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lnleiding
1.1

Aanleiding voor het Kader: Woonvisie Rotterdam 2030
In de Woonvisie Rotterdam 2030 is een vergezicht gegeven voor het Wonen in Rotterdam tot 2030,
maar ook een meer concrete agenda voor de kortere termijn. Eén van de doeien voor zowel de korte
als de Iangere termijn is het realiseren van aantrekkelijke woonmilieus.
De ambitie Iuidt: “Rotterdam kent een breed sca/a aan aantrekkelijke woonmilieus met een duidelijk
proﬁel en een uitgeba/anceerd woningbestand. Grote concentraties van zwakke woongebieden
behoren tot het verleden. De Rotterdamse voorraad groeit en transformeen‘, waardoor een beter
evenwicht tussen het goedkope, midden en hoge segment ontstaat. Zo verandert ook de
sociaaleconomische ba/ans, ten gunste van midden— en hogere inkomensgroepen."
Uit deze ambitie volgt een stadsbrede transformatie- en herstructureringsopgave. Wel iigt tussen nu

en 2030 de grootste herstructurering op Zuid. Voor Zuid zijn de Iange termijn ambities vastgelegd in
Zuid Werktl, de afsprakenset waaraan onder meer het Rijk, gemeente en corporaties zich in 2011
aan verbonden hebben.

De herstructurering van de bestaande woningvoorraad kent veel maatschappelijke gevoeligheden,
zoals ook gebleken is tijdens de vaststellingsprocedure van de Woonvisie en het in dat kader in
november 2016 georganiseerde referendum. Zorgvuldige omgang met de herhuisvesting en de te
herhuisvesten huishoudens verdient dan ook de hoogste prioriteit. Ook dient er goed zicht te worden
gehouden op de gevolgen van herhuisvesting voor de beschikbaarheid van woningen in de
goedkope voorraad voor de regulier woningzoekenden of urgenten (niet zijnde
herhuisvestingsurgenten).

1.2

Doel en positionering Kader
Dit Kader Herhuisvesting biedt duidelijkheid over hoe herhuisvesting wordt georganiseerd, zowel bij
particulier bezit als bij corporatiebezit. Het Kader staat niet op zich. De manier waarop het
herhuisvestingsproces wordt vormgegeven wordt immers in belangrijke mate bepaald doorjuridische

kaders in het huur— en eigendomsrecht. Ook de keuzes die gemaakt worden bij de verwerving van

particulier bezit vormen een belangrijke basis. Het Kader vormt op haar beurt weer de kapstok voor

een aantal uitvoeringsinstrumenten, gericht op het ook daadwerkelijk borgen van een goede

herhuisvesting (zie figuur hieronder): de urgentieregels voor corporatiebewoners op grond van de

verordening Woonruimtebemiddeling, het Stedelijk Statuut Particuliere Herhuisvesting, het
experiment particuliere herhuisvesting en een goede monitoring van de effecten van de
herhuisvesting op de beschikbaarheid van de goedkope voorraad als onderdeel van de
Voortgangsrapportage Woonvisie.
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POSITONERING KADER HERHUISVESTING BU HERSTRUCTURERING
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De impact van herhuisvesting: uitdagingen en kansen
Voor de Rotterdammers die moeten verhuizen is het nooit makkelijkr door een besluit van iemand anders is men genoodzaakt
de woonplek op te geven. Toch is er veel onderscheid in hoe de bewoners tegen de noodzakelijke verhuizing aankijken, vaak
samenhangend met de Iengte van de woonduur op de huidige plek, het netwerk in de directe omgeving en soms ook de
leeftijd van de bewoners. Daarnaast biedt een verhuizing voor velen ook weer de mogelijkheid om een woning te zoeken die
nog weer beter past bij de huisvestings- en woonbehoefte van dat moment.
Overigens zien we zowel binnen de groep eigenaar-bewoners als huurders grote verschiilen: het is zeker niet standaard zo
dat het voor eigenaar-bewoners altijd moeilijker is dan voor huurders. Zo kan voor huurders die allang in de huurwoning
wonen, de woning ook als eigen bezit aanvoeien. Men betaalt structureel de huur, heeft weinig van doen met de verhuurder
en heeft de woning waar dit kon naar de eigen smaak aangepast met zelf aangebrachte voorzieningen. Voor deze groep
huurders is het herhuisvestingsproces dan ook vaak een zeer emotionele aangelegenheid. Daarentegen zijn er ook eigenaarbewoners die nog maar kort in een woning wonen en/of voor wie direct al duidelijk was dat de huidige woning sowieso maar
een tussenstap was in de wooncarriere. Voor deze groep huurders is het herhuisvestingsproces vaak een meer zakelijke
aangelegenheid.
Ook na de herhuisvesting zien we een diverse impact. Zo biijft een deel continue bezig met de mogelijkheid om (ooit) terug te
keren naar de oorspronkelijke buurt en aardt moeilijk in de nieuwe wijk. Voor velen is de verhuizing naar elders echter ook een
moment om een nieuwe weg in te slaan met het leven.
Tot slot zien we een kleine groep van zogeheten “sioopnomaden", veelai huurders die van sioopcomplex naar sioopcomplex

verhuizen; deels zelf gekozen, deels omdat men geen andere mogelijkheid ziet.
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“Gin:
Het Kader is van toepassing op het hele Rotterdamse grondgebied, al zal het de komende jaren het
meest beproefd worden in het NPRZ.

Met het opstellen van het Kader en de hieraan gekoppelde instrumenten, wordt tevens invulling
gegeven aan één van de afspraken uit de Prestatieafspraken 2017, tussen de corporaties, gemeente
en huurdersorganisaties en een toezegging aan de gemeenteraad n.a.v. de behandeling van het

voorstel tot aanpassing van het bestemmingsplan Mijnkintbuurt Fase 1.

1.3

Totstandkomingsproces Kader
Het Kader en in het bijzonder het Statuut en de Pilot gericht op herhuisvesting bij particuliere
herstructurering zoals beschreven in hoofdstuk 3, zijn tot stand gekomen na intensief overleg met de
Rotterdamse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties over de periode mei t/m oktober 2017
(via zowel plenaire bijeenkomsten als werkgroepbijeenkomsten).

De reden voor hun nauwe betrokkenheid is drieledig: enerzijds vanwege de ruime ervaring die de
woningcorporaties en hun huurdersorganisaties met herhuisvesting bij herstructurering hebben,
anderzijds ook het feit dat er herhuisvesting van een deel van de particuliere huishoudens in de
corporatiesector is beoogd en tot slot vanwege het feit dat ook de corporaties een rol (kunnen)
hebben als verwervende partij in de particuliere herstructurering.
De overleggen met de huurdersorganisaties hebben zich vooral gefocust op de invulling van het
Statuut, de overleggen met de woningcorporaties hebben zich vooral gefocust op zowel het Statuut
als de Pilot.
In het Bestuurlijk Overleg tussen de gemeente (wethouder SO&l) en de bestuurders van de
woningcorporaties van 2 oktober 2017 is expliciet besloten het vangnet voor kwetsbare particuliere
huishoudens zoals beschreven in het Kader, Statuut en de Pilot te creéren.
Particuliere huurders zijn in Rotterdam niet georganiseerd in een huurderskoepel, waardoor een
actieve, directe rol van de particuliere huurders in het totstandkomingsproces niet aan de orde is
geweest. Wel hebben de ervaringen van/met particuliere huishoudens in de anno 2017 in
verwervingstrajecten zijnde complexen Mijnkintbuurt 1+2 en Dahliablok nadrukkelijk input gevormd
voor de ter besluitvorming voorliggende stukken.
Ook commerciéle vervververs hebben niet actief geparticipeerd. Deze waren ten tijde van de
totstandkoming van de stukken nog niet bekend.

1.4

Leeswijzer
De kaders voor herhuisvesting verschillen per situatie, dus tussen herstructurering van

corporatiewoningen en herstructurering van particuliere woningen. In hoofdstuk 2 worden de kaders
voor herhuisvesting in de corporatievoorraad uiteengezet en in hoofdstuk 3 voor de particuliere
voorraad. Tot slot komt in het vierde en Iaatste hoofdstuk aan de orde hoe de effecten van de
herhuisvesting op de beschikbaarheid van de goedkope voorraad in Rotterdam worden gemonitord.
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Herhuisvesting bij herstructurering in de corporatievoorraad:
rollen, rechten en instrumenten
Een belangrijk deel van de herstructureringsopgave zoals beschreven in de Woonvisie wordt
opgepakt door corporaties in hun eigen bezit. Dat is in het bijzonder ook het geval in het NPRZ waar
tussen nu en 2030 ook door corporaties in hun eigen bezit een flink aantal woningen grondig
aangepakt zal worden. Als er sprake is van een grote renovatie of zelfs sloop is er aanieiding voor de

corporatie de Iopende huurcontracten te beéindigen. In dat geval is ook herhuisvesting aan de orde.
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de verantwoordelijkheden zijn van corporaties bij
herstructurering t.a.v. herhuisvesting en welk instrumentarium zij daarbij inzetten.

2.1

Opzegging: werkwijze en rechten
De corporaties zullen bij herstructurering veelal gebruik maken van de mogelijkheid de huur op te
zeggen wegens dringend eigen gebruik ofwel ter realisatie van een bestemmingsplan. Het wettelijk
kader hiervoor is het Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 4. Huur, artikei 7:274.
Hoe werkt het?

De verhuurder kan dan op grond van artikei 7:274 de huur opzeggen vanwege:
a) dringend eigen gebruik waartoe sloop en grote renovatie kunnen behoren; het belang van de
corporatie moet in dit geval wel zwaarder wegen dan het belang van de huurder. Daarbij
geldt bovendien ais beperking dat wanneer de corporatie het bezit pas verworven heeft,
deze pas drie jaar na de aankoop van het bezit gebruik kan maken van de opzegging
wegens dringend eigen gebruik.
b)

realisatie van een bestemmingsplan; het algemeen belang van de realisatie van het
bestemmingsplan moet in dit geval wel zwaarder wegen dan het belang van de huurder. Er
is bij een pas verworven pand geen tijdslimiet zoals hierboven beschreven: de verhuurder

kan direct na een eventuele aankoop tot opzegging overgaan (en hoeft niet zoals bij
dringend eigen gebruik, drie jaar te wachten).
Recht op herhuisvesting?
Bij opzegging wegens dringend eigen gebruik of ter realisatie van een bestemmingsplan zai de
rechter toetsen of de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen. De corporatie is dus niet
bij wet verplicht zelf een concreet aanbod te doen. Wel gaat de rechter er vanuit dat de corporatie de

huurder actief ondersteunt in zijn/haar zoektocht. Ook houdt de rechter rekening met de persoonlijke
omstandigheden van de huurder: onder (schrijnende) omstandigheden kan het zo zijn dat de
corporatie verplicht wordt om wel een concreet aanbod aan passende woonruimte te doen.

In de Rotterdamse regio kunnen huurders van corporaties echter standaard al een zogeheten
herhuisvestingsurgentie op grond van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam
2015 (zie volgende paragraaf). Feitelijk gaan de corporaties hierin al verder dan de wet hen verplicht.
Recht op verhuiskostenvergoeding (verhu/zen en herinr/chten)?
In geval het huurcontract wordt opgezegd op grond van het criterium dringend eigen gebruik of ter
realisatie van een bestemmingsplan, dan heeft de huurder recht op een verhuiskostenvergoeding
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van de corporatie. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het
verhuizen en herinrichten. Hoeveel verhuiskosten de huurder vergoed krijgt, Iigt aan het type

woonruimte (zelfstandig of onzelfstandig). De minimumbijdrage is wettelijk vastgelegd in de Regeling
minimumbijdrage verhuis— en inrichtingskosten bij renovatie en wijzigt elk jaar voor 1 maart (ter
illustratiez m.i.v. 28 februari 2017 bedroeg de vergoeding € 5.910,-).
Recht op andere vergoedingen?

Aanvullend kunnen per corporatie nog meer vergoedingen gelden. Corporaties hebben dit
vastgelegd in hun Reglement sloop, renovatie en groot onderhoud. Corporaties zijn op grond van de
Woningwet verplicht om een dergelijk reglement te hebben. Veelal zal er in ieder geval sprake zijn

van een vergoedingsrecht van de corporatie omdat de verhuurder zelf aangebrachte verbeteringen
(ZAV) aan/in de woning achterlaat.
Per project wordt met de huurdersorganisatie en/of bewonersorganisatie vaak ook nog een Sociaal
Statuut opgesteld met nadere afspraken omtrent de uitverhuizing_

2.2

lnstrumentarium: herhuisvestingsurgentie op grond van de Verordening
Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015
Zoals gezegd kunnen in de Rotterdamse regio huurders van corporaties bij herstructurering
standaard al een zogeheten herhuisvestingsurgentie krijgen. De corporaties in de Rotterdamse regio
hebben daarbij met elkaar in Maaskoepel verband afgesproken dat zij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen voor de herhuisvesting van corporatiehuurders. Dit betekent ooncreet
dat de huurder weliswaar bij de huidige corporatie een herhuisvestingsurgentie aanvraagt, maar dat
deze urgentie in de hele regio, dus ook op het bezit van andere corporaties, voorrang biedt.
Hieronder wordt de regeling toegelicht.

2.2.1

Kort toelichting op de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015
Alle bepalingen rondom de herhuisvestingsurgentie van corporaties, zijn vastgelegd in de
Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 (verder: Verordening).
Deze Verordening vindt zijn grondslag in de Huisvestingswet 2015 en stelt gemeenten in staat om
met het oog op schaarste en mensen in de knel voorrangsregels te bepalen (bijv. gekoppeld aan
huishoudenskenmerken).

Hoewel de plicht tot het maken van een regionale verordening met het opheffen van de stadsregio
Rotterdam formeel is vervallen, hebben de portefeuillehouders Wonen van de individuele
regiogemeenten in 2015 unaniem duidelijk gemaakt dat het onwenselijk zou zijn als de gemeenten

verschillende verordeningen woonruimtebemiddeling zouden hanteren. De portefeuillehouders
hebben daarom toegezegd allemaal dezelfde, identieke, Verordening woonruimtebemiddeling ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraden. De herhuisvestingsurgentie die centraal staat in
deze paragraaf is dus identiek in de hele regio.
2.2.2

Uitgangspunten herhuisvesting corporaties

In paragraaf 6 van de Verordening is de hele procedure rond de herhuisvestingsurgentie
omschreven. Binnen deze procedure staan een aantal uitgangspunten centraal (welke overigens ook

bij andere urgenties op grond van de Verordening ge|den):
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Primair bedoeld voor oplossen (urgent) huisvestingsprobleem: de herhuisvestingsurgentie is
bedoeld om een huisvestingsprobleem op te Iossen cq. aan een huisvestingsvraag te voldoen en

niet om wooncarriere te maken of in woonwensen te voldoen. Om die reden is in de verordening
dan ook bepaald dat de nieuwe woning qua woonruimtetype gelijkwaardig moet zijn aan het
huidige woonruimtetype.
Het zoekgebied is de hele regio: er is sprake van één samenhangende woningmarkt in deze
regio en juist door in de hele regio met voorrang te kunnen zoeken is de kans groter dat het
urgente huisvestingsprobleem snel kan worden opgelost.
Men heeft geen absolute voorrang: de verordening biedt de mogelijkheid om de voorrangstatus
van een herhuisvestingsurgent niet van toepassing te verklaren bij een bepaald
bemiddelingsmodel. Bepaalde woonruimtebemiddelingsmodellen zijn immers niet geschikt om
een urgente woningzoekende snel aan woonruimte te helpen. Dit is vooral het geval bij het
“Wens & Wacht"- model, dat bedoeld is voor woningen die pas op termijn vrijkomen en zal dus
niet snel tot een verhuizing Ieiden. Ook kan het zijn dat het principe van urgentie niet

overeenstemt met het principe van het bemiddelingsmodelz denk bijv. aan een "Direct kans”model waarbij als rangorde geldt "wie het eerst komt, die het eerst maa|t”.

Zelfredzaamheidz zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel in deze regio
herhuisvestingsurgenten hebben in eerste instantie dan ook als het enigszins mogelijk is zelf de
verantwoordeiijkheid om te zoeken naar een woning. De eerste helft van de uitverhuisperiode
Ieent zich hier prima voor omdat de huisvestingsituatie dan nog niet nijpend is. Pas daarna wordt
men direct bemiddeld.
Zorgplicht corporatie: de corporatie heeft de plicht om er voor zorg te dragen dat de
herhuisvesting goed verloopt. In de tweede en derde fase speelt de corporatie een grotere rol
dan in de eerste fase. In de tweede en derde fase begint de tijd richting uitverhuizing immers te
dringen en is er vaak extra ondersteuning nodig in de zoektocht. De corporatie heeft er zelf ook
beiang bij dat de uitverhuizing van de huidige huurders niet tot het Iaatste moment duurt.
2.2.3

Fasen van de urgentie in geval van een herhuisvestingsverklaring

In tegenstelling tot de “regu|iere” urgentie zijn er bij de herhuisvestingsurgentie drie fasen. Dit heeft
ermee te maken dat de er in tegenstelling tot bij de “reguliere” urgentie ook echt een harde
einddatum is waarvoor de urgent verhuisd moet zijn. Aan de fasen zijn geen termijnen in een vast
aantal maanden opgenomen. De reden is dat de duur van de uitverhuisperiode per complex sterk
kan verschillen.

Om die reden is een verhouding ten opzichte van de uitverhuisperiode opgenomen:
1. De eerste fase duurt tot de helft van de uitverhuisperiode, wanneer de druk om te verhuizen nog
niet al te groot is.
De tweede fase duurt vanaf halverwege de uitverhuisperiode, totdat nog een derde resteert. De
druk om te verhuizen groeit dan al sterk, aangezien de corporatie redelijk snel met de sloop of
renovatie van de woning of het complex aan de slag wil.

De derde, Iaatste fase duurt van het moment dat nog een derde van de uitverhuisperiode
resteert tot nog een zesde over is. De situatie wordt dan nijpend. Deze fase <:iuurt bewust niet tot
het moment dat de uitverhuisperiode eindigt omdat dat het moment is dat de bewoning van de
woonruimte ook echt gestaakt moet worden en de werkzaamheden gaan beginnen. Dit zou
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immers tot onpraktische, onaangename en zelfs gevaarlijke situaties bij de woning cq. het

complex kunnen leiden.
Versi

rekenvoorbeeld uitverhu

Start

1

Eerste fase

Januari t/m uni

Tweede fase

J uli t/rn

Derde fase
Einde

2.3

--

uari

Stan tot eerste helft

ustus

Eerste helﬂ tot 2/3"‘ deel

t/m oktober

2/3° deel tot 5/6* deel

31 december

5/6° deel tot eind

Wat als iemand een hoger inkomen of schulden heeft?
Uit de Verordening volgt dat alleen huishoudens die tot de doelgroep van corporaties behoren in
aanmerking kunnen komen voor een urgentieverklaring. Deze doelgroep is door het Rijk tot 2021
tijdelijk opgerekt en Iuidt als volgt:
- Corporaties moeten jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen (huur
tot ca €711) toewijzen aan huishoudens met een inkomen beneden € 36.135 (prijspeil 2017).
- Corporaties mogen tot 2021 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan
huishoudens met een inkomen tussen € 36.135 en € 40.349 (prijspeil 2017). Deze 10% kan

o

echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 36.135. na
2021 zal deze 10% moeten worden toegewezen zoals de hierboven genoemde 80%.
Corporaties mogen de overige, maximaal 10% van de vrijkomende woningen sowieso vrij
toewijzen dus ook aan huishoudens met een hoger inkomen.

De bepalingen uit de Verordening Ieggen wel een beperking op t.a.v. het verlenen aan

herhuisvestingsurgenties aan hogere inkomens. Er mag immers aangenomen worden dat
huishoudens met een hoger inkomen meer financiéle mogelijkheden hebben om ook in het vrije
marktsegment een alternatief te vinden; zo wordt de druk op de sociale voorraad niet onnodig groter.
Dit ontslaat de corporatie die de herhuisvesting initieert overigens niet van de verplichting zich in te
spannen om de huurder actief te ondersteunen in zijn/haar zoektocht.
Een corporatie is gerechtigd de woning niet aan een woningzoekende te verhuren als er een huur- of
andere schuld (onder meer hypotheekschuld) zonder afbetalingsregeling bestaat. Dit ontslaat de
corporatie die de herhuisvesting initieert overigens wederom niet van de verplichting zich in te

spannen om de huurder actief te ondersteun in zijn/haar zoektocht. Wel kan het iets betekenen voor
de praktische uitvoering: het te herhuisvesten huishouden kan niet overal zonder meer terecht.
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Herhuisvesting bij herstructurering in de particuliere voorraad
particuliere huishoudens: rollen, rechten en instrumenten
Een groot deel van de herstructureringsopgave zoals omschreven in de Woonvisie Rotterdam 2030
betreft de particuliere voorraad. Deze woningen bevinden zich vooral binnen het werkingsgebied van

het NPRZ. Juist in de oude stadswijken op Zuid concentreert zich een grote particuliere voorraad die
zowel qua type woning als eigenaar als kwetsbaar aan te merken is. De combinatie van
kwetsbaarheden maakt herstructureren onvermijdelijk.
Belangrijk element in de herstructurering is de verwerving. De meeste kleinere particuliere eigenaren

zijn niet vermogend genoeg om zelf aan de slag te gaan, een deel ziet er geen noodzaak toe (het
betreft in het bijzonder particuliere verhuurders met woningen die het goed doen in de verhuur). Om
toch de zo noodzakelijke kwaliteitsslag te kunnen maken zullen de komende jaren particuliere
woningen verworven worden door gemeente, corporaties en welwillende marktpartijen.
Bij de verwerving van deze panden speelt herhuisvesting van de huidige bewoners een rol. Voor
herhuisvesting inzake particulier herstructurering bestaat nog geen duidelijk kader zoals t.a‘v.
herhuisvesting bij herstructurering van de corporatievoorraad. In dit Kader wordt daarvoor een
belangrijke nieuwe basis gecreéerd met een strategie, een toelichting op de rollen en rechten bij
verwerving en nieuwe instrumenten zijnde een Statuut en een Pilot.
De focus Iigt daarbij op herhuisvesting van particuliere huurders. Eigenaar-bewoners zijn in principe
in staat om met de schadeloosstelling een vervangende woning te organiseren. In een enkel geval
zal er echter sprake zijn van een (grote) restschuld. Als dat ook nog eens een qua persoonlijke of

huishoudenskenmerken kwetsbaar huishouden betreft, kan dat aanleiding zijn om het huishouden in

kwestie voor te dragen voor de vangnetregeling. Dit is echter altijd maatwerk en zal per geval apart
bekeken worden.

3.1

Strategie herhuisvesting bij vewverving huurpanden: drie type bewoners, drie
benadewvijzen
Voorgesteld wordt om bij verwerving een drieledige strategie centraal te stellen, omdat ervaringen uit
eerdere herstructureringstrajecten Iaten zien dat er grosso modo drie groepen bewoners te
onderscheiden zijn:

1.

De kwetsbare bewoners die aantoonbaar niet zelf in vervangende huisvesting kunnen
voorzien.

2.
3.

De zelfredzame, welwillende bewoners
De zelfredzame, niet welwillende bewoners

Voor elk van deze groepen wordt dan ook een andere benadering voorgesteld; uitgangspunt is
zelfredzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren en welwillendheid om mee te werken zo goed als
mogelijk te belonenz
Ad. 1. Voor bewoners die als kwetsbaar te definiéren zijn, treedt een vangnet in werking. Dit betreft
in principe huurders van particuliere verhuurders, maar kunnen in een enkel geval ook kwetsbare
eigenaar-bewoners zijn met een (grote) restschuld (zoals beschreven in de inleiding van dit
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hoofdstuk). Een kwetsbaar huishouden is daarbij gedefinieerd als een huishouden dat aantoonbaar
niet zelf in vervangende huisvesting kan voorzien, vanwege een combinatie van persoonlijke en
huishoudenskenmerken. Een huishouden kan ofvvei direct ofvvel na verloop van tijd als kwetsbaar

worden aangeduid.
Ad. 2. Met deze groep zal snel overeenkomst volgen over het beéindigen van het huurcontract via
het minnelijke traject. Deze groep wordt vervolgens door de venlverver ism de gemeente (als deze al
niet zelf de verwerver is) maximaal ondersteund in de eigen zoektocht naar vervangende
huisvesting. Dit gebeurt via een goede informatie voorziening over wat zijn/haar rechten zijn t.b.v.
gesprekken over vergoedingen met de verhuurder of de verwerver, over waar men kan zoeken naar

alternatieven en over het belang van inschrijven op Woonnet Rijnmond en bij makelaars etc (juist in
het geval de huidige verhuurder maar een kleine verhuurder is).
Ad. 3. Eerste insteek is altijd het goede gesprek en een minnelijk onderhandeiingstraject, ook met de
huurder. Als dit niet vruchtbaar is gebleken en de bewoner in kwestie aangeeft niet mee te wilien
werken of na vele malen contact te hebben gezocht niet thuis geeft, niet aantoonbaar zelf naar
alternatieven heeft gezocht en zelfs aangeboden passende huisvesting om niet gegronde redenen

heeft geweigerd, zal er een stevig instrumentarium worden in gezet. Mogelijkheden zijn opzegging,
ontbinding of zelfs onteigening van het huurecht. Dit is een afweging tussen het algemeen belang
van de voortgang van het project en het individuele belang van de bewoner.

3.2

Herhuisvesting bij verwerving: werkwijze, rollen en rechten bij elke type
verwerving
Bij de verwerving bestaan verschillende mogelijkheden hoe om te gaan met Iopende huurcontracten.
De keuze is mede afhankelijk van hoe het traject met de verhuurder loopt en hoe de huurder zich
vervolgens zelf opstelt. Het Kader Iegt daar geen bepalingen over op aan de verwervers. De
mogelijkheden die het vaakst zullen voorkomen zijn (zie ook onderstaande figuur):
1.
Beéindigingsovereenkomst met wederzijdse goedkeuring van huurder en huidige verhuurder
(met oog op verkoop in onverhuurde staat)
2.
Opzegging als gevolg van minnelijk onderhandelen tussen huurder en nieuwe eigenaar
(i.v.m. aanstaande aankoop in verhuurde staat)

3.

Opzeggen huurovereenkomst door nieuwe eigenaar ter realisatie van een bestemmingsplan

4.

Ontbinden door nieuwe eigenaar ter realisatie van een bestemmingsplan

5.

Onteigening op grond onteigeningswet i.v.m. realisatie bestemmingsplan

In de rest van deze paragraaf wordt per mogelijkheid toegelicht hoe het werkt en welke rechten
gelden.
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Opzegging op grond van dringend eigen gebruik of ter realisatie bestemmingsplan door huidige
particuliere verhuurder
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven kiezen corporaties bij herstructurering voor het opzeggen op grond
van dringend eigen gebruik of ter realisatie van een bestemmingsplan. De ervaring in herstructureringsprojecten
door de jaren heen laat echter zien dat dit zelden tot nooit bij particuliere verhuur voorkomt. Zoals ook in de

inleiding van dit hoofdstuk gesteld is het voor de meeste huidige particuliere eigenaren ﬁnancieel onmogelijk om
zelf de sloop/nieuwbouw of grote renovatie uit te voeren ofwel zien zij geen aanleiding daartoe.

FIGUUR: OP HUURDERS GERICHTE STAPPEN IN VERWERVINGSTRAJECT
Eigenaar is

akkoord met verkoop

T
Eigenaar iS

akkoord met verkoop

Onteigening alle rechten incl
huurrecht op grond van
onteigeningswet i.v.m. realisatie
bestemmingsplan
Opzeggen
huurovereenkomst
door nieuwe
eigenaar ter
realisatie

bestemming
splan
(32.3)

3.2.1

Ontbinding
huurovereen

komst door
nieuwe

eigenaar ter
realisatie
bestemming
splan (3.2.4)

Onteigening
huurrecht op j
grond van
onteigening
sweti.v.m.
realisatie
bestemming ‘
splan(3.2i5)

Beéindigingsovereenkomst met wederzijdse goedkeuring van huurder en huidige verhuurder
(met oog op verkoop in onverhuurde staat)
Wie: particuliere verhuurder

Wettelijk kader: Burgerﬁjk Wetboek Boek 6 en 7, artikel 6:213 BW e.v. en 7:900 BW
Hoe werkt het?
De huidige verhuurder gaat, omdat hij de woning wil verkopen, zelf het gesprek aan met de huurder.
Doel van de verhuurder is om de woning in onverhuurde staat te verkopen.
verhuurder en huurder proberen in dit traject minnelijk tot overeenstemming te komen. De
beéindiging van het huurcontract is dan een gezamenlijk besluit. Uitgangspunt is dat de afspraken

Kader Herhuisvesting

Datum

Pagina

22 november 2017

13 van 25

“"3:-'
tussen de huurder en verhuurder wel controleerbaar zijn vastgelegd om te garanderen dat de

rechten van de huurder goed geborgd zijn. De beéindiging van de huur kan immers alieen op
vrijwillige basis.
Let wel: omdat de particuliere verhuurder zelf niet gaat renoveren of slopen, kan hij de

huurbeéindiging niet afdwingen ter realisering van een geldend bestemmingsplan of t.b.v. dringend
eigen gebruik.
Recht op herhuisvesting?
Er is geen recht op herhuisvesting. Dat neemt niet weg dat de huurder herhuisvesting kan bedingen
als voowvaarde in het onderhandelingsproces. De huurder staat hierin redelijk sterk: als de
verhuurder niet akkoord gaat, kan de huurder immers besluiten om niet mee te werken aan de
beéindiging van het huurcontract en te blijven wonen waar hij/zij woont. De verhuurder en huurder
kijken idealiter samen onder welke voon/vaarden een beeindiging van het huurcontract aan de orde
kan zijn. Daartoe kan een afspraak over herhuisvesting behoren.
Recht op verhuiskostenvergoeding (verhuizen en herinrichten)?
De verhuurder en huurder kijken samen onder welke ﬁnanciele voonlvaarden een beeindiging van het

huurcontract aan de orde kan zijn. Ook hierbij geldt dat de huurder in principe de vrijheid heeft om
van de verhuurder een vergoeding te verlangen op straffe van zijn/haar weigering om mee te
werken. Daartoe kan ook een voiledige schadeloosstelling behoren.
Recht op andere vergoedingen?
Zie antwoord onder “Recht op verhuiskostenvergoeding?"
3.2.2

Opzegging als gevolg van minnelijk onderhandelen tussen huurder en nieuwe eigenaar (i.v.m.
aanstaande aankoop in verhuurde staat)
Wie: nieuwe eigenaar (gemeente of corporatie)
Wette/ijk kader: Burger/ijk Wetboek Boek 6 en 7, art/kel 6:213 BWe. v. en 7:900 BW
Hoe werkt het?
In het gevai dat de verhuurder en de huurder er niet zijn uitgekomen, zal de woning in principe in
verhuurde staat overgaan naar de nieuwe eigenaar. De verhuurder zal dat ook schriftelijk meiden
aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar kan dan — vooruitlopend op de daadwerkelijke

overdracht van de woning — al trachten op basis van minnelijke onderhandelingen zelf met de
huurder tot overeenstemming te komen over de opzegging van het huurcontract.
Let wel: in dit scenario zit als risico dat wanneer de huurder als gevolg van de onderhandelingen met
de nieuwe eigenaar voor de daadwerkelijke overdracht van de woning al vertrekt, de huidige
eigenaar de woning aan een nieuwe huurder verhuurt. In de uitvoering van dit scenario dient vooraf
door de nieuwe eigenaar dan ook duidelijkheid van de huidige verhuurder verkregen te worden dat
deze de woning bij leegkomst niet opnieuw verhuurt dan wel dient de nieuwe eigenaar met de
huidige huurder overeen te komen dat de huurovereenkomst pas eindigt bij Ievering van de woning

aan de nieuwe eigenaar.
Recht op herhuisvesting?
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Er is geen recht op herhuisvesting. Dat neemt niet weg dat de huurder herhuisvesting kan bedingen
als voonivaarde in het onderhandelingsproces. De nieuwe eigenaar en huurder kijken dus idealiter
samen onder welke voorwaarden een beéindiging van het huurcontract aan de orde kan zijn.

Daartoe kan een afspraak over herhuisvesting behoren.
Recht op verhuiskostenvergoeding (verhuizen en herinrichten)?
De nieuwe eigenaar en huurder kijken samen onder welke financiéle voorwaarden een beéindiging
van het huurcontract aan de orde kan zijn. Ook hierbij geldt dat de huurder in principe de vrijheid
heeft om van de verhuurder een vergoeding te verlangen op straffe van zijn/haar weigering om mee
te werken. Daartoe kan ook een volledige schadeloosstelling behoren.
Recht op andere vergoedingen?
Zie antvvoord onder “Recht op verhuiskostenvergoeding?”
3.2.3

Opzeggen huurovereenkomst door nieuwe eigenaar ter realisatie van een bestemmingsplan

Wie: nieuwe eigenaar (gemeente of corporatie)
Wettelijk kader: Burgerl/jk Wetboek Boek 7, Titel 4. Huur, artikel 7:274

Hoe werkt het?
De nieuwe eigenaar heeft de woning in verhuurde staat overgenomen en kan nu zelf op grond van
artikel 7:274 de huur opzeggen ter realisatie van een bestemmingsplan. Het algemeen belang van
de realisatie van het bestemmingsplan moet in dit geval wel zwaarder wegen dan het belang van de
huurder. Er is geen tijdslimiet, de nieuwe eigenaar kan direct na overname tot opzegging overgaan
(en hoeft niet zoals bij het opzeggen van een huurovereenkomst op grond van dringend eigen
gebruik, drie jaar te wachten na overname van het bezit van de huidige verhuurder).
Recht op herhuisvesting?
Bij opzegging wegens de realisatie van een bestemmingsplan zal de rechter toetsen of de huurder
andere passende woonruimte kan verkrijgen. De nieuwe eigenaar is dus niet verplicht zelf een
concreet aanbod te doen. Wel gaat de rechter er vanuit dat de nieuwe eigenaar de huurder actief
ondersteunt in zijn/haar zoektocht. Ook houdt de rechter rekening met de persoonlijke
omstandigheden van de huurder: onder (schrijnende) omstandigheden kan het zo zijn dat de nieuwe
eigenaar verplicht wordt om wel een concreet aanbod aan passende woonruimte te doen.

Recht op verhuiskostenvergoeding (verhuizen en herinrichten)?
In geval het huurcontract wordt opgezegd op grond van het criterium realisatie van een
bestemmingsplan, dan heeft de huurder recht op een verhuiskostenvergoeding van de nieuwe
eigenaar. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het
verhuizen en herinrichten. Hoeveel verhuiskosten de huurder vergoed krijgt, Iigt aan het type
woonruimte (zelfstandig of onzelfstandig). De minimumbijdrage is wettelijk vastgelegd in de Regeling

minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie en wijzigt elk jaar voor 1 maart (ter
illustratiez m.i.v. 28 februari 2017 bedroeg de vergoeding € 5.910,-).
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Recht op andere vergoedingen?

Er kan sprake zijn van een vergoedingsrecht omdat de verhuurder zelf aangebrachte verbeteringen
(ZAV) aan de woning achterlaat, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen geoorloofde
en niet-geoorloofde ZAV’s (zie art 7:216 lid r BW).
3.2.4

Ontbinden door nieuwe eigenaar ter realisatie van een bestemmingsplan
Wie: nieuwe eigenaar (gemeente of corporatie)
Wette//jk kader: Burgeriijk Wetboek Boek 7, Titel 4. Huur, artikel 7:281
Hoe werkt het?
De nieuwe eigenaar heeft de woning in verhuurde staat overgenomen en kan nu zelf op grond van
artikel 7:281 de huurovereenkomst ontbinden ter verwezenlijking van een geldend bestemmingsplan.

Deze mogelijkheid verschilt met de voorgaande mogelijkheid t.a.v. herhuisvesting en de
verhuiskostenvergoeding.
Recht op herhuisvesting?
De rechter zal in geval van ontbinding niet toetsen of er sprake is van passende vervangende

woonruimte. Uitgangspunt is dat de huurder in kwestie met de onder beschreven schadeloossteiling
zelf in passende vervangende woonruimte kan voorzien.
Recht op verhuiskostenvergoeding (verhuizen en herinrichten)?
Bij ontbinding op grond van ven/vezenlijking van een bestemmingsplan is sprake van een recht op
schadeloosstelling. Op grond van de wet dient te worden uitgegaan van twee keer de jaarhuur als de
huurtijd zonder de ontbinding nog minimaal een jaar zou hebben geduurd. Ais de huurtijd zonder
ontbinding minder dan een jaar zou hebben geduurd, is de schadeloosstelling gelijk aan minimaal de
huurprijs van een jaar. Uit jurisprudentie volgt echter dat, indien de daadwerkelijke schade hoger ligt,
alsnog aanspraak kan worden gemaakt op een volledige schadeloosstelling (zie ook onder
“onteigening”).

Recht op andere vergoedingen?
Zie antwoord onder “Recht op verhuiskostenvergoeding?
3.2.5

Onteigening op grond onteigeningswet i.v.m. realisatie bestemmingsplan
Wie: nieuwe eigenaar, maar uitsluitend als gemeente (of andere overheid) of corporatie
Wettelijk kader: Onteigeningswet

Hoe werkt het?
Wanneer via het traject van minnelijke verwerving niet tot overeenstemming met de huurder is
gekomen kan een onteigeningsproces richting de huurder worden gestart‘. Zowei de gemeente als
corporaties kunnen gebruik maken van de bevoegdheden in de onteigeningswet. Particulieren zijn
hier niet toe bevoegd. Onteigening moet worden gezien als uiterste middel en de wet verplicht ertoe

‘ Nb. In gevallen waarin ook de huidige verhuurder niet mee werk zal een onteigening worden opgestan gericht op alle rechten, dus zowel het eigendomsrecht als het
huurrecht De onteigening van het huurrecht Ioopt dan mee in het traject van de onteigening van het eigendomsrecht_ De rechten zoals hier verwoord blijven
ongewijzigd.
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dat er eerst een traject van minnelijke verwerving moet zijn opgestart en dat dit minnelijke traject
doorloopt, totdat de onteigeningsdagvaardiging wordt getekend. Dit betekent dat ook tijdens de

onteigeningsprocedure getracht moet blijven worden tot overeenstemming te komen.
Recht op herhuisvesting?

Onteigening werkt titel zuiverend. Dit betekent dat alle rechten (zakelijke, persoonlijke en verborgen
rechten) komen te vervallen. Bij onteigening bestaat er (in beginsel) dus geen recht op vervangende

huisvesting en geldt dus niet de verplichting van het aanbieden van vervangende huisvesting. Als de
huurder aangeeft graag hulp te willen krijgen, rust op de onteigende partij wel de
inspanningsverplichting om te bezien of dat mogelijk is.
Na onteigening kan wel, indien gewenst, met de huurder of met een nieuwe huurder een voortgezet
gebruik om niet worden afgesproken.
Recht op verhuiskostenvergoeding (verhuizen en herinrichten)?
De gemeente of de corporatie dienen de eigenaar en de rechthebbenden, waaronder de huurders,

volledig schadeloos te stellen. Volgens de Onteigeningswet en de onteigeningsjurisprudentie hoeft
dit in principe alleen een schadeloosstelling in geld te zijn. Het behelst een volledige
schadeloosstelling, waarbij aan de huurder alle schade wordt vergoed die het rechtstreeks en
noodzakelijk gevolg zijn van de onteigening. Denk aan hogere huur, verhuiskosten en
herinrichtingskosten. De schadeloosstelling bedraagt minimaal 2 maal de jaarhuur als de
overeenkomst, de onteigening weggedacht, nog minimaal 1 jaar had voortgeduurd.
Recht op andere vergoedingen?
Zie antwoord onder “Recht op verhuiskostenvergoeding?”

3.3

Nieuwe uitvoeringsinstrumenten: Statuut en Pilot

Om de herhuisvesting in de particuliere voorraad in goede banen te Ieiden zijn er twee nieuwe
uitvoeringsinstrumenten ontwikkeld. Hieronder worden beiden toegelicht.
3.3.1

Stedelijk Statuut Particuliere Herhuisvesting
In het herhuisvestingsproces staat goede omgang met particuliere huishoudens voorop. In het
Statuut staan hiervoor de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd. Z0 is verduidelijkt wat wordt
verstaan onder een goed herhuisvestingsproces en hoe dat vorm dient te krijgen bij de
herstructurering van de particuliere voorraad. Doel is een gelijke basis in de aanpak cq er voor te

zorgen dat niet bij verschillende projecten verschillende uitgangspunten gelden.
Het Statuut is opgenomen in bijlage 1 bij dit Kader. Het Statuut gaat in op de thema’s passende
herhuisvesting, herhuisvesting met extra begeleiding, communicatie, Ieefbaarheid en veiligheid en
monitoring van de beschikbare voorraad. De gemeente houdt in alle gevallen toezicht op de naleving
van het Statuut. Zo zorgen we ervoor dat alle huishoudens kunnen rekenen op dezelfde basis.
Met de vaststelling van het Statuut als onderdeel van het Kader wordt het Statuut bepalend voor alle
verwervende partijen in de particuliere voorraad, of dit nu de gemeente, een marktpartij of corporatie
is. De gemeente zal dit Statuut dan ook actief onderdeel maken van de afspraken die worden
gemaakt met venlvervende partijen.
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3.3.2

Pilot Vangnet urgentie kwetsbare particuliere huishoudens
Voor een deel van de huishoudens zal het niet mogelijk blijken om zelfstandig passende
vervangende woonruimte te zoeken of vinden. In het Bestuurlijk Overleg tussen de gemeente en de
corporaties is afgesproken dat de corporaties voor deze kwetsbare particuliere huishoudens een

Vangnet organiseren.
Dit gebeurt in eerste instantie via een pilot gericht op directe bemiddeling. Na ca. 3 projecten in het
kader van NPRZ (w.o. in ieder geval Mijnkintbuurt en Dahliablok) zal de pilot worden geévalueerd en
worden de ervaringen gebruikt voor een meer formele regeling.
De pilot krijgt als volgt praktisch vorm:
1.

—

Bepalen of een huishouden kwetsbaar is

De professionals, die langs de deuren gaan om de huishoudens te informeren over de
herstructurering, merken bij het eerste contact op welke huishoudens, vanwege diverse
kenmerken met betrekking tot het huishouden of de personen die daar deel van uitmaken, te

—

2.

—

kwetsbaar zijn om zonder begeleiding te zoeken naar andere woonruimte. De professionals
geven dit door bij de gemeente en de gemeente toetst bij het betreffende wijkteam of het
betreffende huishouden daar bekend is, zodat passende extra begeleiding kan worden
georganiseerd. Het huishouden wordt vervolgens volgens de procedure onder punt 2 begeleid
naar een woning.
Het is echter ook mogelijk dat een huishouden bij het eerste contact geen kwetsbare kenmerken
toont, maar op een later moment toch tot deze groep wordt gerekend. Het gaat hierbij om
huishoudens die serieuze pogingen doen om vervangende woonruimte te zoeken en waar
mogelijk te accepteren, maar desondanks nlks weten te vinden. Ook zij kunnen dan
aangedragen worden voor de vangnetregeling.
Bege/eiding naar een woning

Wanneer een corporatie het particuliere bezit heeft overgenomen en er sprake is van kwetsbare
huishoudens, worden deze conform de huidige regeling voor herhuisvestingsurgentie in de
corporatiesector zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, door de desbetreffende corporatie

—

met een herhuisvestingsverklaring direct bemiddeld naar een andere woning (feitelijk treedt
direct de tweede fase herhuisvesting in werking en slaat men de fase van zelf zoeken over ivm
kwetsbaarheid van het huishouden)
Indien een andere partij veniverft en sprake is van kwetsbare huishoudens, meldt deze partij de

kwetsbare huishoudens aan bij de gemeente en draagt de gemeente deze personen aan bij de
Maaskoepel voor een herhuisvestingsurgentie in de corporatiesector. Eén van de corporaties in

—

Rotterdam zal dan door Maaskoepel gevraagd worden het huishouden in kwestie direct te
bemiddelen naar een woning. NB. Hiermee wordt aangesloten bij de huidige werkwijze van de 1route ikv Huisvesting Bijzondere Doelgroepen.
Directe bemiddeling hoeft niet alleen plaats te vinden bij de corporatie die verwerft, maar kan bij
alle corporaties in Rotterdam of zelfs in hun bezit daarbuiten als dat voor het huishouden in
kwestie noodzakelijk is.
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—

Goed monitoren
Om de geplaatste particuliere huishoudens goed te kunnen monitoren (om hoeveel mensen gaat
het en waar komt men terecht) wordt een aparte voorrangstitel/categorie opgenomen in het

registratiesysteem van WNR voor de monitoring van de toewijzingen (zie verder ook het
volgende hoofdstuk).
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Monitor ten behoeve van borgen beschikbaarheid goedkope
woningvoorraad
Verwachte omvang herhuisvestingsopgave
Venivachte omvang herhuisvesting uit corporatievoorraad
De verwachting is dat de herhuisvestingsopgave de komende jaren het grootst is uit de
corporatievoorraad zelf. In deze voorraad geldt immers standaard op grond van de Verordening

Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015, dat huurders aanspraak kunnen maken op de
herhuisvestingsurgentieregeling. Wat dit voor feitelijke aantallen of druk voor Rotterdam oplevert is
moeilijk te voorspellen aangezien de huishoudens in kwestie in de hele regio Rotterdam voorrang op
een corporatiewoning zullen krijgen en dus een deel elders zal zoeken. Daartegenover staat dat op
grond van diezelfde urgentieregeling herhuisvestingsurgenten uit de rest van de regio Rotterdam ook
in Rotterdam voorrang kunnen krijgen.
Onderstaande tabel Iaat zien hoeveel herhuisvestingsurgenten er de afgelopen jaren van binnen en
buiten Rotterdam in Rotterdam geslaagd zijn in de corporatievoorraad. Het betreft hier overigens het
aantal geslaagden in de gehele sociale voorraad (segment tot € 711), niet alleen in de goedkope
voorraad (segment tot € 635). Het hier genoemde aantal betreft zowel herhuisvestingskandidaten die
zelf gezocht hebben met urgentie, als herhuisvestingskandidaten die direct bemiddeld zijn. De tabel
Iaat ook het naijleffect van de crisis zien als gevolg waarvan op veel Iocaties de sloop en daarmee
herhuisvesting vertraagd is.
Geslaagde woningzoekenden in Rotterdam perjaar
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Primare doelgroep

5.632

6.151

6.290

6.125

6 300

5.779

5.380

Geen voorrang
Urgent
Herhuisvestingskandidaat

4.941
1.843
482

6.556
1.240
336

7.414
894
285

7.631
873
226

7.186
910
527

6.578
895
542

6.796
765
557

Totaal

7.266

8.132

8.593

8.730

8.623

8.015

8.117

Secundaire doelgroep
Niet-EC—doelgroep

1.398
236

973
279

1.138
639

1.254
979

1.214
819

1.553
709

1.486
1 115

Bron: Monitor Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2016 (OBI, gemeente Rotterdam ism Maaskoepel)

Aangezien de afgelopen jaren juist veel kleinere goedkope woningen gesloopt en gerenoveerd zijn,
mag vewvacht worden dat het merendeel van de herhuisvestingskandidaten ook personen betreft uit

de primaire doelgroep die gezocht hebben naar vervangende huisvesting in de goedkope voorraad.
Dit zal in de toekomst zeker zo zijn als gevolg van passend toewijzen welke corporaties verplicht om
woningzoekenden uit de primaire doelgroep ook echt in de goedkope voorraad te huisvesten.
4.1.2

Venivachte omvang herhuisvesting uit particuliere voorraad

De verwachting op basis van de ervaringen in de Mijnkintbuurt blok 1 + 2 is dat de herhuisvesting
volgend uit de herstructurering van de particuliere voorraad klein is. Het aantal mensen dat zelf
vervangende huisvesting kan vinden zal groot zijn en het aantal kwetsbaren dat via het vangnet een
directe aanbieding voor een corporatiewoning krijgt, beperkt.
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De inschatting op grond van de ervaringen in de Mijnkintbuurt blok 1 + 2 is dat het per
project/complex maximaal 10 procent van de huishoudens betreft, bij de totale herstructurering van

de particuliere voorraad in het NPRZ gaat het naar verwachting om maximaal 1.000 huishoudens tot
2030; zo’n 75 tot 80 perjaar. Dit betekent dat het vangnet naar venivachting beperkt gevolgen zal

hebben voor de beschikbaarheid van de goedkope voorraad.

4.2

Monitoring
In de Woonvisie is bepaald dat de gemeente de beschikbaarheid van de goedkope woningvoorraad

goed zal borgen door het actief monitoren van het aanbod goedkope huurwoningen van corporaties
en het tijdig ingrijpen als dit in de knel komt. In de Woonvisie zijn daartoe voor de periode tot en met
2020 de volgende drie ijkpunten benoemd als graadmeters voor de beschikbaarheid (zoals bepaald

in de Woonvisie kunnen deze aantailen na 2020 weer bijgesteld worden):
lJkpunt tlm 2020

Indicator

1.

Jaarlijks aantal verhuurde goedkope huurwoningen

2.

Jaarlijks aantaI verhuurde huurwoningen onder de kwaliteitskortingsgrens

3.

Percentage directe bemiddeiingen op het aantal verhuurde goedkope

5.376 woningen
582 woningen
30 %

huurwoningen van corporaties

In de Woonvisie is ook gesteld, dat als de ijkpunten bereikt zijn, dit een signaai is voor corporaties,
gemeente en huurdersorganisaties om samen een diepgaander onderzoek naar de redenen hiervan
uit te voeren. lndien nodig worden aanvullende, gerichte maatregelen genomen op het vlak van het
toewijzingsbeleid, het doorstromingsbeleid, het huurbeleid en het verkoopbeleid.
In de jaarlijkse verschijnende Voortgangsrapportage Woonvisie zullen de effecten van de
herhuisvesting op de beschikbaarheid van de goedkope corporatievoorraad inzichtelijk worden
gemaakt. Het effect zal vooral bekeken worden aan de hand van ijkpunt 3 (directe bemiddeling)
zoals hierboven beschreven. Ook zal nauwgezet gemonitord worden hoeveel huishoudens
daadwerkelijk gebruik maken van de vangnetregeling en waar zij terecht komen.

4.3

Hoe wordt de druk nu al gecontroleerd?
Uitgangspunt is om het absorptievermogen van de (regionale) woningmarkt zoveel mogelijk te
respecteren met de herhuisvestingsopgave, door dat te doen ontstaat er de minste concurrentie met
de reguliere woningzoekenden en de woningzoekenden die met andere typen urgenties voorrang
krijgen.
Randvoonivaardelijk daarbij is:
o Fasering in de tijd: een geleidelijke spreiding van de herhuisvestingsopgave over hetjaar en
de jaren, passend bij het absorptie vermogen van de (regionale) woningmarkt, is essentieel.

Dit vereist een belangrijke afstemming tussen corporaties onderling en de gemeente (deze
Iaatste in het bijzonder inzake de aanpak van de particuliere voorraad van het NPRZ).
o

Spreiding over de stad en regio: hoewel niemand wordt gedwongen de stad uit gaan, is de

urgentieregeling (zowel die voor de corporatiehuurders, als de Pilot) zodanig ingericht dat zij
die willen ook elders in de regio naar een huisvestingsoplossing kunnen zoeken. Daarmee

wordt de herhuisvestingsopgave wat meer evenwichtig verdeeld.
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BIJLAGE 1. STEDELIJK STATUUT PARTICULIERE
HERHUISVESTING
Aanleiding
In de Woonvisie Rotterdam 2030 is de ambitie opgenomen te zorgen voor een meer gedifferentieerd
woningbestand in gebieden waar dit nu nog eenzijdig is en kwaliteit van wonen onder druk staat.
Tussen nu en 2030 Iigt de prioriteit voor grote ingrepen in dit kader op Zuid. Voor Zuid zijn de lange
termijn ambities ook vastgelegd in Zuid Werkti, de afsprakenset waaraan onder meer het Rijk,
gemeente en corporaties zich in 2011 aan verbonden hebben.

Een groot deel van de opgave op Zuid betreft de particuliere voorraad: 23.000 van de in totaal 35.000
te verbeteren woningen. De ambitie is om bij 10.000 van deze particuliere woningen (huur en koop)
een herstructurering (sloop of grootschalig renoveren) door te voeren, bij het overige deel gaat het om
het op orde brengen van de basiskwaliteit. Daarnaast zal de komende jaren ook verspreid over de
andere delen van de stad in kleinere getale een herstructurering van particulier bezit aan de orde zijn.

Bij een deel van de herstructurering in de particuliere voorraad zal ook herhuisvesting aan de orde zijn.
Met dit statuut ontstaat duidelijkheid over de rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze bij de

herhuisvestingsopgave die voortkomt uit deze herstructurering. De effecten van deze
herhuisvestingsopgave beperken zich niet tot het herstructureringsgebied, waardoor dit statuut een
stedelijk karakter heeft. Daarnaast dienen de uitgangspunten in dit statuut ook leidend te zijn bij de
bovengenoemde kleinere herstructureringsopgaven in andere delen van Rotterdam dan op Zuid.

Totstandkomingsproces
Het statuut is in gezamenlijkheid door de gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties
opgesteld. Omdat bij het schrijven van het statuut niet duidelijk was welke marktpartijen daadwerkelijke
gaan vewverven, zijn marktpartijen niet betrokken geweest bij de totstandkoming.

Scope en werkingsduur
Omdat het statuut direct samenhangt met de Woonvisie is de werkingsduur in principe tot 2030. Eens
in de vijfjaar toetsen de gemeente, woningcorporaties, hun huurdersorganisaties en de dan betrokken
verwervende marktpartijen gezamenlijk of de uitgangspunten in het stedelijk statuut nog adequaat zijn.

Algemeen
Bij de herhuisvestingsopgave zijn de volgende uitgangspunten Ieidend:
o De hoofdverantwoordelijkheid voor het herhuisvestingsproces Iigt bij de eigenaren en de
verwervende partijen. Voor het daadwerkelijke zoeken en accepteren van een passende

nieuwe woning zijn de particuliere huishoudens zelf verantwoordelijk.
o

De gemeente ziet er vanuit haar zorgplicht actief op toe dat de eigenaren en verwervende
partijen (ook als de gemeente dit zelf is) op eerlijke, transparante wijze en met respect voor

0

de huurder invulling geven aan het herhuisvestingsproces.
De gemeente houdt — in lijn met de Woonvisie — zicht op de effecten van de
herhuisvestingsopgave in brede zin op de beschikbaarheid van goedkope woonruimte (met
een huurprijs tot de hoogste aftoppingsgrens) in de stad.
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Passende herhuisvesting
Kernboodschap
Niemand hoeft de stad uit, maar men mag in de he/e regio zoeken en als men behoort tot de
kwetsbaar gedeﬁnieerde groep kan men desgewenst direct bemiddeld worden in de regio.
Uitgangsgunten
Rotterdam is een stad waarin plaats is voor mensen uit alle lagen van de bevolking.

Bovendien zijn veel Rotterdammers er trots op in deze stad te wonen en hebben zij dan ook
een bewuste keuze voor Rotterdam gemaakt. Waar de wens bestaat in Rotterdam te blijven
wonen, wordt dat zoveel als mogelijk gerespecteerd. Garanties voor specifieke wijken zijn
echter niet te geven.
Voor de mensen die actief ondersteund worden in de herhuisvesting is het streven een zo
optimaal mogelijke persoonsgerichte woontevredenheid te creéren in de nieuwe situatie. Dit
kan in Rotterdam zijn, maar ook daarbuiten.

Herhuisvesting met extra begeleiding
Kernboodschap
Voor de te herhuisvesten kwetsbare particuliere huishoudens organiseren woningcorporaties een
vangnet in de vorm van vervangende herhuisvesting.
Uitgangsgunten

De gemeente en corporaties voelen zich in het bijzonder verantwoordelijk voor de te
herhuisvesten groep kwetsbare huishoudens binnen de particuliere voorraad.
Een particulier is kwetsbaar als hij/zij aantoonbaar niet zelf passende vervangende
woonruimte kan zoeken of vinden.
Professionele begeleiders, die de gesprekken over herhuisvesting voeren met de particuliere
huishoudens, geven aan de gemeente door wie tot deze groep behoren. De gemeente toetst
bij het betreffende wijkteam of het betreffende huishouden daar bekend is, zodat passende
extra begeleiding kan worden georganiseerd.
Dit doen ze direct na het eerste contactmoment als vanwege diverse kenmerken met
betrekking tot het huishouden of de personen die daar deel van uitmaken, duidelijk wordt dat
het huishouden niet zelf in vervangende huisvesting kan voorzien.
Als na een periode van zelf zoeken blijkt dat een huishouden, ondanks serieuze pogingen en
de bereidheid passende huisvesting te accepteren, geen vervangende woonruimte kan
vinden, dan kan een huishouden alsnog als kwetsbaar worden aangeduid en gebruik maken

van het vangnet.
De gemeente maakt vooraf met venivervende partijen afspraken over het signaleren van
kwetsbaarheid bij particuliere huishoudens en de organisatie van extra begeleiding van deze
groep. Daarnaast organiseert de gemeente een centraal aanspreekpunt voor vragen en

klachten. De nodige extra begeleiding wordt met maatwerk vastgesteld en kan onder andere
variéren tussen begeleiding bij het inschrijven op Woonnet Rijnmond en directe bemiddeling
naar een nieuwe woning.
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Communicatie
Kernboodschag
Met bewoners wordt tijdens het hele proces van herhuisvesting persoonlijk en tijdig
gecommuniceerd over hun rechten, mogelijkheden en de verschillende stappen in het proces.

Procesafspraak
De communicatiemethodiek zoals ontwikkeld en beproefd in de verwerving van de Mijnkintbuurt, wordt
door vewvervende partijen ook bij nieuwe herstructurering als uitgangspunt gebruikt. Persoonlijke,
tijdige en voortdurende communicatie staan daarin centraal.

Uitgangspunten
0 De boodschap dat verhuizing naar een andere woning nodig is kan hard aankomen bij
bewoners. De gemeente ziet daarom toe op zorgvuldige en tijdige communicatie door

venivervende partijen. Dit geeft bewoners de tijd om te wennen aan het idee, zich goed zelf
te informeren over rechten en mogelijkheden en vervangende huisvesting te organiseren.
o

o

o

o

Per project maakt de venivervende partij een communicatieplan, waarbij het uitgangspunt

steeds is dat communicatie met bewoners zoveel mogelijk kleinschalig en persooniijk wordt
georganiseerd.
Niet iedereen is even digitaal of taalvaardig, op de persoon afgestemde communicatie in
combinatie met zoveel mogelijk continuiteit in contactpersonen zorgt ervoor dat iedereen de
boodschap kan begrijpen.
Bewoners hebben bij de gemeente en bij de verwervende partij (als deze met de gemeente
is) een contactpersoon die ze kunnen benaderen met vragen/opmerkingen/kiachten over
hun herhuisvesting, waarbij zoveel mogelijk met dezelfde contactpersonen voor bewoners
wordt gewerkt.
Communicatie over de herstructureringsopgave richt zich niet alleen op de te herhuisvesten
doelgroep, maar ook op de omgeving van het complex waar herstructurering plaatsvindt.
Hierbij wordt specifiek met de buurt gecommuniceerd over het beheer tijdens de

herstructureringsperiode.

Leefbaarheid en veiligheid
Kernboodschag

Leefbaarheid in en om de woning wordt, zover dat binnen de invloedssfeer van partijen /igt - in stand
gehouden gedurende de uitverhuisperiode.

Uitgangspunten
o Gemeente en andere ven/vervende partijen streven naar een zodanige instandhouding van
de tot het project behorende woningen, dat deze goed bewoonbaar blijven en dat de
uitstraling van het complex geen verloedering in de hand werkt.
0 De gemeente en andere venivervende partijen zullen de tot het project behorende woningen,
als dit gezien de leefbaarheid gewenst is, zoveel als mogelijk tijdelijk verhuren via een
professionele verhuurorganisatie.
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"73Effect beschikbaarheid goedkope voorraad
Kernboodschap
Ondanks de herhuisvestingsopgave wordt de beschikbaarheid van goedkope woningen (dat wil
zeggen de woningen tot de hoogste aftoppingsgrens) geborgd.
Uitgangsgunten
De gemeente zet, in Iijn met de ijkpunten in de Woonvisie, in op het goed borgen van de

beschikbaarheid van goedkope woningen en op het borgen van een voldoende aandeel van
het vrijkomende aanbod toegankelijk voor reguliere woningzoekenden.
De gemeente monitort hiervoor structureel samen met de Maaskoepel de in de Woonvisie
opgenomen ijkpunten ten aanzien van beschikbaarheid mede in relatie tot de ontwikkeling
van de primaire doelgroep en het aantal herhuisvestingsurgenten (in het bijzonder de direct
bemiddelden).
De gemeente Rotterdam initieert structureel overleg met de woningcorporaties en hun

huurdersorganisaties over de ontwikkeling van het aantal herhuisvestingsurgenten in de
goedkope voorraad in relatie tot de ontwikkeling van de ijkpunten.
Als de ontwikkeling van het aantal herhuisvestingsurgenten de oorzaak is van het bereiken
van de ijkpunten, dan zal samen met de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties

verkend worden of en welke aanvullende, gerichte maatregelen genomen moeten worden.
Deze richten zich op het toewijzingsbeleid, het doorstromingsbeleid, het huurbeleid, het
voorraadsbeleid en het verkoopbeleid.
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