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Voorwoord

Als wethouder Wonen vind ik het belangrijk dat Rotterdam een aantrekkelijke woonstad is voor 

iedereen: zowel jong, oud als starter. Rotterdammers moeten de kans krijgen om een woning te 

vinden die bij hen past. Als verantwoordelijke wethouder zet ik mij hier de komende jaren voor 

de volle 100% voor in. Helaas verlaten op dit moment nog steeds veel Rotterdammers de stad 

omdat ze geen woning kunnen vinden die aansluit op hun behoefte. Een van de oorzaken van 

vertrek is de eenzijdige woningvoorraad. Om de diverse Rotterdammers te binden aan de stad 

moet het mogelijk zijn om door te kunnen stromen op de denkbeeldige ‘ woonladder’. Om dit 

te bereiken moeten we zorgen voor een gevarieerder woningaanbod.  Dat doen we niet alleen 

met een ambitieus nieuwbouwprogramma. We zetten ook stevig in op de verbetering van de 

bestaande woningvoorraad. Als gemeente kunnen we dit niet alleen. Samenwerking met de 

woningcorporaties is een voorwaarde voor succes. Met de corporaties maken wij afspraken over 

de verbetering van 4.500 corporatiewoningen en de verkoop van 7.200 huurwoningen. Maar ook 

bij het verbeteren van 5.000 particuliere woningen leveren de corporaties een grote inzet. Daarbij 

richten we gezamenlijk de aandacht op de oude stadswijken. Welwillende huiseigenaren zullen 

we helpen en malafide huiseigenaren pakken we stevig aan. Om oplossingen te bieden voor nu 

èn in de toekomst, zet ik de komende jaren fors in op het activeren van slecht functionerende 

Verenigingen van Eigenaren. Hoe we deze ambities willen realiseren, kunt u lezen in dit 

‘Uitvoeringsprogramma bestaande woningvoorraad’. 

Hamit Karakus 

Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening
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1 Inleiding en leeswijzer

“We willen dat mensen met plezier in Rotterdam wonen. Met dat doel voor ogen 

investeren we de komende jaren fors in de stad. Daarmee dragen we bij aan de 

kwaliteit van het bestaan van alle Rotterdammers. Nog steeds verlaten mensen met 

midden- en hogere inkomens Rotterdam. Eén van de oorzaken van het vertrek is de 

eenzijdige woningvoorraad. Ons antwoord hierop is dat we Rotterdam als woonstad 

aantrekkelijker maken. We zetten het reeds ingezette ambitieuze bouwprogramma 

voort en richten dit meer in op de wensen van de consument. De ontwikkeling van 

nieuwe, aantrekkelijke woonmilieus is gebaseerd op wat (toekomstige) bewoners 

vragen. Nieuw is de robuuste aanpak van de verbetering van de woningvoorraad. In 

een stad waar men met plezier woont, is de woon- en leefomgeving op orde.”

Kernachtiger dan met deze woorden uit het Rotterdamse collegeprogramma 2006-2010 - ‘Rotter-
dam, de stad van aanpakken voor een Rotterdams resultaat’ - kan de inzet op de Rotterdamse 
woningmarkt niet worden getypeerd. Rotterdam wil een aantrekkelijker woonstad worden en 
blijven. Om dit te bereiken zal de bestaande woningvoorraad moeten worden aangepakt en 
opgeknapt. De bestaande woningvoorraad is, mits in goede staat, een cruciaal onderdeel van een 
aantrekkelijk Rotterdam.

Aandacht voor de bestaande voorraad is op zich niet nieuw, de programma-aanpak die gekozen 
is wel. De keuze voor een programma-aanpak heeft meerdere positieve consequenties. De 
belangrijkste zijn dat er uitdrukkelijk op samenhang in onderdelen wordt gestuurd en dat 
prioriteitsstelling plaatsvindt vanuit de centrale collegedoelstellingen. Bijsturing gebeurt vanuit 
een integrale monitoring. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende projecten in hun onderlinge 
samenhang te zien en uitdrukkelijke keuzen te maken die vanuit de in deze nota geformuleerde 
doelstellingen worden gemotiveerd.

Programma in opbouw
Het programma bestaande woningvoorraad is in opbouw. Dit uitvoeringsprogramma legt 
daarvoor de basis. Vervolgens zal dit plan gedurende 2007 nader worden uitgewerkt, aangevuld 
en aangescherpt. Een deel van het programma is dus al volop in uitvoering, terwijl het 
uitvoeringsprogramma voor andere onderdelen een eerste aanzet geeft. Samen met de betrokken 
partners, in de eerste plaats de woningcorporaties en deelgemeenten, volgt de verdere uitwerking.

Leeswijzer
In dit uitvoeringsprogramma wordt uiteengezet hoe ‘In de Steigers - Programma Bestaande 
Woningvoorraad’ wordt uitgevoerd en welke doelstellingen hierachter zitten. In hoofdstuk 2 wordt 
de methodiek van programmamanagement geïntroduceerd. Doelstellingen, de resultaten en de 
activiteiten, die in een dynamische relatie met elkaar staan, worden toegelicht. In bijlage 3 wordt 
de gehanteerde methodiek uitgebreider behandeld. Tevens wordt in hoofdstuk 2 de relatie gelegd 
met het Collegeprogramma en de Stadsvisie.
In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op enkele uitgangspunten van waaruit het programma is 
opgezet en wordt uitgevoerd. Deze zijn samenwerking, efficiëntie, vernieuwend, handhaven en 
verleiden, en tot slot zichtbaarheid.

Hoofdstuk 4 vormt vervolgens de kern van dit uitvoeringsprogramma. In dit hoofdstuk worden 
de drie hoofdactiviteiten binnen het programma benoemd. De meest omvangrijke daarvan is 
hoofdstuk 4.1: Verbetering particuliere woningen. Daarbinnen vallen Verbeteren beheerstructuur 
van VvE’s, aanwijzing van adoptiegebieden, voltooien bestaande hot spots en benoemen 
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nieuwe hot spots, speldenprikken, verbetering historische gevelwanden en verbetering overige 
woningen. Gezien de meervoudige aanpak wordt de relatie tussen de onderdelen toegelicht. 
Hoofdstuk 4.2 behandelt de verbetering van de corporatiewoningen en de samenwerking tussen 
gemeente en corporaties hierin. Hoofdstuk 4.3 is gewijd aan de derde hoofdactiviteit binnen 
deze uitvoeringsnota: de verkoop van huurwoningen. Hoofdstuk 4.4 ten slotte gaat in op de 
zeven Rotterdamse wijken die zeer recent door het Rijk zijn aangewezen om uit te groeien tot 
prachtwijken.

Hoofdstuk 5 schetst de organisatie van het programma en beschrijft verantwoordelijkheden, 
trekkers, ambtelijke inbreng, afstemming met corporaties en samenwerking met rijk en 
deelgemeenten. 
Hoofdstuk 6 gaat in op de financiën. In hoofdstuk 7 wordt ruim aandacht besteed aan de opzet 
van de monitoring, die per activiteit of onderdeel zal plaatsvinden. Tot slot volgt in hoofdstuk 
8 een korte samenvatting van alle resultaten van ‘In de Steigers - Programma Bestaande 
Woningvoorraad’.

De bijlagen verschaffen belangrijke informatie die als onderligger voor de nota dienen. Allereerst 
in bijlage 1 de brief die de Maaskoepel op 13-04-2006 aan het College van B&W Rotterdam heeft 
gestuurd en waarnaar in de nota enige malen wordt verwezen. In bijlage 2 komt de methodiek van 
programma-management aan bod. 
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2 doelstellingen, resultaten en activiteiten

Programmamanagement
Het collegeprogramma rept van een nieuwe, robuuste aanpak van de verbetering van de 
woningvoorraad. Deze aanpak krijgt in deze uitvoeringsnota vorm aan de hand van programma-
management. De kern van programmamanagement is dat wordt gestuurd op doelstellingen. 
Om deze doelstellingen te bereiken zijn concrete, meetbare resultaten benoemd, die middels 
activiteiten worden behaald. In de programma-aanpak staan doelen, resultaten en activiteiten in 
een dynamische relatie tot elkaar. Het gaat om de ambities die uiteindelijk verwezenlijkt moeten 
worden. De relatie tussen de factoren is met name van belang in het monitoren van de voortgang 
en het doelbereik. Daarover meer in hoofdstuk 7.
In bijlage 2 worden de gehanteerde methodiek en de dynamiek van het proces toegelicht.

doelstellingen
Voor het Programma Bestaande Woningvoorraad vormen het collegeprogramma en de Stadsvisie 
(ook wel de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie genoemd) de belangrijkste kaderstellende 
documenten. Hierin staan de centrale doelen geformuleerd, waaraan het programma een 
bijdrage moet gaan leveren. De voor dit programma meest relevante tekstpassages uit het 
collegeprogramma zijn:

“De komende vier jaar werken we aan een betere stad. We willen een actieve, werkende, 
zorgzame en bruisende stad waarin alle Rotterdammers zich thuis voelen en waar mensen zich 
met elkaar verbonden voelen.
• Een stad waar iedereen meetelt en iedereen meedoet.
• Een stad waar het veilig is en waar mensen zich veilig voelen.
• Een aantrekkelijke stad waar mensen plezierig wonen.
• Een stad met een krachtige economie.

We stellen de komende vier jaar alles in het werk om van Rotterdam een plezierige woonstad 
te maken. We gaan de uitstroom van mensen met een goede opleiding tegen en maken de 
stad aantrekkelijker voor huishoudens met kinderen. Ook Zuid moet aantrekkelijker worden en 
daartoe sluiten we een pact met corporaties en andere partners.”

De Stadsvisie rust op 2 pijlers: het versterken van de economische structuur en het creëren van 
een aantrekkelijke woonstad. De aanpak van de bestaande woningvoorraad moet een bijdrage 
leveren aan die tweede pijler. In de Stadsvisie valt in dit verband het volgende te lezen:

“De Rotterdamse economie vraagt om een aantrekkelijke woonstad voor haar goed 
opgeleide personeel (kenniswerkers). De kwaliteit in de stad wordt een steeds belangrijkere 
concurrentiefactor en Rotterdam scoort daarop niet hoog genoeg. […] Rotterdam wil de 
selectieve migratie, die de vitaliteit van de stad aantast tegengaan. Binnen de stad zijn ruim 
voldoende locaties beschikbaar om aantrekkelijke woonmilieus te realiseren. Rotterdam is het 
kansrijkste als zij uitgaat van de kracht van de stad. Er zijn nu al zeer gewilde wijken, mooie 
parken, singels en monumenten. De strategie voor de aantrekkelijke woonstad gaat niet uit van 
een nieuwe start, maar van het uitbouwen van deze bestaande sterke wijken. Het gaat om het 
aansluiten bij bestaande identiteit en imago. Door deze uit te bouwen ontstaat een ‘olievlek’.

Een steeds groter groep bewoners kan draagvlak leveren voor winkels en voorzieningen. Sterke 
plekken groeien uit tot sterke wijken. […] In een aantal wijken met veel particuliere woningen 
in Oud Zuid (Oud Charlois, Carnisse) en Delfshaven dreigt verval. Gemeente, corporaties en 
particulieren moeten nu pro-actief handelen en investeren om dit te voorkomen. Dat vraagt 
om maatwerk per wijk: voor iedere buurt wordt een gebiedsplan gemaakt waarin aangegeven 
wordt wat het gewenste profiel is en welke investeringen nodig zijn in woningen, buitenruimte, 
veiligheid en voorzieningen.
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Verbetering van het functioneren van de Verenigingen van Eigenaren is overal noodzakelijk. 
Op sommige plekken is het verval al zover voortgeschreden, dat alleen nog de intensieve 
vernieuwingsaanpak helpt die eerder met succes is toegepast op de meest verloederde 
plekken in de stad (de zogenaamde ‘hot spots’). Instrumenten als gedwongen particuliere 
woningverbetering, aanpak van huisjesmelkers , interventieteams en bestrijding van illegale 
bewoning en wietplantages, maar ook sloop-nieuwbouw, samenvoegen van woningen en 
verkoop voor geringe bedragen met verplichting tot woningverbetering, leiden tot nieuwe 
perspectieven voor achterstandswijken. Ook de komende jaren zal de hot spot-aanpak forse 
investeringsbedragen vergen.”

Centraal staat de ambitie een aantrekkelijke woonstad te worden. De volgende doelstellingen 
worden gedestilleerd die richtinggevend zijn voor het programma:
• Minder selectieve migratie
• Betere kwaliteit van de woongebieden
• Hogere bewonerstevredenheid

Belangrijk is te constateren dat het Programma Bestaande Woningvoorraad één van de 
programma’s is die bijdraagt aan deze doelstellingen, en dan ook nog eens uitdrukkelijk vanuit de 
fysieke pijler. Ook vanuit de programma’s als het Pact op Zuid en Herstructurering wordt hard
gewerkt aan deze zelfde doelstellingen. 

resultaten
In het Collegeprogramma zijn concrete resultaten benoemd, die moeten leiden tot het bereiken 
van de bovenstaande doelstellingen:

“Ons doel is om in deze collegeperiode 9.500 woningen op te knappen, deels van particulieren 
en deels van corporaties. We spreken particulieren aan op hun eigen verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van hun woning(en). Daar hoort bij dat we particuliere verhuurders en 
eigenaarbewoners aanzetten om te investeren in de verbetering en het onderhoud van hun 
woning(en), onder meer door middel van de hotspotaanpak. Een belangrijk deel van de 
particuliere woningverbeteringsopgave ligt in de gebieden die vallen onder het Pact op Zuid 
en in de nieuwe hotspot-gebieden. De Rotterdamse woningcorporaties werken mee om de 
particuliere voorraad op te knappen.
(...)
Met de woningcorporaties spreken we af dat zij 7.200 van hun huurwoningen verkopen 
waardoor er meer eigenaar-bewoners komen in Rotterdam. Aankoop zorgt voor een grotere 
binding van mensen met hun woning en hun buurt. Het extra aanbod van goedkope en 
middeldure koopwoningen is een flinke toevoeging van nog ontbrekende treden op de 
Rotterdamse woonladder.”

De verbetering van de particuliere woningen heeft in de Stadsvisie de zogenaamde VIP-status 
verkregen. In totaal 13 projecten zijn benoemd als Very Important Projects. De VIP-status geeft 
projecten extra focus. Ook neemt de gemeente zich voor om de procesmatige aanpak van deze 
projecten, met extra aandacht voor de samenwerking met andere (markt)partijen en overheden, te 
verbeteren en vernieuwen. Het VIP-project aanpak bestaande voorraad is gespecificeerd naar het 
gebied Oud Zuid; de wijken Oud Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Bloemhof-Hillesluis en Tarwewijk.

De geformuleerde resultaten moeten binnen de collegeperiode van vier jaar (2006-2010) worden 
gehaald. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat en is een korte toelichting gegeven 
op wat onder het benoemde resultaat moet worden verstaan. Deze definities zullen in de loop 
van 2007 worden voorgelegd aan de Rekenkamer om zekerheid te krijgen dat de resultaten op de 
juiste wijze worden ingevuld.
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resultaat Aantal

Verbetering particuliere woningen
Als start van de verbetering geldt dat de particuliere woning in een zodanig traject  �.000
is geplaatst dat zeker is dat een meerjarig onderhoudsplan wordt uitgevoerd of een
anderszins ingrijpende verbetering. Van een deel van de woningen wordt de VvE
geactiveerd. Van een deel van de woningen wordt de karakteristieke gevelwand
met subsidie opgeknapt.
 
Verbetering corporatiewoningen
Als startmoment voor verbetering geldt dat de corporatie aan de dS+V heeft gemeld  4.�00
dat feitelijk begonnen is met de verbetering van het complex waartoe de woning
behoort. Onder verbetering wordt verstaan: ingrepen in de ontsluiting van een
gebouw, ingrepen in de woningplattegrond en/of verbetering van installaties.
 
Verkoop sociale huurwoningen
De corporatiewoning moet zijn verkocht aan een particulier t.b.v. eigen bewoning. �.200

Activiteiten
De volgende activiteiten worden ontplooid om de genoemde resultaten te bereiken. Deze vormen 
de kern van deze uitvoeringsnota en worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt:
• Verbetering particuliere woningen
 - Versterken beheerstructuur VvE’s
 - Voltooien bestaande hotspots
 - Nieuwe hotspots
 - Speldenprikken
 - Adoptiegebieden
 - Opknappen historische gevelwanden
 - Verbeteren overige woningen
• Verbetering corporatiewoningen
• Verkoop sociale huurwoningen

In de onderstaande figuur is de onderlinge verhouding tussen de doelstellingen, resultaten en 
activiteiten weergegeven.

Figuur 1: doel-inspanningen matrix
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� Uitgangspunten van de aanpak

Alvorens in te gaan op de programmaonderdelen en de inzet daarop, wijden wij een kort hoofdstuk 
aan de specifieke uitgangspunten die wij in onze aanpak hanteren:
• Samenwerking
• Efficiëntie
• Vernieuwend
• Handhaven en verleiden
• Zichtbaarheid

Samenwerking
Samenwerking met de betrokken partners is een voorwaarde om van de aanpak van de bestaande 
voorraad een succes te maken. 

De aan te pakken woning-voorraad is in handen van particuliere eigenaren en woningcorporaties. 
Zonder hun medewerking is het onmogelijk om de gestelde ambities te realiseren. Het is dus zaak 
de eigenaren en de corporaties als partners tot medewerking te bewegen, om mee te werken en 
te investeren. Draagvlak is hierbij een sleutelbegrip. Bij de particuliere eigenaren is een individuele 
benadering nodig. Daarbij is een onderscheid nodig tussen eigenaar-bewoners en eigenaar-
verhuurders en tussen welwillende en malafide eigenaren.
De corporaties hebben er bij het College van B&W gezamenlijk op aangedrongen om een 
krachtig beleid te voeren ten aanzien van de bestaande voorraad. De Maaskoepel heeft op 13 
april 2006 een brief gestuurd aan het nieuwe college van B&W. In deze brief (zie bijlage 1) geeft 
de Maaskoepel aan dat de gezamenlijke corporaties “voor de komende jaren graag concrete 
samenwerkingsafspraken willen maken en de inzet bepalen voor de aanpak voor de grote opgaven 
die er liggen voor Rotterdam”. In hoofdstuk 4 wordt dit nader uitgewerkt op operationeel niveau.

efficiëntie
Dit uitgangspunt sluit voor een deel aan bij het vorige. Omdat Rotterdam een dynamische stad is 
waar veel gebeurt en waar veel beleid wordt ontwikkeld, waken wij ervoor nieuwe instrumenten 
te ontwikkelen waar bestaande instrumenten vigeren en functioneren. Daarbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan het beleid zelf - zoals in de hotspotgebieden - maar vooral ook in ondersteunende 
instrumenten zoals monitoring. Zo bestaat er bijvoorbeeld reeds een monitor voor de hotspots. 
Daarnaast zoeken wij nauwe samenwerking met aanpalende programma’s waar het gaat om 
het meten van effecten op doelstellingenniveau, zoals sociaal-economische klasse, ervaren en 
feitelijke woonkwaliteit. Programma’s als Pact op Zuid en Herstructurering hebben - in ieder geval 
voor wat de fysieke aanpak betreft - vrijwel dezelfde doelstellingen als het Programma Bestaande 
Voorraad.

Vernieuwend
Het succes van het programma moet niet alleen worden afgemeten aan de te behalen kwantita-
tieve resultaten. Belangrijker is het om structurele oplossingen te bieden voor de slechte delen 
in de bestaande woningvoorraad. Dit vereist een vernieuwende aanpak en onconventionele 
oplossingen gericht op een structurele verbetering in het beheer en onderhoud van panden.
Een goed voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van nieuwe financierings- en subsidiëring-
constructies voor verbetering en onderhoud van woningen. Dit moet het eigenaren mogelijk maken 
om tot verbetering van hun bezit over te gaan zonder forse subsidiëring door de gemeente. De 
ontwikkeling van deze nieuwe financieringsarrangementen doen we niet alleen. We werken hierbij 
nauw samen met banken (zoals RABO, ING en BNG) en financiële productontwikkelaars.

Handhaven en verleiden
Handhaven en verleiden zijn twee kanten van dezelfde medaille. In gebieden met een slechte 
woningvoorraad zal vaak gestart moeten worden met een streng beleid ten aanzien van alles 
wat niet mag. Wietplantages, illegale kamerverhuur, huisjesmelkers, moeten met een sluitend 
repressief beleid worden bestreden. Pas als de meest negatieve activiteiten uit de wijk zijn gedrukt 
zal een verbeterbeleid kans van slagen hebben. Dit heeft alles te maken met het gegeven dat 
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eigenaren pas bereid zullen zijn om investeringen in hun bezit te plegen wanneer ze het gevoel 
hebben dat dit zal bijdragen aan een waardeontwikkeling van het vastgoed in de wijk. Op deze 
wijze laten de investeringen in onderhoud zich immers (gedeeltelijk) terugverdienen vanuit de 
verhoogde verkoopprijs.

Is het sociale klimaat in de wijk gestabiliseerd, dan is het vervolgens zaak om eigenaren te 
stimuleren tot het plegen van investeringen in hun bezit. Hierbij gaat het om het realiseren van een 
delicaat evenwicht tussen stimuleren en dwang. Door het aanbieden van een aantrekkelijk pakket 
van begeleiding, financiering en eventueel subsidiering moeten eigenaren worden gestimuleerd tot 
het plegen van onderhoud. Gelijktijdig moet ook duidelijk zijn dat het hier geen vrijblijvende aanpak 
betreft en dat de gemeente indien nodig ook het noodzakelijke onderhoud zal afdwingen. Hierbij 
moet het van meet af aan duidelijk zijn dat meewerken voordeliger is dan nietsdoen.

Zichtbaarheid
Bewoners in de stad moeten de vorderingen en verbeteringen duidelijk kunnen waarnemen. 
Resultaten worden daarom duidelijk gecommuniceerd en zichtbaar gemaakt. Waar de zaken wat 
minder lopen wordt dit uitgelegd. Dit punt wordt nader uitgewerkt in een communicatiestrategie.
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4 Programmaonderdelen

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak voor de verschillende programmaonderdelen. Het betreft de 
volgende onderdelen:
   
4.1 Verbetering particuliere woningen
 4.1.1 Versterking beheerstructuur VvE’s
 4.1.2 Adoptiegebieden
 4.1.3 Voltooien bestaande hotspots
 4.1.4 Nieuwe hotspots
 4.1.5 Speldenprikken
 4.1.6 Opknappen historische gevelwanden
 4.1.7 Verbetering overige woningen 

4.2 Verbetering corporatiewoningen

4.3 Verkoop sociale huurwoningen

Iedere paragraaf sluit af met een tabel waarin (voor zover relevant) is samengevat:
• Welke resultaten zijn behaald in 2006
• Welke resultaten zijn voorzien in 2007
• Welke resultaten bereikt moeten zijn aan het einde van de collegeperiode in 2010.
De algemene organisatorische uitgangspunten die nodig zijn om de resultaten te bereiken, zijn 
opgenomen in hoofdstuk 5.

4.1 Verbetering particuliere woningen

Om deze collegeperiode 5.000 particuliere woningen te kunnen verbeteren, zijn verschillende 
activiteiten benoemd. Op deze activiteiten zijn enkele algemene uitgangspunten van toepassing.

Verdeling noord-Zuid
Bij het realiseren van 5.000 opgeknapte particuliere woningen ligt het zwaartepunt van de 
opgave in Rotterdam-Zuid. Grofweg wordt hierbij de verdeling 75% op Zuid en 25% op Noord 
aangehouden. Dit is verder geconcretiseerd door de aanwijzing van adoptiegebieden (zie 
paragraaf 4.1.2).

Veiligheid en handhaving
Een waardestijging van het onroerend goed is een voorwaarde voor een succesvolle aanpak in de 
particuliere voorraad. Alleen dan zullen huiseigenaren en corporaties (zie paragraaf 4.1.2) bereid 
zijn om te investeren. Hierbij is veiligheid in de wijk de ‘bodem’. Als de veiligheid in een gebied 
niet is gegarandeerd, dan zullen investeringen uitblijven. In onveilige gebieden moet dus eerst 
een bodem worden gelegd door maatregelen ter verbetering van de veiligheid, voordat er fysiek 
zal worden geïnvesteerd. Dit vereist een krachtige voortzetting van gerichte handhaving van de 
woonregels en de aanpak van malafide huiseigenaren. Hiervoor is nauwe samenwerking met de 
Directie Veiligheid en de stadsmariniers vereist. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 5.

Aankoop van panden
Zonder de medewerking van de eigenaren is het verbeteren van het particulier bezit een 
onmogelijke opgave. De aanpak zal daarom in veel gevallen starten met een ondersteunend beleid 
richting de welwillende eigenaren. Onderdeel daarvan is het tegengaan van zaken die niet mogen, 
zoals hennepkwekerijen en illegale verhuur. Welwillende eigenaren zullen mede daardoor, al dan 
niet met financiële steun van gemeente of corporatie, naar verwachting bereid zijn om hun woning 
op te knappen.
Voor eigenaren die weigeren hun panden op te knappen én daartoe niet gedwongen kunnen 
worden, of welwillende eigenaren die financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de benodigde 
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investeringen te doen, zijn andere maatregelen nodig. Eén van de middelen die daarbij strategisch 
ingezet kunnen worden is de aankoop van panden. In de brief van de Maaskoepel aan het College 
van B&W (zie bijlage 1) geven de corporaties aan dat zij hierbij een rol willen spelen:
“De inzet van handhavingsinstrumenten blijft noodzakelijk, maar de aankoop van deze panden 
(van malafide verhuurders) levert vaak een beter perspectief op. Aankoop zou zich in de 
huidige onroerendgoedmarkt moeten richten op de ‘rotte kiezen’. Naast deze acupunctuur kan 
het stimuleren van particuliere woningverbetering door bonafide eigenaren wenselijk zijn. De 
corporaties zijn bereid om gezamenlijk, naar vermogen, een aanzienlijke extra investering te 
leveren in de aanpak van deze gebieden”.

Aankoop van panden is echter geen doel op zich. Alleen op strategische plekken zal tot aankoop 
worden overgegaan. Het OBR maakt hiertoe een aanzet voor een verwervingsstrategie, die 
vervolgens in het kader van de prestatie-afspraken met de corporaties (zie paragraaf 4.1.2) nader 
wordt vormgegeven.

Verbeteren instrumentarium
Voor de verbetering van de bestaande particuliere woningvoorraad zijn al veel instrumenten 
ontwikkeld. Een overzicht van deze instrumenten is opgenomen in bijlage 2. Een van de meest 
gangbare werkwijzen is de complexgewijze particuliere woningverbetering. Hierbij wordt een 
heel bouwblok op grond van de Woningwet aangeschreven om het achterstallig onderhoud weg 
te werken, waarbij eigenaren de mogelijkheid krijgen om geldelijke steun aan te vragen. Deze 
combinatie van de wortel (subsidie) en de stok (aanschrijving) is zondermeer succesvol is te 
noemen, maar toch kleven er twee nadelen aan.
Ten eerste is deze methode over het algemeen niet geschikt om de voorraad te differentiëren. 
Samenvoeging van woningen of vergroting door ‘optoppen’, ‘aanpuisten’ of anderszins is met 
deze aanpak niet goed mogelijk. Ten tweede leidt deze aanpak niet tot een verbetering van de 
beheerstructuur van het bouwblok na herstel. Bij het verstrekken van subsidies worden standaard 
aan het beheer en onderhoud voorwaarden gesteld. Deze kunnen echter onvoldoende voorzien in 
een goed onderhoud voor de toekomst, omdat de subsidievoorwaarden voor slechts een beperkt 
aantal jaren zijn te stellen. Het gevolg hiervan is dat de verpaupering na de ingreep op termijn 
weer kan toeslaan.

Op beide punten willen we verbeteringen realiseren. Daartoe is sprake van een voortdurende 
evaluatie van het ingezette instrumentarium en een zoektocht naar aangepaste of nieuwe 
creatieve instrumenten om zo het arsenaal aan mogelijk in te zetten maatregelen uit te breiden.

Enerzijds vragen we het rijk nieuwe wet- en regelgeving. Voor de verbetering van de beheer-
structuur vragen we wetgeving van het rijk die overkoepeling van kleine Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s) mogelijk moet maken. Door vergroting van de VvE kan de vereniging een 
beter onderhoudsregime voeren, waarmee het onderhoud in de toekomst beter is gewaarborgd. 
Ook vragen we van het rijk regelgeving die het mogelijk moet maken om het onderhoudsregime 
van VvE’s in gebieden waar de kwaliteit van het VvE-bezit aantoonbaar achteruitgaat wettelijk 
te normeren. Denk hierbij aan een meerjarig onderhoudsplan met bijbehorende begroting, 
verplichte reservering overeenkomstig dit plan en verplichting tot daadwerkelijke uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden.

Anderzijds werken we als gemeente zelfstandig aan een onderhoudsbeheer constructie voor 
kleine VvE’s. Deze heeft als doel het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het 
waarborgen van toekomstig onderhoud. (zie 4.1.1). In dit traject wordt tevens veel aandacht 
besteed aan het ontwikkelen van nieuwe financieringsarrangementen die het mogelijk moeten 
maken om ook op het gebied van woningdifferentiatie meer te kunnen doen. Daarbij wordt nauw 
samengewerkt met een aantal financiële instellingen (RABO, ING, SVN).

4.1.1 Versterking beheerstructuur Vve’s

Voor een goede kwaliteit van het deel van de bestaande woningvoorraad dat niet in eigendom is 
van woningcorporaties zijn goed functionerende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) van groot 
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belang. Rotterdam telt ongeveer tienduizend VvE’s. Een groot aantal daarvan is niet actief. Een 
oorzaak is dat ze maar weinig leden tellen. In de praktijk blijkt dat met name kleine VvE’s (te) 
weinig doen aan onderhoud. Toch zijn woningbezitters verplicht hun huis te onderhouden. De 
gemeente kan woningbezitters met een aanschrijving dwingen om het onderhoud op orde te 
brengen, maar eigenlijk is het dan al te laat. We moeten juist voorkomen dat blokken verloederen. 
Met een grote vereniging wordt dat makkelijker. Een professioneel bestuur met een voorzitter, 
een penningmeester en een secretaris kan met de leden een onderhoudsplan opstellen en laten 
uitvoeren.

Een woning in een goed onderhouden huizenblok of straat is meer waard en dat is in het belang 
van alle eigenaren. In dit kader is gestart met het project ‘Versterking beheer van Verenigingen 
van Eigenaren’. Dit project vormt een centrale pijler binnen het programma Bestaande 
Woningvoorraad. Hiermee wordt een invulling gegeven aan de Collegedoelstelling om particuliere 
verhuurders en eigenaar-bewoners aan te zetten tot investeren in verbetering en onderhoud van 
hun woning. Vanuit de afdeling Toezicht Gebouwen van dS+V is in 2006 hard gewerkt aan de 
voorbereidingen en inmiddels is het opstellen van een plan van aanpak in volle gang. Tegelijkertijd 
worden er gesprekken gevoerd met partijen (banken, NHG, VNG, VROM, SVn, corporaties, SEV, 
Vereniging Eigen Huis, VvE-belang, Finatrum) over de inhoudelijke invulling van het project. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de ontwikkeling van financieringsinstrumenten, oriëntatie op 
mogelijke pilotgebieden en vormgeving van preventie-activiteiten. Het Plan van Aanpak zal in 
mei 2007 gereed zijn.

doelstelling en viersporen aanpak
De doelstelling van het project ‘Versterken beheerstructuur van Verenigingen van Eigenaren’ is het 
stimuleren en zo mogelijk verplichten van VvE’s om:
• actief te worden en te blijven;
• het achterstallig onderhoud in beeld te brengen en weg te werken;
• het toekomstig onderhoud in beeld te brengen, er voor te reserveren en dat onderhoud ook uit 

te (laten) voeren.

In het plan van aanpak worden vier sporen nader uitgewerkt, in samenwerking met woning-
corporaties, marktpartijen, belangenorganisaties én eigenaren:
• Promotie: informeren van woningzoekenden en huiseigenaren, onderhoud ‘op de kaart zetten’ 

en huiseigenaren ervan doordringen dat goed onderhoud noodzakelijk is.
• Serviceorganisatie: samen met marktpartijen komen tot een model, waarbij een serviceorgaan 

op wijkniveau het onderhoud voor kleine VvE’s gaat organiseren op basis van een meerjaren-
onderhoudsplan.

• Handhaving (tevens wetgeving- en lobbytraject) waarbij we streven naar een beter gemeentelijk 
instrumentarium en het overkoepelen van VvE’s.

• Vangnet: ontwikkelen van instrumentarium voor huiseigenaren die structureel de 
onderhoudslasten niet kunnen dragen.

Pilot
Een eerste pilot zal naar verwachting in Oud Charlois starten in de tweede helft van 2007. 
Deze eerste pilot zal zich vooral richten op het inzichtelijk maken van de noodzakelijke onder-
houdskosten van toekomstig onderhoud. Door deze inzichten te verbinden met de kosten van het 
wegwerken van achterstallig onderhoud kan worden onderzocht wat de totale onderhoudskosten 
over langere termijn zijn.
Volgens de systematiek van het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) bij Maatschappelijk Verantwoord 
Eigendom (MVE) woningen kan de totale onderhoudsbehoefte over een groot aantal jaren tegen 
een vast maandbedrag worden afgekocht (verzekerd onderhoud). Door deze aanpak te koppelen 
aan een hierop toegesneden methodiek ter financiering en/of subsidiëring verwachten wij een 
flinke impuls aan de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad in de oude stadswijken te kunnen 
geven. Samen met het WBR en Woonbron worden de mogelijkheden daartoe nader onderzocht.
De pilot zal worden gevolgd door een of meerdere pilots om te onderzoeken of ook op het gebied 
van woningdifferentiatie innovatieve financierings- en/of subsidiëringsproducten kunnen worden 
ontwikkeld. Zo ontstaat er in de loop van 2007 concreet inzicht in de mogelijkheden ter versterking 
van het VvE-beheer.
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resultaten versterken beheerstructuur Vve’s

2006 Oriënterende gesprekken met externe partijen (banken, NHG, VNG, VROM,  
 SVn, corporaties, SEV, Vereniging Eigen Huis, VvE-belang, Finatrium
 Nadere samenwerking met WBR en Woonbron m.b.t. versterking
 beheerstructuur kleine VvE’s.

2007 Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld (in mei)
 Start pilot in Oud Charlois (2e helft 2007).

Einde Goed functionerende onderneming t.b.v. onderhoud en beheer van kleine 
collegeperiode VvE’s in oude stadswijken.

4.1.2 Adoptiegebieden

Een van de onderwerpen waar de Maaskoepel in de eerdergenoemde brief van 13 april 2006 
expliciet aandacht voor vraagt is “intensievere inzet voor verpauperde buurten; kopen voor 
de buurt”. In de betreffende brief bieden de Rotterdamse corporaties aan om in de komende 
collegeperiode:
• Samen met de gemeente extra panden aan te kopen, te verbeteren, en opnieuw op een 

positieve maatschappelijke ondernemersrol en een bijdrage uit hun vermogen inzetten voor de 
grote investeringen, die hiervoor nodig zijn.

• Dit gericht te doen in nader te bepalen delen van de stad, op basis van een gezamenlijke 
analyse door gemeente en corporaties van de grootste knelpunten.

• In deze gebieden niet alleen in te zetten op deze aangekochte panden, maar op de revitalisering 
van de gehele buurt.

• Hierbij samen te werken met overige vastgoedeigenaren en alle bewoners in het desbetreffende 
gebied, om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Ook particuliere woningverbetering kan 
hierbij een instrument zijn.

Op hun beurt verwachten de corporaties van de gemeente:
• Ondersteuning van deze aanpak met alle juridische en bestuurlijke middelen die de gemeente 

ter beschikking staan.
• Inbreng van expertise en menskracht, noodzakelijk voor een krachtdadige 

uitvoeringsorganisatie.
• Creatieve cofinanciering en inzet van financieel georiënteerde innovatiekracht (zie brief 

Maaskoepel in bijlage 1).

De corporaties vragen dus extra aandacht voor nog nader te benoemen gebieden binnen de ruit. 
Vooral gebieden met relatief veel particulier bezit, waar aankoop de enige garantie kan bieden 
op een structurele verbetering, komen hiervoor in aanmerking. De nadere benoeming van de 
gebieden willen de corporaties samen met de gemeente doen.

Op 9 november 2006 hebben de directeuren van de corporaties en OBR en dS+V nadere invulling 
gegeven aan het verzoek deze gebieden aan te wijzen. Tijdens een bijeenkomst is gezamenlijk 
bepaald in welke delen van de stad extra inzet nodig is in de particuliere voorraad. Deze gebieden 
zijn door de corporaties ‘geadopteerd’. De verdeling is als volgt:
• Woonbron: Oud Mathenesse;
• DNU: Oud Charlois en Tarwewijk (voortzetting van de aanpak in de Mijnkintbuurt en de 

Millinxbuurt);
• Com·wonen: Carnisse, gericht op de Vogelbuurt en Eilandenbuurt;
• WBR: Bloemhof-Zuid en Hillesluis (met name gericht op de Beijerlandselaan);
• Vestia: Afrikaanderwijk en Bloemhof-Noord.
Deze verdeling sluit goed aan bij het eerder genoemde uitgangspunt dat ongeveer 75% van de 
opgave in Rotterdam-Zuid moet worden gerealiseerd.
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Profileringsstudie Oud Zuid
Van de bovenstaande adoptiegebieden valt alleen Oud Mathenesse niet binnen de oude stads-
wijken binnen het Pact op Zuid gebied. Dit maakt afstemming in de aanpak noodzakelijk. Voor 
Oud Charlois en Carnisse geldt bovendien dat DNU en Comwonen deze gebieden in nauwe 
samenhang willen oppakken. De ‘Profileringsstudie Oud Zuid’ moet een afwegingskader opleveren 
voor ruimtelijke ingrepen in de vijf adoptiewijken. De profielenstudie zal een hulpmiddel bieden 
om de effectiviteit te beoordelen van de maatregelen die op de middellange termijn zullen 
worden genomen. De studie moet voor de zomer van 2007 gereed zijn. Samen met de visie die 
is ontwikkeld voor de zuidelijke tuinsteden ontstaat zo een samenhangende visie op het gehele 
zuidelijke stadsdeel. Door het ontwikkelen van een heldere profilering van de wijken in onderlinge 
samenhang, kunnen de maatregelen op wijkniveau optimaal bijdragen aan de versterking van de 
positie van geheel Zuid en aan de herpositionering van de wijken ten opzichte van elkaar.

Plannen van aanpak adoptiegebieden
De adoptie houdt in dat de corporaties voor de betreffende gebieden het voortouw willen nemen 
in het opstellen van een plan van aanpak voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit gebeurt in 
nauwe afstemming met de (deel-)gemeente. De corporaties hebben tijdens de bijeenkomst van 
9 november 2006 aangegeven dat zij daar drie tot zes maanden voor nodig zullen hebben. Dit 
betekent dat de plannen uiterlijk in mei 2007 gereed moeten zijn. Op basis van deze plannen 
kunnen vervolgens de maatregelen ten aanzien van de particuliere woningvoorraad worden 
bepaald. Belangrijk aandachtspunt is dat de plannen van aanpak voor de afzonderlijke wijken dus 
gereed moeten zijn vóórdat de Profileringsstudie Oud Zuid is afgerond. Dit hoeft geen knelpunt te 
vormen doordat de beide trajecten door een nauwe afstemming gelijk op kunnen lopen.

Prestatieafspraken
De plannen van aanpak bieden dus het kader voor de te nemen maatregelen in de particuliere 
voorraad. Hoewel de plannen pas in de loop van 2007 beschikbaar komen, betekent dit niet dat er 
al op korte termijn acties mogelijk zijn. Vooruitlopend op de plannen van aanpak zijn namelijk nu al 
locaties aan te wijzen waar ingrijpen (aanschrijven, aankopen, etc.) op korte termijn noodzakelijk 
is. Het gaat hierbij in ieder geval om de nieuwe hot spots (zie paragraaf 4.1.4), waar de gemeente 
het voortouw in blijft houden. Maar ook daarbuiten zijn plekken aan te wijzen waar niet gewacht 
hoeft te worden op afronding van de plannen van aanpak.
Om te komen tot concrete afspraken over de inzet van de corporaties en gemeente ten aanzien 
van de particuliere woningvoorraad, wordt aansluiting gezocht bij het voorstel van de Maaskoepel 
om te komen tot concrete samenwerkingsafspraken (zie brief aan het College d.d. 13 april 2006). 
Prestatieafspraken worden in deze brief expliciet genoemd als middel.
De inzet is erop gericht om in mei 2007, maar uiterlijk in juli, met iedere corporatie afzonderlijk te 
komen tot prestatie-afspraken. Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt in concrete afspraken 
voor 2007 en (indien nodig) meer globale en procedurele afspraken voor de periode 2008-2010. 
Ondertekening van de afspraken gebeurt door de bestuursvoorzitters van de corporaties en 
wethouder Karakus.
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resultaten Adoptiegebieden

2006 -  Aanbod corporaties voor inzet in de particuliere woningvoorraad (zie brief
  Maaskoepel), inclusief toezegging van een bijdrage van € 35 miljoen.
 -  Overeenstemming tussen gemeente en corporaties over adoptiegebieden.

2007 -  In prestatie-afspraak vastleggen begrenzing adoptiegebied en aanwijzen
   particuliere woningen waarvoor al in 2007 verbetering in gang kan worden
  gezet (ondertekenen in mei).
 -  Start verbeteringstraject voor woningen die benoemd zijn in de
  prestatieafspraken.
 -  Gerichte aankoop van woningen door de corporaties en/of gemeente.
 -  Per adoptiegebied bepalen ruimtelijke ingrepen en duidelijkheid over 
  hoeveelheid te verbeteren particuliere woningen gedurende gehele 
  collegeperiode (rond de zomer gereed).

Einde  -  Eind 2007 zal per adoptiegebied duidelijk zijn hoeveel woningen er 
collegeperiode  verbeterd zullen worden in de collegeperiode.

4.1.� Voltooien bestaande hot spots

Een hot spot is een gebied van één of meer straten waar verpaupering, criminaliteit, vervuiling en 
verloedering het beeld bepalen. Het zijn de plekken waar huisjesmelkers illegaal kamers verhuren, 
waar slooplocaties en slecht onderhouden panden bijdragen aan een slechte uitstraling van de 
buurt. De hot spots worden aangepakt door inzet van gemeentelijke instrumenten, gericht op 
investeren, handhaven en beheren. Bovendien worden deze instrumenten op het juiste moment, 
op de juiste plek en in de beste samenhang ingezet voor een optimaal en snel resultaat.

De fysieke aanpak van de hot spots valt onder het programma Bestaande Woningvoorraad. Het 
gaat daarbij om handhaven en aanschrijven op achterstallig onderhoud. In het geval van de eerste 
generatie hot spots richt de aanpak zich ook op onteigenen en beheren van slooplocaties. Op 
de plekken waar panden gesloopt worden, worden door woningcorporaties, projectontwikkelaars 
of wijkontwikkelingsmaatschappijen nieuwe (koop)woningen gebouwd. De hot spot aanpak richt 
zich tevens op veiligheid, sociale en economische knelpunten. Hierbij heeft Directie Veiligheid (de 
stadsmarinier) de regie in handen.

In 2002 zijn negen hot spots aangewezen die in de periode 2003-2008 worden aangepakt. Het 
gaat om gebieden in de deelgemeenten Charlois, Feijenoord en Delfshaven:
• Mathenesserweg (Bospolder-Tussendijken; uitvoering gereed)
• Wielslag (Hillesluis; sloop gereed)
• Katendrechtse Lagedijk (Tarwewijk; sloop gereed)
• Riederbuurt-Noord (Hillesluis; grotendeels gereed, behalve Beijerkop-Oost en de Beukelaar)
• Dordtselaan (Tarwewijk)
• Bas Jungeriusstraat (Tarwewijk)
• Strevelsweg (Bloemhof/Vreewijk)
• Dirk Danestraat / Alhenablok (Spangen)
• Wallisblok en koppen Vosmaer (Spangen)

Alle ‘oude’ hot spots zullen volgens planning in 2008 zijn afgerond. De aanpak ligt vast in het 
Uitvoeringsprogramma Fysieke aanpak hot spots (vastgesteld door het College van B&W in 
augustus 2003), en de actualisatie daarvan uit 2005.
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resultaten oude hot spots 200�-2008

2006-2007 Verbetering gestart van circa 1.000 woningen

2008 Uitvoering ‘oude’ hot spots gereed; eindrapportage aan College B&W

4.1.4 nieuwe hot spots

De gekozen aanpak in de hot spots is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Daarom heeft het 
College van B&W besloten om de aanpak voort te zetten. Directie Veiligheid en dS+V hebben in 
overleg met de betrokken deelgemeenten, politie en OBR een selectie gemaakt van negen nieuwe 
hot spots. Dit is gebeurd op basis van variabelen als de veiligheidsindex, fysieke problematiek, 
drugsoverlast en malafide huiseigenaren. Ook is gekeken naar mogelijke overlap met ander 
stedelijke gebiedsgerichte programma’s, zoals herstructurering, Rotterdam zet Door en Pact 
op Zuid. Ook is gekeken naar de ‘Kanskaart van Nederland’, die op basis van onderzoek een 
overzicht biedt van verloedering in wijken.

De nieuwe hot spots zijn:

Nieuwe hot spots Adoptiegebied / wijk

1 Boulevard Zuid  Bloemhof/Hillesluis 
2 Westzijde Hillevliet / Dahliastraat / Jasmijnstraat / Putsebocht
3 Beijerkop West
4 Boergoensestraat / Maximilliaanstraat Oud Charlois
5 Oostvoornsestraat / Schilperoortstraat / Frans Bekkerstraat
6 Mijnkintbuurt  Tarwewijk
7 Verschoorblok
8 Schepenbuurt Oud-Mathenesse
9 Van Dorp (Mathenesserdijk) Tussendijken

De enige nieuwe hot spot die niet in een adoptiegebied ligt is de Van Dorp-locatie (Mathenesser-
dijk) in Tussendijken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de gekozen aanpak.

Figuur 2: negen nieuwe Hot Spots
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Net als voor de eerste generatie hot spots geldt dat de fysieke aanpak deel uitmaakt van het 
programma Bestaande Woningvoorraad. De veiligheids-, sociale en economische aanpak vallen 
onder de regie van de Directie Veiligheid. Voor de fysieke aanpak van de hot spots is een plan van 
aanpak opgesteld, dat afzonderlijk ter vaststelling aan het College van B&W is aangeboden. 

Aanpak nieuwe hot spots
In hoofdlijnen is een onderscheid te maken in hot spots waar per direct kan worden begonnen met 
de aanpak en hot spots waar nog nader onderzoek voor nodig is.
• In januari 2007 is de uitvoering van het Verschoorblok gestart.
• Voor de Westzijde Hillevliet / Dahliastraat / Jasmijnstraat en de Putsebocht is inmiddels een 

keuze gemaakt voor de gewenste aanpak, die is vastgelegd in het Plan van Aanpak Hot Spots.
• Dat geldt ook voor delen van de Boergoensestraat / Maximilliaanstraat, Van Dorp, 

Oostvoornsestraat / Schilperoortstraat / Frans Bekkerstraat, maar voor een aantal panden 
in deze hot spots is nog nader funderingsonderzoek in uitvoering. De resultaten van dat 
onderzoek zijn bepalend voor de aanpak en zullen rond de zomer beschikbaar zijn.

• De Schepenbuurt, de Mijnkintbuurt en (in mindere mate) de Beijerlandselaan onderscheiden 
zich van de andere hot spots, omdat dit grotere gebieden zijn. Hier is eerst een bredere visie 
nodig, die momenteel door dS+V in nauwe samenwerking met de stadsmarinier, deelgemeente 
en adoptiecorporatie wordt opgesteld. Voor de Beijerlandselaan is alleen een economische 
visie nodig. Voordat wordt begonnen met een fysieke aanpak, moet er duidelijkheid zijn over 
de toekomstplannen voor de begane grond functies (voornamelijk winkels). De deelgemeente 
Feijenoord werkt momenteel samen met het OBR aan de economische visie. Deze moet in 
maart 2007 worden aangeboden aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente.

resultaten nieuwe hot spots

2006 Nieuwe hot spots bepaald door Directie Veiligheid en dS+V en onderzoek
 naar te nemen fysieke maatregelen.

2007 Plan van Aanpak voor fysieke maatregelen nieuwe hot spots ter 
 besluitvorming in College B&W (april).
 Start verbetering van circa 350 woningen
 Voor enkele hot spots nadere besluitvorming rond de zomer, afhankelijk van:
 - resultaten funderingsonderzoek (575 woningen)
 - gereedkomen van economische visie Beijerlandselaan voor (winkel)-
  ruimtes op begane grond van panden (circa 400 woningen)
 - keuze voor renovatie of sloop-nieuwbouw (ruim 800 woningen).

Einde  Voor alle ‘nieuwe’ hot spots gestart met de uitvoering; naar schatting in totaal 
collegeperiode 2.050 woningen.

4.1.� Speldenprikken

Voor het bepalen van de nieuwe hot spots is in de hele stad geïnventariseerd waar problemen op 
het gebied van veiligheid, sociaal, fysiek en economie cumuleerden. Daarbij zijn gebieden naar 
voren gekomen waar de problemen beperkter van omvang zijn dan in de negen nieuwe hot spots, 
maar waar zeker de komende jaren extra aandacht voor nodig is. Deze gebieden zijn benoemd als 
speldenprikken.
Een speldenprik wordt gezien als een gebied waar de situatie niet zodanig ernstig is dat een hot 
spot-achtige benadering noodzakelijk is. Een gerichte aanpak van problemen, gericht op een klein 
aantal panden en eigenaren, inzet van het interventieteam, (sociaal) beheer, veiligheid en overlast 
zou voldoende moeten zijn om het gebied er bovenop te helpen. Hiermee wordt voorkomen dat 
het gebied op termijn een hot spot wordt. Ook bij de speldenprikken ligt de regie voor een integrale 
aanpak bij de stadsmariniers.
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De speldenprikken betreffen:

Speldenprik Adoptiegebied / wijk

- Putselaan tussen Sint Andriesstraat en Blazoenstraat Bloemhof/Hillesluis
- Zegenstraat / de Quackstraat / Landmanstraat / Verboomstraat e.o. Oud Charlois
- Zweedsestraat e.o. Oud Mathenesse
- Mijnsherenlaan  Tarwewijk
- Wevershoekstraat Tarwewijk
- Loofdakstraat Oude Noorden

Voor alle speldenprikken, inclusief de Loofdakstraat in het Oude Noorden, moet in 2007 duidelijk 
zijn wat de fysieke aanpak zal zijn. De eerste inventarisaties daarvoor zijn inmiddels al uitgevoerd.

resultaten Speldenprikken

2007 Besluitvorming over gewenste fysieke aanpak

Einde In alle speldenprikken is gestart met uitvoering van de fysieke aanpak;
collegeperiode volgens de huidige inschattingen gaat het in totaal om 400 woningen

4.1.6 Opknappen historische gevels

Een bijzonder onderdeel binnen het programma is het opknappen van historische gevels. Dit 
onderdeel zal in principe samenvallen met de reguliere aanpak van panden in het kader van 
andere onderdelen van het programma. Zo kan zich bijvoorbeeld binnen een hot spot een 
verwaarloosde historische gevel bevinden. Die gevel zal met het normale budget dat beschikbaar 
is voor het opknappen van het pand niet voldoende hersteld kunnen worden. In dat geval kunnen 
er vanuit het onderdeel ‘Verbetering historische gevels’ aanvullende middelen beschikbaar worden 
gesteld. Op die manier laten we de aanpak van de monumentale gevels samenvallen met andere 
maatregelen in deze gebieden, zodat het totale effect kan worden vergroot. De aanpak vanuit 
Monumenten bestaat uit het subsidiëren van de monumentale meerkosten die gemoeid zijn met 
het opknappen van de nog nader te selecteren gevels.

De aanpak ‘Opknappen historische gevels’ bevat globaal de volgende stappen:
• Bureau Monumenten van dS+V doet een voorstel voor een selectie van monumentale gevels 

die in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. Na afstemming met de andere 
onderdelen in het Programma Bestaande Woningvoorraad in april en advies van de Commissie 
Welstand en Monumenten in april of mei, zal dit voorstel vergezeld van een korte beleidsnotitie 
aan B&W worden voorgelegd via de wethouders Kaya en Karakus. Volgens planning zal dit in 
mei 2007 gebeuren.

• Na akkoord op de selectie en beleidsnotitie zal Bureau Monumenten een uitvoeringsregeling 
of verordening opstellen. Deze moet door B&W vastgesteld worden. Volgens planning zal dit in 
augustus 2007 gebeuren.

• Hierna wordt een communicatietraject opgestart om de eigenaren van de geselecteerde gevels 
op de hoogte te stellen van de subsidiemogelijkheden van monumentale meerkosten bij het 
renoveren van de gevel.

Uitgangspunten bij selectie gevels
Om te komen tot een selectie van gevels en een uitvoeringsregeling is er een aantal uitgangs-
punten geformuleerd. Deze zullen in een beleidsnotitie nader uitgewerkt worden. Deze is flexibel 
van opzet zodat in de loop van het proces aanpassingen kunnen worden doorgevoerd indien daar 
aanleiding toe is. Dit zal dan beargumenteerd voorgelegd worden. Enkele uitgangspunten bij de 
selectie:
• Alleen gevels die tezamen een gevelwand vormen, komen in aanmerking voor subsidie; 

afzonderlijke gevels vooralsnog niet. Een eerste inschatting is dat de selectie ongeveer 
vierhonderd gevels zal betreffen.
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• In eerste instantie worden gevels geselecteerd van woningen waar ook vanuit de 
adoptiegebieden, hot spots of speldenprikken van het Programma Bestaande Woningvoorraad 
inzet op wordt gepleegd. Als daar niet tot het aantal van vierhonderd kan worden gekomen, dan 
komen ook andere gebieden in aanmerking.

• Om de monumentale meerkosten te dragen voorziet de gemeente in eerste instantie in een 
subsidie van 50%. Door aansluiting op andere onderdelen uit het Programma Bestaande 
Woningvoorraad worden eigenaren gestimuleerd hun pand op te knappen, inclusief de gevel. 
Vanuit de monumentenaanpak van vierhonderd monumentale gevels is subsidie mogelijk.

resultaten Opknappen historische gevels

2007 Besluitvorming in College B&W over geselecteerde gevels.
 Opstellen uitvoeringsregeling.

Einde  Gestart met het opknappen van 400 historische gevels.
collegeperiode

4.1.� Verbetering overige woningen

Om te komen tot vijfduizend opgeknapte particuliere woningen, kan niet worden volstaan met de 
oude en nieuwe hot spots, de speldenprikken en de historische gevels. Het resterende deel van 
de opgave zal in de eerste plaats binnen de zes adoptiegebieden moeten worden gerealiseerd. 
In nauw overleg met de corporaties moet eind 2007 duidelijk zijn welke resultaten in de adoptie-
gebieden behaald kunnen worden.
Echter, ook buiten de adoptiegebieden bevinden zich woningen die opgeknapt moeten worden. 
Vanuit het programma Bestaande Woningvoorraad hebben deze in 2007 alleen prioriteit voorzover 
verbeteringstrajecten al in gang zijn gezet of er vanuit het oogpunt van veiligheid dringend 
maatregelen nodig zijn. Voor alle overige woningen zal van geval tot geval bekeken worden of de 
personele en financiële capaciteit medewerking toestaat.

Aangekochte woningen door OBr of Stads Vastgoed
Speciale aandacht in dit kader gaat uit naar de aankoop van woningen door de gemeente (via het 
OBR) of door Stads Vastgoed. Hierbij gaat het ook om panden van malafide huiseigenaren in het 
kader van de Alijda aanpak (zie hoofdstuk 5.2). Stads Vastgoed is een samenwerkingsverband 
tussen de Gemeente Rotterdam, de corporaties Com·wonen, de Nieuwe Unie, PWS en 
Stadswonen, de Bank Nederlandse Gemeenten en BAM Woningbouw. In maatschappelijk 
kwetsbare buurten verwerft Stads Vastgoed panden die in slechte staat verkeren. Na verbetering 
van de panden worden ze verkocht aan eigenaar bewoners. Vaak worden daarbij kleine 
appartementen samengevoegd tot één ruime woning. Stads Vastgoed richt zich vooral op de 
aanpak van verspreid liggende panden.
Ook het OBR verwerft panden in de stad. Vanuit het Programma Bestaande Woningvoorraad is 
het zaak om ervoor te zorgen dat deze panden in een verbetertraject worden gezet.

Leegstand
De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan één Basisregistratie voor adressen en personen, 
zodat alle gemeentelijke diensten dezelfde brongegevens gebruiken. De Basisregistratie 
is in opbouw, maar zal al op korte termijn belangrijke informatie kunnen leveren voor het 
Programma Bestaande Woningvoorraad. De combinatie van adressen en personen biedt 
namelijk inzicht in de leegstand in Rotterdam. Van leegstand is sprake wanneer op een woning 
geen persoon staat ingeschreven. Vanaf eind maart 2007 zal maandelijks een kengetal van 
de leegstand worden gepresenteerd met een verdeling per deelgemeente en uitgesplitst naar 
corporatiebezit, gemeentelijk bezit en particulier bezit. In de loop van het jaar wordt dit kengetal 
verder gespecificeerd naar concentratiegebieden en zal ook inzicht kunnen worden geboden 
in welke woningen zijn dichtgetimmerd of voorzien van een stalen (Citex) deur, (zullen) worden 
gerenoveerd of zijn geoormerkt voor sloop.
De programmamanager Bestaande Woningvoorraad zal regelmatig overleg voeren met 
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de projectleider voor de Basisregistratie, om te komen tot een goede afstemming van de 
werkzaamheden. De afstemming is gericht op wederzijdse informatie-uitwisseling. De Basis-
registratie wordt vanuit het programma gevoed met informatie over te nemen maatregelen in de 
bestaande woningvoorraad (niet alleen de particuliere woningen die in een verbetertraject zijn 
geplaatst, maar ook de corporatiewoningen die voor verkoop en/of renovatie zijn gelabeld (zie 
paragraaf 4.2 en 4.3)). Andersom wordt het programma gevoed met informatie over leegstaande 
woningen.

Integraal informatiesysteem voor heel rotterdam
Op dit moment ontbreekt het aan een integraal overzicht van welke woningen worden opgeknapt 
en welke woningen opgeknapt zouden moeten worden. Om de opgave binnen èn buiten de 
adoptiegebieden voor de hele stad goed in beeld te krijgen, zal in 2007 een informatiesysteem 
worden opgezet dat inzichtelijk maakt:
• voor welke woningen door de gemeente een aanschrijftraject is opgestart;
• welke particuliere woningen zijn dichtgezet met een Citex-deur en voor welke van deze panden 

het in deze collegeperiode mogelijk is om ze op te knappen;
• welke woningen door Stads Vastgoed zijn opgekocht en welke daarvan in een verbetertraject 

zijn of kunnen worden geplaatst;
• welke woningen door het OBR zijn opgekocht en welke daarvan in een verbetertraject zijn of 

kunnen worden geplaatst.

resultaten Verbetering overige particuliere woningen

2007 Opbouw stadsbreed informatiesysteem:
 -  woningen waarvoor aanschrijftraject is opgestart;
 -  inzicht in welke woningen zijn ‘dichtgezet’;
 -  opgekochte woningen Stadsvastgoed en OBR.
 
 Inzicht in het aantal woningen waarvoor in 2006 en 2007 een verbeterings-
 traject is gestart.

2006 - einde
collegeperiode Verbetering gestart van minimaal 1.500 woningen.

4.1.8 Samenhang tussen onderdelen

In figuur 3 is schematisch weergegeven hoe de hierboven beschreven onderdelen zich tot elkaar 
verhouden. Uit het schema blijkt het volgende:
• Het zwaartepunt van de verbetering van de particuliere woningvoorraad ligt in de adoptie-

gebieden. Verspreid door de stad zullen daarnaast een aantal losse projecten zijn te onder-
scheiden. 

• De adoptiegebieden Oud Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Bloemhof/Hillesluis en Afrikaanderwijk 
liggen alle in het Pact op Zuid gebied.

• Een deel van de oude hot spots ligt binnen de adoptiegebieden. De Dordtselaan valt in 
twee adoptiegebieden (Tarwewijk en Bloemhof) en de Strevelsweg valt gedeeltelijk in het 
adoptiegebied Bloemhof.

• De nieuwe hot spots vallen, op de locatie Van Dorp na, alle binnen de adoptiegebieden.
• Voor de hot spots Mijnkintbuurt en Schepenbuurt moet de aanpak nog nader worden bepaald.
• Ook de speldenprikken vallen op een na binnen de adoptiegebieden
Daarnaast geldt in het algemeen:
• Het versterken van het VvE-beheer is op de hele stad van toepassing, maar de pilotgebieden 

vallen onder het Pact op Zuid.
• Het opknappen van historische gevels concentreert zich inn de adoptiegebieden.
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4.2 Verbetering corporatiewoningen

Niet alleen in de particuliere woningvoorraad zijn forse verbeteringen nodig. Ook in de voorraad 
van corporaties bevinden zich woningen die opgeknapt moeten worden. Hier zijn de corporaties 
als woningeigenaren aan zet, maar de gemeente wil heldere afspraken met de corporaties 
maken over de te leveren inzet. De corporatiewoningen zijn namelijk beeldbepalend voor de stad, 
aangezien het overgrote deel van de Rotterdamse woningmarkt in eigendom is van de corporaties.

Bij de verbetering van de 4.500 corporatiewoningen gaat het om een substantiële verbetering, 
niet om regulier onderhoud. Onder verbetering verstaan we ingrepen zoals de ontsluiting van 
een gebouw, ingrepen in de woningplattegrond en verbetering van installaties. Op basis daarvan 
definiëren we verbetering aan de hand van een minimaal investeringsbedrag van gemiddeld 
€ 25.000 per woning.
Net als bij de nieuwbouw tellen we een woning mee bij de daadwerkelijke start van de uitvoering 
van de werkzaamheden. In geval van samenvoegingen tellen we het aantal woningen vóór samen-
voeging. Als start van de verbetering geldt dat de corporatie aan de dS+V heeft gemeld dat feitelijk 
begonnen is met de verbetering van de woning.

Activiteiten van de gemeente
De activiteiten die vanuit de gemeente worden ondernomen om het gewenste resultaat te behalen, 
bestaan uit:
• het per corporatie maken van prestatieafspraken over de hoeveelheid te verbeteren 

huurwoningen, uitgesplitst per jaar, inclusief een toedeling naar gebieden.
• analyseren in hoeverre de voornemens van de corporaties goed aansluiten op andere ruimte-

lijke ingrepen, zoals bijvoorbeeld het opknappen van de buitenruimte of de aanpak van 
particulier bezit.

Figuur �: Samenhang tussen de onderdelen Verbetering particuliere woningen
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• vanuit voornoemde analyse aan corporaties aangeven welke panden in de ogen van de 
gemeente opgeknapt zouden moeten worden.

• monitoring en signalering knelpunten. Jaarlijks worden de per corporatie verbeterde woningen 
geinventariseerd. Bij achterblijvende resultaten volgt een analyse naar de oorzaken daarvan. 
Rapportage hierover aan het stadsbestuur vindt plaats in het kader van de algemene 
voortgangsrapportage over het programma bestaande woningvoorraad.

De te behalen resultaten door de corporaties maken deel uit van de prestatieafspraken met de 
corporaties (zie paragraaf 4.1.2). We tellen alleen ‘harde’ verbeterplannen. De gemeente zal 
geen financiële bijdrage leveren aan de corporaties. De verbetering van de woningen zullen de 
corporaties uit eigen middelen financieren.

resultaten Verbetering corporatiewoningen

2007 Prestatie-afspraken met corporaties over te leveren inzet (maart)
 Inzicht in de hoeveelheid woningen waarvoor de verbetering is gestart, voor
 zowel 2006 als 2007.

Einde  Verbetering gestart van in totaal 4.500 corporatiewoningen.
collegeperiode

4.� Verkoop huurwoningen

Het eigenwoningbezit in Rotterdam bedroeg per 1 januari 2006 26,9%. De huidige Woonvisie 
2002-2006 geeft als doel om op 30% eigenwoningbezit in 2010 uit te komen. Een toename in het 
eigenwoningbezit draagt bij aan het beleidsstreven van de gemeente om meer midden- en hogere 
inkomensgroepen vast te houden in de stad en om meer variatie in woonmilieus te creëren.
Een deel van de toename in het eigenwoningbezit vindt plaats door bij nieuwbouw vooral 
koopwoningen te realiseren; een ander deel door huurwoningen uit de bestaande woningvoorraad 
te verkopen. De corporaties hebben in de afgelopen collegeperiode 6.592 woningen verkocht. Op 
basis van deze ervaringen uit de afgelopen jaren is het collegedoel voor de periode 2006-2010 
gesteld op de verkoop van 7.200 sociale huurwoningen.

Een eerste inventarisatieronde bij de corporaties maakt duidelijk dat de huidige plannen voor 
verkoop achterblijven bij deze doelstelling. De huidige plannen tellen op tot een aantal van 6.600 
woningen. Uit de af te sluiten prestatieafspraken (zie paragraaf 4.1.2) in het voorjaar van 2007 zal 
moeten blijken in hoeverre het aantal van 7.200 woningen gehaald gaat worden of dat een extra 
inspanning nodig is.

Activiteiten van de gemeente
De gemeente onderneemt meerdere activiteiten om het gewenste resultaat te behalen.
• De geschikte gebieden voor verkoop worden geinventariseerd. In kaart wordt gebracht waar de 

stimulering van de verkoop vanuit beleidsoogpunt gewenst is en waar, gezien de inkomens, de 
potenties voor verkoop het grootst zijn. Verduidelijkt wordt waar zich mogelijk conflicten voor 
kunnen doen met andere beleidsdoelen, zoals herstructurering.

• De gemeente maakt prestatieafspraken met de corporaties over de hoeveelheid jaarlijks te 
verkopen huurwoningen, inclusief een grove toedeling naar gebieden.

• Evenals voorgaande jaren worden per kwartaal de verkoopcijfers geïnventariseerd. Bij achter-
blijvende verkopen volgt een analyse naar knelpunten en de oorzaken daarvan. Rapportage 
hierover aan het stadsbestuur vindt plaats in het kader van de algemene voortgangsrapportage 
over het programma bestaande woningvoorraad.

• De gemeente neemt deel aan het ondersteunend overleg met de betrokken corporaties gericht 
op kennisuitwisseling.

• De gemeente kan deelnemen aan communicatieactiviteiten of gezamenlijke communicatie 
 coördineren.
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In 2005 is met corporaties een publiekscampagne ‘Koopeenhuurhuis’ georganiseerd. De huidige 
belangstellendenregistratie via internet is nog steeds in gebruik. Communicatieadviseurs van 
corporaties en gemeente geven advies over een herhaling van een meer gebiedsgerichte 
campagne in 2007. In een tussenstap wordt nu eerst de huidige internetsite ‘Koopeenhuurhuis’ 
aangepast en wordt aansluiting gezocht bij bestaande communicatiemomenten en -kanalen. 
Nader overleg met corporaties vindt plaats over de uitwerking die zij willen geven aan een 
gebiedsgerichte campagne en over de rol die de gemeente daarbij kan spelen.

resultaten Verkoop huurwoningen

2006 Gedurende 2006 zijn 1.602 corporatiewoningen verkocht.
 Eerste inventarisatie bij corporaties leidt tot inschatting van verkoop van
 6.600 woningen

2007 Prestatie-afspraken met corporaties over te leveren (extra) inzet (maart/april).

Einde  7.200 corporatiewoningen verkocht.
collegeperiode 

4.4 Prachtwijken

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft op 22 maart 2007 de selectie 
bekendgemaakt van 40 wijken waarvan het kabinet prachtwijken wil maken. In de 40 wijken is 
momenteel sprake van een stapeling van sociaal, fysiek en economische problemen. Het kabinet 
wil het tij keren zodat het in 8 tot 10 jaar weer wijken zijn waar mensen kansen hebben en waar het 
prettig is om te wonen: “prachtwijken”.

Maatschappelijke problemen komen in deze wijken veelvuldig en naast elkaar voor. Een gemiddeld
genomen lager inkomen, een hogere werkloosheid, woningen van een lagere kwaliteit en een 
hoger ervaren sociale en fysieke overlast zijn kenmerken voor deze wijken. Tevens wordt er 
in deze wijken veel meer verhuisd en voelen de bewoners in deze wijken zich minder gezond. 
Middeninkomens trekken weg naar andere, betere wijken of omliggende gemeenten, terwijl 
tegelijkertijd huishoudens met lagere inkomens en kansarmen instromen of achterblijven. Juist in 
deze 40 wijken lopen huishoudens in een kwetsbare positie een grotere kans om de aansluiting 
bij de samenleving kwijt te raken of hebben die aansluiting reeds verloren. De wijk verliest haar 
voorzieningen en door een laag opleidingsniveau en onvoldoende beheersing van de Nederlandse 
taal vinden veel bewoners geen aansluiting met de arbeidsmarkt. In de 40 wijken ziet het kabinet 
een gevaar van een toenemende tweedeling en acht zij daarom een extra inspanning nodig door 
alle betrokkenen.

Binnen de 40 wijken wordt primair ingezet op de thema’s wonen, werken, leren, integreren en 
veiligheid. Het kabinet kiest hiermee voor een breed offensief tegen verkokering in de wijken: een 
gecombineerde aanpak staat centraal. In oktober 2007 wil minister Vogelaar met de gemeenten 
waarin de geselecteerde wijken zich bevinden convenanten met concrete resultaten hebben 
afgesloten. Die resultaten moeten deze kabinetsperiode tot gewenste verbeteringen leiden. Bij 
het invullen van de actieplannen op wijkniveau zullen de lokale stakeholders een centrale rol 
vervullen. 
In de komende maanden zal het rijk de lokale stakeholders vragen om input te leveren voor de 
actiepunten, die in de wijk moeten worden aangepakt. De minister verwacht in april in het plan van 
aanpak voor het Actieplan Krachtwijken aan te kunnen geven welke thema’s in de convenanten 
aan de orde komen, hoe het proces vorm krijgt, en welke partijen en stakeholders op het lokale 
niveau het verschil gaan maken. 

In Rotterdam zijn zeven wijken geselecteerd: Rotterdam Oud West, Rotterdam Oud Noord, 
Bergpolder, Overschie, Oud Zuid, Vreewijk en Zuidelijke Tuinsteden (zie figuur 4). Van deze 
wijken zit Oud Zuid nu al prominent in het programma bestaande voorraad. De consequenties 
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van de selectie van de andere zes wijken voor het programma bestaande woningvoorraad zijn op 
dit moment niet concreet aan te geven. De komende maanden moeten eerst nadere afspraken 
worden gemaakt tussen het rijk en de gemeente over de op te stellen convenanten voor de zeven 
wijken. De convenanten zullen volgens planning in oktober 2007 worden afgesloten. Dan kan 
worden bepaald in hoeverre de gekozen aanpak in de wijken leidt tot een uitbreiding van het 
programma.

Figuur 4 geselecteerde rotterdamse wijken door minister Wonen, Wijken en Integratie
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� Organisatie 

De organisatie van het programma bestaande woningvoorraad zal zoveel mogelijk aansluiten 
op reeds bestaande instituties vanuit Veilig en Sociaal. Een nauwe afstemming met deze 
beleidsterreinen is vereist aangezien het programma bestaande woningvoorraad zich richt op de 
fysieke aanpak van de woningen. Voor een succesvolle verbetering van woning en woonomgeving 
kan daarmee niet worden volstaan. Veiligheids-, sociale en economische maatregelen zijn 
eveneens noodzakelijk. Voor veiligheid is de noodzaak tot afstemming het grootst. 

Opdrachtgever
Bestuurlijk opdrachtgever voor het programma bestaande woningvoorraad is de wethouder van 
Wonen en Ruimtelijke Ordening. Ambtelijk opdrachtgever is de directeur Wonen van dS+V. 

Hoofdlijnen gemeentelijke projectorganisatie
Voor de uitvoering van het programma bestaande woningvoorraad is een programmamanager 
aangesteld. De programmamanager heeft eens per twee weken overleg met de bestuurlijk 
opdrachtgever. Ambtelijke afstemming verloopt via een tweewekelijks overleg met de directeur 
Wonen van dS+V en via Directie-overleggen tussen de diensten dS+V en OBR (de Directieraad 
Stedelijke Planning). 
De programmamanager zit het Kernteam Bestaande Woningvoorraad voor, dat wekelijks 
bijeenkomt. Vaste deelnemers aan dit kernteam zijn vertegenwoordigers van de afdelingen 
Toezicht Gebouwen, Wonen, Programmabureau en Communicatie vanuit dS+V en een 
vertegenwoordiger van de Bestuursdienst. Het kernteam wordt periodiek uitgebreid met de 
trekkers van de programma-onderdelen en de projectmanagers van de adoptiegebieden. 

Voor enkele grote onderdelen van het programma zijn trekkers aangesteld, die het eerste 
aanspreekpunt zijn voor het betreffende onderdeel. Zij worden aangestuurd door de 
programmamanager. Het betreft:
• Versterken VvE-beheer
• Hot spots
• Verkoop en verbeteren corporatiewoningen
• Verbetering historische gevels

Voor alle adoptiegebieden is vanuit de gemeente een projectmanager aangesteld als centraal 
aanspreekpunt voor de corporaties ten aanzien van de fysieke projecten. Door de aanstelling van 
gebiedsgerichte projectmanagers kan op gebiedsniveau de integrale afstemming plaatsvinden 
tussen de verschillende fysieke projecten en opgaven in het betreffende gebied. 

Afstemming met corporaties
Formele afstemming met de corporaties vindt plaats via de bestaande directieoverleggen van 
dS+V en OBR met de afzonderlijke corporaties. Deze overleggen zijn halfjaarlijks. Het programma 
bestaande woningvoorraad zal een vast agendaonderdeel vormen voor deze overleggen, waaraan 
de programmamanager zal deelnemen. De programmamanager rapporteert over de voortgang 
van het programma en eventuele knelpunten worden hier besproken. In het geval bestuurlijke 
besluitvorming is vereist , dan volgt een bijeenkomst tussen de wethouder en de betreffende 
corporatie.
Voor gebiedsspecifieke onderwerpen binnen de adoptiegebieden vindt afstemming met de 
corporaties plaats via de gemeentelijke projectmanagers.
En tot slot heeft de programmamanager bestaande woningvoorraad de mogelijkheid om ook 
individueel gesprekken met het management van de corporaties te arrangeren en kunnen de 
corporaties de programmamanager ook buiten de directie-overleggen om benaderen.

Samenwerking met deelgemeenten  
In het Collegeprogramma is gebiedsgericht werken tot uitgangspunt benoemd en is aangegeven 
dat de deelgemeenten daarin een cruciale rol spelen. De deelgemeenten kennen als geen 
ander de situatie op wijkniveau en zijn in het gebiedsgerichte werken de spin in het web. De 
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deelgemeenten zullen daarom door de projectmanagers van de adoptiegebieden nauw betrokken 
worden bij het bepalen van de gewenste aanpak op wijkniveau. 

Samenwerking met het rijk
Met name voor het onderdeel Versterken VvE-beheer is samenwerking met het Rijk onontbeerlijk. 
In paragraaf 4.1 is aangegeven dat we van het rijk wetgeving vragen die overkoepeling van kleine 
VvE’s mogelijk moet maken en regelgeving die het mogelijk maakt om het onderhoudsregime van 
VvE’s wettelijk te normeren.  

Veiligheid en handhaving
Het absolute begin bij de aanpak van de particuliere woningvoorraad is het tegengaan van allerlei 
vormen van fout gebruik van de woningvoorraad. Door middel van een streng repressief beleid 
moet er voor gezorgd worden dat zaken als illegale wietplantages, hypotheekfraude, illegale 
kamerverhuur en overlastgevend gebruik worden tegengegaan. Malafide eigenaren moeten hard 
worden aangepakt. Het repressieve beleid legt zo als het ware de bodem in een gebied (zie 
ook hoofdstuk 2). In het Collegeprogramma is dit verwoord als de “krachtige voortzetting van 
gerichte handhaving van de woonregels”. Hoewel het repressieve beleid geen onderdeel is van het 
Programma Bestaande Woningvoorraad, is het daar wel onlosmakelijk mee verbonden. Dit vereist 
in ieder geval afstemming met de Keten Handhaving en de Alijda-aanpak.

In de Keten Handhaving werken zes diensten nauw samen: Dienst Publiekszaken, Stadstoezicht, 
Gemeentebelasting, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Veiligheid en dS+V. Bij de 
uitvoering van maatregelen uit de Keten Handhaving zijn ook partijen als politie en justitie 
betrokken. De Keten Handhaving richt zich op het terugdringen van overlast, illegaliteit en 
criminaliteit. 

De gemeente Rotterdam is in 2002 het project Alijda Panden gestart, gericht op het tegengaan 
van fraude met vastgoed en hypotheken door malafide huiseigenaren. 
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6 Financiën

Het programma Bestaande Woningvoorraad is begroot op € 105 miljoen voor de Collegeperiode 
2006-2010: € 35 miljoen van de corporaties en € 70 miljoen van de gemeente. Het budget is 
bedoeld voor ingrepen in de particuliere woningvoorraad. Vanuit het programma zal geen geld 
beschikbaar worden gesteld voor de te behalen resultaten bij de bezittingen van de corporaties. 
Hierbij gaat het om de verkoop van 7.200 corporatiewoningen en verbetering van 4.500 
corporatiewoningen.

De inbreng van € 35 miljoen vanuit de corporaties zal worden geconcretiseerd in de te 
ondertekenen prestatieafspraken. De bijdragen van de afzonderlijke corporaties zullen uiteindelijk 
optellen tot de toegezegde € 35 miljoen. Hierbij behoort een gefaseerde aanpak tot de 
mogelijkheden aangezien niet voor alle adoptiegebieden op korte termijn helderheid zal bestaan 
over de te nemen maatregelen. 

De programmamanager is verantwoordelijk voor de besteding van de middelen. Het gemeentelijk 
budget zal met prioriteit worden aangewend voor de fysieke aanpak van de tweede generatie hot 
spots. De afbouw van de eerste generatie hot spots wordt niet hieruit gefinancierd; daar zijn al 
eerder financiële middelen voor beschikbaar gesteld.

Het fondsbeheer is in handen van dS+V. Verantwoording van de uitgaven vindt jaarlijks plaats 
middels een voortgangsrapportage (zie hoofdstuk 7).
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� Monitoring

Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, is monitoring van het programma belangrijk, met name daar 
waar het gaat om programmasturing. Uiteraard is monitoring daarnaast van belang om enerzijds 
verantwoording af te kunnen leggen over de voortgang van de prestaties en anderzijds om als 
input te kunnen gebruiken voor communicatieve uitingen. Daarmee zijn de drie belangrijkste 
doelstellingen van de monitoring bepaald:
• programmasturing
• verantwoording
• communicatie

De monitoring van het programma sluit uiteraard aan bij de logica van programmamanagement. 
In dit verband is de figuur over programmamanagement in de bijlage opgenomen. Daar komt de 
dynamiek van programmamanagement goed naar voren.

Aansluitend bij deze logica gaan wij het programma op drie wijzen monitoren:
• Op bereikte effecten
• Op behaalde resultaten
• Op ondernomen activiteiten

Het programmabureau verzorgt jaarlijks een voortgangsrapportage waarin over deze elementen 
wordt gerapporteerd. De peildatum daarvan is 1 januari. De nulmeting zal eind 2007 beschikbaar zijn.

effecten
Omdat verschillende programma’s die binnen de gemeente lopen veelal dezelfde doelstellingen 
nastreven, wordt de effectmeting zoveel als mogelijk gezamenlijk opgepakt. De programma-
adviseurs van het Programma Bestaande Voorraad, het Uitvoeringsprogramma Stadsvisie en het 
Pact op Zuid zijn in gesprek om dit gezamenlijk vanuit het Programmabureau van dS+V op te zetten.

resultaten - verbetering particuliere en corporatiewoningen
Ook de monitoring van de resultaten zal waar nodig worden afgestemd met aanpalende 
programma’s. Met name Pact op Zuid is hierin een belangrijke partner. Binnen het Programma-
bureau wordt veel gewerkt met de zogenaamde ‘lampenfabriek’. Hierbij wordt door gebruik van 
stoplichtkleuren een oordeel gegeven over de voortgang van projecten. Deze zelfde systematiek 
zal toegepast worden bij het programma bestaande voorraad. Het Programmabureau heeft de 
volgende variabelen voorgesteld om als mijlpalen te monitoren:
• Soort ingreep
• Verwachte tijdsduur
• Financiering gereed
• Opnames begonnen
• Aanschrijving definitief
• Uitvoering gereed
• Financiën afgerond

Expliciteren

Uitvoeren

Specificeren Verzilveren
Middelen

Doelstellingen Effecten

Activiteiten Resultaten
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Deze mijlpalen worden in de lampenfabriek bijgehouden, waar vervolgens
per project een stoplichtkleur aan gegeven worden. De betekenis van de kleuren is als volgt:
• Wit: realisatie ligt in de toekomst.
• Rood: de totale planning van het project schuift op.
• Oranje: een onderdeel van de planning is vertraagd, maar het verwachte eindresultaat blijft gelijk.
• Groen: de planning is gehaald.

Uit de monitoring moet blijken in hoeverre de ingrepen bijdragen aan de doelstellingen uit het 
Collegeprogramma (zie hoofdstuk 2). De monitoring is in ieder geval gericht op de zes wijken 
waar de maatregelen zich zullen concentreren: Bloemhof/Hillesluis, Tarwewijk, Afrikaanderwijk, 
Oud Charlois, Carnisse en Oud Mathenesse. Mogelijk komen er gaandeweg de uitvoering 
van het programma bestaande woningvoorraad nog andere gebieden bij. De monitor zal 
aanknopingspunten bieden voor tijdige bijsturing.

resultaten - verkoop van huurwoningen
De verkoop van huurwoningen wordt iedere kwartaal geïnventariseerd door de afdeling Wonen.
Deze inventarisatie wordt gebruikt als input voor de voortgangsrapportage.

Activiteiten
De monitoring richt zich naast de doelstellingen en resultaten ook op de daadwerkelijk 
ondernomen activiteiten. Voor veel van de activiteiten wordt de voortgang reeds bijgehouden. 
Het programmabureau maakt zoveel mogelijk gebruik van deze bestaande instrumenten. Wel zal 
het programmabureau de verschillende resultaten bijeen brengen in één voortgangsrapportage 
van het gehele programma. Grofweg wordt tijdens de monitoring van de activiteiten een 
onderverdeling gemaakt naar de programma-onderdelen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Monitoring Verbeteren beheerstructuur Vve’s
De monitoring van het verbeteren van de beheerstructuur van de VvE’s is vooralsnog een vraag-
teken. Met name ook omdat nog niet geheel duidelijk is welke resultaten hieraan gekoppeld 
kunnen worden. Een resultaat kan zijn dat er daadwerkelijk VvE’s worden geactiveerd, wat tevens 
tot ingrepen kan leiden. Een resultaat kan echter ook zijn dat er een instrumentarium is ontwikkeld 
om de VvE’s te activeren. Jaarlijks zal over de voortgang hiervan worden gerapporteerd door de 
projectleider.

Monitoring hot spots en speldenprikken
De hot spots maken deel uit van al langer lopend beleid. De huidige monitoringsmethodiek 
zoals die nu staat zal worden voortgezet en meegenomen in de voortgangsrapportage. De 
speldenprikken worden hier eveneens in meegenomen. De volgende zaken worden in de 
monitoring van de hot spots gemeten:
• Woningen

 1. Aandeel particuliere verhuur
 2. Aandeel eigen woningbezit
 3. Aandeel kleine woningen (een of twee kamers)
 4. Aandeel (sterk) overbezette woningen

• Bevolking
 5. Aandeel eerste generatie niet-westersen, kort in Nederland verblijvend
 6. Aandeel overige huishoudens
 7. Aandeel uitverhuizers
 8. Aandeel inverhuizers

• Uitkeringen
 9. Aandeel uitkeringsontvangers

• Veiligheid en leefbaarheid
10. Aandeel inwoners tevreden met de eigen buurt
11. Relatieve aantal aangiften bij politie
12. Relatieve aantal meldingen bij politie
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Monitoring Adoptiegebieden
De voortgang in de adoptiegebieden is één-op-één te koppelen aan de lampenfabriek die 
wordt ontwikkeld onder het kopje resultaten. Als zodanig zal hierover dan ook jaarlijks worden 
gerapporteerd.

Monitoring Verbetering historische gevelwanden
Voor het monitoren van het Verbetering van historische gevelwanden wordt in de loop van 2007 
een voorstel gedaan door Bureau Monumenten van dS+V.
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8 Samenvatting uitvoeringsprogramma      
 Bestaande Woningvoorraad

In het collegeprogramma 2006-2010 is afgesproken dat 9.500 woningen van particulieren en 
corporaties worden opgeknapt. Eveneens is de afspraak dat 7.200 huurwoningen door corporaties 
zullen worden verkocht. Deze afspraken vormen het vertrekpunt van het Uitvoeringsprogramma 
Bestaande Woningvoorraad ‘In de Steigers’.

resultaat einde collegeperiode Aantal

Verbetering particuliere woningen
Als start van de verbetering geldt dat de particuliere woning in een zodanig traject  �.000
is geplaatst dat zeker is dat een meerjarig onderhoudsplan wordt uitgevoerd of een
anderszins ingrijpende verbetering. Van een deel van de woningen wordt de VvE
geactiveerd. Van een deel van de woningen wordt de karakteristieke gevelwand met
subsidie opgeknapt

Verbetering corporatiewoningen
Als startmoment voor verbetering geldt dat de corporatie aan de dS+V heeft gemeld  4.�00
dat feitelijk begonnen is met de verbetering van het complex waartoe de woning
behoort. Onder verbetering wordt verstaan: ingrepen in de ontsluiting van een 
gebouw, ingrepen in de woningplattegrond en/of verbetering van installaties

Verkoop sociale huurwoningen
De corporatiewoning moet zijn verkocht aan een particulier t.b.v. eigen bewoning. �.200

Verbetering particuliere woningen is het meest complexe programma onderdeel. 
Hierbinnen worden verschillende activiteiten uitgevoerd:

Verbetering particuliere woningen
 - Versterking beheerstructuur VvE’s
 - Adoptiegebieden
 - Voltooien bestaande hotspots
 - Nieuwe hotspots
 - Speldenprikken
 - Opknappen historische gevelwanden
 - Verbetering overige woningen

Een speerpunt in de aanpak van particuliere woningen is verbeteren van slecht functionerende 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), waardoor onderhoud achterblijft. Om ook een goede staat 
van onderhoud in de toekomst te kunnen garanderen, moeten VvE’s worden versterkt. Daartoe 
werkt de gemeente momenteel aan een plan van aanpak dat is gericht op vier pijlers:
- Promotie, om het nut van VvE’s onder de aandacht te brengen;
- Onderhoudsorganisatie, om het onderhoud voor kleine VvE’s uit te voeren;
- Handhaving, door aangepaste wet- en regelgeving;
- Vangnet, voor eigenaren die financieel onvoldoende draagkrachtig zijn.

Bij dit project zijn vele partijen betrokken, waaronder de corporaties WBR en Woonbron. In april 2007 
zal het plan van aanpak gereed zijn. Ondertussen is al gestart met een pilot in Oud Charlois.

resultaten Versterking beheerstructuur Vve einde collegeperiode

Goed functionerende onderneming t.b.v. onderhoud en beheer van kleine VvE’s in oude 
stadswijken
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Eind 2006 hebben de corporaties en de gemeente gezamenlijk bepaald in welke delen van de 
stad extra inzet nodig is in de particuliere voorraad. Deze gebieden zijn door de corporaties 
‘geadopteerd’. De verdeling is als volgt:
• Woonbron: Oud Mathenesse
• DNU: Oud Charlois en Tarwewijk (voortzetting van de aanpak in de Mijnkintbuurt en de 

Millinxbuurt)
• Com.Wonen: Carnisse, gericht op de Vogelbuurt en Eilandenbuurt.
• WBR: Bloemhof-Zuid en Hillesluis (met name gericht op de Beijerlandselaan)
• Vestia: Afrikaanderwijk en Bloemhof-Noord.
De inzet vanuit het Programma Bestaande Woningvoorraad zal grotendeels in deze gebieden 
worden geconcentreerd. De corporaties nemen het voortouw om samen met de (deel)gemeente 
concrete maatregelen voor de adoptiegebieden uit te werken. De corporaties en de gemeente 
zullen in mei 2007 en de corporaties te nemen maatregelen voor de korte en langere termijn 
vastleggen in prestatie-afspraken. Rond de zomer 2007 zullen gebiedsvisies gereed zijn.

resultaten Adoptiegebieden einde collegeperiode

Eind 2007 zal per adoptiegebied duidelijk zijn hoeveel woningen er verbeterd zullen worden in 
de collegeperiode.

De gemeente blijft de regie voeren op de hot spots, die nagenoeg allemaal in de adoptiegebieden 
liggen. Alle ‘oude’ hot spots zullen volgens planning in 2008 zijn afgerond. De aanpak ligt vast in 
het Uitvoeringsprogramma Fysieke aanpak hot spots (vastgesteld door het College van B&W in 
augustus 2003), en de actualisatie daarvan uit 2005. De uitvoering van de oude hot spots moet 
gereed zijn in 2008.

Voor de nieuwe hot spots is een plan van aanpak opgesteld, dat tezamen met dit Uitvoerings-
programma is vastgesteld door het College van B&W. De nieuwe hot spots zijn:

Nieuwe hot spots Adoptiegebied / wijk

- Westzijde Hillevliet / Dahliastraat / Jasmijnstraat / Putsebocht Bloemhof/Hillesluis
- Boulevard Zuid / Beijerkop West
- Boergoensestraat / Maximilliaanstraat Oud Charlois
- Oostvoornsestraat / Schilperoortstraat / Frans Bekkerstraat
- Schepenbuurt Oud-Mathenesse
- Verschoorblok Tarwewijk
- Mijnkintbuurt 
- Van Dorp (Mathenesserdijk) Tussendijken

In 2007 kan worden gestart met de verbetering van naar schatting 350 woningen. Voor andere 
delen van de hot spots is nog nader onderzoek nodig, in de meeste gevallen gericht op de staat 
van de funderingen. Rond de zomer van 2007 zal voor alle hot spots een besluit kunnen worden 
genomen over de aanpak.

resultaten Hot spots einde collegeperiode

Uitvoering ‘oude’ hot spots gereed, waarvan circa 1.000 woningen in deze collegeperiode; 
eindrapportage aan College B&W

Voor alle ‘nieuwe’ hot spots gestart met de uitvoering; naar schatting in totaal 2.100 woningen

Voor het bepalen van de nieuwe hot spots is in de hele stad geïnventariseerd waar problemen op 
het gebied van veiligheid, sociaal, fysiek en economie cumuleerden. Daarbij zijn gebieden naar 
voren gekomen waar de problemen beperkter van omvang zijn dan in de negen nieuwe hot spots, 
maar waar zeker de komende jaren extra aandacht voor nodig is. Deze gebieden zijn benoemd als 
speldenprikken.
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Speldenprik Adoptiegebied / wijk

Putselaan tussen Sint Andriesstraat en Blazoenstraat Bloemhof/Hillesluis
Zegenstraat / de Quackstraat / Landmanstraat / Verboomstraat e.o. Oud Charlois
Zweedsestraat e.o. Oud Mathenesse
Mijnsherenlaan  Tarwewijk
Wevershoekstraat Tarwewijk
Loofdakstraat Oude Noorden

Voor de speldenprikken kan, net zoals voor de nieuwe hot spots, rond de zomer van 2007 een 
besluit worden genomen over de te nemen fysieke maatregelen.

resultaten Speldenprikken einde collegeperiode

Einde  In alle speldenprikken is gestart met uitvoering van de fysieke aanpak; 
collegeperiode  volgens de huidige inschattingen gaat het in totaal om 400 woningen.

Een bijzonder onderdeel binnen het programma is het opknappen van historische gevels. Dit 
onderdeel zal in principe samenvallen met de reguliere aanpak van panden in het kader van 
andere onderdelen van het programma. Eerste stap in de nadere uitwerking is de selectie van 
gevels die in aanmerking komen voor subsidie. Bureau Monumenten van dS+V zal deze selectie 
voor de zomer hebben afgerond. Het gaat om naar schatting 400 gevels. Na besluitvorming 
hierover door het College en de vaststelling van een uitvoeringsregeling, kan eind 2007 worden 
begonnen met het informeren van huiseigenaren.

resultaten Opknappen historische gevels einde collegeperiode

Gestart met het opknappen van 400 historische gevels. 

Om te komen tot vijfduizend opgeknapte particuliere woningen, kan niet worden volstaan met de 
oude en nieuwe hot spots, de speldenprikken en de historische gevels. Het resterende deel van 
de opgave zal in de eerste plaats binnen de zes adoptiegebieden moeten worden gerealiseerd. 
Echter, ook buiten de adoptiegebieden bevinden zich woningen die opgeknapt moeten worden.
Om de opgave binnen èn buiten de adoptiegebieden voor de hele stad goed in beeld te krijgen, zal 
in 2007 een informatiesysteem worden opgezet dat stadsbreed inzicht biedt in:
- woningen waarvoor een aanschrijftraject is opgestart
- inzicht in welke woningen leegstaan
- opgekochte woningen Stadsvastgoed en OBR.

resultaten Verbetering overige particuliere woningen einde collegeperiode

Verbetering gestart van minimaal 1.500 woningen.

Niet alleen in de particuliere woningvoorraad zijn forse verbeteringen nodig. Ook in de voorraad 
van corporaties bevinden zich woningen die opgeknapt moeten worden. De corporatiewoningen
zijn namelijk beeldbepalend voor de stad, aangezien het overgrote deel van de Rotterdamse 
woningmarkt in eigendom is van de corporaties. Bij de verbetering van de 4.500 corporatie-
woningen gaat het om een substantiële verbetering, niet om regulier onderhoud. De gemeente zal 
hierover met elke corporatie afzonderlijk prestatie-afspraken maken.

resultaten Verbetering corporatiewoningen einde collegeperiode

Verbetering gestart van in totaal 4.500 corporatiewoningen.
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Het eigenwoningbezit in Rotterdam bedroeg per 1 januari 2006 26,9%. De huidige Woonvisie 
2002-2006 geeft als doel om op 30% eigenwoningbezit in 2010 uit te komen. Een deel van 
de toename in het eigenwoningbezit vindt plaats door bij nieuwbouw vooral koopwoningen te 
realiseren; een ander deel door huurwoningen uit de bestaande woningvoorraad te verkopen. Uit 
een eerste inventarisatie blijkt dat corporaties inschatten 6.600 huurwoningen te zullen verkopen. 
De gemeente zal met elke corporatie prestatie-afspraken maken over de aantallen te verkopen 
van huurwoningen, die bij elkaar opgeteld uiteindelijk moeten lijden tot het gewenste resultaat van 
7.200 verkochte huurwoningen.

resultaten Verkoop huurwoningen einde collegeperiode

7.200 corporatiewoningen verkocht.

Organisatie
De bestuurlijke aansturing van het programma is in handen van de wethouder Wonen en 
Ruimtelijke Ordening. Voor de uitvoering van het programma is een programmamanager 
aangesteld. Deze stuurt een Kernteam Bestaande Woningvoorraad aan. Voor de zes 
adoptiegebieden zijn projectmanagers aangesteld, die op gebiedsniveau het eerste aanspreekpunt 
vormen voor de corporaties en de deelgemeenten.
Formele afstemming met de corporaties vindt plaats via de halfjaarlijkse bestaande directie-
overleggen tussen de gemeente en de afzonderlijke corporaties.

Financiën
Het programma Bestaande Woningvoorraad is begroot op € 105 miljoen voor de collegeperiode 
2006-2010: € 35 miljoen van de corporaties en € 70 miljoen van de gemeente. Het budget is 
bedoeld voor ingrepen in de particuliere woningvoorraad. Vanuit het programma zal geen geld 
beschikbaar worden gesteld voor de te behalen resultaten bij de bezittingen van de corporaties. 
Hierbij gaat het om de verkoop van 7.200 corporatiewoningen en verbetering van 4.500 
corporatiewoningen.

Monitoring en effectmeting
Monitoring en effectmeting van het programma is belangrijk, met name daar waar het gaat om 
programmasturing. Daarnaast is dit van belang om enerzijds verantwoording af te kunnen 
leggen over de voortgang van de prestaties en anderzijds om als input te kunnen gebruiken voor 
communicatieve uitingen. Daarmee zijn de drie belangrijkste doelstellingen van de monitoring 
bepaald; programma-sturing, verantwoording en communicatie.
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Expliciteren

Uitvoeren

Specificeren Verzilveren
Middelen

Doelstellingen Effecten

Activiteiten Resultaten

Bijlage 2

Programmamanagement

terminologie
De robuuste aanpak ter verbetering van de bestaande woningvoorraad krijgt vorm aan de hand 
van programmamanagement. In dit programmaplan willen wij niet al te diep ingaan op de methode 
van programmamanagement. Wel is het van belang dat enkele termen duidelijk zijn. De kern van 
de methode is dat wordt gestuurd op doelstellingen. Hier gaat het om de ambities die uiteindelijk 
daadwerkelijk verwezenlijkt moeten worden. Deze doelstellingen hebben enkele belangrijke 
kenmerken. Ze zijn niet afdwingbaar, niet te garanderen, nooit klaar en ze kennen geen fasen. Wel 
is er een periodieke metingen van effecten mogelijk en soms noodzakelijk.

Doelstellingen worden geformuleerd in zogenaamde ‘er’-termen; de stad wordt leefbaarder, 
veiliger, mooier. Vervolgens worden doelstellingen uitgewerkt in resultaten. Dit zijn concreet 
gemaakte doelen waarop de aanpak is gebaseerd. Resultaten zijn anders van aard dan doelen. 
Resultaten zijn meetbaar en eindig: klaar is klaar. Ze zijn fasegewijs en uniek, eenmalig en 
afgebakend. Tot slot worden er activiteiten benoemd. Dit kunnen projecten zijn die uitgevoerd 
moeten worden om de geformuleerde resultaten te bereiken. Eén en ander is in onderstaande 
figuur nog eens helder bijeengebracht.

dynamiek
In de programma-aanpak staan doelen, resultaten en inspanningen in een dynamische relatie 
tot elkaar. In het bijgevoegde figuur is die relatie in beeld gebracht. De activiteiten (verbeteren 
beheerstructuur VvE’s, hotspots, speldenprikken, adoptiegebieden en historische gevelwanden) 
zijn geformuleerd op basis van de drie doelstellingen (minder selectieve migratie, betere kwaliteit 
van de woongebieden en hogere bewonerstevredenheid). Deze activiteiten moeten vervolgens 
leiden tot de gewenste resultaten (verbetering van 5.000 particuliere woningen, verbetering van 
4.500 corporatiewoningen en de verkoop van 7.200 sociale huurwoningen). Deze resultaten leiden 
op hun beurt tot bepaalde (maatschappelijke) effecten die, als het goed is, vrij direct bijdragen aan 
de geformuleerde doelstellingen.
De relatie tussen de factoren is met name van belang in het monitoren van de voortgang en het 
doelbereik. Daarover meer in hoofdstuk 7 over monitoring.


