Prestatieafspraken Haren
Ríchtíngen voor de periode 2018-2022
Jaarafspraken voor 2018
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1nleíding

De gemeente Haren, Woonborg en AH WOON komen prestatíeafspraken overeen. Met de

prestatieafspraken wíllen zij een goede uítvoeríng geven aan voikshuisvestíng in de gemeente. Partijen
maken prestatieafspraken op basís van de gemeentelíjke woonvísíe, het bod van Woonborg en het
standpuntendocument 2017 van AH WOON. Op grond van deze documenten zijn partijen met elkaar in
gesprek gegaan over de te leveren prestaties.

Partíjen komen prestatíeafspraken overeen voor 2018 volgens de vereísten van de níeuwe Woníngwet;
in tripartíete samenwerking. Deze prestatíeafspraken zijn een belangríjke stap in het samenwerkíngsproces tussen gemeente, corporatíe en huurdersorganísatie, en daarmee ook een moment van leren en
kennismaken. Een samenwerkíngsrelatíe waarop partijen trots zíjn en die de komende jaren verder
vorm krijgt.
De prestatíeafspraken zíjn opgebouwd ín dríe de1en, waarvan twee deien een looptijd hebben van víjf
jaar�en�ééп�deel�jaariijks�wordt�geactualiseerd:
•

Dee1 1: afspraken over samenwerkíng (perspectíef van vijf jaar);

•

Dee1 2: afspraken over gezameniíjke doeien en ríchtíngen en een doorkijk naar acties vanaf 2019 en

•

verder (perspectief van víjf jaar);
Dee1 3: concrete uitvoeringsafspraken (perspectíef 2018).

Dee1 2 en deel 3 zijn geïntegreerd, zodat samenhang tussen doelen en afspraken inzíchtelíjk ís.

Hoofdstuk 4 bevat een globale werkpianning van de drie partijen voor 2018. De werkplanning za1 begin
2018 nader worden geprecíseerd.

Ondertekeníng
1n dit document leggen we de prestatieafspraken vast tussen:
1.

2.
З.

Gemeente Haren, rechtsgeldíg vertegenwoordígd door wethouder mevrouw M.J. S1oot, gemachtígd
door de burgemeester, handelend namens het College van Burgemeester en Wethouders, híerna te
noemen: 'de gemeente'.
Woonborg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder mevrouw E. Borstlap,
híerna te noemen: Woonborg'.
Algemene Huurdersvereniging WOON, rechtsgeldig vertegenwoordígd door haar voorzitter
mevrouw J. van den Bosch, híerna te noemen: AH WOON'.

Gemeente, Woonborg en AH WOON gezamenlíjk ook te noemen: partíjen of aangeduid a1s'we'.
Partíjen werken vanuít de gezamenlijk gedragen Woonvísíe Haren 2016-2021: Wonen ín Haren, Kwalíteít

op Maat, door de gemeenteraad van de gemeente Haren vastgesteld op 27 juní 2016.
Deze prestatieafspraken 2018-2022 zijn geldíg vanaf 1 januari 2018 na ondertekening door a11e partijen
en worden jaarlijks per 1 januari heríjkt. Deze overeenkomst kan alleen met ínstemming van a11e partijen

worden ontbonden.
Ondertekend op 11 december 2017 te Haren.

Gemeente Haren: M.J. S1oot
Wethouder Volkshuísvestíng

Woonborg: E. Borstlap
Directeur-bestuurder

ON: J. van den Bosch
eг
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Samenwerkíng

Gemeente, Woonborg en AH WOON weten elkaar steeds beter te vinden en willen deze posítíeve

ontwikkeling doorzetten. 1n januari 2016 hebben partijen, gezamenlijk met de drie overige Woonborggemeenten (Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo), reeds een algemene samenwerkíngsovereenkomst

gesloten. Het gezamenlijk uitwerken van prestatíeafspraken is een volgende stap die leidt tot meer

verbondenheíd en onderlínge samenwerkíng tussen partijen. E1ke partij draagt vanuít haar eígen ro1 bíj
aan een goede en respectvolle samenwerking, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen,
verantwoordelijkheden en ínzichten. Partijen maken hierover de volgende afspraken:
1.

Gelijkwaardigheid van gemeente Haren-Woonborg-AH WOON. ledere partíj heeft voor zijn deel een
eigen verantwoordelíjkheíd voor een goed aanbod van sociale huurwoningen ín Haren, nu en in de
toekomst.

2.

Partijen onderschríjven dat een goede samenwerking en afstemming tussen partíjen noodzakelijk is
om tot goede prestatíeafspraken te komen. Partijen streven naar structureel, constructief overleg,
gericht op de realisatie van het gezamenlíjke doe1.

З.

4.
5.

6.

Partijen overleggen tijdig en zo vaak a1s dat nodig ís voor de realísatie van het doel van de
samenwerkíng. ledere partij ís gerechtígd het ínítíatíef tot overleg te nemen, zodra dat zijns inziens
wenselijk is voor de realisatie van het gezamenlijk doe1. Partijen spreken elkaar aan a1s de (wijze
van) naleving van de overeenkomst níet of onvoldoende bíjdraagt aan het gemeenschappelíjke
doe1.
Partijen zijn transparant en open en informeren elkaar a1s dat nodig en wenselíjk is. Partijen streven
ernaar ter zake doende informatíe zo vroeg mogelijk met elkaar te delen.
Partijen maken op basis van de actuele volkshuísvestingsvísíe van de gemeente Haren prestatieafspraken. Partijen respecteren elkaars ro1, verantwoordelijkheíd en bijdrage aan het gemeenschappelijke doe1.
De gemeente nodigt jaarlíjks, na ontvangst van de biedingen, de corporaties en
huurdersorganisatíes uit voor het maken van prestatieafspraken (dit ín tegenstellíng tot de lijn
volgens de Woningwet, waarin corporatíes uítnodígen). Gemeenten zíjn immers in de níeuwe
context de gesprekspartner voor a11e corporaties en huurdersorganisatíes.

3

Prestatíeafspraken

Doe1 van de prestatieafspraken is om gezamenlíjk en ín goed overleg structureel bij te dragen aan een
goed aanbod van sociale huurwoningen in eigendom van Woonborg in de gemeente Haren, nu en in de
komende jaren. Partíjen werken de prestatieafspraken uit naar thema.
Door middel van een volkshuisvestelijk verslag a1s bedoeld ín art. 36a van de Woningwet en art. 32 van
het Besluit Toegelaten lnstellíngen informeert Woonborg jaarlíjks de andere partíjen over de uítvoeríng
van de prestatíeafspraken en andere volkshuísvestelijke activiteiten in de gemeente Haren.

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

gemeentelijke lasten) die passend zijn bij het ínkomen van hun huishouden. Uit woonlastenonderzoek
van de Drentse huurdersorganisaties en corporatíes, blíjkt dat boven een netto-woonquote van 30% het
betaalbaarheidsrisico groot is. Het vraagt een gezamenlijke inzet dit betaalbaarheidsrisíco tot een
mínimum te beperken.

Ríchtíngen: Het gaat híerbíj om huurpríjsopbouw en woonlasten. Een gematigd huurbeleíd ís nodig om
de betaalbaarheid en beschikbaarheid te garanderen. De woonlastenbenadering staat centraal.

Energetische woníngverbeteríng niet mag leiden tot stíjging van de índívíduele woonlasten.
Gezamenlíjke prestaties 2018
7.

Partijen verkennen gezamenlíjk de mogelijkheden om huurders te ondersteunen bíj het aanvragen

en vinden van de juíste voorzieningen en regelingen die bijdragen aan een ínkomensondersteuning,
bijvoorbeeld via de Voorzíeningenwíjzer. De gemeente neemt hiertoe het initíatief.
Prestatíes W oonborg 2018
8.

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

betekent dat Woonborg ín 2018 een gemíddelde jaarlijkse huurpríjsverhoging van maximaal ínflatie
en een streefhuurniveau van 62% wettelijk toegestane maximale huur hanteert, waarbij de energieprestatie via 1abeling is verdisconteerd in de punten, en daarmee de huurprijs. De gemeente wordt
geïnformeerd over de afspraken over het huurpríjsbeleíd.
9. Woonborg evalueert eind 2017 / begin 2018 samen met AH WOON het geformuleerde beleid ten
aanzíen van streefhuurniveaus en jaarlíjkse huurpríjsverhogíngen. 1n de evaluatíe is er ín het
bijzonder aandacht voor: verschillen in prijs-kwaliteitverhoudíng binnen de bestaande voorraad,
betaalbaarheidseffecten, huurpríjsopbouw en mensen die "te duur" scheefwonen.
10. Woonborg past índien nodig op basis van de evaluatíe haar huurprijsbeleid aan. Zij werkt hierbij
samen met AH WOON en zíj informeert de gemeente híerover.
11. Woonborg hanteert voor mínimaa) 80% van haar bezít ín de gemeente Haren een huurpríjs tot de
eerste�aftoppíngsgrens�(€�592,551).
12. Woonborg za1 een ínkomensafhankelíjke huurverhoging bij huishoudens met een ínkomen boven

€�40.349�toepassen,�mede�ter�bestrijdíng�van�de�"goedkope"�scheefheid.

1 A11e�іп�dit�stuk�genoemde�bedragen�zijn�gebaseerd�op�prijspeil�2017.

Prestatíes gemeente 2018
13. De gemeente is in 2017 gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor het innen van

rioolheffing via d e gebruiker, in plaats van de eígenaar van de woningen (Woonborg). 1n die
verkenning is meegenomen de (personele) effecten op de administratieve druk bíj de gemeente en
het gevolg voor de (personele) lasten en het ínvesteríngsvermogen van Woonborg. De gemeente
onderzoekt de mogelijkheden voor het verstrekken van compensatie via de bijzondere bíjstand voor
de laagste inkomens (huishoudens met een inkomen tot 100% bijstandsniveau).
14. De gemeente za1 ín het tweede kwartaal van 2018 na overleg met Woonborg en AH WOON een

besluít nemen over de heffing van de rioolheffing en de compensatíemogelijkheíd.
15. Bíj níeuwbouwlocaties waar socíale huurwoníngen worden gerealíseerd hanteert de gemeente

socíale grondprijzen, conform de Nota Grondbeleíd.
Prestatíes AH WOON 2018
16. AH WOON biedt huurders ondersteuníng bij het beter en meer gebruik maken van regelíngen zoals

huurtoeslag en zorgtoeslagen.
17. AH WOON heeft de ambítie om gemeentelijke beleídsontwikkelingen op het terrein van armoede-

en minimabeleid, gemeentelíjke heffingen en volkshuisvesting índíen nodig te beïnvloeden.
18. Aansluitend op de actueie Overeenkomst Huurbeleid met Woonborg, bereidt AH WOON, in

samenwerking�met�Woonborg,�eeп�Overeenkomst�Huurbeleid�ingaande�2019�voor.
19. AH WOON en Woonborg evalueren gezamenlijk 5ervicekosten.

3.2

Beschíkbaarheid

Doe1: Woningzoekenden voor een socíale huurwoníng kunnen ín een door hen gewenste gemeente
bínnen het werkgebied van Woonborg bínnen een redelijke termíjn een bij hun gezínssituatie passende

woníng vinden. Het uítgangspunt ís een (nader te bepalen) acceptabele actíeve zoektijd voor regulíer
woníngzoekenden (dat wi1 zeggen van het eerste moment van reageren tot het moment van toewijzíng).
Ríchtíngen: Het gaat híerbij om een gedeeld beeld van de druk op de sociale huurvoorraad en de

beschikbaarheid van woningen. Voor de komende jaren ís het uitgangspunt minimaal behoud van de

huidige sociale huurwoningvoorraad in de vier gemeenten. Een nadere uitsplitsing naar woningtype,
príjs en (hoofd)kern is nodíg, om optimaal aan te sluiten bij de vraag. Jaarlijks monítoren van de
gewenste beschíkbaarheid van de kernvoorraad. Doelstellingen en portefeuillestrategie periodiek
afstemmen op de gewenste beschikbaarheid.

Gezamenlijke prestaties 2018
20. De gemeentelijke woonvisie is leidend voor het aantallen woningen van Woonborg in de

kernvoorraad. 1n Haren gaat het ín 2018 om círca 980 woongelegenheden van Woonborg.
21. AH WOON en Woonborg worden actief betrokken bij een wijzíging of verníeuwing van de
Woonvisie.
22. Partijen monitoren jaarlijks op basis van een in 2018 te ontwikkelen monitor vraag, aanbod en

wachtlijsten over het voorgaande jaar om de druk op de socíale huurwoningvoorraad in bezit van
Woon borg in beeld te bren gen en zo nodig gezamenlijk tot maatregelen te besluiten. Daarbij
bepalen
partijen onder
meer
de
indicatoren waarop zij meten (waaronder
huíshoudenssamenstelling, leeftijd, ínkomensdoelgroepen, woningtypen), de meetmomenten en
eventuele tussenrapportages van de monitor. Een períodíeke analyse van de wachtlijsten (met
aandacht voor actieve zoektíjd en inschrijfpunten) maakt er deel van uít. Woonborg neemt hiertoe
het initiatief. De monitor wordt ontwikkeld ín het eerste kwartaal van 2018 en kan in gebruík

worden

genomen

ín

het

tweede

kwartaal

van

2018.

Zodoende

zijn

de

eerste

monítoringsuitkomsten medio 2018 beschikbaar.
23. De resultaten van de monitor worden indien nodig gebruikt om het gemeentelíjk woonbeleid
alsmede de vastgoedstrategie van Woonborg bij te stellen.
24. Partijen evalueren in 2018 gezamenlijk het systeem voor woonruímteverdeling en hebben daarbij

aandacht voor de mogelíjkheden rond doorstromíng.
25. Bij wíjzigíngen van het verkoopbeleíd/verkooplíjst vraagt Woonborg AH WOON om advíes conform

de Wet Overleg huurders verhuurder en neemt zij de gemeente mee ín haar afwegíngen.
26. Partijen brengen de website www.drenthehuurt.nl actief onder de aandacht bij (potentieel)
woningzoekenden.
Prestaties Woonborg 2018
27. W oonborg voert uiterlijk in april 2018 een verdiepingsanalyse uit naar actieve zoektíjden en
wachttijden van woningzoekenden. De analyse gaat in ieder geval ín op:
o

Actieve zoektijd van verschillende huurdersgroepen en verschillen in gemiddelde

actieve zoektíjd tussen huurdersgroepen.
o Achtergronden van woningzoekenden die actíef reageren op woningaanbod van de
corporatíe, maar (nog) níet zíjn geslaagd, met ín het bijzonder aandacht voor het
beoogde woningtype, huurpríjzen, woonlocatie en inschrijfpunten.
Woonborg betrekt AH WOON en de gemeente bíj de uitkomsten van de verdíepingsanalyse.
28. Woonborg zet verkoop voor 2018 in beperkte mate voort, voor blokken die reeds geknipt zijn; dus
geen níeuwe verkoop. Redenen voor verkoop zíjn: behoud van ínvesteringscapacíteit,
portefeuílleoptimalisatie, verwachtingen bij bewoners en omwonenden (betrouwbaarheíd), en
noodzakelijke extra ínvesteríngen a1s woningen in exploitatie blijven.
29. Woonborg verkoopt ín 2018 2 tot 3 woníngen in de gemeente Haren.
30. Woonborg zorgt voor goede communicatíe over nut en noodzaak van voorgenomen verkoop
richting bewoners (en de gemeente).
Prestatíes gemeente 2018
31. De gemeente faciliteert Woonborg in geval van níeuwbouw en transformatie door tijdig procedures

te starten en deze waar mogelijk te versnellen.
32. Afhankelíjk van de gezamenlijke analyses za1 de gemeente vía het bestemmingsplan gebieden
aanwijzen voor de realísatie van socíale huurwoníngen.
Prestatíes AH WOON 2018
33. AH WOON blijft aandringen bíj Woonborg op het verkrijgen van inzícht in de wachtlijstproblematiek

met betrekkíng tot de oorzaken en effecten van ínschrijf- en zoektijden. AH WOON kan zich pas een
definítief standpunt vormen rond de gewenste beschikbaarheid a1s de verdiepingsanalyse (conform
afspraak 27) is uítgevoerd.
34. AH WOON blijft aansturen op het realiseren van gevaríeerd woningaanbod naar woningtype en

huurprijs voor diverse doelgroepen.
35. AH WOON stimuleert jongeren zich in te schrijven a1s woníngzoekende.
36. AH WOON za1 vanuit haar praktijkervaríng índíviduele casuïstiek ten aanzien van (beperkte)

beschikbaarheid van sociale huurwoningen melden bij Woonborg, om met hen te analyseren waar
zich knelpunten voordoen. Deze meldingen betrekken partíjen bíj de monitor van vraag en aanbod.

Doorkíjk naar 2019 en verder
37. Woonborg realíseert ongeveer 60 socíale huurwoningen in de periode 2019 tot en met 2021 ín de
gemeente Haren.
38. Partijen monítoren jaarlíjks in het eerste kwartaal vraag en aanbod over het voorgaande jaar om de

druk op de sociale huurwoningvoorraad van Woonborg in de gemeente Haren in beeld te brengen
en stellen afhankelijk van de analyses de gewenste omvang van de voorraad en het beleid bij, zoals
bedoeld onder de bovenstaande gezamenlijke afspraken 22 en 23.

3.3

Kwaliteít van de woníngvoorraad

Doe1: Woon borg biedt haar huu rders woningen die veílig zíjn, energiezuinig zijn, een gezond

binnenklimaat hebben en een functionele gebruikskwaliteit.

Richtíngen: Kwalíteit ís een breed begríp. Volgens het (geactualiseerde) convenant energíebesparing ís
de ambitie gemiddeld energielabel B(E1 1,25) op 31 december 2020. Voorrang wordt gegeven aan
woningen met een laag 1abe1 (E of slechter). Dit geldt voor woningen die de komende minímaal víjftien à
twíntíg jaar ín exploítatie blijven. Om a11e huurders híervan te laten profiteren streven we voor a11e
woníngen die langjarig ín exploitatie blíjven naar mínimaal 1abe1 C(ofwel E1 tussen 1,41 en 1,80 ín 2025).
Nieuwbouw in principe levensloopgeschikt (conform WoonKeur) en rolstoeltoegankelijk. Blijvend

aandacht voor geluidsoverlast ín woningen.
Prestaties Woonborg 2018
39.

Grondgebonden nieuwbouw van Woonborg wordt gebouwd volgens "Nu1 op de Meter".

40. Woonborg verbetert incidenteel woníngen bíj mutatie. Vast onderdeel van het verbeterprogramma

is het upgraden van het casco en índien nodig verníeuwing van keuken, toilet en badkamer. Waar

nodíg combineert zij deze verbeteringen met verbetering van de toegankelijkheíd. Bij de bepalíng
van de definitíeve huurprijs hanteert Woonborg a1s uitgangspunt dat de indivíduele woonlasten niet
stijgen. Woonborg ínformeert de gemeente en AH WOON over de keuzes die zíj maakt rondom
duurzaamheid, inclusíef duurzaamheídsinvesteringen.
41. Een aantal woningen blijven de komende jaren 1abe1 E, F of G houden. Dit zíjn woningen waar de
komende 15 jaar verkoop of sloop wordt voorzien. Woonborg geeft de gemeenten en AH WOON
ínzicht in welke woníngen 1abe1 E, F en G behouden.
42. Woonborg hanteert voortaan Energie lndex (E1) 1,25 ín plaats van Labe1 B.
Prestatíes gemeente 2018
43. De gemeente za1 waar mogelijk het initiatief nemen om commercíële partijen, corporatíes en

huurdersorganisaties aan elkaar te verbinden om tot gezamenlíjke duurzaamheidsprojecten te
komen en/of kennis uit te bouwen (binnen de kaders van de Woníngwet). De gemeente houdt
hiertoe ook relevante subsidieregelingen in de gaten, en za1 partners híerover ínformeren.
44. De gemeente zet zich ín om inwoners te informeren en stímuleren om hun energíeverbruík te
mínderen. Onder andere door campagnes te organiseren en door middels van een digítaal
energíeloket (www.haren.nl/ener� íeloket).
Doorkijk naar 2019 en verder.
45. Woonborg zet naast betaalbaarheid ook verduurzamíng voorop. Doe1 is gemiddeld Energie lndex
1,25 op 31 december 2020 en werken aan de Drentse Energíedeal, ook ín Haren, van a11e woningen

ín 2040 energíeneutraal.

46. 1n zowel 2019 a1s 2020 staan 10 woníngen op de planníng voor projectmatige verbetering met
Energie lndex 1,25 a1s uitgangspunt.

3.4 Huisvestíng bijzondere doelgroepen
Huishoudens met een urgente woonbehoefte verdienen extra zorg en aandacht. Ambitie ís dat zij
binnen een haif jaar een woning vinden, bij voorkeur sneller. Verdringing van reguiier woningzoekenden
door urgent woníngzoekenden moet tot een minímum beperkt zíjn tot circa 20% van de toewíjzíngen.
Dit is onderwerp van het wachtlijstonderzoek.
Richtingen: Ond er bíjzo ndere doelgroepen verstaan we: wettelíjk urgenten ais mantelzorgers en0oe1:

ontvangers en person en die ín blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven. Daarnaast beschouwen partijen

statushouders a1s urgente doelgroep en geldt onder voorwaarden a1s urgentíesituatíe: alleenstaanden
met thuiswonende minderjaríge kinderen die dakloos dreigen te worden. Voor hen moeten voldoende
betaaibare huisvestingsmogelijkheden zijn. Verdringíng van regulier woningzoekenden door het

toekennen van urgentíes is een gegeven, dat tot een minimum beperkt moet worden. Dat vraagt een
terughoudende opstellíng ten aanzíen van urgentíecategoríeën. Het wachtlíjstonderzoek moet zícht
bieden op gro ep en die in d e knel komen en de mate van verdrínging. Op basis waarvan

urgentíecategorieën mogelíjk worden heroverwogen.
Gezamenlíjke prestaties 2018

statushouders gezamenlijk zorg voor
communicatie met de buurt, waar nodig in afstemming met Vluchtelíngenwerk.
48. Woonborg, gemeente en AH WOON beschouwen statushouders ais een urgente doelgroep.

47. Gemeente en Woon borg dragen bij het huisvesten van

Prestaties Woonborg 2018

Woonborg heeft aandacht voor spreíding van bijzondere doelgroepen in een wíjk of buurt.
50. Voor woníngzoekenden met thuiswonende minderjaríge kinderen die dakloos dreigen te worden,
hanteert Woonborg onder voorwaarden een urgentieregeling. Eén van deze voorwaarden is dat het
aantoonbaar is dat woningzoekenden minimaal zes van de afgelopen tien jaar ín het werkgebied
van Woonborg woonden. Zij kunnen doorgaans binnen een half jaar worden gehuisvest.
51. Voor statushouders wi1 Woonborg naar rato van haar aandeel huurwoningen ín de gemeente Haren

49.

d e taakstelling realiseren. Om dit te bewerkstelligen neemt Woonborg indien nodig richting

gemeente het ínitiatief om in gezamenlijkheid nieuw aanbod voor statushouders te reaiiseren.
52. Woonborg monítort of de doelstellíng ten aanzien van toewijzing aan bíjzondere doelgroepen
wordt gerealiseerd: circa 20% van de woningen toewijzen aan bijzondere doelgroepen. Bíj

structureie overschrijding van d e norm treedt Woonborg in overleg met de gemeente en AH
WOON.
Prestatíes gemeente 2018

nodig samenwerking tussen corporatíes en marktpartijen (vastgoedeigenaren) ten aanzien van a1 dan niet tijdelíjke huísvesting bijzondere doelgroepen.
54. De gemeente is primair verantwoordelijk voor realisatie van de taakstelling en voor begeleiding en
integratie van statushouders.
55. De gemeente ínformeert Woonborg ieder kwartaal over de voortgang van huisvesting van status53. De gemeente stimuleert zo

houd ers.

Doorkijk naar 2019 en verder.
56. Mocht er aanleiding toe zijn dan za1 de gemeente de urgentieproblematiek nader onderzoeken, en

op basis daarvan eventuele maatregeien nemen. Dít ín het licht van haar verantwoordelijkheid
vanuít de Huisvestingswet.

3.5 Wonen en zorg
Doe1: Mensen biíjven steeds langer zelfstandig wonen, ook met een zorgbehoefte. De kwaliteit van de

woning en woonomgeving ondersteunt de zelfstandígheid. Ambitie ís voldoende aanbod te hebben van
bij de zorgbehoefte passende toegankelijke woningen in een toegankelijke woonomgeving.
Ríchtíngen: De vergrijzing zet de komende jaren door en mensen wonen steeds vaker langer zelfstandíg.
Ook leidt de extramuralisering van de zorg ertoe dat kwetsbare doelgroepen een plek moeten vinden ín
de reguliere woníngvoorraad. Dan gaat het om ouderen en/of inensen met een beperking. lnzetten op
bewustwording van eigen verantwoordelijkheid, waarbíj het kan gaan om het aanpassen van de woning
(voorzíenbaarheíd) of het verhuizen naar een geschíkte woning. Enerzijds door doorstroming te
bevorderen, om passende woníngen beschikbaar te krijgen voor zorgdoelgroepen. Anderzijds door
woningen aan te passen, waarbíj de inspanníngsverplichting in toenemende mate ligt bij de inwoners
ze1f.
Gezamenlijke prestaties 2018
57. Om tot een efficíënte inzet van Wmo-middelen te komen, onderzoeken partíjen of het mogelijk ís
om via de Wmo aangepaste woningen in bezit van Woonborg beschikbaar te houden voor
zorgdoelgroepen.
Prestatíes Woonborg 2018
58. Woonborg levert een bijdrage aan de afstemming wonen en zorg onder regie van de gemeente. Dit

doet zij door personele inzet ín bestuurlijk en ambtelijk overleg en door samenwerking met het
Toegangsteam en de ínterventíeteams.
59. Ouderen verleiden om te verhuizen naar een toegankelijke levensloopgeschikte woníng.
Prestatíes gemeente 2018
60. 1n 2018 continueren de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo het gezamenlijk

onderzoek naar de mogelijkheden voor een pílot ten behoeve van een betere doorstromíng vanuit
en naar zorggeschikte woníngen (instroom en uitstroom), bijvoorbeeld door ínzet van een
wooncoach en andere (ínnovatieve) maatregelen.
61. De gemeente voert regíe op de afstemming van wonen en zorg. Dit doet zij door partíjen vanuit
wonen, welzijn en zorg bij elkaar te brengen en ín te zetten op:
o

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

o

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

het vervullen van een coördinerende ro1 bij de afstemmíng tussen de organisaties die zíjn
betrokken bij de begeleiding van zorgdoelgroepen;
o actíviteíten van partíjen in samenhang en afstemmíng te plannen en te organiseren.
62. 1n het kader van de extramuralisering en de vergrijzing monitort de gemeente, ín afstemming met
Woonborg en zorgínstellingen, de ontwikkeling en woonbehoeften van zorgbehoevende ouderen of
overíge doelgroepen met een zorgbehoefte, die door extramuraliseríng niet meer ín een instellíng
terecht kunnen.
o

63. Met ínachtnemíng van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners is de gemeente verant-

woordelijk voor ondersteuning bíj het aanbrengen van Wmo-voorzíeningen. Dit betekent onder
meer dat kleine woníngaanpassingen niet meer worden gefaciliteerd (zoals een verhoogd toílet en
beugels, deze voorzieningen zíjn nader bepaald in het kader van de Wmo-beleídsregels). Om het
proces van aanbrengen van voorzieníngen te stroomlijnen onderzoekt de gemeente of het
realiseren van Wmo-voorzieningen in de woníng voor huurders van Woonborg gedelegeerd kan
worden richting Woonborg, volgens een nader te bepalen proces en criteria.
Prestaties AH WOON 2018
64. Belevingen en signalen van huurders worden doorgeleíd naar de desbetreffende instantie.
65. Nader onderzoek instellen naar de uitvoering van de Wmo(procedure) per gemeente ín relatie tot

woníngaanpassíng en actíe waar verbeteringen wenselijk zijn.
66. Bij de gemeente blijven aandringen op het ontwikkelen van varíanten voor sociale huurders van de

Blijvers- en Zonneleningen. Ook blijft AH WOON goede voorbeelden en ervaringen elders volgen en
informeert de gemeente hierover.
Doorkíjk naar 2019 en verder

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.
Ríchtingen: De opgaven in de kleine kernen onderscheiden zich van die in de hoofdkernen. Terugtrekken uit de kleine kernen en afbouwen van bezit is niet vanzelfsprekend. Ook kleine kernen kunnen
niet zondermeer worden uitgesloten van nieuwbouw, herstructurering of renovatie. Dit vraagt om
maatwerk per kern.
Prestaties Woonborg 2018
67. Behoud positie in de kleine kernen, en niet actíef terugtrekken.

Prestatíes AH WOON 2018
68. sígnalen van huurders oppakken en inbrengen in de relevante overlegsituaties.

Doorkíjk naar 2019 en verder

3.7 Leefbaarheíd
Doe1: Het woongenot van huurders strekt zich uit naar de fysieke en socíale woonomgeving. Ambitie is
een leefbare woonomgeving voor a11e huurders.

Richtingen: lnzet voor leefbaarheíd is gericht op een personele bijdrage aan de sociale wijkteams, en ter
verbetering van de openbare ruimte in de directe omgeving van het woningbezit van W oonborg.

Overlastsítuaties rond sociale huurwoningen van Woonborg in kernen, wijken en buurten worden aangepakt en zoveel mogelijk voorkomen ín samenwerking tussen gemeente, Woonborg en maatschappelíjke partners.

Gezamenlíjke prestaties 2018
69. Gemeente en Woonborg organiseren jaarlijks wíjkschouwen waarin zij per wijk of buurt, zo nodíg

samen met bewoners en organisaties, bezíen welke actíes ondernomen moeten worden op het
gebied van leefbaarheid. AH WOON wordt actief betrokken bij de voorbereidingen van de
wijkschouwen.
Prestatíes Woonborg 2018
70. Woonborg levert personele inzet op wijkbeheer, leefbaarheid en bestrijden van overlast.
71. Woonborg treedt sígnalerend op vanuit het perspectief 'wonen richting het Toegangsteam en het

ínterventíeteam en overlegt hierover maandelíjks.
72. Bemiddelen bij individuele overlastsítuaties.
73. lnzet op voorkomen van oplopende huurachterstanden, door snelle incasso en persoonlíjke

begeieíding bij huurachterstanden. Eventueel worden sítuatíes onder de aandacht gebracht van het
Toegangsteam en het interventieteam. 5amen met de gemeente werkt W oonborg een nader
samenwerkíngsprotocol uít.
74. Woonborg�zet,�in�2018�círca�€�210.000�(ínclusief�personeelslasten)�in�ten�behoeve�van�leefbaarheíd

in haar gehele werkgebied. lnzet van dit budget is passend bij de 1okale vraagstukken en valt bínnen
de kaders van de Woningwet.
Prestatíes gemeente 2018
75. De gemeente draagt zorg voor het goed functioneren van het Toegangsteam, met a1s onderdeel
daarvan het interventieteam dat snel handelt bíj noodgevallen en zorg draagt voor het snel

opvolgen van noodgevallen. Van daaruit zorgt de gemeente voor een goed relatíebeheer met
Woonborg.
76. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een algemene voorzíening ter voorkoming van

terugval bij schuldenproblematiek en voor het leveren van índividueel financíeel maatwerk.
Prestatíes AH WOON 2018
77. AH WOON heeft een open en uitnodigende houding voor signalen van huurders rondom allerhande
aangelegenheden.
78. Ondersteuning op verzoek van huurders om problemen of signalen onder de aandacht brengen van

relevante organisaties.
79. Signalen van huurders oppakken en inbrengen in de relevante overlegsituaties.
80. Het meedenken in het opstarten van een pilot voor ontwikkeling van buurt- of wijkplannen.
Doorkíjk naar 2019 en verder.
81. Vooralsnog gaan partijen uít van het continueren van de leefbaarheidsaanpak. Afhankelijk van de

uitkomsten uit de wíjkschouwen zíjn Woonborg en de gemeente bereid hun leefbaarheídsaanpak te
herzien.

4

Agenda 2018

Partíjen hanteren d e onderstaande agenda 2018 a1s uítgangspunt voor de uítvoering van de
prestatieafspraken 2018 en de voorbereiding voor het proces van prestatieafspraken 2019:
Termijn

Overleg resp. gespreksonderwerpen

Januari / februarí 2018

•

Evaluatíe en afronding prestatieafspraken 2017

•

P1an van aanpak uitvoering prestatíeafspraken 2018 en rest
2017

•

P1an van aanpak prestatieafspraken 2019

•

Vaststellen jaarplanníng

•

Bestuurlíjk overleg: vaststellen jaarplanníng uitvoeríng en
voorbereiding prestatíeafspraken

•

Start ambtelíjk
2018

Februari / maart 2018

Juní 2018

overleg t.b.v. uítvoeríng prestatíeafspraken

Voortgangsoverleg uitvoeríng prestatíeafspraken 2018 (trípartíte
bestuurlijk overleg)

Juní 2018

Presentatie gemeenteraad volkshuisvestelijke zaken, inc1. sociale
sector/prestatieafspraken

Juní 2018

Aanleveren bod Woonborg

Ju1í/augustus/september 2018

Overleg AH WOON, gemeenten en Woonborg over het bod van
Woonborg (trípartíte bestuurlijk overleg)

September 2018

1e ambtelijk overleg prestatieafspraken 2019

Oktober 2018

2e ambtelíjk overleg prestatieafspraken 2019

Begín november 2018

3e ambtelijk overleg prestatíeafspraken 2019

November 2018

Bestuurlíjk overleg prestatieafspraken (tripartite)

Vóór 15 december 2018

Ondertekeníng prestatíeafspraken 2019
Voortgangsoverleg afspraken 2018

De werkplanning za1 begin 2018 nader worden gepreciseerd.

