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Ondertekeníng

1n dit document leggen we de prestatieafspraken vast tussen:

1. Gemeente Tynaarlo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Berends
gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het College van Burgemeester en
Wethouders, hierna te noemen: 'de gemeente'.

2. Woonborg, rechtsgeldig vertegenwoordígd door de dírecteur-bestuurder mevrouw E. Borstlap,
híerna te noemen: Woonborg'.

З. Stichtíng Ee1der Woníngbouw, rechtsgeidig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder de
heer ΛΛ. Veenstra, hierna te noemen: SEW'.

4. Algemene Huurdersvereniging WOON, rechtsgeldíg vertegenwoordígd door haar voorzítter
mevrouw J. van den Bosch, híerna te noemen: AH WOON'.

5. Huurdersbelangen-verenigíng Ee1de-Paterswolde, rechtsgeldig vertegenwoordígd door haar
voorzitter de heer H.B. Hof, híerna te noemen: HBV'.

Gemeente, Woonborg SEW, AH WOON en HBV gezamenlijk ook te noemen: partíjen of aangeduid a1s

'we'.

Partijen werken vanuit het gedeelde belang van voldoende betaalbare huurwoningen van goede

kwalíteít ín een prettíge omgevíng ín de gemeente Tynaarlo.

Deze prestatíeafspraken 2018 - 2022 zijn geldíg vanaf 1 januari 2018 na ondertekening door a11e partijen

en worden jaarlijks per 1 januari herijkt. Bij fusies dragen partijen er zorg voor dat de ín deze

overeenkomst gemaakte prestatieafspraken door de níeuwe rechtspersoon worden overgenomen.

Deze overeenkomst kan alleen met instemming van a11e partijen worden ontbonden.

Ondertekend op 11 december 2017 te Vries.

Gemeente Tynaarlo: H. Berends Woonborg: E.A. Borstlap
Wethouder Volkshuisvesting Directeur-bestuurder

SEW: M. Veénstra
Directeur-besluurder
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H WODN:1. van Øn Bosch

HBV: H.B. Hof
Voorzitter
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1 1nleídíng

De gemeente Tynaarlo, Woonborg, SEW, AH WOONen HBM sluiten prestatieafspraken. Met de

prestatíeafspraken willen zíj een goede uítvoeríng geven aan volkshuisvesting in de gemeente. Partijen
maken prestatieafspraken op basis van de oplegnotitie sociale volkshuisvestíng Tynaarlo van de

gemeente Tynaarlo, de biedingen van SEW en Woonborg en het standpuntendocument van AH WOON.

Op grond van deze documenten zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over de te leveren prestaties.

Partijen sloten in 2016 voor het eerst prestatieafspraken volgens de vereísten van de níeuwe

Woningwet; in tripartiete samenwerkíng. Díe prestatíeafspraken waren een belangríjke stap in het

samenwerkingsproces tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties, en daarmee ook een
moment van leren en kennismaken. Een samenwerkingsrelatíe waarop partijen trots zijn en die nu
verder vorm krijgt. 1n 2017 zijn de partijen met elkaar verder aan de slag gegaan om de samenwerking te

verdiepen, waarbij ook afstemming is gevonden tussen de beide corporaties in de gemeente Tynaarlo.
Daarmee is de totale sociale voikshuisvestingsaanpak in de gemeente in één afsprakenkader

samengebracht.

De prestatieafspraken zíjn opgebouwd in drie delen, waarvan twee delen een looptijd hebben van vijf
jaar en één deel jaarlijks wordt geactualiseerd:

• Dee1 1: afspraken over samenwerking (perspectief van vijf jaar);

• Dee12: afspraken over gezamenlijke doelen en richtíngen en een doorkijk naar acties vanaf 2018 en

verder (perspectíef van víjf jaar);

• Dee1 3: concrete uitvoeríngsafspraken (perspectíef 2017).

Dee12 en deel 3 zijn geïntegreerd, zodat samenhang tussen doelen en afspraken inzichtelijk is.



2 Samenwerkíng

Gemeente, Woonborg, SEW, AH WOON en HBV intensiveren hun samenwerking en willen deze

positieve ontwikkeling doorzetten. Het gezamenlijk uitwerken van prestatieafspraken is een stap die zíj
samen zetten, en die leidt tot meer verbondenheid en onderlinge samenwerking tussen partíjen. E1ke
partíj draagt vanuít haar eígen ro1 bij aan een goede en respectvolle samenwerkíng, waarbij rekening
wordt gehouden met elkaars belangen, verantwoordelijkheden en inzichten. Partijen maken hierover de
volgende afspraken:

1. Gelijkwaardigheid van gemeente Tynaarlo-Woonborg-SEW-AH WOON-HBV. ledere partij heeft voor

zijn deel een eigen verantwoordelijkheid voor een goed aanbod van socíale huurwoningen in

Tynaarlo, nu en in de toekomst.

2. Partijen onderschrijven dat een goede samenwerking en afstemming tussen partijen noodzakelíjk ís

om tot goede prestatíeafspraken te komen. Partijen streven naar structureel, constructief overleg,
gericht op de realisatie van het gezamenlijke doe1.

З. Partijen overleggen tijdig en zo vaak a1s dat nodig ís voor de realisatie van het doel van de samen-
werkíng. ledere partij is gerechtigd het initíatíef tot overleg te nemen, zodra dat zijns inzíens

wenselijk is voor de realisatie van het gezamenlijk doe1. Partíjen spreken elkaar aan a1s de (wijze
van) naleving van de overeenkomst niet of onvoldoende bíjdraagt aan het gemeenschappelíjke
doe1.

4. Partijen maken op basís van de actuele volkshuisvestingsvisie van de gemeente Tynaarlo prestatie-

afspraken. Partijen respecteren elkaars ro1, verantwoordelijkheid en bijdrage aan het gemeen-
schappelíjke doe1.

5. 1n het vervolg nodígt de gemeente jaarlíjks, na ontvangst van de bíedingen, de corporaties en

huurdersorganisatíes uit voor het maken van prestatieafspraken (dit ín tegenstelling tot de lijn
volgens de Woníngwet, waarín corporatíes uitnodígen). Gemeenten zíjn ímmers ín de nieuwe

context de gesprekspartner voor a11e corporatíes en huurdersorganísatíes.

3 Prestatíeafspraken

Doe1 van de prestatíeafspraken is om gezamenlíjk en ín goed overleg structureel bij te dragen aan een
goed aanbod van sociale huurwoningen in eigendom van Woonborg en 5EW ín de gemeente Tynaarlo,
nu en in de komende jaren. Partijen werken de prestatieafspraken uít naar thema.

3.1 Betaalbaarheíd

Doe1: Huurders uit de doelgroep voor de sociale huursector hebben woonlasten (huur, energie,

gemeentelíjke lasten) die passend zijn bíj het inkomen van hun huishouden. Uit woonlastenonderzoek
2014 van de Drentse huurdersorganísaties en corporatíes, blijkt dat boven een netto-woonquote van
30% het betaalbaarheidsrisico van de huurder groot is. Het vraagt een gezamenlíjke inzet het

betaalbaarheídsrisíco voor huurders tot een minimum te beperken.

Ríchtíngen: Het gaat hierbij om huurpríjsopbouw en woonlasten. Een gematígd huurbeleid ís nodíg om
de betaalbaarheid en beschikbaarheid te garanderen. De woonlastenbenadering staat centraal.

Energetische woníngverbeteríng mag níet leiden tot stíjgíng van de índíviduele woonlasten.



Gezamenlíjke prestatíes 2018

6. De corporaties en huurdersorganísatíes actualíseren ín 2018 het woonlastenonderzoek en vertalen

de uitkornsten zo nodig door in nader te bepalen acties.

7. A11e partijen wíjzen huurders op de mogelijkheden van regelingen zoals huurtoeslag en

zorgtoeslagen.

Prestatíes 5EW en Woonborg 2018

8. SEW voert een terughoudend huurprijsbeleid. Dit betekent dat SEW een gemiddelde jaarlijkse

huurpríjsverhoging van maximaal ínfiatie hanteert, waarbij de energieprestatíe vía de Energíe-lndex

is verdisconteerd in de punten, en daarmee de huurprijs.

9. Woonborg voert, conform afspraken met AH WOON,een terughoudend huurprijsbeleid. Dit

betekent dat Woonborg ín 2018 een gemíddelde jaarlijkse huurprijsverhoging van maximaal inflatie

en een streefhuurniveau van 62% wettelíjk toegestane maximale huur hanteert, waarbíj de energie-
prestatie via de Energie-lndex is verdisconteerd ín de punten, en daarmee de huurprijs.

10. Woonborg evalueert eind 2017/ begin 2018 met AH WOONhet geformuleerde beleid ten aanzien
van streefhuurniveaus. Zij informeert de gemeente hierover. 1n de evaluatie is er in het bijzonder
aandacht voor: verschillen in prijs-kwaliteitverhouding binnen de bestaande voorraad,

betaalbaarheíds-effecten, huurpríjsopbouw en mensen die "te duur" scheefwonen.
11. Woonborg past indien nodig op basis van de evaluatie haar huurprijsbeleid aan. Zij werkt hierbij

samen met AH WOON,en zij informeert de gemeente hierover.

Prestatíes gemeente 2018

12. Bij nieuwbouwlocaties waar socíale huurwoningen worden gerealíseerd gaat de gemeente uit van

grondprijsberekeníng op basis van residuele grondwaarde1.

13. De gemeente za1 zích inspannen haar huidíge armoedebeieid en kwijtscheldingsbeleid te

continueren.

Prestaties AH WOONen HBV 2018

14. AH WOON en de HBV hebben de ambitie om gemeentelijke beleidsontwikkelingen op het terrein
van armoede- en minimabeleid, gemeentelijke heffingen en volkshuisvestíng indien nodig te

beïnvloeden.

15. Aansluitend op de actuele Overeenkomst Huurbeleid met Woonborg, bereidt AH WOON, in samen-

werkíng met Woonborg, een Overeenkomst Huurbeleid íngaande 2019 voor.

Doorkíjk naar 2019 en verder

16. lndien wettelijk mogelijk zullen SEW en / of Woonborg inkomensafhankelijke huurverhoging bij
huishoudens met een inkomen boven € 40.349 toepassen, mede ter bestrijding van de "goedkope"

scheefheid.

3.2 Beschíkbaarheíd

Doe1: Woningzoekenden voor een sociale huurwoning kunnen binnen het werkgebied van SEW of het

werkgebíed van Woonborg in de gemeente Tynaarlo binnen een redelijke termijn een bij hun

1 ßij grondprijsberekening op basis van residuele grondwaarde wordt uitgegaan van een waarde die resteert wanneer btw,
stichtingskosten en winsten worden afgetrokken van de verkoopwaarde van een vastgoedobject.



gezinssítuatie passende woníng vínden. 5EW gaat er daarbij vanuit dat indien een woningzoekende
geen specífieke woonwensen heeft en alleen op zoek ís naar een "Passende" woning zij in 95% van de

gevallen die voldoen aan de toewijzingscritería binnen een zoektijd van 6 maanden een woning

aangeboden krijgen. De norm voor Woonborg wordt nog nader bepaald op basis van de afronding van
het onderzoek naar actíeve zoektijden.

Richtingen: Het gaat hierbij om een gedeeld beeld van de druk op de sociale huurvoorraad en de
beschíkbaarheid van woníngen. Voor 2018 behouden van de huidige omvang van de socíale

huurwoningvoorraad in de gemeenten. Een nadere uítsplítsíng naar woníngtype, prijs en (hoofd)kern ís
nodig om optimaal aan te sluiten bij de vraag.

Ook de huisvestingsopgave voor vergunninghouders heeft betekenis voor de beschikbaarheid van

sociale huurwoningen. Dit is bíj afspraken over bijzondere doelgroepen verder uitgewerkt.

Gezamenlíjke prestatíes 2018

17. De gemeentelíjke notítíe socíale volkshuisvestíng is leidend naar aantallen woníngen van SEW en
Woonborg in de kernvoorraad in de gemeente. De huídige omvang socíale huurwoningen ín de
gemeente (circa 2.250 sociale huurwoningen) moet behouden biijven. De voorraad is eind 2017 a1s

volgt opgebouwd:
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Prestatíes Woonborg en 5EW 2018

18. Bij nieuwe voornemens tot verkoop informeren de corporatíes de gemeente en

huurdersorganisatíes en nemen zíj partijen mee in haar afwegingen.

19. Woonborg voert uíterlíjk ín apríl 2018 een verdíepingsanalyse uít naar actíeve zoektíjden en

wachttíjden van woníngzoekenden. De analyse gaat in ieder geval ín op:

o Actieve zoektijd van verschillende huurdersgroepen en verschíllen in gemiddelde

actieve zoektíjd tussen huurdersgroepen.

o Achtergronden van woningzoekenden die actief reageren op woningaanbod van de

corporatie, maar (nog) niet zíjn geslaagd, met ín het bijzonder aandacht voor het

beoogde woningtype, huurprijzen, woonlocatíe en inschrijfpunten.
Woonborg betrekt AH WOON en de gemeente bij de uítkomsten van de verdiepingsanalyse.

20. SEW heeft de voorgenomen verkoop drastisch beperkt. SEW verkoopt naar verwachting in 2018
maxіmaal 2 woníngen. A11een naoorlogse woníngen aan de Kooiweg, de Kosterijweg,
Hoppenkampsweg en Zevenhuizerweg komen nog ín aanmerking voor verkoop. Redenen voor

verkoop zijn: behoud van investeringscapaciteit en noodzakelijke extra investeringen a1s woningen

in exploítatíe blíjven.



21. Woonborg zet verkoop voor 2018 in beperkte mate voort, conform verkoopiijst bij het bod.

Redenen voor verkoop zíjn: behoud van investeringscapaciteít, portefeuilleoptímalísatie,

verwachtingen bij bewoners en omwonenden (betrouwbaarheid), en noodzakelijke extra

investeríngen a1s woningen in exploítatíe blíjven.

22. Woonborg compenseert eventuele verkoop door níeuwbouw. Woonborg verkoopt círca 8 tot 10
woníngen per jaar in de gemeente Tynaarlo. Híer staat ín 2018 níeuwbouw van 30 woníngen op de
locaties Stationsweg en Noord Es ín Zuidlaren tegenover. Deze nieuwbouw is deels ter compensatie

van 26 reeds gesloopte woningen in de periode 2010 - 2016.

23. Woonborg hanteert voor ais nog minimaal voor 95% van haar bezit in de gemeente Tynaarlo een
streefhuurpríjs tot de eerste aftoppingsgrens (€ 586,682). SEW heeft bij 78% van de woníngen een

streefhuur onder deze grens.

24. Vanwege het ontbreken van concrete níeuwbouwmogelijkheden van sociale huur in Ee1de-

Paterswolde zoekt 5EW we1 steeds naar mogelijkheden om elders in de gemeente projecten op te

pakken en te ontwikkelen, mits deze verhuurbaar zíjn aan de doelgroepen.

Prestaties gemeente 2018

25. De gemeente facíliteert Woonborg en SEW in geval van nieuwbouw en transformatie door tijdig
procedures te starten en deze waar mogelíjk te versnellen.

Prestaties AH WOON en HBV 2018

26. AH WOON biíjft aansturen op het realíseren van gevarieerd woníngaanbod naar woningtype en
huurpríjs voor diverse doelgroepen.

27. AH WOON stimuieert jongeren zích ín te schrijven a1s woningzoekende.

28. AH WOON en HBV zullen vanuit hun praktíjkervaríng índívíduele casu'ístíek ten aanzíen van

(beperkte) beschikbaarheíd van sociale huurwoningen melden bij Woonborg, om met hen te

analyseren waar zích knelpunten voordoen. Deze meldíngen betrekken partijen bij de monítor van
vraag en aanbod.

Doorkíjk naar 2019 en verder

29. Partíjen monítoren jaarlijks zo vroeg mogeiijk ín het eerste kwartaal vraag en aanbod over het
voorgaande jaar om de druk op de sociale huurwoningvoorraad in bezit van SEW en Woonborg in

beeld te brengen.

30. Woonborg realiseert ongeveer 80 sociale huurwoningen in de periode 2019 tot en met 2022 in de
gemeente Tynaarlo, waarvan 66 woningen sloop en vervangende nieuwbouw betreffen.

31. Afhankelijk van de gezamenlijke anaiyses za1 de gemeente bij ontwikkeiingen sturen op realisatie
van sociale huurwoningen; indien nodig door overeenkomsten met ontwikkeiende partijen en

grondpríjsbeleíd.

3.3 Kwalíteit van de woníngvoorraad

Doe1: SEW en Woonborg bieden hun huurders woningen die veílig zijn, energiezuínig zijn, eeп gezond
binnen klimaat hebben en een functionele gebruikskwaliteit.
Ríchtingen: Volgens het (geactualiseerde) convenant energíebesparíng ís de ambítíe gemíddeld

energielabel B op 31 december 2020 (om te vormen naar Energie-lndex/E1 1,21 - 1,40). Voorrang wordt

gegeven aan woningen met een laag 1abe1 (E1 op het niveau van het vroegere 1abe1 D of slechter bij SEW

z A11e in dit stuk genoemde bedragen zíjn gebaseerd op prijspeil 2017.



en op het níveau van het vroegere 1abe1 E of slechter bíj Woonborg). Nieuwbouw is in principe

levensloopgeschíkt (conform WoonKeur) en rolstoeltoegankelíjk. Blijvend aandacht voor geluidsoverlast

ín woningen.

Afspraken over Ievensioopgeschiktheid en het aanpassen van woningen ten behoeve van zorg-

behoevenden komen terug bίj de afspraken over wonen en zorg.

Prestatíes Woonborg en SEW 2018

32. Volgens het (geactualíseerde) convenant energiebesparing ís de ambítíe gemíddeld energielabel B
ín 2020 (om te vormen naar Energíe-lndex / E1 1,21 - 1,40). Voor a11e woníngen die de komende 15

tot 20 jaren ín exploítatíe blíjven geldt mínímaal 1abe) C(ofwel E1 vanaf 1,41 in 2020)

33. De corporaties onderzoeken ín 2018 routes om te komen tot een energieneutrale voorraad in 2040,
conform de Drentse Energiedeal en verbínden híeraan hoe zíj dit vertalen naar concrete

maatregelen.

34. Nieuwbouw van Woonborg wordt gebouwd volgens "Nu1 op de Meter", tenzíj aantoonbaar níet

haalbaar.

35. De corporatíes zetten voor de energetísche verbetering van hun voorraad ín op de volgende
verschuíving ín 2018:
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Prestatíes gemeente 2018

36. De gemeente onderzoekt of vormen van de Zonneleníng en de Blijversleníng ingezet kunnen

worden voor huurders van corporaties die wonen in woníngen waarin de corporatie op (korte)

termijn geen ingrepen heeft gepland. De gemeente deelt de resultaten van het onderzoek met
onder andere AH WOON, HBV, SEW en Woonborg.

37. De gemeente houdt relevante (provincíale) subsidíeregelíngen ín de gaten, en za1 partners hierover
ínformeren.

38. De gemeentelíjke ínzet is gericht op het leveren van financíeel maatwerk a1s het gaat om het
toegankelijker en beter bewoonbaar maken van huurwoníngen voor mensen met een Wmo-

índicatie. Dit is onder "wonen en zorg" verder uítgewerkt.

Prestaties AH WOON 2018

39. Mogelijkheden onderzoeken voor het aanstellen van NOM-Energiecoaches voor het begeleíden van

huurders bij het bewonen van een NOM-woníng.

Doorkijk naar 2019 en verder.
1nvu11ing volgt na vaststelling van de routekaart.



3.4 Huísvestíng bíjzondere doelgroepen

Doe1: Huíshoudens met een urgente woonbehoefte verdíenen extra zorg en aandacht. Ambítie is dat zíj
bínnen een half jaar een woning vínden, bij voorkeur sneller. Verdringing van regulíer woningzoekenden

door urgent woningzoekenden moet tot een minimum beperkt zijn tot maximaal 20% van de

toewíjzíngen.

Ríchtingen: Onder bijzondere doelgroepen verstaan we: wettelijk urgenten a1s mantelzorgers en —
ontvangers en personen die in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven. Daarnaast geldt a1s urgentiesituatie:
alleenstaanden met thuiswonende minderjarige kinderen die dakloos dreigen te worden en

vergunninghouders die voor de eerste keer een woning zoeken.. Voor hen moeten voldoende

betaalbare huisvestíngsmogelíjkheden zijn. Verdríngíng van regulier woníngzoekenden door het

toekennen van urgenties is een gegeven dat tot een mínimum beperkt moet worden. Dat vraagt een

terughoudende opstellíng ten aanzien van urgentíecategoríeën.

Gezamenlíjke prestaties 2018

40. Partijen beschouwen ook na de gerealiseerde aanpassing van de Huísvestíngswet in 2017

vergunninghouders a1s een urgente doelgroep.

Prestatíes Woonborg en SEW 2018

41. Woonborg en SEW hebben aandacht voor spreíding van bijzondere doelgroepen in een wijk of
buurt.

42. Voor woníngzoekenden met thuiswonende minderjarige kinderen die dakloos dreigen te worden,
hanteren de corporatíes onder voorwaarden een urgentieregeling. Urgenten kunnen híerdoor

doorgaans binnen een half jaar worden gehuisvest.

43. Voor vergunninghouders hebben Woonborg en SEW de íntentie om naar rato van haar aandeel
huurwoningen in de gemeente Tynaarlo de taakstelling te realiseren. Om dit te bewerkstelligen
nemen Woonborg en SEW indien nodíg richting gemeente het initiatief om in gezamenlijkheid
nieuw aanbod voor vergunninghouders te realiseren.

Prestatíes gemeente 2018

44. De gemeente stimuleert samenwerkíng tussen corporatíes en marktpartíjen (vastgoedeigenaren)
ten aanzien van a1 dan niet tijdelíjke huisvestíng bijzondere doelgroepen.

45. De gemeente is prímair verantwoordelíjk voor begeleídíng en íntegratie van vergunninghouders. Zij
draagt bíj aan de begeleiding, waar nodig in afstemming met Vluchtelingenwerk. Tevens za1 zíj
indien nodig zorgdragen voor de communicatie met buurten over de huisvesting van

vergunnínghouders.

46. De gemeente informeert 5EW en Woonborg ieder kwartaal over de voortgang van huísvesting van
vergunnínghouders, ook in relatíe tot gezínsherenígíng.

47. De gemeente heeft in haar begroting voor 2017 een budget van € 250.000 gereserveerd, dat kan
worden aangewend om knelpunten op te lossen bij het huisvesten van bíjzondere doelgroepen.

Doorkíjk naar 2019 en verder

48. Mocht er aanleíding toe zijn dan za1 de gemeente de urgentieproblematiek nader onderzoeken, en
op basis daarvan eventuele maatregelen nemen. Dit in het licht van haar verantwoordelijkheíd
vanuit de Huisvestingswet.



3.5 Wonen en zorg

Doe1: Mensen blijven steeds langer zelfstandíg wonen, ook met een zorgbehoefte. De kwaliteit van de

woning en woonomgevíng ondersteunt de zelfstandigheid. Ambitíe is voldoende aanbod te hebben van
bij de zorgbehoefte passende toegankelijke woningen ín een toegankelijke woonomgevíng.

Richtingen: De vergrijzing zet de komende jaren door en mensen wonen steeds vaker langer zeifstandig.

Ook leídt de extramuraiisering van de zorg ertoe dat kwetsbare doelgroepen een piek moeten vinden ín
de reguliere woningvoorraad. Dan gaat het om ouderen en/of inensen met een beperking.
De ínspanníngsverplíchtíng ligt in toenemende mate bíj de ínwoners ze1f. Dit vergt bewustwordíng ten
aanzien van de eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeid rond het aanpassen van de woning of het
verhuizen naar een geschíkte woning. Daarbij kan doorstroming bevorderd worden door passende
woníngen beschikbaar te kríjgen voor zorgdoelgroepen.

Gezamenlijke prestaties 2018

49. Om tot een efficiënte inzet van Wmo-middelen te komen, willen partijen aangepaste woningen
beschíkbaar houden voor de doelgroep. Voor mensen met een indicatie voor een Wmo-

woningaanpassíng geldt een primaat, wat betekent dat zij eerst zíjn aangewezen op een reeds
beschíkbare aangepaste woning alvorens hun woning aangepast wordt. Partijen spreken af:

o De gemeente regístreert vanaf 1 januarí 2017 grote bouwkundige woníngaanpassíngen en
informeert híerover Woonborg enSEW.

o Woonborg en SEW houden reeds (Wmo-)aangepaste woningen na vrijkomen voor een nader te
bepalen periode beschíkbaar voor huishoudens met een indicatie voor Wmo-aanpassingen in
combinatíe met een verhuísplícht. Ook stellen zij de gemeente op de hoogte van het vríjkomen
van dergelíjke woníngen.

o De gemeente en corporaties bepalen per mutatíe van dergelíjke woningen de maxímaie

leegstandsperíode en verdeling van kosten.

50. 1n voorkomende gevallen zoeken partíjen samen naar oplossingen om mantelzorgers zo goed
mogelijk te faciliteren.

Prestatíes Woonborg en SEW 2018

51. Nieuwbouw ís ín príncípe levensloopgeschikt (conform WoonKeur) en rolstoeltoegankelijk.
52. De corporaties nemen deel aan períodiek overieg met het sociaie wijkteam voor hun werkgebied,

waarbíj SEW en Woonborg sígnalerend optreden vanuít het perspectief 'wonen'.
53. Ouderen verleíden om te verhuízen naar een toegankelijke levensloopgeschíkte woníng.

Prestaties gemeente 2018

54. De gemeente Tynaarlo verkent alsnog de mogelijkheden voor een pilot ten behoeve van een betere
doorstromíng vanuít en naar zorg geschikte woníngen (instroom en uitstroom).

55. De gemeente voert regíe op de afstemming van wonen en zorg. Dít doet zij door partíjen vanuít
wonen, welzijn en zorg bij elkaar te brengen en in te zetten op:

o zicht creëren op wensen van cliënten en organisaties, en beschikbaar aanbod van organisaties;

o zicht creëren op de behoefte vanuit inwoners van de verschillende kernen;

o het vervullen van een coördinerende ro1 bíj de afstemming tussen organisaties die zijn

betrokken bíj de begeleidíng van zorgdoelgroepen;

o activiteiten van partíjen ín samenhang en afstemmíng te piannen en te organíseren.

56. De gemeente zet de Blijverslening in mede voor huurders van Woonborg en SEW.



57. De gemeente doet in 2018 onderzoek naar de behoefte voor wonen met zorg en ín hoeverre de
extramuraliseríng leidt tot een nieuwe woonvraag binnen de gemeente Tynaarlo.

Prestatíes AH WOONen HBv 2018

58. Belevingen en signalen van huurders worden door AH WOON en HBv doorgeleid naar de

desbetreffende instantíe.
59. Nader onderzoek instellen door AH WOON naar de uitvoering van de Wmo(procedure) per

gemeente ín relatie tot woníngaanpassíng en actíe waar verbeteringen wenselijk zíjn.

3.6 Kleíne kernen

Doe1: Woningzoekenden die in een specifieke kleine kern willen blijven wonen, en op basis van hun
inkomen aangewezen zijn op de sociale huur, moeten hier binnen een redelijke termijn een passende
woning kunnen vinden.

Richtíngen: De opgaven in de kleine kernen onderscheíden zich van die in de hoofdkernen. Terug-
trekken uit de kleine kernen en afbouwen van bezit is niet vanzelfsprekend. Ook kleine kernen kunnen
niet zondermeer worden uitgesloten van nieuwbouw, herstructurering of renovatíe. Dit vraagt om

maatwerk per kern.

Prestatíes Woonborg 2018

60. Behoud positie in de kleine kernen, en niet actief terugtrekken.

Prestaties gemeente 2018

Voor activiteiten van de gemeente, zie de prestaties onder Ieefbaarheid.

Prestatíes AH WOON 2018

61. Signalen van huurders oppakken en inbrengen in de relevante overlegsituaties.

3.7 leefbaarheíd

Doe1: Het woongenot van huurders strekt zích uit naar de fysieke en sociale woonomgeving. Ambitíe ís
een leefbare woonomgeving voor a11e huurders.

Richtingen: lnzet voor leefbaarheid is gericht op een personele bijdrage aan de sociale wijkteams, en ter

verbetering van de openbare ruímte ín de directe omgeving van het woningbezit van Woonborg en

SEW. Overlastsituaties rond socíale huurwoningen van Woonborg en 5EW in kernen, wijken en buurten
worden aangepakt en zoveel mogelijk voorkomen in samenwerking tussen gemeente, Woonborg, SEW

en maatschappelijke partners.

Gezamenlíjke prestatíes 2018

62. Gemeente, SEW en Woonborg organíseren jaarlijks (voor het eerst ín 2017) wijkschouwen waarin

zíj per wíjk of buurt, zo nodig samen met bewoners en organisaties, bezien welke acties

ondernomen moeten worden op het gebied van leefbaarheid. HBv en AH WOON worden actief
betrokken bij de voorbereidingen van de wíjkschouwen.



Prestaties Woonborg en 5EW 2018

63. Woonborg levert personele inzet op wijkbeheer, leefbaarheid en bestrijden van overlast.

64. Participeren ín netwerk OGGZ en de socíale wíjkteams, waarbíj Woonborg en 5EW signalerend
optreden vanuit het perspectief wonen'.

65. Woonborg en SEW bemiddelen bij individuele overlastsituaties.

66. Woonborg en SEW zetten in op het voorkomen van oplopende huurachterstanden, door snelle
incasso en persoonlijke begeleiding bij huurachterstanden. Eventueel worden situatíes onder de
aandacht gebracht van het sociale wíjkteam.

67. Woonborg zet, net a1s voorgaande jaren, in 2018 circa € 210.000 (ínclusief personeelslasten) ín ten
behoeve van leefbaarheid in haar gehele werkgebied. lnzet van dit budget is passend bij de 1okale
vraagstukken en valt binnen de kaders van de Woningwet.

Prestaties gemeente 2018

68. De gemeente draagt zorg voor het goed functioneren van het netwerk OGGZ en de Sociale

Wíjkteams.

69. Ter voorkoming van terugval bíj schulden en voor het leveren van indivídueel financíeel maatwerk
kunnen inwoners terecht bij de Socíale Wijkteams. Daar wordt bekeken welke ondersteuning
benodigd is zodat de financíën op orde zíjn (en blijven).

Prestatíes AH WOON en HBV 2018

70. AH WOONheeft een open en uitnodigende houding voor signalen van huurders rondom allerhande

aangelegenheden.

71. AH WOONgeeft ondersteuning op verzoek van huurders om problemen of signalen onder de

aandacht brengen van relevante organisatíes.

72. HBVen AH WOONpakken signalen van huurders op en brengen díe in in de relevante

overlegsituatíes.

73. AH WOONdenkt mee ín het opstarten van een pilot voor ontwikkeling van buurt- of wijkplannen.

Doorkijk naar 2019 en verder

74. Vooralsnog gaan partíjen uít van het contínueren van de leefbaarheídsaanpak.


