
Prestatieafspraken 
Hoeksche Waard 2023-2024

HW Wonen, de Huurdersvereniging, Kerngroep Wonen, Welzijn, Zorg en 
gemeente Hoeksche Waard werken samen aan een vitale Hoeksche Waard. In onze dorpen 

staan voldoende betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen, zodat onze huidige 
en toekomstige generaties goed kunnen wonen. In de prestatieafspraken 2023-2024 zijn 
afspraken gemaakt hoe we hier aan werken. Onze afspraken gaan over: beschikbaarheid, 

betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen welzijn zorg en leefbaarheid en participatie. 

 

Alle afspraken worden gemaakt op basis van de Woonvisie en dragen bij aan de programmaplannen 
Wonen, Inclusieve Samenleving en Duurzaamheid. U kunt de prestatieafspraken nalezen op 

gemeentehw.nl/prestatieafspraken

Beschikbaarheid 
Voorraad sociale 

 huurwoningen groeit 
 richting 10.000.

Nieuwe en 
eerlijke
woonruimte-
verdeling.

Betaalbaarheid 
We bewaken de huurprijs 
en bieden hulp bij 
betalingsproblemen.

Ondersteunende 
voorzieningen 

overzichtelijk. 

Duurzaamheid
Nieuwbouw is aardgasvrij en  

zoveel mogelijk nul op de meter, 
maar in ieder geval BENG (‘bijna  

energieneutrale gebouwen’).

Kennis en ervaring opdoen met  
circulair en klimaatadaptief bouwen.

Bestaande woningen worden 
energiezuiniger 

gemaakt.

Leefbaarheid en 
participatie 
Inzet voor een schone,  
veilige woonomgeving. 

Een dorpsgerichte aanpak.

Wonen Welzijn Zorg
Zelfstandig thuiswonen optimaliseren. 

Informeren en ondersteunen bewoners (met de  
Verhuisregeling en woonscans). 

Wonen, Welzijn en Zorg Visie en de uitvoeringsagenda vormen  
de kapstok voor projecten en samenwerkingsvormen.

Ontwikkelen centrale toegang voor 
bijzondere huisvestingsvragen.

Dorpsvisies en WWZ Visie 
uitgangspunt bij bouwen

Betere doorstroming door  
tijdelijke huurcontracten  

bij jongerenwoningen

Druk woningmarkt:  
realiseren tijdelijke woningen

Afspraken met de huurdersvereniging  
over huurverhoging en laag houden  

servicekosten

HW Wonen en gemeente stemmen 
werkzaamheden in een wijk af

Met behulp van inwoners
 woonplezier vergroten

Onderzoek en ondersteunen 
kansrijke initiatieven inwoners, 

verenigingen, clubs, kerken et cetera

Extra inzet op wijkbeheer

Uitwerken van energieneutraal,  
aardgasvrij en klimaatadaptatief wonen

Voldoende geschikte woningen

Bereikbaarheid van zorg- en 
welzijnsvoorzieningen

Afstemming en uitvoering WWZ Visie 
afspraken met de kerngroep WWZ:  gemeente,  

HW Wonen, huurdersvereniging en zorg- en  
welzijnsorganisaties

Beoordelen huidige panden  
zorginstellingen en aanleunwoningen

Langer zelfstandig (samen) thuis 
blijven wonen door oplevering in 

Zuidwijk (Oud-Beijerland)

Lagere maandlasten door 
energiezuinige woningen

Meer zonnepanelen op huurwoningen:  
360 woningen per jaar

Bewustzijn gedrag van huurders  
vergroten door inzet energiecoaches

Uitfaseren EFG labels / versnellingsopgave

Voldoende sociale huurwoningen, 
nu en in de toekomst

30% sociale huurwoningen 
in nieuwbouwprogramma

Verlagen energielasten door 
duurzame aanpassingen

Voorkomen van schulden 
en huisuitzettingen

Extra inzet voorzieningenwijzer

Nieuwbouw voldoet aan het  
convenant Klimaatadaptief Bouwen

Bevorderen van de sociale  
samenhang door het creëren van  

ontmoetingsplekken in onze dorpen

Kerngroep
WWZ

Huurdersvereniging
Hoeksche Waard

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-bouwen-en-omgeving/verhuizen/prestatieafspraken-wonen/

