Prestatieafspraken Woonbeleid Maassluis sociale huursector 2020 — 2024
Jaarschijf 2021

VBBM
Maasdelta
Gemeente Maassluis

Inleiding
Deze prestatieafspraken zijn het resultaat van goed overleg tussen de VBBM, Maasdelta en de Gemeente Maassluis.
Ze zijn een uitwerking van de Woonvisie 2019-2024 van de gemeente Maassluis en zijn gebaseerd op het bod 2021 van Maasdelta.
Als onderverdeling zijn de 7 speerpunten uit de Woonvisie aangehouden.
In blauw staat het kader voor de periode 2020-2024, daaronder staan 37 prestatieafspraken voor 2021.
Per afspraak is aangegeven
•
welke partij trekker is;
•
of het een resultaatafspraak, een onderzoek of een monitorafspraak betreft;
•
de geplande uiterste datum van realisatie of bespreking.
Afgesloten wordt met 7 samenwerkingsafspraken
De beide tabellen maken onderdeel uit van de prestatieafspraken.

1. Betaalbaar voor alle groepen
Meerjarenafspraak 2020-2024
Wet streven naar 6020 sociale huurwoningen in 2030 (incl. 150 Vestia) conform Regioakkoord 2019, op basis van voldoende nieuwbouwmogelijkheden
(waarvan minimaal 5575 sociale huurwoningen van Maasdelta).
De gemeente Maassluis heeft als doel dat de voorraad sociale huurwoningen tenminste 33% is van de woningvoorraad. Dat monitoren we jaarlijks.
Saldo voorraadontwikkeling sociale huur is per 31 december 2024 naar verwachting 5.485 (cf. bod 2020 van Maasdelta)
Afspraken jaarschijf 2021
Or

1.1

Afspraak
De jaarschijf 2021 leidt tot een verwacht saldo van 0 woningen, aangezien er een relatief
grote sloopopgave is. Zie opgave (o.b.v. conceptbegroting 2021):
Opleveren van 149 woningen (2021: Balkon 23 eengezinswoningen, Cats-/Huijgenstraat
48 eengezinswoningen, Lelyterrein 14 eengezinswoningen, PC Hooftaan 64
appartementen);
•
Onttrekken van 171 woningen (sloop woningen 2021: De Vliet 109 woningen, Roemer
Visscherstraat 15 woningen, Bekkerslaan 47 woningen;
•
Huurbeleid 28 woningen;
•
Aan- en verkoop: -6 Woningen.
•
Zie verder bijlage voorraadontwikkeling 2020-2024.
Tenminste 70% van de sociale huurvoorraad onder aftoppingsgrens houden. Maasdelta
streeft naar minimaal 80% onder de aftoppingsgrens.
Voor de jaarlijkse huurverhoging maakt Maasdelta met de VBBM en de andere Maasdeltahuurdersorganisaties nieuwe afspraken. Uitgangspunt is hierbij het sociaal huurakkoord

partij
Maasdelta

aard
resultaat

datum
31-12-2021

Maasdelta

resultaat

31-12-2021

Maasdelta
i.o.m. VBBM

resultaat

1-5-2021

Maasdelta

monitor

31-12-2021

tussen Aedes en de Woonbond. En binnen de wettelijke jaarlijkse toegestane
huurverhoging, zoals opgelegd door de Rijksoverheid. Dit is wel afhankelijk van eventuele
ontwikkelingen die met de Coronacrisis samenhangen.
1.4

Maasdelta biedt huurbevriezing of huurverlaging aan voor huurders met een laag inkomen
die relatief te duur wonen (specifiek maatwerk uit het sociaal huurakkoord; de wet wordt op
dit onderdeel gewijzigd).
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2. Doorstroming en woonruimtebemiddeling
Meerjarenafspraak 2020-2024
We bieden kansen voor verschillende groepen woningzoekenden, die elders niet op woningmarkt terecht kunnen. Daarnaast proberen we de doorstroming
te bevorderen van huur naar huur en van huur naar koop. Maatregelen die genomen worden in de woonrulmtebemiddeling worden onder andere getoetst
aan: de doelstelling om de doorstroming van ouderen uit huureengezinswoningen naar appartementen te bevorderen (wooncoach), het voldoende
beschikbaar hebben van jongerenwoningen en het huisvesten van zogenaamde knelgroepen, die tussen' wal en schip' dreigen te geraken.
Afspraken jaarschijf 2021
Nr
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

Afspraak
Jaarlijkse monitor 'doorstroming en woonruimtebemiddeling' en 'voorraadontwikkeling'
(o.a. via infographics).
Toewijzingen door het 'maatwerk overleg' worden verantwoord als directe bemiddeling, op
basis van artikel 2.2.3.f. in de Verordening Woonruimtebemiddeling. In het eerste kwartaal
wordt een jaarrapportage gemaakt door het maatwerkoverleg. De gegevens worden vanaf
2021 meegenomen in de rapportage woonruimtebemiddeling en doorstroming t.b.v. het
voorjaarsoverleg.
Eengezinswoningen, grote woningen en jongerenwoningen worden grotendeels (i.v.m.
afspraak 2.7) gelabeld voor gezinnen, grote huishoudens en jongeren, deels met binding cf.
Huisvestingswet.
> 75% van de vrijkomende huurwoningen onder liberalisatiegrens toewijzen aan primaire
doelgroep (huurtoeslaggerechtigden).
Maasdelta biedt vanaf 2020 maximaal 25% van de sociale huurwoningen aan met voorrang

partij
Gemeente Maasdelta
Gemeente Maasdelta

Aard
Monitor

datum
voorjaarsoverleg

Monitor

al

Maasdelta

Monitor

voorjaarsoverleg

Maasdelta

Resultaat

31-12-2021

Maasdelta

Resultaat

31-12-2021

Maasdelta

Resultaat

31-12-2021

Maasdelta

Resultaat

31-12-2021

Maasdelta

Resultaat

31-12-2021

Maasdelta

Onderzoek

31-12-2021

Maasdelta

Resultaat

31-12-2021

aan mensen met een economische of maatschappelijke binding aan Maassluis.
2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

In 2021 worden maximaal 20 woningen gelabeld via Woonnet Rijnmond voor jongeren tot
28 jaar. Hierbij wordt een tijdelijk huurcontract afgesloten voor de duur van maximaal 5 jaar
(ondertussen behouden ze hun inschrijftijd).
Max. 25% van kleine eengezinswoningen met maximaal 3 kamers labelen we voor: 1- en 2
persoonshuishoudens met een maximum leeftijd tot en met 27 jaar. De resultaten en
effecten op de woningmarkt worden gemonitord en besproken in het voorjaarsoverleg.
Wooncoach realiseert minimaal 30 huisbezoeken en 10 verhuizingen vanuit een
eengezinswoning van Maasdelta.
Maasdelta staat in principe positief ten opzichte van het bijdragen aan het realiseren van
huurwoningen in het middensegment ten behoeve van doorstroming vanuit de sociale huur
Voor Maassluis betekent dit naar verwachting:
- Burgemeesterswijk Fase 3B 1: 8 nieuwbouw appartementen met een maximum
huur van € 850,-, verwachting start bouw 2025;
Sluispolder-West Deelplan 5 (PC Hooftlaan/van Lennepstraat/Vondellaan): 12
nieuwbouw appartementen met een maximum huur van € 850,-, verwachting medio
2024 oplevering.
De gemeente waardeert de deelname van Maasdelta aan de onderlinge
Maaskoepelafspraak over het aanbieden van vrijkomende woningen in het
middenhuursegment. Er is afgesproken om de helft van deze woningen (in 2019 waren dat
er bijvoorbeeld 7 in totaal) met een voorrangslabel te adverteren voor woningzoekenden die
een sociale huurwoning achterlaten. Doel is om de doorstroming vanuit de sociale huur naar
het middenhuursegment te bevorderen. Partijen monitoren de gevolgen van de afspraken.
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3. Bouwen, bouwen, bouwen
Meerjarenafspraak 2020-2024
Met voortvarendheid wordt gewerkt aan het uitbreiden van de woningvoorraad. Gedifferentieerde woningbouw voor aantrekkelijke gemengde wijken is het
gezamenlijke doel. liet bouvvprogLarrimtbeoogtimpAsil
l" agelazigyeekike~stefieikopj,~,0&_,
Afspraken jaarschijf 2021
Nr
3.1

3.2

3.3
3.4
33
3.6

,Afspraak (2020 bouwopgave: zie ook bij Opgave 1).
itattij
Nieuwe locaties voor woningbouw incl. sociale huur met sociale grondprijzen. Beoogde
Gemeente
locaties zijn:
• Spechtstraat e.o.
• Schoollocatie nabij Klooster (Mgr. Beckerslaan)
• Voorzieningenveld Burgemeesterswijk
• Chopinstraat e.o. / Haydnlaan
• Kapelpolder
Burgemeesterswijk
Maasdelta en
• Overeenstemming bereiken over de uitgangspunten (mantel) overeenkomst tussen de
gemeente
gemeente en Maasdelta voor geheel fase 38. Daarbij is het de bedoeling om 248
huurwoningen te slopen (2 flats aan de Burg. Zaneveldstraat) en circa 260 woningen
terug te bouwen op deze slooplocaties en op het voorzieningenveld).
• Sluiten (mantel) overeenkomst tussen de gemeente en Maasdelta over geheel fase 3B.
• Selecteren van een ontwikkelende bouwer en met deze partij de haalbaarheid gaan
onderzoeken voor de eerste fase van 3B (sloop van 1 flat met 108 woningen aan de
Burg. Zaneveldstraat en de terugbouw van circa 110 nieuwe woningen, waarvan circa 90
sociale huurwoningen.
• Haalbaarheid afronden voor de eerste fase van 38 en op basis daarvan een sloopbesluit
nemen (sloop van 1 flat met 108 woningen).
• Haalbaarheid afronden van het voorzieningenveld.
Afspraken in exploitatie nemen sociale huurwoningen woningen de Kade.
Maasdelta
Nader afspraken maken over afnemen sociale huurwoningen in Wilgenrijk.
Maasdelta
Gemeente informeert Maasdelta bij voornemens tot de ontwikkeling van middenhuur per
Gemeente
locatie.
Aanpassingen plan Sluispolder-west rond Schuurhof (zoveel mogelijk behouden), inbrengen Gemeente en
vnl. schoollocatie en R.K. locatie met als doel een significant aantal extra parkeerplaatsen
Maasdelta
beschikbaar te houden op de huidige RK locatie ten opzichte van de bestaande afspraken.

Type
Onderzoek

datum
31-12-2021

Resultaat
Eind 2020/
0.12021

Q2 2021
02 2021

Q4 2021
0.4 2021
Resultaat
Resultaat
Resultaat

continu
continu
continu

Onderzoek

31.12-2021
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4. Maassluis duurzamer maken
Meerjarenafspraak 2020-2024
Bij nieuwbouw en renovatie is investeren in energiebesparende maatregelen een vanzelfsprekendheid.
De prognose voor de energie-index eind 2024 is 1,40 (label B) voor de totale woningvoorraad van Maasdelta.
Bij nieuwbouw wordt gasloos gebouwd. Waar technisch en financieel haalbaar worden Epc = 0 of EPV/Nul op de meter-woningen gerealiseerd.
Bij sloopwerkzaamheden zorgt de aannemer voor gescheiden afvalinzameling om hergebruik van materialen mogelijk te maken.
Maasdelta past uitsluitend FSC gecertificeerd hout toe.
Bij groot onderhoud, renovatie, verduurzaming en nieuwbouw houdt Maasdelta rekening met natuurinclusief bouwen (bescherming van het leefgebied van
dieren (vogels, vleermuizen) naar de Natuurwet.
De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een Warmtenet in Maassluis (Maasdelta stakehnicler).
Afspraken jaarschijf 2021
nr
4.1

4.3

4.4

4.5

6

partij
Afspraak
Voor 2021 zal onder regie van de gemeente een plan van aanpak worden opgesteld hoe tot
Gemeente en
integrale klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving kan worden gekomen. Maasdelta zal
Maasdelta
daaraan haar bijdrage leveren.
Warmtetransitie visie vastgesteld lom stakeholders. Deze wordt opgesteld mede op basis van
Gemeente
een voorverkenning Warmtenet door Eneco in overleg met gemeente en Maasdelta
Energieprojecten 2021 met doel gem. label Ben besparen energielasten huurders d.m.v.
Maasdelta
isoleren schil woningen:
•
Dennenda1,69 meergezinswoningen
•
Sparrendal, 322 meergezinswoningen
•
P van Anrooylaan 154 meergezinswoningen
uitloop complex Binnenstad vanuit 2020.
•
Naast vernieuwingen van de woningen zorgt Maasdelta er voor dat de bestaande voorraad van Maasdelta
voldoende kwaliteit is en blijft. Dit gebeurt via Planmatig Onderhoud (inclusief
kwaliteitsverbetering, (brand)veiligheid en asbest, duurzaamheidsprojecten, KTB
(keuken/toilet/badkamer)-werkzaamheden en Niet Planmatig Onderhoud (reparatieen mutatie-onderhoud).
Maasdelta vergroot de productie van duurzame energie door toepassing van zonnepanelen op
Maasdelta
en aan de woningen. Hiertoe wordt in 2021 een plan van aanpak uitgewerkt. De verwachting is
dat in 2022 met de uitvoering wordt gestart.
Maasdelta heeft alle gestapelde bezit laten onderzoeken op (brand-)veiligheidsaspecten. Waar Maasdelta en
nodig worden corrigerende maatregelen uitgevoerd in de jaren 2019 tot 2023. Maasdelta
VBBM
overlegt met de brandweer, bewonerscommissies/VBBM en eventuele WE besturen.

Aard
onderzoek

datum
31-12-2021

resultaat

31.12-2021

resultaat

31-12-2021

resultaat

31-12-2021

resultaat

31-12-2021

overleg

31-12-2021

5. Wonen met begeleiding en zorg en welzijn
Meerjarenafspraak 2020-2024
Het doel is ouderen en andere (kwetsbare) doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en waar nodig/gewenst door te laten stromen
naar een voor hen geschikt complex. Het voortzetten van het huidige beleid met drie Woonservicezones in Maassluis is daarbij belangrijk om dit mogelijk te
maken.
Afspraken jaarschijf 2021
Afspraak

partij
Uitwerking beleidskader + afspraken Verzorgd Wonen (plus) / Woonservicezones voor senioren Gemeente
door nieuwe projectgroep. Trekker gemeente, i.s.m.. Maasdelta en VBBM en lokale partijen.
Doelen:
a. Welke nieuwe locaties Verzorgd wonen plus toevoegen in Maassluis, a la Zonneburcht? We
kijken ook specifiek naar andere mogelijke concepten, en concepten voor ouderen met een
migratie achtergrond.
b. Welke welzijns- en zorgdiensten leveren aan doelgroepen in Verzorgd wonen complexen?
c. Wat bieden we extra aan welzijns- en evt. zorgdiensten in complexen waar veel senioren
wonen (niet zijnde Verzorgd wonen complexen). bijv. Dennendal, Schuurhof en
Seringenflat? We houden ook rekening met ouderen met een migratie achtergrond als
doelgroep.

aard
onderzoek

datum
31-12-2021

Uitwerking beleidskader + afspraken Wonen, zorg en welzijn voor andere (kwetsbare)
Gemeente
doelgroepen door nieuwe projectgroep. Trekker gemeente, i.s.m Maasdelta en VBBM en
lokale partijen. Doelen:
a. Behoefteonderzoek onder doelgroepen (o.a. GGZ, Autisme Spectrum Stoornis en Licht
verstandelijk beperkt) en invulling geven aan wens (begeleid)geclusterd wonen,
b. Welke concepten wil je inzetten / behouden in Maassluis naar het behoefteonderzoek? En
welke niet? We denken aan betaalbare en kleinere concepten, en onderzoeken ook andere
(landelijke) concepten.
c. Hoe passen deze gekozen concepten in bepaalde wijken? Er moet een goede balans zijn
tussen wensen clienten en druk op omgeving.
5.3 Bij nieuwbouw rekening houden met levensloopbestendig bouwen, en verwachte start bouw
Maasdelta
Albeda-complex inclusief een ziekenhuispoli in de plint in 2021.
5.4 Campagne 'Wat nu als? Denk op tijd na over ouder worden' voortzetten.
Gemeente
5.5 Voortzetting samenwerkingsovereenkomst Zonneburcht met Argos Zorggroep i.o.m. gemeente Maasdelta
en lokale partijen en VBBM, inclusief opvolging evaluatie.
5.6 Door het serviceabonnement voor huurders vanaf een bepaalde leeftijd gratis of met korting
Maasdelta
beschikbaar te stellen, ongeacht het woningtype, zorgen we dat deze service beter toegankelijk
is. Maasdelta en VBBM bekijken hoe dit het best vorm kan worden gegeven.
5.7 Aanbieden (gratis, kleine) middelen "langer zelfstandig wonen" aan huurders die 75+ zijn of
Maasdelta
een handicap hebben, in een huurwoning van Maasdelta. Dit zijn middelen die niet vanuit het
Wmo bekostigd kunnen worden. Denk aan. douchebeugels, verhoogd toilet en aansluiting
elektrisch koken.
5.8 Maasdelta en ROGplus onderzoeken hoe zij een (verdere) samenwerking kunnen bevestigen in
Gemeente
een convenant.

onderzoek

31-12.2021

resultaat

31-12-2021

resultaat
resultaat

continu
31-12-2021

resultaat

Q12021

resultaat

continu

onderzoek

Q2

5.1

5.2

6. Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen
Meerjarenafspraak 2020-2024
Gemeente en Maasdelta werken nauw samen bij het bevorderen van leefbaarheid en het aanpakken van overlast en Investeren daar samen in.
Sociale cohesie wordt bevorderd, onder meer via het programma 'de wijk op maat'.
Afspraken jaarschijf 2021
nr Afspraak
6.1 Voortzetting programma 'de wijk op maat', waarbij Maasdelta en VBBM betrokken worden.
Gemeente
In 2021 bouwen we het programma uit naar meerdere wijken, te beginnen in SluispoiderOost. Daarin werken we aan het verbeteren van sociale cohesie en ontmoeten, tegengaan
eenzaamheid en bevorderen integratie. In wijken of buurten kunnen ook delen van het
programma (eenzaamheid, integratie of sociale binding) worden uitgevoerd. De Monitor
leefbaarheid, veiligheid en welzijn 2020 dient als 0-meting.
6.2 Gezien de toenemende problematiek bij huurders heeft Maasdelta het voornemen om 1 fte
Maasdelta
extra in te zetten voor het programma Wijk op Maat.
6.3 De gemeente en Maasdelta blijven goed samenwerken in een persoonsgerichte aanpak in de Gemeente en
veiligheidskamer en bij de aanpak van woonoverlast.
Maasdelta
6.4 (Voorbereiding) aanpak verward gedrag in wijken (i.v.m. Sluitende aanpak verward gedrag):
Gemeente
De gemeente biedt een awareness training verward gedrag aan eerstelijnsmedewerkers (ook
van Maasdelta).
6.5 De gemeente stelt in 2021 integraal beleid voor arbeidsmigranten vast.
Gemeente
6.6 Maasdelta begroot 200.000 euro in leefbaarheid (excl. loonkosten huis- en wijkmeester en
Maasdelta en
senior woonconsulenten) naar deelprojecten (zie bijlage). Dit wordt afgestemd op de nota 'de Gemeente
wijk op maat'. Gemeente begroot 150.000 euro voor wijk op maat (sociale cohesie,
eenzaamheid en integratie) en 30.000 euro voor wijkdeals en 25.000 voor wijkinitiatieven.

datum
resultaat

31-12-2021

Resultaat

Q1

monitoren

continu

resultaat

31-12-2021

resultaat
resultaat

31-12-2021
31-12.2021
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7. Tijdelijk wonen
Meerjarenafspraak 2020-2024
Het streven is het segment pauzewoningen geleidelijk uit te breiden tot 75 woningen in 2024. E.e.a. afhankelijk van de evaluatie van de pilot pauzewoningen
en regionale verordening Woonruimtebemiddeling.
Afspraken jaarschijf 2021

7.1

7.2

Afspraak
Pilot Pauze- en maatwerkwoningen in regulier bezit. Tranche toewijzingen in 2021, streven
naar 25 toevoegen, toewijzing via 'maatwerk overleg' in plaats van directe kans, conform
beleidslijnen uit de behoefteraming 'Maatwerk en pauzewonen'.
Evaluatie en monitor door Maatwerkoverleg. Gesprek over resultaten en mogelijke
aanpassingen, waaronder de bepaling van de gewenste omvang van het segment.

partij
Maasdelta en
Gemeente
Maasdelta,
VBBM en
Gemeente

resultaat

31-12-2021

resultaat

al
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8. Samenwerkingsafspraken
nr
8.1

8.2
83
8.4

8.5

8.6

8.7

I Afspraak
Jaarlijks zal er in het voorjaar (mei) en najaar (november) overleg plaatsvinden met een vertegenwoordiging op bestuurlijk en ambtelijk niveau
tussen gemeente, Maasdelta en VBBM. In het voorjaarsoverleg zal door partijen verslag worden gedaan van het afgelopen jaar en in het
najaarsoverleg zullen de prestatieafspraken voor het komende jaar worden afgerond.
Op ambtelijk niveau worden het voor- en najaarsoverleg voorbereid Iedere partij benoemt een contactpersoon. Elke partij zorgt ervoor dat een
vertegenwoordiger uit het ambtelijk overleg ook aanwezig is bij het bestuurlijk overleg zodat de verbinding tussen beide overleggen geborgd is
Gemeente en Maasdelta en VBBM voeren daarnaast informeel overleg. Nieuwe regelgeving, nieuwe opgaven en actualiteiten op aanpalende
beleidsterreinen worden daar geagendeerd.
Monitoring en tussentijdse evaluatie van de ontwikkeling van sociale doelgroepen in relatie tot de beschikbare voorraad vindt indien nodig plaats
aan de hand van gegevens uit WoON (WoonOnderzoek Nederland). de prognose doelgroepen van ABF, regionale rapportages
Woonruimtebemiddeling en Maasdelta-rapportages in het ambtelijk en bestuurlijk overleg.
Gemeente en Maasdelta dragen samen de volgende kosten
a) Kosten van monitoring en evaluatie, zoals beschreven onder punt 8.4, ieder voor 50%
b) Eventuele andere door partijen gezamenlijk op te pakken onderzoeken zoals een onderzoek als De Grote Omgevingstest af specifieke
behoefteramingen, ieder voor 50%
c) Maasdelta draagt jaarlijks € 10 000 inclusief BTW bij aan de kosten van het Kenniscentrum, die in totaal jaarlijks € 50.000 (peiljaar 2018)
bedragen Onderzoek leefbaarheid, veiligheid en welzijn en andere gegevens die via het Kenniscentrum MVS met name via de website voor
een ieder op het terrein van het Wonen ter beschikking komen en (meer)jaarlijks getipdatet worden De kosten voor het extra werk in 2021
aan de monitor L&V worden 50.50 verdeeld waarbij Maasdelta maximaal €5.150 extra bijdraagt
d) Maasdelta betaalt de helft van de jaarlijkse gemeentelijke kosten aan de Commissie bezwaren huisvesting van de Maaskoepel.
Monitoring van de 'ontwikkeling van de woningvoorraad' en van 'woningtoewijzing en doorstroming' vindt plaats aan de hand van tabellen die
daartoe in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en die door Maasdelta worden aangeleverd (zie bijlage bij deze prestatieafspraken). Zij vormen een
onderdeel van de jaarlijkse afspraken.
Eén van de deelnemende partijen kan afwijken van het prestatiekader indien toepassing van het prestatiekader in alle redelijkheid en billijkheid
niet van een partij kan worden gevergd. Dit geldt met name voor onbekende gevolgen van de Covid-19 crisis. Partijen treden dan in overleg met
elkaar en proberen gezamenlijk een oplossing te vinden (hardheidsclausule).
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9. Voorraadontwikkeling 2019-2024
De voorraadontwikkeling van de sociale huurvoorraad van Maasdelta in Maassluis is gebaseerd op de begroting 2020 van Maasdelta. Dit is de recentste
totaatteffing. De wijzigingen naar de actuele stand van zaken zijn in paarse tekst aangegeven.
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Specificatie
Catsstr / R. Visscher

sloop

nieuwbouw
15

Deelplan 3 - PC Hooftlaan

64
64

Deelplan 5 - PC Hooftln / Vondelln

74

Aangepast plan, plan is nu 69
woningen naar verwachting Incl.
12 nieuwbouw apartementen
27 van maximum 850 euro

Deelplan 5 -N. Beetstr

72
Onderzoek aanpassingen plan

Deelplan 6 - Schuurhof

69

Sluispolder-west rond Schuurhof
5 (zoveel mogelijk behouden)
Een significant aantal extra
parkeerplaatsen beschikbaar te
houden op de huidige RK locatie
ten opzichte van de bestaande

Deelplan 7 - RK
Deelplan 2 - Bekkerslaan
Vliet

47'
109

14 afspraken
24
Aan deze fase wordt het
voorzieningen veld toegevoegd,
totaal nu ingerekend 172
huurwoningen, inclusief 8

BMW wijk - fase 3b

108

Balkon
Albeda
GAB-laan

nieuwbouw appartmenten tot
83 een maximum van 850 euro
57 Worden er 59

66

56 Dit worden 70 appartementen
Worden er waarschijnlijk 48.
46 Planvorming loopt.
Principe overeenstemming over
75 app en maisonnettes, intentie
98 nog 25 EGN/ af te nemen

De Kade

Overeenstemming over 56 EGW.
Over de turnkey afname van 66
app. lopen nog
Lelyterrein
Dirk Zwagerstraat

145 onderhandelingen.
27
Op basis van schetsontwerp zijn
nu 22 woningen in de begroting

Spechtstraat

25 opgenomen
o.b.v. een startdocument zijn op
de schoollocatie 9 woningen en
op de Klooster locatie 12
woningen opgenomen in de

Schoollocatie naast Klooster
Terugkoop VOV naar huur (geen nieuwbouw)

15 begroting
560

16
766

0

"Toelichting Verkoopprognose! Afhankelijk van de financiële positie van Maasdelta en marktontwikkelingen kan het verkoopprogramma 2019-2024
worden verhoogd.
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10. Leefbaarheidsuitgaven 2021 Maasdelta
0.b.v. conceotbegroting 2021
leefbaarheid Uitgaven Maasdelta Maassluis 2021
Woonmaatschappelijk werk:
- Achter-de-voordeur

• 15.000

Schoon Heel Veilig:
- Onderhoud in en rondom complexen • 75.000
- Tuinen en achterpaden
• 15.000
Kleinschalige infrastructuur:
- Initiatieven bewoners

E 31.000

- Schuttingen, achterpaden

€ 20.000

- Wijkposten, inventaris en kl. onderh.
- Project Wijk op Maat

E

5.000

€ 20.000

- Flexibel/onvoorzien

E 9.000

- Onderhoud Cruijff court

£

TOTAAL

5.000

E 200.000
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11. Ondertekening

VBBM

Gemeente Maassluis

P.G. Verzijden

S. B. Kuiper

a.i. voorzitter

wethouder

Maasdeita

. iittp t
es)

er

Datum: 25 november 2020
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