convenant leerwerkplakken in bouw en infra Nieuwe
Waterweg Noord.
In de Samenwerkingsovereenkomst Resultaat Gericht
Schilderwerk is Social Return opgenomen.
Project behangvrij maken mutatiewoningen

230 woningen
behangvrij

+

+

d 20.257

Aantal daken van woningen
voorzien van zonnepanelen.

36 daken met
zonnepanelen (2013: 18)

+

++

+

p.m.

Complexen voorzien van LED verlichting (collectieve
verlichting).

20 complexen (deels)
voorzien van LED
verlichting (waaronder
VVE-complexen)

+

+

++

We verbeteren de processen van inkoop en
materiaalverbruik P.52

p.m.

We verminderden de voorraad materialen van de
servicedienst.

Nieuw materiaal wordt
automatisch besteld bij
verbruik.

+

+

- Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen,
verminderen van gebruik van fossiele
brandstoffen).

We willen het energieverbruik in onze
bedrijfsvoering verminderen. P.53

p.m.

We ontwikkelen een nieuw bedrijfspand waarbij het
oppervlak is afgestemd op de krimp in de organisatie. Het
gebouw is duurzaam gebouwd en heeft een BREEAMcertificaat.

+

+

- Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen,
verminderen van gebruik van hout, water,
energie).

We werken aan een verbetering op het onderdeel
mobiliteit. P.54

+

+

- Milieubesparing met als effect vermindering
van de energielasten door bewustwording
en gedrag (inzicht in gebruik en opbrengst),
norm 10% energiebesparing.

We zetten duurzaamheidcoaches in om duurzaam
gedrag te stimuleren. P.52 en P.53

- We leveren een bijdrage aan Social Return on
Investment.

We maken met onze co-makers afspraken over
de inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt vanuit sociaal, maatschappelijk of
economisch perspectief. P.53

- Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen,
minder gebruik van fossiele brandstoffen) door
het individueel opwekken van eigen warmte of
stroom door het toepassen van zonnepanelen
in eengezinswoningen, norm€d 25 per maand
energiebesparing.

We plaatsen zonnepanelen op onze woningen.
P.51

- Milieubesparing (CO2 uitstoot verminderen,
minder gebruik van fossiele brandstoffen) en
omlaag brengen collectieve energielasten
door het toepassen van LED verlichting op
complexen, norm 40% energiebesparing.

We plaatsen duurzame verlichtingssystemen op
onze woningen. P.51

We kijken kritisch naar de impact van onze
bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving.

d 6.592

d 66.370

Subtotaal

e 1.739.319

Eindtotaal

e 18.757.974

Auto’s vervangen door duurzamere modellen met lagere
CO2 uitstoot.

Zes Skoda Citigo’s
aangeschaft met de
laagste CO2 uitstoot.

+ Effect ++ Groot effect

