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In 2018: 8.500 sociale huurwoningen,  
waarvan 85% bij verhuring betaalbaar is 
(huur tot € 607,47 of € 651,03).
In 2022: 9.000 sociale huurwoningen.

30% sociale woningvoorraad 
Intentie om in nieuwe gebiedsontwikkelingen 
ook sociale huurwoningen te bouwen om 
de sociale woningvoorraad uit te bereiden 
en 30% sociaal voorraad te behouden. 

Doorstroming
De corporaties stimuleren de doorstroming 
van met name ouderen die schaarse 
woningen achterlaten. Dit o.a. door inzet 
seniorenmakelaar en door voorrang bij 
toewijzing nieuwbouw. 

Energietransitie
Uitwerking van het gemeentelijk energietran
sitieplan richting een aardgasvrije toekomst.

Aanpak woningen
Corporaties gaan in deze periode tot en  
met 2022 1.500 woningen aanpakken en 
verduurzamen.
 

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

Open verbrandingstoestellen
Verwijdering van open verbrandingstoestellen 
(onder meer geisers)  in woningen eind 2020.

• Gemeentelijke woonvisies 2015/2025:  
Vertrouwd Stedelijk Wonen in Rijswijk

• Jaarlijkse woonbiedingen corporaties  
voor 1 juli

• Jaarlijkse update Prestatieafspraken  
voor 15 december

Leefbaarheid
Twee maal per jaar stemmen de partijen 
hun leefbaarheidsprogramma’s met elkaar 
af. Speerpunten zijn: schoon, heel en veilig 
en aanpak van de overlast. 

Wonen en veiligheid
Op bestuurlijk niveau gaan partijen aan  
de slag met de veiligheid en woonoverlast. 
Knelpunten worden gezamenlijk opgelost.  

Drugsoverlast
De gemeente coördineert de gezamenlijke 
aanpak van hennepkwekerijen en drugs
criminaliteit.

Flatcoach
De huidige pilot flatcoach wordt met één jaar 
verlengd tot begin 2020. In 2019 gaan alle 
partijen, die baat hebben bij de resultaten van 
de flatcoach (o.a. welzijn en zorgverzekeraars), 
gezamenlijk verkennen hoe het project struc
tureel vorm te geven en te financieren. Een 
mogelijke uitbreiding wordt dan ook verkend. 

Toegankelijkheid
Gezamenlijk verbeteren van de toegankelijk
heid en veiligheid van seniorencomplexen. 

Huisvesting kwetsbare mensen
Verhuring van maximaal 35 woningen  
voor begeleid wonen aan cliënten van  
zorginstellingen.

Preventie armoede
Evaluatie en voortzetting van de gezamenlijke 
aanpak om problematische huurschulden  
te voorkomen.

Nieuwbouw  
tot en met 2025
Onderverdeeld in:

  354 Rijswijk Buiten
  362 overige locaties

  716 Totaal

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Leefbaarheid

Organisatie en jaarcyclus

Wonen, zorg en begeleiding

Duurzaamheid

De prestatieafspraken voor 2019 - 2022

Werken aan sociaal wonen:
een woord, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit

tussen de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties
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