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Geachte mevrouw Schrederhof, beste Karin,

Voor de vierde keer brengen wij onze jaarlijkse bieding uit voor de actualisering van de
prestatieafspraken. Ook deze keer doen we er een handige samenvatting bij, in de vorm van
een infografic. Separaat sturen we u begin volgende week een overzicht van onze bieding in het
format van Vestia, zodat de inzet van de corporaties goed naast elkaar gezet kan worden.

Onze bieding voot 201912023 heeft als titel "Betaalbaar bouwen en vergroenen". Er speelt op dit
moment veel rond de verduurzaming, woningbehoeftes en financiën. We kunnen trots zijn op de
resultaten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. We willen de komende jaren de
constructieve samenwerking met de gemeente, huurdersorganisaties en collega corporatie(s)
koesteren en waar nodig nog verder verbeteren. Gezien de uitdagingen rond de verduurzaming,
woningbehoeftes en in het sociaal domein is dat van groot belang.

ln de bijlagen vindt u onze concrete voornemens voor uw gemeente. We maken daarbij
nadrukkelijk een voorbehoud. Voor 2019 en 2020 kunnen we harde toezeggingen doen. Of we
onze voornemens ook in de jaren erna kunnen waarmaken, hangt sterk af van de financiële
context. We blijven staan voor onze missie: Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen,
een thuis. Nu en in de toekomst Een van de bijlagen heeft betrekking op onze nieuwe
strategische visie, met daarin onze belangrijkste thema's om onze missie waar te maken.

Majeure ontwikkelingen
Onze financiële ruimte wordt beperkt door de forse groei van de belastingdruk.ln2017 hebben
we zo'n € 20 miljoen, b¡na 2O% van onze huurinkomsten, af moeten dragen aan de fiscus. De
mogelijke renteaftrekbeperking als gevolg van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD)
wetgeving in Nederland zal zorgen voor nog veel hogere VPB. Door de stijging van de WOZ
waarde zal ook de verhuurdersheffing veel meer dan eerder begroot gaan kosten. Verder
hebben ook wij te maken met een stijging van de bouwkosten en hogere kosten rondom
asbestsanering en brandveiligheid.

De overheid stelt hoge veruvachtingen aan onze bijdrage aan de verduurzaming. Tegelijkertijd
zien we de wachttijden voor woningzoekenden flink toenemen, net als de betalingsrisico's voor
een deel van onze bewoners. Een steeds groter wordende uitdaging vormt de toename van (de
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concentratie van) minder zellrcdzame huurders. Dit heeft effect op de leefbaarheid in onze
complexen en zorgt ook voor een toenemende tweedeling in onze werkgemeenten.

Voldoende betaalbare woningen
Vidomes geeft prioriteit aan de kerntaak: voldoende betaalbare geschikte huisvesting voor de
doelgroep. Verreweg het grootste deel van de doelgroep is aangewezen op woningen onder de
aftoppingsgrens (huur tot € 597 en resp. € 640), reden voor ons om gemiddeld 80% van (ook
^^-^ ^-^+^\ ,.,^^;^^^^ ^-i^- i^-^ ^,^^^ +^ h^.,¡^^uil¿c Y¡utE,f wut[ltgEtt vtrugr ug¿E 9rgl¡Ð r9 rrvuuErt.

Nieuwbouw is essentieel voor diverse ambities, zoals de kwaliteit van de stad, energieneutraal
wonen en doorstroming vanuit bestaande huurwoningen.

Ten opzichte van het vorige bod zijn we voorzichtiger met de planning van nog zachte
nieuwbouwplannen. De aanloopfase blijkt lang te duren. We hebben daarom onze
nieuwbouwaspiraties uitgesmeerd over een langere periode. ln plaats van de bandbreedtes van
vorige biedingen, hebben we nu getalsmatig alleen de harde plannen opgenomen. Voor de 230
woningen in onze nieuwbouwvoornemens waarvoor we nog geen locaties hebben, laten we in
deze biedingsronde open in welke gemeente we die gaan bouwen en voor wie precies. Die
programmering willen we nadrukkelijk in samenspraak met de gemeente en collega-corporaties
doen.
We waarderen de sterke regie die de gemeente Delft nu neemt via het gebiedsgericht werken.
Daardoor kunnen we efficiënt aan de slag met plannen maken voor locaties. We zijn in
constructief gesprek over de Tanthof waar we op de scholenlocaties voor senioren geschikte
woningen willen bouwen, gericht op doorstroming van de empty nesters in de wijk. We gaan in
overleg over de bouw op termijn in de Juniusstraat. Graag geven we invulling aan de in de
woonvisie opgenomen bouw van grote betaalbare eengezinswoningen. We komen met een
voorstel voor de Spoorzone, waarbij we denken aan kleine woningen voor een brede groep
mensen met een snelle en tijdelijke huisvestingsvraag.

We hebben flinke zorg of we er gezamenlijk in slagen de toenemende eenzijdigheid van buurten
tegen te gaan. Daarvoor is ons inziens meer commitment nodig van zowel gemeente als
corporaties om sociaal te bouwen en te behouden in buurten waar het aandeel sociaal laag is of
sterk afneemt. We zouden graag zien dat de gemeente deze handschoen snel oppakt bij de
verdere uitwerking van het nieuwbouwprogramma en afspraken met de corporaties.

We voorzien dat de enorme opgave om woningen van het gas af te halen voor diverse
complexen kan betekenen dat sloop/nieuwbouw de aangewezen oplossing is. Dat past goed bij
de ambitie in de Woonvisie op de kwaliteit in de stad te verduurzamen. Waar welke oplossing
gaat komen, moeten we gezamenlijk uitwerken in een visie en programma voor de
energietransitie. We kunnen op dit moment dan ook nog niet zeggen welke complexen voor
sloop in aanmerking kunnen gaan komen en vragen daarbij uw geduld.

ln het oog in het hart, sociaal domein
We zetten extra in op kwetsbare huurders en de leefbaarheid, omdat dat raakt aan de meest
essentiële basis voor onze huurders: ongestoord woongenot. We gaan dat doen met meer ogen
en oren in de buurt, waar ook de gemeente een belangrijke taak heeft. Dat vraagt een nog
betere samenwerking met de gemeente van bestuurlijk tot uitvoerend niveau. Problemen achter
de voordeur, in het portiek en op straat willen we sneller signaleren, adresseren en oplossen.
Daarvoor moeten we elkaar nog sneller kunnen vinden. Belangrijke succesfactor is dat de
gemeente Delft hier een sterke regie rol in pakt, als schakel tussen corporaties, gemeentelijke

o

2



VD omes
wonen is leven

*

afdelingen en zorgorganisaties. We hebben ervaren dat de gemeente sinds het inhuren van een
externe aanjager die regie goed neemt.

We lossen de meest urgente knelpunten in toegankelijkheid van seniorencomplexen op. Het
gaat hierbij om zaken als stallingen voor scootmobielen en elektrische deuropeners etc. We
vragen de gemeente hierin ook de komende periode samen met ons op te trekken, door
individueel WMO-budget collectief in te zetten.
Bij vastgoed ingrepen in seniorencomplexen streven we ernaar om complexen minimaal
2-sterren (rollator toegankelijk) te maken. En op deze manier naast nieuwbouw onze voorraad
2-sterren woningen te vergroten.

Duurzaam in balans: focus op gasloos
Onze inzet op duurzaamheid stellen we bij. We richten ons vooral op het maken van de goede
stappen richting gasloos wonen. Vorig jaar haalden we diverse ingrepen naar voren, met het oog
op gemiddeld energielabel B realiseren in 2022. Door de financiéle ontwikkelingen kunnen we
die versnelling in de verduurzamingsaanpak niet meer zo realiseren. Door weer te plannen op
de natuurlijke momenten, realiseren we naar verwachting energielabel B in 2027 . We kunnen
onze ambitie label A in 2030 waarschijnlijk wel realiseren.

We hebben een eerste doorrekening gemaakt van duurzaamheidsingrepen tot 2050. Die
baseren we op logische verbetermomenten in de levensduurcycli van bouwdelen. Conclusie is
dat het meer kost dan we kunnen betalen, en dat we niet zover komen als we zouden willen. ln
deze grove raming halen we de helft van de ambitie CO2 neutraal in 2050. ln 2035 zijn we
Vidomesbreed voor 25o/o van het gas af , 50o/o is voorbereid op gasloos (voldoende geisoleerd,
installaties nog te realiseren) en25o/o is nog niet voorbereid. Voor het daadwerkelijk gasloos
maken hangt veel af van de oplossingen die we gezamenlijk hiervoor realiseren. We willen
voorkomen dat we huurders extra gaan belasten voor duurzaamheidsdoelen die alleen door
corporaties gerealiseerd gaan worden.

Doorstroming
ln veel gemeenten wordt veel ven¡vacht van de doorstroming. Ook de Woonvisie van Delft zet
nadrukkelijk in op bouwen voor de doorstroming. Vidomes heeft daar een genuanceerde
verwachting bij. Ten eerste is het beeld van "scheefrruoners" vaak overtrokken. Nog maar een
kleine 10% krijgt in 2018 een inkomensafhankelijke huurverhoging. De uitdaging zit vooral in het
verleiden van empty nesters om hun grote woning te verlaten. Daar valt meer resultaat te
bereiken door het combineren van corporatie- en gemeente inzet. Wij continueren de inzet van
onze seniorenmakelaar voor het vrij krijgen van schaarse woningen en helpen kwetsbare
huurders met een verhuiswens.

We wijzen u graag op ons initiatief Passend Wonen, waar we u op 7 juni over informeerden. Dit
kan bijdragen aan zowel betaalbare huren voor wie het nodig heeft, als doorstroming van
mensen die nu niet passend meer wonen. Het is spannend of hier voldoende politiek draagvlak
voor komt. Het zou enorm helpen als dit initiatief ook vanuit de gemeente en lokale afdelingen
van politieke partijen wordt ondersteund.

Samen!
De noodzaak van goede samenwerking neemt alleen maar toe. Dat is evident op gebied van
energietransitie en sociaal domein. Die grote opgaven kunnen we alleen realiseren als de
gemeente krachtige regie voert en verbindend optreedt. Maar ook als het gaat om doorstroming
kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld via gezamenlijk gefinancierde
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doorstroommakelaars, voorrang voor corporatiehuurders bij diverse nieuwbouwsegmenten, en
kritischer inzet van WMO gelden bij senioren in grote woningen.

Uw nieuwe college kiest ervoor wethouders te koppelen aan wijken. Die betrokkenheid stellen
we zeer op prijs. Dit betekent dat we met meer wethouders dan voorheen de samenwerking
zullen opzoeken. De Tanthof is in uw eigen portefeuille en daar is voor ons veel te doen. De
betreffende wethouders zullen we opzoeken bij de Kuijperwijk en de Buitenhof, en ook voor
-:--..-.L-..--.:- 
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ñ- -----:^4,ilrsuwuuuw ilr us ùpuur¿uf re ef r ùuf ile-uevef 5. lJe ef ref gteuaf ts¡ue tli eeft proces waanft eftorflte
belangen zijn gemoeid voor alle partijen. Dat zal intensieve bestuurlijke samenwerking met het
hele college vergen.

Tot slot
Deze bieding is op hoofdlijnen voorbesproken met de Huurdersraad.Zijzijn op de hoogte van
onze financiële ruimte en de keuzes die we maken. Zij willen graag ruimte hebben in het
tripartite overleg over de prestatie-afspraken, vandaar dat het bod niet tot in detail met ze is
afgestemd.

Met dit bod gaan we concreet in op de ambities van de gemeente voor wat betreft
nieuwbouwambities, doorstroming, aanpak schuldenproblematiek en versterking in het sociaal
domein. We hebben inmiddels drie jaarlijkse rondes van prestatie afspraken maken achter de
rug. Dit kost meer tijd dan we graag zouden willen. Liever steken we die in het realiseren! Wat
ons betreft nemen we dan ook de set afspraken die eind 2017 zijn getekend voor de periode
2018 tot 2022 als uitgangspunt, en maken we een beperkte allonge voor belangrijke nieuwe
punten. De rest regelen we graag pragmatisch, via korte lijnen op verschillende niveaus in de
organisatie en het nodige mandaat in de uitvoering om te doen wat nodig is.

We komen graag in september bijeen om afspraken te maken! Dan gaan we ook graag nader in
op het overzicht van wensen dat we via ambtelijke lijn kregen begin juni.

Met groet,

Daphne Braal
Bestuurder
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Bijfage 2: tabellen Woonbod 201912023

Tabel 1. Woningvoorraad naar huidige huurklasse en na mutatie van alle woningen
Tabel 2. Voorgenomen uitbreiding sociale nieuwbouw
Tabel 3. Complexen met investeringsvoornemens periode 201912022
Tabel 4. Aantal resterende woningen met open verbrandingstoestellen
Tabel 5. Energie labels woningvoorraad Vidomes
Tabel 6. Woningvoorraad naar toegankelijkheidclassificatie
Tabel 7. Aandachtbuurten, -complexen & leefbaarheid
Tabel 8. Toegewijde medewerkers aan Delft
Tabel 9. Toegewijde bestuursleden Huurdersraad aan Delft
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Tabel 1. Woningvoorraad naar huídige huurklasse en na mutatie van alle woningen.
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Tabel 2. Voorgenomen uitbreídíng sociale nieuwbouw

NB cursíeve projecten zijn nog in verkennende fase.

Tabel 3: Complexen met investeringsvoornemens periode 2019/2023

Tabel 4. Aantal woningen met open verbrandingstoesferren (31-12-2017)

Aantal woningen met open
ve rbra nd i ngstoestel le n

I 37

67

100

50

0

Van der Goesstraat 90 2020
67 appartementen en
23
eenoezinswoninoen

Scholenlocatie Tanthof ntb Ntb seniorenwoningen

Juniusstraat
schoollocatie

ntb Ntb eengezinswoningen?

Spoorzone ntb Ntb
opstap woningen
(short stay?)

t,ìì ;,ì,,\,'.r1il',','.¡ i, .I

t!r,,,.iiir1, i , ¡,

r1,1, 1,'., 1.,,
: ì, í., ',,,,¡, rl I l,¡

Diwrse complexen
Venivijderen open
rerbrandi ngstoestellen

Aftonden in 2019

Direrse complexen ntb PV Panelen
Eerste pilot 2018 in
Zoetermeer

4000
20't9-2022

Prof. Telderslaan / Jan de
Oudeweg - MGW

66 Grote renowtie, E-label A+ Realisatie 2018 40-60K 2018

Sterffats 377
aanpak
\êrwarminqsinstallatie

Planrorming 2018-2019
7500 2019-2021

no reqret) Plan\Õrming 2O18-2019 1 0000 2024Mahlerstraat / Chop¡nlaan 52 Kleine ingreep,

Prof. Henketstraat / Emst
Cas¡mirstraât

36
grote reno\atie, incl
duuzaamheids maatregelen

Planrcrming 2018-2019 60-80K 2024

Jacob Gillêshof / Westeinde 156 qrote inqreep, n.t.b. Planr,ormi ng 201 8-2020 >60K 2020-2023

Paulus Buijsstraat 54 grote ¡ngreep, n.t.b. Plan\orming 2019-2022 2Q4OK 2023
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Duurzaam in Balans

Tabel 5. Energielabels woningvoorraad

Sociaal Domein
Wonen met zorg

T a b el 6. Wo n Í n gvoo rra ad n aar toeg a n kel ij k hei d c I assífibaúie (3 1 -1 2- 20 1 7 )

150 0

. O sterfen

. 1 ster{nultredenwor¡ng}

. 2 sterren {rollatorgeshikl)

¡ 3 sterren {ro¡stoelgerhikt)

. 4 sterren {brede
rolstoelgesh¡kte won¡ng)

7. Ovenicht buurlen en complexen

Buurt/Wiik Rood orante
1. Buitenhof

Gomplexen rood oranle
1O14Van der Goes/Schuiilenburq Vh
1024 Bikolaan TW
1007 lsaac da Costastraat V
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<0.61 A 90
0,61<0,81 A
0,81<1 ,21 A 407 724
1,21<1 ,41 B 381 381

1,41<1,81 c 741 676
1,81<2,11 D 756 687
2,11<2,41 E 529 422
2,41<2,71 F 220 129
>2,71 G 181 112
Eindtotaal 3215 3221
Gemiddelde E 1,82 1,64
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TabelS: Toegewijde medewerkers aan Delft

Tabel9: Toegewijde bestuursleden Huurdersraad aan Delft

De Huurdersraad heeft op dit moment geen algemeen bestuursleden in Delft. Voorzitter Sylvie
Seubert en bestuurslid voor Leidschendam-Voorburg, Maureen Engelbrecht nemen de honneurs
waar.
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1009 Debussystraat B
'1005 Huoo de Grootstraat HvD
1026 Kurt Weil/Juniusstraat B

Bestuurders Daphne Braal

Sr. adviseur Strategie & lnnovatie Maarten Vos

Regisseur Sociaal Wonen Sandy van Marrewijk (Simone
Westerman)

Manager Sociaal Beheer Jan Wim Franken

Gebiedsconsulent Casper Schonenberg

Ton van der Heijden (Sara Peters)Assetmanager
Gerda van der Schaaf en Cindy van
Venetiën

Gommunicatie

Alice FuitVerhuurmedewerker
Verhuurconsulent Lieke van de Vooren

Consulent Sociaal Beheer Ricardo Hagendijk

Maud GodieSeniorenmakelaar

Theo Scholtes, John Vriend, Alex
Gavoer, Frans Pas, Peter Molle,
Patrick Boersen, Ricardo Hagendijk,
Richard Rutgrink

Complexbeheerder

Afdeling en functie Naam

Voorzitter Bestuur Svlvie Seubert
Vicevoorzitter Bestuur Rien van der Winden
Bestuurslid Delft Vacature
Bestuurslid Delft Vacature

NaamFunctie




