
 

Prestatieafspraken 2018-2021

1 €
2

3

4

5

tussen de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties

RIJSWIJK

DELFTDEN HAAG

Betaalbaarheid
Behoud 30% sociale woningvoorraad
Gemeente betrekt de woningcorporaties  
bij de toekomstige herontwikkeling van  
het Haven- en het Centrumgebied rond  
het station. In 2018 besluit gemeente  
welk percentage sociale woningbouw  
nodig is op de locaties.

• 2017: 8.400 sociale huurwoningen
• 2025: 9.000 sociale huurwoningen

Wonen, zorg en begeleiding
Flatcoach
Onderzoek naar uitbreiding van de Flatcoach 
naar andere wooncomplexen en een wijk.

Toegankelijkheid
Capaciteit en geld voor de aanpak van de 
toegankelijkheid en veiligheid van senioren-
complexen.

Huisvesting Statushouders
Dat lossen we samen op. Verkennen  
mogelijkheden voor de realisatie van  
de taakstelling 2018.

Preventie armoede
Partijen onderzoeken maatregelen die 
kunnen leiden tot minder armoede en 
huurachterstanden.

Organisatie en jaarcyclus
• Gemeentelijke woonvisies 2015/2025:  

Vertrouwd Stedelijk Wonen in Rijswijk
• Jaarlijkse woonbiedingen corporaties voor 

1 juli

• Jaarlijkse update Prestatieafspraken  
voor 15 december

Leefbaarheid
Woonoverlast
Convenant sluiten over de aanpak van  
ernstige woonoverlast.

Burgemeester en woonoverlast
Inzet nieuwe gemeentelijke bevoegdheid  
in het kader van de Wet aanpak overlast.

Sociaal Wonen in Rijswijk:  
uitbreiden, verbeteren, vergroenen

Duurzaamheid
Energietransitie
Gemeente stelt met partijen een energie-
transitie plan op voor de realisatie van een 
aardgasvrije toekomst.

Routekaart
Corporaties stellen een routekaart op voor de 
verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Aanpak woningen
Corporaties gaan in deze periode 2.450  
woningen aanpakken en verduurzamen.

Bewoners stimuleren
Initiatieven van bewoners stimuleren om te 
werken aan verlaging van energieverbruik en 
woonlasten en aan vergroening en klimaat.

Nieuwbouw
Woningen voor bijzondere doelgroepen
Onderzoeken mogelijkheden om betaalbare 
starterswoningen te realiseren voor Rijswijkse 
jongeren, kwetsbare mensen en statushouders.

Stimuleren doorstroming
Door inzet seniorenmakelaar en voorlichting 
over nieuwe vrije sector huurwoningen.

Nieuwbouw  
tot en met 2025
Onderverdeeld in:

  341 Rijswijk Buiten
  85 Eikelenburg
  281 overige locaties

  707 Totaal

 84% van de woningen 
is betaalbaar (huur tot de 
aftoppingsgrenzen, resp.  
€ 592 en € 635)


