ACTIVITEITENOVERZICHT 2022 DE GOEDE WONING / GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN / VIVERION/STICHTING HUURDERSBELANGEN DIEPENHEIM-MARKELO-RIJSSEN/HUURDERSVERENIGING DE BERKELSTREEK/HUURDERSRAAD DE GOEDE WONING
Prestatie
Opstellen woonlastenmonitor
(brede opzet)

Trekker
Gemeente

Betrokken partijen
De Goede Woning en Viverion

Resultaat
Monitor waarin de woonlasten van
huurders worden bijgehouden
(huurprijs, energielasten en
gemeentelijke belastingen).

Bij afspraak (nummer)
2.1

Start
Q1

Viverion en haar
huurdersorganisaties maken
afspraken in welke situaties er
maatwerkafspraken over tijdelijke
huurkorting met een individuele
huurder worden gemaakt.

Viverion

Huurdersorganisaties De
Berkelstreek en DMR

Duidelijke afspraken / handvaten
over wanneer huurders in
aanmerking komen voor tijdelijke
huurkorting.

2.1

Q1

Q2

Betrokken partijen

Resultaat
Oplevering 20 nieuwbouw
woningen in Opbroek

Bij afspraak (nummer)
2.2

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in
Q1

Oplevering
Q4

Sloop 22 woningen

2.2

Q3

Q4

Concept visie gereed

2.2

Q1

Q4

Q1

Q1

Prestatie
Trekker
Voorraadontwikkeling (incl. verkoop- De Goede Woning
en (sloop)nieuwbouw prognose)
2020-2030. Verkoop gemiddeld 2
per jaar (25 tot 2035)
Vervangende nieuwbouw (22
woningen) en toevoeging (6
woningen) Irenelaan/Marijkestraat

Viverion

Toekomstvisie wijk Lenfert (122
Viverion
grondgebonden woningen en 30
gestapelde woningen).
De gemeente hanteert voor de
Gemeente
bouw van sociale huurwoningen
een kavelprijs per wooneenheid van
max 25.000,- (incl. BTW) - voor
uitleggebieden
Wijziging 80-10-10 regeling per 1
De Goede Woning en Viverion
januari 2022:
*De
Goede Woning wil gebruik kunnen
maken van de 15% vrije
toewijzingsruimte die geboden
wordt om middeninkomens te
kunnen helpen op de woningmarkt.
*Viverion neemt het wettelijk kader
als uitgangspunt en hanteert
daarmee een maximaal percentage
van 7,5% vrije toewijzingsruimte

Gemeente

Voortgangsrapport

Oplevering
Q3

Betaalbare kavelprijs voor (het
stimuleren van) bouw van sociale
huurwoningen

Meer kansen op de woningmarkt
ceeëren voor middeninkomens.

2.2

Q1

Q1
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Prestatie
Trekker
Gezamenlijk in overleg om
Gemeente
consequenties, proces en gewenste
aanpak te bespreken rondom de
15% ruimte voor directe
bemiddeling van bijzondere
doelgroepen. Voorgaande jaren is
de 15% ruimte volledig gebruikt.
Een van de consequenties is dat
veel directe bemiddeling in een
krappe woningmarkt direct invloed
heeft op de actieve zoektijd.

Betrokken partijen
De Goede Woning en Viverion

Resultaat
Bij afspraak (nummer)
Niet meer dan de afgesproken 15%
vrije ruimte voor directe
bemiddeling voor huisvesting van
bijzondere doelgroepen gebruiken
(zoals benoemd in de
kaderafspraken)

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden
Start
overleg al in
eind 2021. Loopt
door.

Oplevering
Q2

We onderzoeken of flexwoningen Gemeente
een bijdrage kunnen leveren aan de
huidige grote vraag op de
woningmarkt. We kijken daarbij
naar flexwoningen voor meerdere
doelgroepen.

De Goede Woning, Viverion

Duidelijkheid over de inzet van
flexwonen op de woningmarkt in
Rijssen-Holten

2.2

Q1

Q2

Gezamenlijk periodiek
Viverion
woningmarktonderzoek (iedere drie
jaar), incl. woonlasten- en
doelgroepenonderzoek (vertaling
resultaten WOON), waarbij ook
aandacht is voor kwantitatieve en
kwalitatieve veranderopgaven in de
woningvoorraad rond langer
zelfstandig wonen.

Gemeente en De Goede Woning

Inzicht in de ontwikkeling en
2.2
opgaven binnen de woningmarkt in
de vorm van een rapportage.

Q1

Q4

Afspraken maken over de opgaven / Gemeente
randvoorwaarden bij wonen met
zorg.

De Goede Woning en Viverion

Q2

Prestatie
Trekker
Eerste versie (demo) opleveren van Gemeente
een interactive leefbaarheidskaart.

Betrokken partijen
De Goede Woning en Viverion

Afspraken over de opgaven en
randvoorwaarden rond wonen en
zorg. Vloeit o.a. voort uit
woningmartktonderzoek en
afwegingskader bij visie wonenzorg.
Resultaat
Eerste versie / demo van de
interactieve leefbaarheidskaart.

Q4
Oplevering

Gezamenlijk met de
huurdersverenigingen aan de slag
met wijkvisie voor straten en/of
buurten die qua leefbaarheid en
veiligheid onder druk staan. Het
doen van een wijkschouw is hier
onderdeel van.

Viverion, Gemeente en
huurdersorganisaties

Bij afspraak (nummer)
2.4

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in
Q1

De Goede Woning

Wijkvisie voor 1 wijk eind 2022
gereed bij (voorkeur Zuid).

2.4

Q1

Q4
Q4
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Prestatie
Werken naar een C02 neutrale
voorraad in 2035.

Trekker
De Goede Woning

Betrokken partijen

Resultaat
Bij afspraak (nummer)
Renovatieprojecten: -19 egw
3
woningen Joost van den
Vondelstraat; -54 egw woningen
Wilhelminastraat, Johannes
Vermeerstraat e.o.; Verduurzaming
volgens het MDO principe.

Warmtetransitie visie: projecten
uitwerken
Vergroening "openbare ruimte"
door bij projecten in te zetten op
meer groen en minder verharding.
Bewoners stimuleren d.m.v.
concrete projecten als tegel er uit,
plantje er in.

Gemeente

De Goede Woning en Viverion

3

Gemeente

Huurdersorganisaties, De Goede
Woning en Viverion

Plan van aanpak / uitvoeringsplan
projecten
Vergroening van de "openbare
ruimte"

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in
Q1

Oplevering
Q4

Q3

Q4

Q1

Q4
Oplevering

3

Prestatie
Trekker
Heldere samenwerkingsstructuur / Gemeente
overlegstructuur creeren door het
opzetten van een duidelijk (jaarlijks)
proces met heldere afspraken,
deadlines en vaste
vergadermomenten, zowel
ambtelijk en bestuurlijk

Betrokken partijen
De Goede Woning, Viverion en
huurdersorganisaties

Resultaat
Een passende samenwerkings- en
overlegstructuur die het mogelijk
maakt om doelmatig en efficiënt
gezamenlijke problemen te
bespreken en aan te pakken

Bij afspraak (nummer)
5

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in

Prestatie
Viverion maakt jaarlijks maximaal
2% van haar totale woningbezit
geschikt door kleine aanpassingen
(waarin de WMO niet voorziet) op
verzoek van huurder
(levensloopbestendig wonen)

Betrokken partijen

Resultaat
Geschikte woningvoorraad

Bij afspraak (nummer)
6

Q1
Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in
Q1

P.v.a. opstellen rondom vergroten De Goede Woning / Viverion
van de bewustwording bij bewoners
rondom zo lang mogelijk zelfstandig
wonen. Doel is om mensen aan te
zetten tot concrete acties, zoals
doorstromen naar andere woning.

Gemeente

Een concreet plan van aanpak voor 6
het bevorderen van doorstroming
met uitgewerkte acties voor iedere
partij (vanuit de gedachte juiste
persoon in juiste woning).

Onderzoeken verbeteringen
Gemeente
gezamenlijke aanpak van
multiprobleem gezinnen en
zorgmijders. O.a. beter uitlijnen van
het MDO proces en meer
bekendheid doorbraakmethode
(rebelleninzet).

De Goede Woning en Viverion

Een duidelijke, gezamenlijke aanpak 6
van multiprobleemgezinnen en
zorgmijders.

Trekker
Viverion

Q3
Oplevering
Q4

Q1

Q4

Q2

Q4
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Prestatie
Implementatie speerpunt
'statushouders' (vanuit PVA
kwetsbare mensen landen in de
wijk): Statushouders die na afloop
van het begeleidingstraject (van 1
jaar) nog ondersteuning nodig
hebben, passende ondersteuning
bieden.

Trekker
Gemeente

Betrokken partijen
De Goede Woning en Viverion

Resultaat
Bij afspraak (nummer)
Statushouders krijgen passende
7
ondersteuning, ook na afloop van
het officiele begeleidingstrajct,
waardoor zij in staat zijn deel te
nemen aan de maatschappij op alle
levensterreinen.

Prestatie
In de praktijk brengen van de
sluitende aanpak overlast /
burenruzies (zoals ontwikkeld in
2021).
Prestatie
Opstellen van een convenant
woonfraude (ondermijning)

Trekker
Gemeente

Betrokken partijen
De Goede Woning, Viverion

Trekker
Viverion

Betrokken partijen
Gemeente en De Goede Woning

Resultaat
Een sluitende aanpak, inclusief
duidelijkheid over registratie (wat
registreren we als overlast) en
monitoring
Resultaat
Convenant woonfraude

10 december 2021
Gemeente Rijssen-Holten

B. Beens

F.J. Wessels

De Goede Woning

Viverion

E. Mobach

T. Garritsen

Huurdersraad De Goede Woning

Huurdersvereniging de Berkelstreek

Huurdersbelang DMR

M. Gungormek

Y. Reinders

Y. van Tongeren

Bij afspraak (nummer)
8

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in

Oplevering

Q1

Q4
Oplevering

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in

Q1
Bij afspraak (nummer)
9.1.

Start
Voortgangsrapport
werkzaamheden in
Q1

Q3
Oplevering
Q3

