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VOLMACHT 

De heer C.8. van Boven, geboren te Deventer op 20 september 1957 en handelend als voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Stichting Woonzorg Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, 
kantoorhoudende aan de Professor E.M. Meijerslaan 3 te Amstelveen, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 33107894, 

verklaart namens Stichting Woonzorg Nederland hierbij éénmalig volmacht te geven aan (zonder het 
recht van substitutie): 

Mevrouw/ de heer S. Gildemacher, geboren op 26 februari 1975 te Harlingen en werkzaam 
als clustermanager van cluster 11 (Friesland, Groningen Haren e.o., Hageland) bij Stichting 
Woonzorg Nederland 

om namens hem, in gemelde hoedanigheid, Stichting Woonzorg Nederland te vertegenwoordigen bij 
de ondertekening van de prestatieafspraken met de gemeente Harlingen op 6 december 2018. 

n Bo n 
Voorzitter Raad van Bestuur 
Stichting Woonzorg Nederland 
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PRESTATIEAFSPRAKEN 2019 TOT 2022 

GEMEENTE HARLINGEN 

Inleiding 

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie, specifiek voor senioren en mensen 
met een zorgvraag. We bezitten 30.000 zelfstandige huurwoningen en 13.000 wooneenheden 
in gebouwen die we aan zorginstellingen verhuren. Onze woningen staan verspreid over ruim 
180 gemeenten. 
De seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan brengen, samen met partners in 
wonen, zorg en dienstverlening. Dat is wat ons beweegt. Daartoe doen wij een belofte aan onze 
bewoners en zakelijke huurders. Onze belofte hebben wij beschreven in ons ondernemingsplan 
2017-2022 'Samen zelfstandig wonen met een plus'. In dit bod staan onze voornemens voor 
2019 en verder, bedoeld om de ambities uit het ondernemingsplan te verwezenlijken. Het 
jaarverslag 2017 - met inzicht in de verschillende regio's - is te vinden op www.woonzorg.nl. 
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Wij bieden onze bewoners (samen) zelfstandig 
wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke 
woning, met ruimte voor ontmoeting in de buurt. 
Wij hechten belang aan persoonlijke aandacht en 

werken samen in een lokaal zorg- en 
dienstennetwerk 

Wij bieden zakelijke huurders een passend 
duurzaam en goed onderhouden gebouw. We zijn 

een betrouwbare verhuurder en een 
vernieuwende kennispartner. 



Woonzorg Nederland in uw gemeente 

1-1-2018 Gemeente Harlingen 
Aantal huurwoningen (eenheden) 
- Huurprijs < € 597,30 36x 97% 
- Huurprijs > € 597,30 en < € 710,68 1x 3% 
- Huurprijs>€ 710,68 0x 0% 
Totaal (on)zelfstandige woninqen 37x 100% 
Aantal verzorgings- of verpleeghuizen (plaatsen) 0x 
Aantal qaraqes / parkeerplaatsen (eenheden) Zonder huurprijs 12x 
Overig; maatschappelijk vastgoed, bedrijfsruimten, 1x 
winkels (eenheden) 
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Betaalbaarheid 

Landelijk Uw gemeente 
C: Woonzorg Nederland biedt (toekomstige) Wij hebben in uw gemeente 37 woningen, 
(1) 
VI bewoners een betaalbare woning. Dit doen waarvan 100% sociaal. Van de sociale VI ns wij vanuit het uitgangspunt dat onze huurwoningen heeft 97% een huur beneden de ~ ... 
::::1 voorraad naar prijsklasse een afspiegeling eerste aftoppingsgrens. 
::::1 
:::c is van de vraag. Daarbij kijken we per 

regio naar onze portefeuille en naar de 
vraag. 

C) Woonzorg Nederland past huren 
C: 
VI voorspelbaar en gematigd aan waarbij het 
VI ns ondernemingsplan een bandbreedte C. 
C: beschrijft voor drie jaar. Binnen die kaders ns ns 

bepaalt Woonzorg Nederland de ... 
::::1 
::::1 huuraanpassing aan het begin van elk :::c 

jaar, na overleg met het Landelijk 
Huurders Platform (LHP). 
Differentiatie Aanpassing 2018 Plafond 
Kale huur< 85% van maximale resp. markthuur 1,9% 

Laagste van maximale huur 
Kale huur> 85% en < 98 % van maximale resp. 

1,4% of liberalisatiegrens resp. 
markthuur 

markthuur 
Kale huur > 98% van maximale resp. markthuur 0,0% 

C: Woonzorg Nederland kijkt bij 
(1) .... betaalbaarheid naar de totale door ons te VI 
.!!! beïnvloeden woonlasten: huur, C: 
0 

servicekosten en energielasten. 0 
:1: 
.S:! We informeren woningzoekenden over de 
ns woonlasten via een woonlastenwijzer bij .... 
0 
1- woningadvertenties. 
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Beschikbaarheid 

Uitbreiding, verkoop en sloop 

Landelijk Uw gemeente 
C) We zien een groeiende vraag naar 'samen De huidige woningportefeuille sluit voldoende C: 

:'2 zelfstandig wonen met een plus'. Dit vraagt aan bij de marktvraag en het marktsegment. 
Q) uitbreiding van het aanbod, hetzij door De komende jaren zijn er geen plannen voor ... .c ~ nieuwbouw, hetzij door aanpassen van uitbreidingsinvesteringen. => 

bestaand vastgoed. 
Woonzorg Nederland legt daarbij het accent 
op plekken waar voorzieningen beschikbaar 
zijn als winkels voor dagelijks boodschappen, 
een goede samenwerking bestaat met 
gemeente en partners in dienstverlening en 
zorg, en waar we al woningen bezitten. 
Dit is een uitgelezen kans om nieuwe 
woonconcepten te realiseren waar wonen 
centraal staat en ontmoeting, diensten en zorg 
samen komen. 

C. Woonzorg Nederland voert geen actief beleid Woonzorg Nederland staat open voor verkoop 
0 
..2 om zich uit bepaalde gebieden terug te van de 6 woningen aan de Schritsen. 
111 

trekken. Verkoop of sloop vindt plaats Tegelijkertijd onderzoekt Woonzorg C. 
0 vanwege, bijvoorbeeld, de kwaliteit van het Nederland de komende tijd of zelf slopen en 0 .:.:: betreffende pand of afnemende woningvraag nieuwbouwen een optie zou kunnen zijn. ... 
Q) 

> in het gebied. 

Verdeling en toewijzing woningen 

Landelijk Uw gemeente 

C: Woonzorg Nederland wijst haar zelfstandige Woonzorg Nederland verhuurt de zelfstandige 
Q) 

-~ sociale huurwoningen passend toe. Bovendien woningen via een wachtlijst. 
"§: kijken we in de verdeling van de beschikbare Q) 
0 woningen breder dan alleen naar inkomen en Op dit moment zijn er in de gemeente 1- 

huurprijs. We houden rekening met de Harlingen geen specifieke vragen van partijen 
zorgvraag van bewoners, leefbaarheid en over groepswonen of andere vormen van 
creëren mogelijkheden voor netwerken. 
woongemeenschappen. 

Q) C: Woonzorg Nederland staat positief tegenover Woonzorg Nederland heeft geen taakstelling .:.:: Q) 
Q) C. het huisvesten van statushouders, mits in lijn met de gemeente t.a.v. het plaatsen van !E Q) 

0 0 met de doelgroep van Woonzorg Nederland . statushouders, maar is zeker bereid daar ... 
Q) C) 
C. - waar mogelijk statushouders van 55 jaar en rn Q) 

0 
"O ouder te plaatsen. 
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Intramuraal 
Landelijk Uw gemeente 

C) Woonzorg Nederland heeft landelijk 12.815 In uw gemeente heeft Woonzorg Nederland ... 
0 intramurale eenheden verspreid over 182 geen intramurale plaatsen. N 
Cl) complexen . ... 
ra 
== Een aantal complexen bouwen we om tot N 
r:: zelfstandige woningen met een plus. We Cl) 

r:: kijken daarbij nadrukkelijk naar de kans om 
Cl) 
r:: het gebouw een meer op de buurt of wijk 0 
3: gerichte functie te geven. Dit doen we samen 

met bestaande en nieuwe zorgpartners en 
partners in de wijk. 
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Kwaliteit 
Landelijk Uw gemeente 

"C De komende vijf jaar besteedt Woonzorg Woonzorg Nederland nodigt per kwartaal alle 
::i 
0 Nederland gemiddeld 50 miljoen per jaar aan bewoners uit om elkaar bij te praten over wat .c: ... onderhoud en investeert gemiddeld 40 miljoen er zoal speelt. Tijdens zo'n sessie zullen ook C1) 
"C 
C: per jaar in verbetering (inclusief jaarlijks de plannen ten aanzien van groot 0 

energiebesparing). onderhoud besproken worden. 
Woonzorg Nederland hanteert bij het 
onderhouden van complexen een 
conditiescore vanuit de NEN 2767, van 
minimaal 3. In deze score staat 1 voor 
nieuwbouw en 6 voor een zeer slechte staat 
van onderhoud. 

:E Woonzorg Nederland streeft ernaar dat al haar In 2023 staan duurzaamheidsmaatregelen 
C1) gebouwen in 2050 energieneutraal zijn . gepland voor St. Hubertus. Wat de .c: 
E Woonzorg Nederland heeft een programma maatregelen precies zullen zijn is nu nog niet 111 
111 

bekend. Ook gezien de inmiddels opgedane t:! dat erop gericht is dat eind 2022 driekwart van 
::i de zelfstandige woningen een El heeft kleiner ervaring en nieuwe technieken/maatregelen. ::i 
C 

dan 1,4 (Label B of beter) en de totale 
zelfstandige portefeuille in 2024 gemiddeld 
een El heeft kleiner dan 1,4 (gemiddeld label 
Bof beter). 
Bij duurzaamheidsmaatregelen voeren wij bij 
zittende huurders geen huurverhoging door. 

"C Veiligheid is een speerpunt bij Woonzorg In de woningen wordt er elektrisch koken 
ëi, Nederland. We kijken naar brand, legionella aangelegd i.p.v. op gas koken i.v.m. de .c: 
C) 

en asbest, naar inbraak- en sociale veiligheid, veiligheid en de steeds kwetsbaardere 
C1) 

> en naar valpreventie. Daarbij werken we doelgroep. 
samen met gemeenten en zorgaanbieders. In alle zelfstandige woningen heeft Woonzorg 

Nederland in 2017 rookmelders geplaatst die 
10 jaar meegaan en na 9 jaar allemaal 
vervangen worden door WZN. 

:E Nagenoeg al onze woningen zijn toegankelijk De gemeente blijft aandacht besteden aan 
C1) voor mensen met een rollator en grotendeels bekendheid en bewustwording van "langer .c: ... .:.:: ook met een rolstoel. Daarnaast is ongeveer zelfstandig wonen". ·- .c: 
CJ een derde van onze portefeuille (inclusief Woonzorg Nederland kijkt waar zij bij kan rn 
C1) 

zorgvastgoed) geschikt voor zware zorg. dragen aan de informatie over "langer C) 
C) ... zelfstandig wonen" en informeert met name 0 
N op aanvraag hierover. Onderzocht gaat 

worden hoe dit pro actiever kan 
plaatsvinden. 
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Landelijk Uw gemeente 
C: Woonzorg Nederland verhuurt bedrijfsruimten Er is 1 bedrijfsruimte aan de Zuiderhaven die 
Cl) - (bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed). wij verhuren. E 
:::, Wij zetten deze ruimten in om functies voor ... 
~ bewoners te realiseren. Wij verhuren onze 
·;:: 

bedrijfsruimten daarom met voorkeur aan, 'O 
Cl) 
m bijvoorbeeld, zorginstanties, organisaties die 

diensten of activiteiten voor bewoners van het 
pand en/of de buurt aanbieden. 
Nieuwe verhuringen van bedrijfsruimten doen 
wij bij voorkeur in overleg met gemeenten en 
bewoners. 
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Wonen met een plus 
Landelijk Uw gemeente 

- Op nagenoeg alle complexen van Woonzorg De bewonersconsulent is heel regelmatig op .c: 
(.) Nederland is een bewonersconsulent het complex aanwezig, o.a. spreekuur, waar !Il 
"C 
C: aanwezig. Onze bewonersconsulenten zijn de bewoners haar persoonlijk kunnen 
!Il 
!Il een vertrouwd gezicht voor onze bewoners benaderen met allerhande vragen. Indien 
Cl) ~ en partners en houden een oogje in het zeil nodig schakelt zij haar netwerk in w.o. het ·-- - C: in de wooncomplexen. gebiedsteam. 0 
0 Daarnaast wordt er per kwartaal door rn ... 
Cl) Woonzorg Nederland een bijeenkomst a. 

georganiseerd voor alle bewoners om elkaar 
bij te praten over zaken en vragen te kunnen 
beantwoorden. 

rn Woonzorg Nederland werkt samen met Als de bewonersconsulent zich zorgen maakt ... 
Cl) (lokale) zorgpartners en neemt waar mogelijk over een bewoner zal zij het gebiedsteam C: 
t:: deel aan zorgnetwerken. Samenwerking richt inschakelen. !Il 
C. 
C) zich zowel op regionale afstemming als ... 
0 specifieke (bewoners)problematiek. N 
C) Wanneer nodig schakelen C: 
~ bewonersconsulenten met (lokale) ... 
Cl) 

== zorgpartners en -netwerken (zie het item C: 
Cl) 'samenwerking zorgpartners' hieronder). Met E 
!Il de dienstverlening van bewonersconsulenten en 

ondersteunt Woonzorg Nederland het 
zelfstandig wonen van bewoners. 

C) Vrijwel alle complexen van Woonzorg Er is een grote ontmoetingsruimte in het 
C: 
:.;:; Nederland bieden aan bewoners de complex waar een aantal activiteiten 
Cl) 
0 gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een plaatsvinden. E - ontmoetingsruimte. Activiteiten in onze C: 
0 ontmoetingsruimten worden veelal door 

bewoners van het complex of de buurt 
georganiseerd. 
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Bewoners betrokkenheid 
Landelijk Uw gemeente 
Het Landelijk Huurders Platform (LHP) is voor Er is geen bewonerscommissie meer actief in 
Woonzorg Nederland de vaste Hubertus. Wél worden alle bewoners eens per 

:E gesprekspartner bij opstellen en wijzigen van kwartaal uitgenodigd voor een bijeenkomst 
Cl) 

landelijk beleid . waarin allerhande zaken aan de orde komen. .c: 
C: 
Cl) Complex gerelateerde zaken, zoals .lil:: 
.lil:: 

onderhoud en renovatie, worden besproken 0 ... - met bewonerscommissies. Cl) 
.Q 
Il) Woonzorg Nederland verwelkomt ... 
Cl) 
C: bewonersinitiatieven die zich bijvoorbeeld 0 
~ richten op gemeenschapsvorming en samen- Cl) 
m redzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. 

Voortgang en samenwerking prestatieafspraken 
Landelijk Uw gemeente 
Voor het realiseren van de prestatieafspraken is 
goede samenwerking tussen gemeenten, 
bewonerscommissies en Woonzorg Nederland 
cruciaal. Wij maken daarom graag afspraken 

C) 
over het bijhouden, bespreken en indien nodig Cl) 

.::: 
Cl) bijsturen van (de voortgang op) de > 
0 prestatieafspraken 

Woonzorg Nederland heeft de voorkeur voor 
een vijfjarige raamovereenkomst voor de 
prestatieafspraken. Hierbij wordt jaarlijks een 

"C 
concretisering gedaan in een terugblik .... 
(jaarverslaq, specificatie voor deze gemeente) +:i 

C. 
0 en vooruitblik (overzicht activiteiten en 0 
..J voornemens komend jaar). 
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Aldus ondertekend te Harlingen d.d. 

Voor de afspraken in deze gemeente 

NEDERLAND 

·.~ 
\ (':'. 

ET ..........--~ 
GEMEENTE HARLINGEN 

... Wethouder: Hein Kuiken 
~/ 
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