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Woonbron Dordrecht - 20 mei 2014
Aanwezige partners

Jaarlijks houdt Woonbron een verantwoordings- en agenderings

Dordrecht; de heer W. van der

bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst op 20 mei 2014 gingen

De heer H. Noël - Bewonersraad
Linden - Trivire; de heer J. de Vos -

aanwezigen samen in gesprek over hetgeen u – als relatie van

dhr. C. Oostindie - Rhiant;

Woonbron – van ons verlangt in de huidige tijdgeest. Al lijkt de

BAM Woningbouw Rotterdam;

dhr. H. Gravesteijn - Tablis Wonen;
dhr. M. Schippers - Dudok;

crisis op zijn eind, deze laat diepe sporen na. In de woningmarkt,

dhr. F. Meijer - Leger des Heils;

bij onze klanten en ook in de ketensamenwerking. Budgetten

programma Wielwijk en Nieuw

zijn fors gekort en de opgave in de buurten lijkt alleen maar

dhr. E. Janssens - Stimulerings-

Krispijn; dhr. W. van den Engel -

groter te worden. De oude methodes van samenwerken bieden

Sieuwerts - gemeente Dordrecht.

geen oplossing meer voor de problemen van deze tijd. We zullen

gemeente Dordrecht; dhr. F.

Aanwezig van Woonbron

onszelf, de genoemde keten, opnieuw moeten uitvinden.

De heer R. Campen - Lid Raad

van Commissarissen; mevrouw
C. Siewers - bestuurssecretaris;

de heer E. Zwijnenburg - directeur;
de heer P. Weeda - regiomanager;
mevrouw C. de Jong - gebieds

coördinator; de heer R. Viergever gebiedscoördinator; mevrouw N.

Bolleboom - managementassistente;
de heer H. Böse - communicatie.

Na een korte terugblik op 2013 werd het

Tijdens de behandeling van deze thema’s

hand van een drietal thema’s:

wat de mening van de aanwezige partners

bovenstaande nader besproken aan de

1. Voorraadbeleid & betaalbaarheid;
2. excellent beheer; en

3. er zijn voor wie ons nodig heeft.

werd aan de hand van stellingen getoetst
is op een specifiek onderwerp en waar
hun behoeften liggen. Op de volgende
pagina’s een verslag.
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Terugblik op prestaties 2013 (Peter Weeda)
In het algemeen heeft Woonbron Dordrecht
afgelopen jaar goede prestaties weten neer
te zetten. Hoewel de organisatie ‘under

construction’ is, bleef de dienstverlening
aan klanten op peil.

Ook leverde Woonbron onverminderd haar
aandeel in huisvesting van bewoners die

een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Dit leidde tot de volgende stelling:

Woonbron Dordrecht biedt voldoende
woningen aan voor bijzondere
doelgroepen

Uitkomsten:

• Algemeen: overwegend is men het eens
met de stelling.

• Opgemerkt wordt dat het niet zozeer

van belang is hoeveel woningen beschikbaar zijn voor deze groepen t.o.v. het

totaal aantal woningen van Woonbron

Dordrecht (kwantitatief criterium), maar
vooral van belang is wat de behoefte is
en dat je daar goed op in moet spelen
(kwalitatief criterium).

• Zaak is wel om balans te houden tussen

de behoefte bij de doelgroep en wat een
specifieke wijk aan kan.

• De manier waarop je invulling geeft aan
het wonen voor bijzondere doelgroepen
moet leidend zijn, o.m. daarmee ook de
keuze van partners voor Woonbron.

• Verwachting is dat de vraag bij corporaties naar woningen voor bijzondere

doelgroepen komende jaren alleen maar
zal stijgen.

Woonbron Dordrecht ziet haar huurach-

terstanden oplopen: van 1,2 miljoen eind
2012, naar 1,5 miljoen eind 2013 en 1,6

miljoen in mei 2014. In 2013 waren er 67

ontruimingen, in 2014 tot mei 18. In 2013,

maar ook dit jaar en in de komende jaren
zet Woonbron sterk in op het voorkomen

van huurachterstanden en ontruimingen.
Dit leidt tot de vraag:

Welk beleid moeten we hanteren om
huurachterstanden te voorkomen?

Uitkomsten:

• Iedereen is het er over eens dat het is

cruciaal om direct contact te leggen met
de klant zodra een achterstand ontstaat

en toe te werken naar concrete afspraken

binnen een aantal weken, ter voorkoming
van een deurwaardersoverdracht waar
ook weer extra kosten aan vastzitten.

• Bewonersraad (heer Noël) is van mening
dat huurstijgingen bijdragen aan het
probleem.

• Woonbron hanteert het uitgangspunt

dat er altijd een oplossing wordt gezocht
als de persoon in kwestie bereid is mee
te werken.

• Essentieel is dat er korte lijnen en

heldere verwachtingen zijn in de keten
klant, samenwerkingspartners en
Woonbron.
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Voorraadbeleid & betaalbaarheid
(Dick Reinders/Enno Vitner)
Woonbron heeft haar voorraad- en ver-

koopbeleid het afgelopen jaar ingrijpend
herzien. Aan bod komt welke veranderingen er zijn, waarom Woonbron die

doorvoert en wat de betekenis is voor de
Drechtstedelijke / Dordtse woningmarkt
en voor huurders en woningzoekenden.
Woonbron geeft komende jaren vooral

een kwaliteitsimpuls door sloop en groot
onderhoud, minder door nieuwbouw.

Ook de betaalbaarheid is een issue. Welke
ontwikkelingen zien we daar? En wat

wordt van ons als ketenpartners gevraagd
ter voorkoming van sociaal isolement van
mensen die financieel fors in problemen
zitten? Dit leidt tot de stelling:

Er blijven in Dordrecht voldoende
woningen beschikbaar en betaalbaar
voor de doelgroep

Uitkomsten:

• Algemeen: aanwezigen zijn het over
wegend eens met de stelling.

• Bij een enkeling bestaat de indruk dat
Woonbron ook woningen sloopt waar
nog vraag naar is.

• Positieverbetering Drechtsteden is

nodig. Dit vraagt een verbetering van de
woningvoorraad.

• Er ontstaat een discussie over de vraag

of er een causaal verband is tussen het

woningaanbod in een bepaalde regio en

de bewonerssamenstelling. In hoeverre
kan en wil je hier op sturen?

• Sturen op bewonerssamenstelling via

onder meer sloop en nieuwbouw roept

vraag op in hoeverre het ‘asociaal’ is hier-

op actief beleid te voeren. Duidelijk wordt
gemaakt dat het programma op gebied

van sloop dat Woonbron voor ogen heeft
een langere periode (10 – 12 jaar) kent
en zij het tempo aanpast waar nodig.

Verder wordt rekening gehouden met de

herhuisvesting van bewoners die overlast
veroorzaken. Voortzetting van de overlast
op een nieuw adres is geen optie. Voor-

op staat de zorgplicht naar (kwetsbare)
bewoners.
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Excellent beheer/er zijn voor wie
ons nodig heeft (Corina de Jong & Ronald Viergever)
Woonbron behoort nog steeds tot de

gemeente Dordrecht. Instanties weten ons

zijn bedrijfskosten. Dat heeft ook bete-

gaat het over begeleid wonen. De vraag

groep duurste corporaties en kort fors in
kenis voor de personele bezetting bij

Woonbron in Dordrecht. Toch gaat de lat

van onze inzet in Dordtse wijken omhoog.
Wij noemen het excellent beheer en dat

is ook nodig. Je werk doen IN de buurt, je

klanten kennen, korte lijnen intern en met

partners en problemen adequaat oplossen,
voordat ze escaleren. Het is van belang om
zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de

wijken. Maar ook om echt gericht te zijn
op de relatie met onze bewoners. Want
‘alles wat je aandacht geeft, groeit’.

Woonbron is een sociaal verhuurder. Naast
reguliere woningzoekenden verhuren we
woningen aan bijzondere doelgroepen.

Circa 60 per jaar via de afspraken met de

echter ook rechtstreeks te vinden. Veelal
van zorginstanties lijkt toe te nemen,

evenals de wens van de gemeente om hier
regie in te houden. Over welke aantallen
hebben we het? Wat zijn de voors en

tegens van het in stand houden van oude
werkmethoden? Hoe zien jullie dit het

liefst in de toekomst? Dit leidt tot de vraag:
Hoe smeden we een keten waarin
we elkaar blindelings vinden en zeker
resultaat boeken?

Uitkomsten:

• Alle partijen hebben te maken met druk
op de budgetten. Vraagt om slimmer en
anders samenwerken.

• Voor veel van de aanwezige organisaties

is de gemeente de voornaamste partner.

Deze krijgt decentralisatie van taken ook
een andere rol. Volgens sommige aan-

wezigen biedt dit mogelijkheden en de
kans om echt het verschil te maken.

• Woonbron heeft met oog op ketenversterking drie speerpunten:

1. Incassoproblematiek aanpakken:

o.m. sneller en kordater helpen, ten
faveure van alle betrokkenen.

2. Zware overlast aanpakken. Centra-

lisatie van politie speelt hierbij een

belangrijke rol (maakt overlast aanpakken moeilijker).

3. Versnellen van lokale zorgnetwerken:

o.m. relevant in dat kader is een speci-

alistisch team van GGD dat zwaardere
taken overneemt van lokale zorgnetwerken.

• Herkennen aanwezigen zich hierin?
Belangrijke aanvullingen?

Een vierde punt wordt aangedragen,

namelijk de zorg voor ouderen die hulpbehoevend zijn. De ontwikkelingen op

dit gebied zijn groot en het is lastig het

tempo bij te houden, o.m. op gebied van
investeringen. Soms vraagt het ‘voorinvesteren’ en risico nemen.

Afsluiting
Erwin Zwijnenburg dankt aanwezigen voor
hun deelname aan de verantwoordings-

bijeenkomst en geeft aan de uitkomsten

en suggesties ter harte te nemen. Daarna
wordt de bijeenkomst afgesloten.

