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Voorwoord
De gemeente Rijssen-Holten, woningstichting Viverion en de christelijke woningstichting De Goede
Woning werken samen om invulling te geven aan de volkshuisvestingsopgave voor de gemeente
Rijssen-Holten. De verandering in landelijke wetgeving, die voor een deel is afgerond, speelt hierbij
een belangrijke rol. In het nieuwe speelveld dat in de sociale volkshuisvesting gaat ontstaan, krijgt de
gemeente naar verwachting een meer sturende rol. Dit moet onder andere worden ingevuld door het
maken van bindende prestatieafspraken. Alle partijen zijn zich ervan bewust dat hierbij een goede
samenwerking voorop staat.
De belangrijkste doelen van de prestatieafspraken:
 De woningzoekenden zijn tevreden over het woningaanbod waarbij de doelgroep passend kan
worden gehuisvest en er kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen beschikbaar zijn.
 De gevolgen van de transitie in de zorg worden vertaald naar de woningvoorraad.
 Bewoners zijn tevreden over hun wijk en woningen, zowel wat betreft leefbaarheid als
duurzaamheid.
 Er zijn kansen en er is bescherming voor mensen in een kwetsbare positie op de woningmarkt.
De basis van de prestatieafspraken ligt in het opgestelde volkshuisvestingsbeleid. Belangrijke
documenten zijn:
 Woonvisie Rijssen-Holten 2015 – 2020.
 De regionale woonvisie Twente “Natuurlijk wonen in Twente” 2015 - 2025.
 Ondernemingsplan van woningstichting Viverion.
 Ondernemingsplan van christelijke woningstichting De Goede Woning.
De nieuwe landelijke wetgeving (Huisvestingswet 2014, Herzieningswet en de in behandeling zijnde
Novelle hierop), de transitie in de zorg, de economische crisis, demografische ontwikkelingen en de
naar verwachting nieuwe rollen van gemeente en de woningcorporaties, hebben een grote impact op
de sociale volkshuisvesting. In het opgestelde beleid en de prestatieafspraken is hier waar mogelijk al
op geanticipeerd. Op onderdelen moet echter nog nieuw beleid worden opgesteld of onderzoek
plaatsvinden om concrete afspraken te maken. Ook dit is opgenomen in de prestatieafspraken.
De afspraken zijn tot stand gekomen met erkenning dat:
 Belangen en verantwoordelijkheden op onderdelen uiteen kunnen lopen.
 Huurders en woningzoekenden met een belastbaar inkomen tot de wettelijk vastgelegde
inkomensgrens sociale huurwoningen voor de corporatie de doelgroep zijn.
 BBSH een wettelijk kader is waar corporaties zich aan moeten houden.
 Actief burgerschap een steeds meer prominente rol krijgt in de beleidsontwikkeling bij zowel
gemeente als bij de woningbouwcorporaties. Dit ontstaat in de wisselwerking tussen bewoners en
organisaties. Het vereist van bewoners dat ze competenties ontwikkelen om die
verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen, en het vereist van organisaties dat zij burgers
daartoe uitnodigen, ondersteunen en toerusten.
De omstandigheden anno 2014 zijn verre van gunstig. De gevolgen van de economische crisis zijn
nog elke dag voelbaar. Gemeenten krijgen te maken met teruglopende inkomsten en moeten de
komende jaren fors bezuinigen. Ook voor corporaties is het zwaar weer; vennootschapsbelasting,
strengere regelgeving door Europa en Den Haag, het meebetalen aan de huurtoeslag en de
verhuurdersheffing spelen hierbij een belangrijke rol. Het is belangrijk om de handen ineen te slaan
voor het goed kunnen wonen van de inwoners van de gemeente Rijssen-Holten. De uitdaging is om
meer te halen uit minder middelen. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.
Samenwerking is niet iets nieuws tussen gemeente en de woningcorporaties. Er wordt al jaren in
verschillende vormen samengewerkt (o.a. binnen diverse nieuwbouwprojecten, als partners in
wijkgericht werken, bij de ontwikkeling van woonservicegebieden en binnen de primaire processen
van de organisaties). Deze samenwerking wordt door deze prestatieafspraken verstevigd.
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1. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de bindingsduur en werking aangegeven en in hoofdstuk 3 de belangrijkste
beleidskaders. In hoofdstuk 4 wordt het belang van het partnerschap onderstreept. In hoofdstuk 5
worden de daadwerkelijke prestatieafspraken beschreven. De prestatieafspraken bestaan uit
verschillende delen. In het eerste deel staan de prestatieafspraken per thema uitgeschreven. Het
tweede deel bestaat uit het “Jaarprogramma”, hierin zijn de afspraken uit het eerste deel concreter
gemaakt in werkafspraken voor het jaar 2015. Daarbij is een keuze gemaakt in de op te pakken
onderwerpen. Tot slot is in de bijlage een lijst opgenomen van lopende convenanten waarnaar wordt
verwezen in de tekst van de prestatieafspraken.
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2. Bindingsduur en werking
Deze prestatieafspraken treden direct na ondertekening in werking en gelden in principe tot 31
december 2019. Als één van de partijen voor 31 december 2019 de uitgangspunten of afspraken niet
kan nakomen, dan wordt dit in een bestuurlijk overleg tussen partijen besproken en wordt getracht
gezamenlijk een oplossing te vinden. De voortgang van de afspraken wordt in het bestuurlijk overleg
besproken. Jaarlijks worden voor 1 december nieuwe jaarafspraken gemaakt . Deze jaarafspraken
maken integraal deel uit van deze prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden elk jaar
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Ook kunnen wijzigingen in landelijke, provinciale en plaatselijke
wet- en regelgeving en beleid leiden tot aanpassingen van de gemaakte afspraken. Wanneer
bijvoorbeeld het voorstel tot wijziging (Novelle) van de Herzieningswet toegelaten instellingen in 2015
wordt vastgesteld, zullen de prestatieafspraken hierop waar nodig in 2016 worden aangepast.
In de prestatieafspraken genoemde onderzoeken, op te stellen beleid, monitoring etc. kunnen leiden
tot concrete resultaten die in de prestatieafspraken een plek moeten krijgen. Dit zal worden
meegenomen bij de jaarlijkse evaluatie over de jaarafspraken en de prestatieafspraken. Hier wordt
besloten of en hoe deze in de prestatieafspraken worden opgenomen.
De gemeente Rijssen-Holten, de woningstichting Viverion en de christelijke woningstichting De Goede
Woning hebben de prestatieafspraken ondertekend op 11 mei 2015 in Rijssen-Holten.
Gemeente Rijssen-Holten,
A. Hofland,

Woningstichting Viverion

Christelijke Woningstichting De Goede Woning

J.W. Allersma,

J.G. van der Spek,

De stichting huurdersraad De Goede Woning, de huurdersvereniging Lochem en de stichting
bewonersbelangen Markelo-Diepenheim-Rijssen, beiden van Viverion, zijn betrokken bij het opstellen
van de prestatieafspraken en hebben een positief advies gegeven. Deze ondersteunen door
ondertekening de prestatieafspraken op 11 mei 2015 in Rijssen-Holten.
Huurdersvereniging Lochem

Stichting bewonersbelangen Markelo-Diepenheim-Rijssen

J.P.M. Simons,

A. Lammertink,

Stichting huurdersraad De Goede Woning,
G. Leppink,
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3. Belangrijke beleidskaders

3.1 Landelijk kader
In juli 2012 heeft de Tweede Kamer de herziening van de Woningwet aangenomen. Daarin worden
verschillende zaken geregeld aangaande de verhuur van woningen door woningcorporaties.
Belangrijke onderwerpen in de herzieningswet zijn:
1. Kerntakendiscussie
Het woningbezit van woningcorporaties wordt gescheiden in DAEB en niet-DAEB (DAEB =
Diensten Algemeen Economisch Belang). Alle woningen met een huurprijs onder de
huurtoeslaggrens vallen in DAEB en mogen met staatssteun worden verhuurd, gebouwd en
verbouwd. Daaronder vallen ook diverse maatschappelijke functies. Alle dure woningen en bijv.
commerciële winkelpanden vallen onder niet-DAEB en moeten op een andere manier worden
gefinancierd. Eventueel maatschappelijk vastgoed wordt in de Novelle apart gedefinieerd in DEAB
en Niet-DAEB.
2. Toezicht
Het externe toezicht op de corporaties wordt geregeld via een nieuwe Autoriteit. Aan het interne
toezicht en bestuur worden strakkere regels gesteld.
3. Administratieve scheiding
De woningen en diensten van woningcorporaties moeten administratief en juridisch worden
gescheiden.
Novelle Blok
In 2015 vindt naar verwachting de politieke besluitvorming plaats over het voorstel tot wijziging
(Novelle) van de Herzieningswet toegelaten instellingen. De gemeentelijke positie wordt hierdoor
versterkt, omdat de woningcorporaties een bijdrage moeten gaan leveren aan de gemeentelijke
volkhuisvestingsopgave. Wanneer de gemeente volkshuisvestingsbeleid (zoals de woonvisie) heeft
vastgesteld voor door de woningcorporaties te verrichten werkzaamheden, dan moeten de
woningcorporaties meewerken aan redelijke afspraken met de gemeente en moeten zij haar
voornemens kenbaar maken en verzoeken om het maken van (prestatie)afspraken hierover. Ook de
huurdersorganisaties krijgen op grond van de wet een prominente plek bij het tot stand komen van
beleid en prestatieafspraken.
Huisvestingswet 2014
Instrument om te sturen op woonruimteverdeling. Gemeenten mogen regels over woonruimteverdeling
van goedkope woningen en over de samenstelling van de woningvoorraad voortaan alleen stellen in
een verordening. Er mag alleen gestuurd worden op schaarste en verdringing op de woningmarkt in
die gebieden, woningtypen en prijsklassen waar de schaarste betrekking op heeft. Dit mag niet
worden geregeld in prestatieafspraken of convenanten.
3.2 Regionale woonvisie Twente “Natuurlijk Wonen in Twente” 2015-2025
De 14 Twentse gemeenten hebben samen met de 18 in WoON verenigde Twentse woningcorporaties
en de Provincie Overijssel de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 opgesteld. De regionale
woonvisie geeft de gezamenlijke uitgangspunten weer, waarmee de lokale woonafspraken en keuzes
in lijn zijn. De belangrijkste speerpunten van beleid zijn:
 “wonen voor iedereen”, d.w.z. voldoende en gevarieerd aanbod en het huisvesten van
aandachtsgroepen.
 “elke woning moet raak zijn” waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat, de kwaliteit van de bestaande
woningvoorraad de grote opgave is, vooral op het terrein van duurzaamheid en
levensloopgeschiktheid.
 “elke woonlocatie goed/raak te zijn” waarbij vernieuwing en inbreiding boven uitbreiding gaat.
 “regionale samenwerking” ook een speerpunt in deze woonvisie.
Prominent wordt ingezoomd op bestaand bebouwd gebied en de binnenstedelijke vernieuwing,
waarbij specifieke aandacht nodig is voor de particuliere woningvoorraad. Ook wordt ingezoomd op
een aantal thema’s, waaronder de huisvesting van asielzoekers en arbeidsmigranten en vrijkomend
vastgoed in het buitengebied.
In 2015 maken provincie en gemeenten op basis van de regionale woonvisie concrete
woonafspraken. De gemeenten en woningcorporaties vertalen de regionale woonvisie verder naar
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lokaal beleid en concrete plannen. De provincie verankert de regionale woonvisie in de provinciale
Omgevingsvisie (2016).
3.3 Woonvisie gemeente Rijssen-Holten 2015-2020
Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen gaande binnen het programma wonen. De ontwikkelingen
zijn van dien aard dat een actualisatie van de woonvisie 2011 noodzakelijk is. Een actuele woonvisie
is van belang voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en de provincie. Het
proces voor het opstellen van de prestatieafspraken met de woningcorporaties en de woonvisie heeft
parallel gelopen aan elkaar. Inhoudelijk zijn beide ontwikkelingen op elkaar afgestemd. De woonvisie
is verder de basis voor het maken van prestatieafspraken met de provincie. Ter voorbereiding daarvan
is in regionaal verband de Regionale woonvisie Twente opgesteld (zie 3.2). De gemeente onderschrijft
de Twentse woonvisie, maar heeft op onderdelen wel enkele nuances. Omdat de bevolking van
Rijssen ten opzichte van de rest van Twente nog behoorlijk groeit, gaat de stelling ‘kwaliteit gaat voor
kwantiteit’ hier niet geheel op. Veel Twentse gemeenten hebben meer harde woningbouwplannen dan
nodig is voor hun eigen bevolkingsontwikkeling. Er is bij diverse gemeenten sprake van over
programmering. Daarvan is in Rijssen-Holten geen sprake. Als we in Rijssen nog plancapaciteit willen
toevoegen zal met betrekking tot de ladder van duurzame verstedelijking moeten worden aangetoond
dat de kern Rijssen moet worden gezien als een woonregio. Op basis van onze eigen inzichten op de
ontwikkeling van de bevolking en de woningmarkt in Rijssen hebben we de voorlopige conclusie
getrokken dat de kern Rijssen kan worden gezien als een eigen woonregio. In de woonvisie zijn de
kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma’s voor Rijssen en Holten opgenomen als bijlage.
De voortgang van de programma’s wordt jaarlijks gemonitord en indien nodig geactualiseerd. Verder
wordt in de woonvisie de gemeentelijke opgave sociaal, maatschappelijk, zorg beschreven. Het
passend huisvesten van de doelgroepen is op dit moment een lastige opgave. Er is meer vraag dan
aanbod, de mutatiegraad is laag en de opgave met betrekking tot het huisvesten van statushouders is
sterk gestegen. Ook op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn er veel ontwikkelingen die leiden
tot een veranderende behoefte, nieuwe onderzoeken en aanpassing beleid. Tot slot ligt er een grote
en belangrijke opgave in vooral het verduurzamen en deels verbeteren van de bestaande
woningvoorraad.
3.4 Missie en visie woningcorporaties Viverion en De Goede Woning
De Goede Woning en Viverion bieden huisvesting voor mensen met een inkomen tot € 34.767,(prijspeil 2014) en mensen die vanwege fysieke of sociale omstandigheden niet zelfstandig in
huisvesting kunnen voorzien. We bieden kwalitatief goede en betaalbare woningen die voldoen aan
de behoefte van onze huurders, nu en in de toekomst. Samen met onze huurders en partners in het
maatschappelijk veld werken we aan wijken waar het prettig wonen is. De komende jaren willen de
corporaties twee maatschappelijke effecten realiseren: Betaalbaar Wonen en Woongenot. Binnen
onze financiële mogelijkheden zetten we alles op alles om onze woningen betaalbaar te houden voor
onze doelgroep. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het wonen, zowel
voor de huur- als de energielasten. We komen tegemoet aan de diverse behoeften van onze
(toekomstige) huurders, door te investeren in de kwaliteit van onze woningen. Ook besteden we
aandacht aan het aanpassen van onze woningen aan de behoeften van onze senioren als huurders.

4. Partnerschap
Gemeente en woningcorporaties beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale
volkhuisvesting en het realiseren van leefbare wijken; partijen streven naar langdurig partnerschap
hierin.
Het is belangrijk dat partijen elkaars belangen en posities respecteren. Wanneer de Novelle op de
Herzieningswet wordt vastgesteld, veranderen de rollen tussen de gemeente en de woningcorporaties
en de rollen worden duidelijker. In een aantal gevallen zullen de belangen verschillend zijn. Openheid
en bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan over verschillen, is cruciaal. Essentieel is goede
onderlinge communicatie hierbij. Eventuele meningsverschillen worden tijdig gezamenlijk
bespreekbaar gemaakt op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.
De ervaring leert dat prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties een goed instrument
zijn om te werken aan de uitvoering van het vastgestelde volkshuisvestingsbeleid. Gemeente en
woningcorporaties Viverion en De Goede Woning beschouwen deze prestatieafspraken als afspraak,
waar de partijen elkaar op kunnen aanspreken. De samenwerking kan echter niet los worden gezien
van samenwerking met andere commerciële en maatschappelijke partijen, zowel op gemeentelijk als
op regionaal niveau.

Prestatieafspraken 2015-2020 Gemeente Rijssen-Holten, Viverion en De Goede Woning

Pagina 7

5. Prestatieafspraken

5.1 Het passend huisvesten van de doelgroep
Visie
De woningcorporaties zijn er vooral voor het huisvesten van mensen die om persoonlijke redenen zelf
geen woning kunnen kopen of huren op de particuliere markt. Dit kan diverse oorzaken hebben: het
inkomen is ontoereikend of er is bijvoorbeeld sprake van een fysieke of verstandelijke beperking, maar
ook de huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders, urgentiegevallen e.a. valt
hieronder. Gemeente Rijssen-Holten, De Goede Woning en Viverion voelen zich verantwoordelijk voor
het realiseren van de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen voor deze doelgroep. Deze
twee elementen komen echter steeds meer onder druk te staan.

Ontwikkelingen
Recente ontwikkelingen maken het steeds moeilijker om de doelgroepen passend te huisvesten:
 De druk op de sociale huursector is de afgelopen jaren toegenomen. Deze raakt op dit moment
zowel de in- als de uitstroom van de sociale huursector. De instroom, omdat meer starters kiezen
voor een tussenstap in de sociale huur en niet direct de gewenste koopwoning bemachtigen. De
uitstroom, omdat huishoudens die nu in een huurwoning wonen, de stap naar de koopsector
uitstellen. Het beschikbare aanbod aan grondgebonden sociale huurwoningen wordt hierdoor
beperkt, terwijl de actieve vraag juist toeneemt. Het gevolg: toenemende wachttijden voor in het
bijzonder grondgebonden sociale huurwoningen.
 Doorstroming wordt ook belemmerd omdat senioren nauwelijks verhuizen van de grondgebonden
sociale huurwoningen naar de vaak duurdere sociale huurappartementen.
 De vaste lasten van de doelgroep stijgen door overheidsbezuinigingen: korting op de huurtoeslag
en verhoging van de zorgkosten. De betaalbaarheid van de woningen voor de doelgroep behoeft
aandacht.
 De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat de investeringen in de sociale huursector fors zijn
teruggeschroefd.
 Toename van huisvestingsverplichting statushouders.

Toelichting prestatieafspraken
Op grond van het in november 2013 gehouden woningmarktonderzoek kan worden geconcludeerd dat
vooral starters en mensen met een middeninkomen het moeilijk hebben op de sociale huur- en
goedkope koopwoningmarkt in Rijssen- Holten. Vooral in Rijssen is de vraag naar starterswoningen
hoog. Starters beschouwen de sociale huur echter veelal als tussenstap naar de koop. Hierbij geeft
men in het woonwensenonderzoek aan een sociaal huurappartement op zichzelf prima te vinden,
maar als er in de praktijk ook een grondgebonden sociale huurwoning haalbaar blijkt, kan men de
wensen in deze richting bijstellen.
Paradoxaal genoeg, gaat de opleving van de sociale huursector (als gevolg van bovenstaande
ontwikkelingen) samen met een landelijk beleid gericht op krimp van de sociale huursector. Deze
wordt meer en meer gedwongen om zich te richten op de kerntaak. Daarnaast is er een trend richting
markthuren (boven de DAEB grens), waarbij de huur meer in verhouding komt te staan met de
geboden kwaliteit. De woningcorporaties De Goede Woning en Viverion zien hier voor zichzelf geen
taak. De huurliberalisatiegrens wordt (bij invoering Herzieningswet) tijdelijk bevroren, voorkomen moet
worden dat door huurverhoging van de DAEB woningen de kernvoorraad verkleint. Het is in principe
niet de bedoeling van de woningcorporaties om dit te doen. Als dit aan de orde is dan zal dit van geval
tot geval in overleg met de gemeente worden bekeken.
Op grond van de huidige woningmarkt ziet de gemeente geen noodzaak voor het opstellen van een
huisvestingsverordening. Woningcorporaties gaan het toewijzingsbeleid voor urgentiegevallen
actualiseren en nieuw huurbeleid opstellen over het passend toewijzen van huurwoningen. Als dit
heeft plaatsgevonden, beslist de gemeente of er op grond van de nieuwe Huisvestingswet 2014 een
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huisvestingsverordening moet worden opgesteld om te kunnen sturen op de woonruimte verdeling.
Zowel Viverion als De Goede Woning hebben urgentiebeleid. De gemeente heeft dit niet, behalve op
het terrein van statushouders (wettelijke verplichting). De behandeling van de huisvesting van
urgentiegevallen vindt in gezamenlijk overleg tussen De Goede Woning en Viverion plaats. Over het
huisvesten van statushouders vindt gezamenlijk overleg tussen de beide woningcorporaties en de
gemeente plaats. Betrokken partijen delen de zorg over de consequenties van de hogere taakstelling
voor de huisvesting van de statushouders.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Afspraken
Toewijzing doelgroep
Woningcorporaties garanderen dat 90% van de bij de woningcorporaties
vrijkomende huurwoningen binnen de wettelijk gestelde
inkomensvoorwaarden worden toegewezen. De woningcorporaties
rapporteren hierover jaarlijks voor 1 december in de rapportage over de
prestatieafspraken/jaarafspraken.
Actualisering toewijzingsbeleid urgentiegevallen
Woningcorporaties gaan samen in 2015 het toewijzingsbeleid voor
urgentiegevallen actualiseren en bekijken of dit gelijkgetrokken kan
worden.
Sociale huurwoningen overige verhuurders
Gemeente neemt initiatief om met andere verhuurders mogelijk afspraken
te maken over het beschikbaar krijgen bij deze partijen van extra
betaalbare huurwoningen onder de huurtoeslaggrens.
Streven naar wachttijd van 1 jaar voor actief woningzoekenden sociale
huurwoning
Woningcorporaties streven ernaar om de” wachttijd” voor actief
woningzoekenden voor het verkrijgen van een huurwoning in de periode
2015-2020 te verkorten naar 1 jaar. Hierbij wordt gemonitord op
verschillende doelgroepen (zoals starters, jongeren onder de 23 jaar,
doorstromers e.a.) en in beeld gebracht waar eventueel knelpunten liggen.
Jaarlijks wordt op grond van de beschikbare gegevens gemonitord en de
knelpunten in beeld gebracht. In 2015 wordt de werkelijke situatie van
actief woningzoekenden in beeld gebracht en wordt bekeken in hoeverre
het streven van het verlagen van de wachttijd tot 1 jaar realistisch is en
welke maatregelen nodig zijn om hiernaartoe te groeien.
Nieuw huurbeleid
In 2014/2015 wordt nieuw “huurbeleid” opgesteld waarbij huurprijzen in
relatie tot inkomens (betaalbaarheid) en vraagbehoefte per doelgroep een
belangrijk onderwerp is. Maar ook energiekosten en servicekosten spelen
hierbij een rol.
Actualisering algemeen toewijzingsbeleid
In 2015/2016 wordt het toewijzingsbeleid van De Goede Woning voor
huurwoningen geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en het
toewijzingsbeleid van Viverion wordt geactualiseerd.
Huisvesting van personen die dreigen dak- en thuisloos te worden
Voor het huisvesten van personen die dreigen dak- en thuisloos te worden
zijn regionaal afspraken gemaakt binnen de stichting WOoN.
Woningcorporaties werken het “Nieuwe kans” beleid in overleg met de
gemeente uit in relatie met urgentiebeleid. Er vindt afstemming plaats
tussen woningcorporaties en gemeente over de inhoud.
Huisvesting statushouders
 De woningcorporaties dragen zorg voor de uitvoering van de aan de
gemeente opgelegde taakstelling met betrekking tot de huisvesting van
statushouders. Er vindt twee keer per jaar, na bekendmaking van de
taakstelling, afstemming plaats over de voortgang van de huisvesting
van statushouders. Woningen moeten passend en betaalbaar zijn.
 Huurdervingskosten kunnen worden verhaald vanaf de
beschikbaarheidsdatum, indien de woonruimte minimaal 4 weken voor
de beschikbaarheidsdatum is aangemeld bij de gemeente.
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10.

Indien de beschikbaarheidsdatum gelijk is aan de aanmeldingsdatum
dan worden huurdervingkosten vergoed 2 weken na het beschikbaar
komen van een woning.
 Indien er sprake is van onjuiste matching of woningweigering, wordt de
huurderving vergoed tot 1 week na bekendmaking van nieuwe
kandidaten.
Alléén de kale huur wordt vergoed. De gemeente is niet aansprakelijk voor
de bijkomende kosten (overname; gas, licht en water; administratiekosten
en dergelijke).
Extra maatregelen hogere taakstelling huisvesting statushouders
De corporaties leveren een bijdrage aan het uitvoeren van de aan de
gemeente opgelegde taakstelling met betrekking tot de huisvesting van
statushouders. Als blijkt dat huisvesting van de regulier en urgent
woningzoekenden door de verwachte toestroom van statushouders in het
geding komt onderzoeken zowel gemeente als corporaties naar
alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor statushouders. Er vindt twee
keer per jaar, na bekendmaking van de taakstelling, afstemming plaats
over de voortgang van de huisvesting van statushouders. Woningen
moeten passend en betaalbaar zijn.
Bestaand DAEB bezit blijft in principe onder de huurliberalisatiegrens
De huurliberalisatiegrens wordt bij de invoering van de herzieningswet
tijdelijk bevroren. Voorkomen moet worden dat door huurverhoging van de
DAEB woningen de kernvoorraad verkleind. Het is in principe niet de
bedoeling van de woningcorporaties om dit te doen. Als dit aan de orde is
dan wordt dit van geval tot geval in overleg met de gemeente bekeken.

Woningcorporaties
en gemeente

Woningcorporaties

5.2 Opgave wonen, welzijn, zorg
Visie
De vraag naar geschikte huisvesting voor senioren en specifieke woonvormen met zorg en/of
begeleiding voor bijzondere doelgroepen neemt in de toekomst toe, o.a. door de vergrijzing en
extramuralisering. Het nieuwe beleid ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg (transitie in de
zorg door veranderingen in de AWBZ en de Wmo) heeft hier een grote invloed op. Partijen willen
daarom blijven sturen op de realisatie van huisvesting voor deze doelgroepen.

Ontwikkelingen en kaders
Het beleidsdocument woonservicegebieden Rijssen-Holten 2010-2014 en het Wmo-beleidsplan 20152016 vormen samen de beleidsmatige basis voor de realisatie van woonservicegebieden.

Toelichting prestatieafspraken
Het beleidsdocument woonservicegebieden Rijssen-Holten 2010-2014 wordt gezien de wijzigingen in
de zorg geactualiseerd. Hierbij worden de woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties
betrokken.
Als gevolg van de transitie in de zorg zullen mensen langer “thuis” blijven wonen. De
woningcorporaties zetten zich in om dit mogelijk te maken. In het kader van de zorgtransitie wordt een
pilot uitgevoerd om Nieuwe Zorg en Domotica onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Ook
wordt aan de hand van het onderzoek naar de demografische ontwikkelingen op de lange termijn
gekeken naar de effecten hiervan in relatie tot de noodzakelijke zorgvoorzieningen.
Bij het thema wonen, welzijn en zorg zijn diverse partijen betrokken. Goede afstemming en overleg
hierover zijn noodzakelijk. Ook gezamenlijk beleid en afspraken voor de behandeling van Wmo
aanvragen is nodig.
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De Wmo in Rijssen-Holten gaat over samenleven en meedoen. We hebben de overtuiging dat
samenleven en meedoen begint bij de eigen kracht van mensen en het netwerk van mensen en
organisaties om hen heen. De gemeente doet dan ook een beroep op inwoners en organisaties om de
eigen kracht en de kracht van wijken en buurten te zien en te versterken. Inwoners van Rijssen-Holten
die verminderd zelfredzaam zijn en die dat niet op eigen kracht of in eigen kring kunnen oplossen,
kunnen een beroep doen op de algemeen toegankelijke oplossingen of voorliggende voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Afspraken
In beeld brengen consequenties scheiden wonen en zorg
In 2015 worden de consequenties van het scheiden van wonen en zorg
onder regie van de gemeente in overleg met de woningcorporaties en
relevante zorgpartijen in beeld gebracht. Hierbij worden ook de
demografische ontwikkelingen betrokken. Als doelgroepen worden hier
zowel de jongeren als ouderen betrokken.
Rollatortoegankelijke en obstakelvrije woningen
Viverion gaat in de periode 2015-2019, als nodig en fysiek mogelijk, op
vraag van de huurder woningen rollatortoegankelijk en obstakelvrij maken.
De Goede Woning levert bij Eltheto 52 appartementen op die
rolstoeltoegankelijk en obstakelvrij zijn. Na onderzoek genoemd onder 1
worden verdere maatregelen besproken.
Oprichten netwerk/overlegplatform Wonen, Welzijn en Zorg
Samen met de zorgpartijen wordt in 2015 een netwerk/overlegplatform
Wonen, Welzijn, Zorg opgericht. Dit platform geeft advies en functioneert
als klankbordgroep. In dit platform worden de actuele ontwikkelingen op dit
terrein besproken en vindt afstemming plaats over initiatieven die partijen
los van elkaar maken met betrekking tot de opgave wonen, welzijn en zorg.
De gemeente heeft hierin de regie.
Beleidskader/afsprakenkader individuele Wmo-aanvragen
Gemeente stelt in overleg met de woningcorporaties in 2015 gezamenlijk
beleidskader en afsprakenkader op voor individuele Wmo-aanvragen.
Zowel de gevolgen van de “kanteling” als de gevolgen van de scheiding
tussen wonen en zorg maken het noodzakelijk om mensen met een
zorgvraag langer zelfstandig in hun eigen woning c.q. wijk te laten wonen.
Nieuwe Zorg en Domotica
De gemeente voert in overleg met de woningcorporaties en betrokken
zorginstellingen in 2014/2015 het proefproject “Nieuwe Zorg en Domotica “
uit. Hier wordt de toepassing van thuistechnologie om het langer thuis
wonen te bevorderen onder de aandacht gebracht van de betrokken
partijen en de doelgroep. Daarnaast wordt de link gelegd met de te vestigen
“Duurzaam wonen winkel” in de Citadel in Rijssen. Gemeente heeft de
regie, woningcorporaties en zorgpartijen bekijken tijdens het proefproject
welke rol zij in de toekomst kunnen vervullen.
Nota Wonen Welzijn Zorg 2015-2020
Gemeente voert regie bij de ontwikkeling van de woonservicegebieden op
grond van de nota Wonen Welzijn Zorg die in 2015/2016 in samenhang met
afspraak 1 wordt geactualiseerd en aangepast voor de periode 2015-2020.
Visiedocument sociale wijkteams
Lokaal sociaal beleid richt zich niet meer op doelgroepen, maar op wijken.
Van belang bij wijkgericht werken is een integrale aanpak en samenwerking
tussen gemeente, inwoners en andere instanties zoals kerken, scholen,
woningcorporaties, zorg en welzijnspartijen, (buurt)verenigingen e.a. In het
najaar 2014 volgt vanuit de gemeente een integraal visiedocument over
sociale wijkteams. Bij de ontwikkeling daarvan worden de
woningcorporaties betrokken.
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5.3 De kwalitatieve en kwantitatieve omvang van de woningvoorraad
Visie
In de gemeente Rijssen-Holten is op grond van prognoses vooral in de kern Rijssen de komende
decennia nog steeds sprake van een groei van de bevolking en van het aantal huishoudens. De
gemeente wil deze groei blijven faciliteren. Wel gaat de gemeente op grond van
langetermijnscenario’s bekijken hoe lang deze groei zich nog doorzet en wanneer krimp in zicht komt
en wanneer en hoe hierop geanticipeerd kan worden. Viverion en De Goede Woning werken op dit
moment aan het actualiseren van het strategisch voorraadbeleid (SVB) van haar woningbezit. De
uitdaging is om de woningvoorraad toekomstproof te maken: het woningbezit kwantitatief én kwalitatief
af te stemmen op de klanten van vandaag en morgen.

Ontwikkelingen en kaders
In de door de gemeente opgestelde nota woningbouw 2014 -2020 “Evenwichtig Groeien” en de
Woonvisie 2015 is het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbeleid voor deze periode
aangegeven.

Toelichting prestatieafspraken
De gemeente probeert met het opgestelde woningbouwprogramma zo goed mogelijk te sturen op het
nieuwbouwprogramma. Ook het bouwen van grondgebonden sociale huurwoningen is op grond van
de Woonvisie 2015 in deze periode aan de orde. In het woningbouwprogramma zijn er in de kern
Rijssen 60 en in de kern Holten 15 nieuw te bouwen grondgebonden huurwoningen opgenomen. Voor
onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de bovengenoemde nota’s.
Omdat de corporaties op dit moment moeite hebben om toezeggingen te doen over het realiseren van
alle bovengenoemde woningen, vindt de uitvoering gefaseerd plaats. Voordat definitief wordt besloten
over de realisering van de tweede fase wordt aan de hand van de afgesproken monitoringsparameters
en eventueel woonwensen onderzoek in 2017 bekeken of realisatie noodzakelijk is.
Het bouwen van appartementen in de sociale huur is in Rijssen niet aan de orde, gezien het vrijkomen
van bestaande appartementen in de sociale huur in de komende jaren. Daarnaast komen er een deel
van de voor “extramuralisering” bedoelde appartementen bij het nieuwbouwproject Eltheto in Rijssen
als sociale huur op de markt (52). In Holten worden/zijn door particulier initiatief 24
(jongeren)appartementen gebouwd, waarmee de aanwezige vraag naar huurappartementen wordt
ingevuld.
Omdat bestaande appartementen in de sociale huur op grond van de prognoses vrijkomen ligt bij de
corporaties voor de kern Rijssen een belangrijke opgave en kans om oudere huurders te bewegen om
van de grondgebonden woning te verhuizen naar een appartement. Daarnaast is de opgave om een
deel van de vrijkomende appartementen “om te bouwen” naar jongerenappartementen. Hierbij wordt
gekeken naar de lange termijn, waarbij ook de demografische ontwikkelingen (op wijkniveau) worden
betrokken en geschikte locaties in beeld gebracht. Ook wordt hierbij een relatie met het Wmo
beleidsplan en de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van het scheiden van wonen en
zorg gelegd.
Het behouden van een kwalitatief goede woningvoorraad en de onderhoudsplannen die daarvoor
nodig zijn, is belangrijk. De woningcorporaties stellen plannen hiervoor op.
Op grond van de huidige woningmarkt ziet de gemeente geen noodzaak voor het opstellen van een
huisvestingsverordening. In het kader van de kwantitatieve en kwalitatieve omvang van de
woningvoorraad is het wel een voorwaarde dat de omvang van de kernvoorraad DAEB huurwoningen
voldoende is om de in de huisvestingsverordening bedoelde krapte op de markt te voorkomen.
Zowel gemeente als woningcorporaties vinden het monitoren van de ontwikkelingen op de
woningmarkt de komende jaren erg belangrijk. Daarnaast is het periodiek uitvoeren van een
woningmarktonderzoek nodig. Ook is het belangrijk om goede contacten te onderhouden met andere
bij de woningbouw betrokken marktpartijen.
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Afspraken
Woonvisie 2015-2020
Gemeente stelt in 2015 woonvisie voor de periode 2015-2020 vast. De
woningcorporaties worden bij het opstellen hiervan betrokken.
Strategisch vastgoed beleid woningcorporaties
De woningcorporaties stellen per gemeente of delen van de gemeente een
toekomststrategie met betrekking tot haar vastgoed op. Op grond hiervan
worden complex-/renovatie-/wijkontwikkelingsplannen opgesteld. Deze
plannen worden afgestemd met de gemeente. Als het om grotere
complexen c.q. buurten gaat, worden de plannen samen met de gemeente
opgepakt en eventuele samenwerkingsafspraken gemaakt over integrale
ontwikkeling in samenhang met de openbare ruimte.
Jaarlijkse woningmarktmonitor
Gemeente, woningcorporaties en marktpartijen stellen jaarlijks een
woningmarktmonitor op. Hierin komen voor de partijen onder andere de
onderstaande parameters aan de orde.
Woningcorporaties:
 Aantal inschrijvingen/wachttijden en beschikbaar gekomen
huurwoningen verdeeld in de categorieën.
 Verloop van verhuur nieuwbouwprojecten.
 Aantal woningen die te huur staan in de sociale huur.
 Snelheid afwikkeling en aantallen urgentiegevallen en statushouders
en in relatie hiermee de “wachttijden” van de gewone huurders.
Marktpartijen:
 Beschikbaarheid van het woningaanbod voor starters en snelzoekers
binnen de woningvoorraad.
 Aantal woningen te huur/te koop.
 Verloop van verkoop en verhuur nieuwbouwprojecten.
Gemeente:
 Leegstandspercentage woningen huur/koop.
 Migratiesaldi.
 Woningbouwprogramma dat is vastgelegd in de woonvisie en de nota
woningbouw.
Monitoring woningbouwprogramma
De gemeente bepaalt jaarlijks op grond van onder punt 3 genoemde
monitor of bijsturing van het woningbouwprogramma door de
gemeenteraad noodzakelijk is. Woningcorporaties en marktpartijen worden
hierbij betrokken.
Nieuwbouw grondgebonden sociale huurwoningen
De eerste fase voor Rijssen (30woningen) zal in 2015/2016 door de
woningcorporaties worden gerealiseerd op bijvoorbeeld de locaties
Parkstede en Opbroek. Over de invulling van de plannen en de condities
waaronder realisatie plaatsvindt wordt onderhandeld. Een en ander onder
voorbehoud financiële haalbaarheid, goedkeuring WSW en RvC. In
Holten zullen in de eerste fase geen grondgebonden sociale huurwoningen
worden gebouwd. Of er daarna woningen worden gebouwd zal afhangen
van de afgesproken monitoring en de resultaten van het onderzoek
demografische ontwikkelingen op de lange termijn.
Definitieve besluitvorming over het aantal te realiseren woningen in de
tweede fase zal plaatsvinden aan de hand van de resultaten van de
afgesproken monitoring van de woningmarkt en het woonwensen
onderzoek in 2017. De mogelijke uitvoering van de tweede fase in principe
gepland in 2018/2019.
Woonwensenonderzoek 2017
In de herfst van 2017 wordt een gezamenlijk woonwensenonderzoek
uitgevoerd, de kosten worden gezamenlijk betaald.
Strategisch plan voorkomen leegstand sociale huur appartementen
Woningcorporaties maken in 2015/2016 een plan om leegstand in het
relatief grote aantal vrijkomende sociale huur appartementen en eventuele
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8.

9.

10.

zorgappartementen in de komende jaren te voorkomen door:
 Doorstroming van grondgebonden sociale eengezinshuurwoningen
naar seniorenappartementen in de sociale huur te bevorderen.
 De vrijkomende appartementen aantrekkelijker te maken voor de
vestiging voor jongeren. Hierbij dan ook het goedkopere segment in
relatie met jongeren van 23 jaar en jonger betrekken.
Geen verkoop sociale huurwoningen
In 2015 t/m 2016 geen verkoop meer van grondgebonden sociale
huurwoningen (DAEB), tenzij hier goede argumenten voor zijn. Per geval
vindt hierover overleg plaats tussen gemeente en corporatie. In alle
gevallen moet de gemeente toestemming worden gevraagd. Dit staat los
van de onder ad. 5 genoemde aantallen extra te realiseren grondgebonden
huurwoningen. In 2017 aan de hand van de afgesproken
monitoringsparameters in samenhang met ad. 4 en 5 de situatie opnieuw
beoordelen.
Consequenties demografische ontwikkeling op woningbouw
In het kader van de demografische ontwikkelingen op de lange termijn stelt
de gemeente in 2015/2016 een beleidskader op waarin wordt aangegeven
wanneer een situatie van krimp ontstaat en wanneer en hoe hierop wordt
geanticipeerd. Hierbij zal ook instroom van buiten worden meegenomen.
Voor de woningbouwprogrammering voor de periode tot 2020 heeft dit
geen consequenties.
Woonsymposium
Jaarlijks wordt met betrokken partijen in de woningmarkt een
woonsymposium georganiseerd.

Woningcorporaties

Gemeente

Gemeente en
woningcorporaties

5.4 Schulddienstverlening
Visie
De schuldenproblematiek in Nederland is de laatste jaren enorm toegenomen. 1 op de 6 huishoudens
heeft problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Ook woningcorporaties hebben
hiermee te maken. Huurders zijn niet meer in staat om de maandelijkse lasten te betalen, waardoor er
een huurachterstand ontstaat. Indien huurachterstanden dusdanig oplopen kan een deurwaarder
worden ingeschakeld. Indien dit ook geen soelaas biedt komt in bepaalde gevallen een
woninguitzetting in beeld.
De gevolgen van een woninguitzetting zijn vaak enorm groot. Allereerst voor de huurder zelf. Te
denken valt aan de sociale en emotionele gevolgen. Maar ook de maatschappelijke gevolgen zijn
aanwezig. Er moeten allerlei kosten gemaakt worden om een woninguitzetting te kunnen laten
plaatsvinden en ook na de uitzetting komen allerlei vraagstukken naar boven. Hoe wordt omgegaan
met herhuisvesting, tijdelijke noodopvang voor kinderen moet gezocht worden, psychische hulp kan
nodig zijn etc. Allerlei zaken die ervoor zorgen dat het niet wenselijk is dat de huurachterstand zo ver
oploopt dat dergelijke maatregelen niet meer voorkomen kunnen worden.

Ontwikkelingen en Kaders
In juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. De wet beoogt een
effectievere aanpak van schuldhulpverlening. Een maatregel om dit te bereiken is dat een integrale
aanpak van de schulden voorop moet staan.
De woningcorporaties hebben binnen de vereniging WOoN op regionaal niveau via het project
(Z)onderdak afstemming op dit onderwerp teneinde dak- en thuisloosheid te voorkomen. Er wordt
vooral ingezet op preventie, nazorg, monitoring en onder dak brengen van mensen die een nieuwe
kans behoeven.
De woningcorporaties hebben samen met de gemeente en een aantal netwerkpartners in 2002 een
convenant ondertekend waarin staat verwoord hoe om te gaan met schulden. Dit convenant wordt op
korte termijn aangepast naar de gewijzigde regelgeving en vernieuwde werkafspraken. Een
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preventieve aanpak waarbij de huurder vroegtijdig wordt geïnformeerd wordt door zowel de
woningcorporaties als de gemeente onderschreven.
Regionaal kennen de woningcorporaties ook het Nieuwe Kans beleid waarbij afspraken zijn gemaakt
over de inzet bij een preventief debiteurenbeheer. De Stadsbank gaat door projecten kijken of het
mogelijk is met verschillende partijen afspraken te maken over een gedeelde verantwoordelijkheid als
het gaat om de kosten die gemaakt worden bij een klant. Deze afspraken moeten nog verdere worden
uitgewerkt.
De woningcorporaties hebben hun eigen huurincassobeleid gericht op consequente aanpak van
huurschuld zodat deze niet oploopt.

Verdere toelichting prestatieafspraken
Bij schuldhulpverlening moet niet alleen aandacht zijn voor het oplossen van de financiële problemen,
maar ook andere omstandigheden die verband kunnen hebben met de oorzaak van financiële
problemen moeten aangepakt worden. Problemen op het gebied van relaties, gezondheid, verslaving,
gezinssituatie, psychosociale factoren et cetera kunnen een oorzaak zijn. Van belang is om de
oorzaken die ten grondslag liggen aan de financiële problemen ook weg te nemen. Hiervoor is de
inzet van (meerdere) professionals nodig.
De verantwoordelijkheid van tijdige betalingen blijft bij de huurder liggen. Daarom spreekt de
gemeente Rijssen-Holten niet meer over schuldhulpverlening, maar schulddienstverlening. Van de
klant wordt verwacht dat er bij schulden oplossen wordt gewerkt in een relatie van wederkerigheid.
Problemen worden niet overgenomen, maar de klant blijft verantwoordelijk voor de oplossing van het
probleem. Vanuit deze visie blijft een integrale aanpak echter van groot belang.

1.

2.

3.

4.

5.

Afspraken
Vangnet Zorg 23+
Afspraken uit het convenant Vangnet Zorg 23+ aanpassen naar
gewijzigde wet- en regelgeving.
Vroegsignalering
Woningcorporaties zetten in op vroegsignalering
 Adviesgesprekken worden gevoerd over huur-inkomen bij
toewijzen van een woning
 Woningcorporaties melden tijdig bij gemeente en volgen hierin de
termijn uit het convenant Vangnet Zorg 23+.
Samenwerking met netwerkpartners
 Maandelijks overleg met woningcorporaties, gemeente,
Algemeen maatschappelijk werk en MEE IJsseloevers om
praktijksituaties te bespreken.
 Werkafspraken opstellen om te bepalen welke klanten worden
besproken zodat voor partijen helder is wat ze van elkaar kunnen
verwachten.
 Gemeente zet regisseurs in indien er sprake is van
multiproblematiek.
Incassobeleid woningcorporaties
Consequent incassobeleid waarbinnen zorgaanpak van
netwerkpartners ook plaats moet kunnen vinden.
Thuisadministratie
In de samenwerking met de Thuisadministratie van Humanitas kijken
naar de mogelijkheden om begeleiding voor langdurige trajecten ook
bij Humanitas onder te brengen.
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5.5 Leefbaarheid en veiligheid
Visie
Mensen willen bij voorkeur aangenaam wonen in een omgeving die veilig en schoon is, zonder
overlast van omwonenden en derden en waar de ruimtelijke inrichting voldoet aan de wensen.
Gemeente en woningcorporaties werken samen met andere wijkpartners in de wijk, elk met
inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid en de daarbij horende zelfstandigheid.

Ontwikkelingen en kaders
De herzieningswet en de novelle van minister Blok laten zien dat de wet een inperking van activiteiten
op het gebied leefbaarheid tot gevolg heeft. De bewoner is primair verantwoordelijk voor zijn of haar
woonomgeving. De woningcorporaties zetten zich in voor de leefbaarheid in wijken waar de huurders
wonen. Zij investeren in de uitstraling van huurwoningen, spreken huurders aan op hun primaire
verantwoordelijkheid voor leefbaarheid en signaleren over sociale problematiek richting gemeente en
maatschappelijke organisaties en treden waar nodig als verbindende partij op. De gemeente is
verantwoordelijk voor investeringen in de openbare ruimte en het aanspreken van burgers.

Toelichting prestatieafspraken
Het door (partijen) ondertekende convenant “Aanpak Hennepteelt” heeft als doel om door een
eenduidige integrale aanpak, het aantal hennepkwekerijen en de daarmee samenhangende overlast,
verloedering en gevaren terug te dringen en potentiële henneptelers te ontmoedigen. De gezamenlijke
aanpak bestaat, naast het concrete samenwerken, ook uit het hanteren van op elkaar afgestemde
maatregelen en acties en het elkaar informeren over (vermoedens) van strafbare feiten. De aanpak
van hennepteelt in niet-sociale woningen is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Afspraken
Wijkaanpak, knelpunten en overlast
Delen van interne informatie over wensen en behoeften bij
buurtbewoners tijdens een op te zetten afstemmingsoverleg. De
gemeentelijke regisseur signaleert en verbindt bij multiproblematiek.
Burgerinitiatieven
Het Deltaplan van de gemeente en het overleg met ViaVie (Burgerkracht)
moet leiden tot de uitvoer van concrete plannen t.a.v.
bewonersinitiatieven voortkomend uit deze samenwerkingsverbanden.
Het beoordelen van bewonersinitiatieven met ViaVie voor het toekennen
van buurtbudgetten (ter beschikking gesteld door de gemeente). De rol
van woningcorporaties en gemeente is voornamelijk faciliteren en dus
niet organiseren. De woningcorporaties bevorderen bewonersinitiatieven
in een complex door middel van financiële ondersteuning (buurtimpuls).
Aanpak hennepteelt
De gemeente maakt op lokaal niveau nadere afspraken met onder
andere de politie en woningcorporaties over de aanpak van hennepteelt.
Leegstand
Bij naderende leegstand (structureel) worden afspraken tussen partijen
gemaakt.
Openbare ruimte en groen
Gemeente en woningcorporaties stemmen jaarlijks hun
uitvoeringsplannen in de wijk af op basis van hun meerjaren
investeringsprogramma. Door deze afstemming vergroten we onze
efficiency en bereiken we meer. De gemeente neemt het initiatief hier in.
Woningcorporaties brengen hun plannen over groot onderhoud, het
verduurzamen van het bezit en leefbaarheidsinitiatieven in.
Partijen proberen daarbij de zelfwerkzaamheid van bewoners in hun
directe woonomgeving te stimuleren.
Ondergrondse afvalinzameling
Gemeente en woningcorporaties onderzoeken mogelijkheden bij
appartementencomplexen voor ondergrondse vuilcontainers.
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7.

8.

9.

10.

11.

(semi) openbare verlichting
Woningcorporaties streven naar een adequate verlichting van
achterpaden indien zij hiervan eigenaar zijn. De gemeente faciliteert
achterpadverlichting door het vervangen van lampen en de
energiekosten voor haar rekening te nemen.
Bestrating en openbaar groen
De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar groen en de
bestrating. Aangaande bestrating ligt hierop de focus in
woonservicegebieden. Woningcorporaties en gemeente zoeken sneller
afstemming (indien nodig) over gedane meldingen via de klachtenlijn
over openbaar groen en bestrating.
Overlast
Overlastsituaties proberen te voorkomen door informatie op de website,
het bijvoegen van brochures bij de huurovereenkomst en bewoners
attenderen op mogelijkheden wat huurders zelf kunnen doen als zij last
hebben van andere bewoners. Bij overlastmeldingen kan de
woonconsulent van de woningcorporatie bemiddelen tussen klager en
overlastgever. Complexere woonoverlast situaties lossen we op met een
gezamenlijk aanpak met de ketenpartners. De ketenpartners van zijn
gemeente, politie en zorg. Woningcorporaties en gemeente onderzoeken
de mogelijkheden van buurtbemiddeling waarbij een onafhankelijke partij
optreedt als bemiddelaar in de overlastzaak.
Asbest
Woningcorporaties stellen een asbestverwijderplan op voor het gehele
bezit, en nemen dat op in de meerjaren onderhoudsbegroting.
Gladheidsbestrijding
Woningcorporaties nemen hun verantwoordelijkheid door
gladheidsbestrijding rondom ouderencomplexen, op eigen grond. Er
wordt onderzocht welke prioriteit de gemeente kan geven aan de
bestrijding van gladheid van de openbare weg/parkeerplaatsen rondom
ouderencomplexen in woonservicegebieden.
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5.6 Duurzaamheid en energiebesparing
Visie
De betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. Het energieverbruik van woningen is daarin een
cruciaal element. Om de woonlasten van onze huurders betaalbaar te houden, willen we investeren in
het energiezuinig maken van onze woningen. Bovendien wordt onze planeet ernstig aangetast door
de uitstoot van CO₂ en is het belangrijk een bijdrage te leveren aan het verminderen van het gebruik
van fossiele brandstoffen. Partijen erkennen daarin een verantwoordelijkheid te hebben.

Ontwikkelingen en kaders
Nieuwe woningen worden, binnen de financiële mogelijkheden, zo energiezuinig mogelijk gebouwd.
De eisen ten aanzien van energetische duurzaamheid voor nieuwbouw worden vanuit de landelijke
overheid aangescherpt. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), waarmee de energiezuinigheid wordt
uitgedrukt, bedraagt vanaf 2015 voor nieuwbouw 0,4. Voor bestaand bezit gelden geen eisen t.a.v. de
energetische duurzaamheid. Wel is in juni 2012 het convenant Energiebesparing Huursector
afgesloten tussen het Ministerie van BZK, Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang. Dit convenant
houdt in dat in 2020 een Energie Index van ≤ 1,25 is bereikt (energielabel B) en een reductie van 20%
CO₂ ten opzichte van peiljaar 1990.
Het convenant dat woningcorporaties met de provincie Overijssel zijn overeengekomen in 2012 geeft
voor de bestaande voorraad huurwoningen binnen een nader vast te stellen termijn gemiddeld een
energielabel ≤ C, overeenkomend met een reductie in GJ van 25% ten opzichte van 1 januari 2012.
Beide doelstellingen binnen de grenzen van een verantwoorde exploitatie.

Prestatieafspraken 2015-2020 Gemeente Rijssen-Holten, Viverion en De Goede Woning

Pagina 17

1.

2.
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4.

Visie op duurzaamheid
De gemeente stelt een duurzaamheidsvisie op en stemt deze af met de
woningcorporaties.
Bewonersgedrag (Trias Energetica)
Partijen onderzoeken samen welke (veelal communicatieve) instrumenten
(bijv. een loket) ingezet kunnen worden om bewonersgedrag op het gebied
van energiebesparing te beïnvloeden, met als doel bewoners bewust te
maken van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Dit waar
mogelijk in samenwerking met het energieplatform van
ondernemersnetwerk “De Citadel”.
Labels
De woningcorporaties geven op 1 januari 2015 aan hoe de labelverdeling
(in aantallen woningen) er per ultimo 2013 en 2014 uitzag en hoe die er per
ultimo 2025 naar verwachting uit zal zien.
Alternatieve energiebronnen
Woningcorporaties oriënteren zich op landelijke en regionale ontwikkelingen
m.b.t. de toepasbaarheid van alternatieve energiebronnen (zonnepanelen,
windturbines, etc.).
Onderdeel van die oriëntatie is het bepalen van de financiële en juridische
(on)mogelijkheden. Waar mogelijk zal aansluiting worden gezocht met
particuliere initiatieven (zoals Reggestroom en Lochem Energie).
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5.7 Burger/bewonersparticipatie
Visie
Gemeente en woningcorporaties erkennen gezamenlijk drie belangrijke motieven voor het vorm geven
van goede bewonersparticipatie in hun beleids- en planontwikkeling.
 De kwaliteit van plannen wordt vergroot wanneer wordt uitgegaan van de specifieke kennis,
wensen, behoeften en problemen van de bewoners. Het zijn immers de bewoners die het beste
weten wat er in hun wijk gaande is.
 De betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk of buurt wordt vergroot c.q. gehonoreerd.
 Het draagvlak onder bewoners wordt vergroot, wat ten goede komt aan het verdere verloop van
het proces.

Ontwikkelingen en kaders
Woningcorporaties zijn verplicht om geregeld overleg te voeren met hun huurders. Dat is vastgelegd in
de wet op het overleg huurders verhuurder, ook wel Overlegwet genoemd. De wet trad op 1 januari
2009 in werking en geldt voor alle woningcorporaties. De verhuurder moet huurdersorganisaties en
bewonerscommissies informeren over de plannen voor de komende jaren.
Ook in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is bepaald dat bewoners betrokken moeten
worden bij beleid en beheer. In de wet staat beschreven dat huurders een klacht in moeten kunnen
dienen bij een klachtencommissie, het recht hebben advies te geven en geïnformeerd moeten worden
over meerjarenplannen.
De herzieningswet biedt mogelijkheden voor het meer betrekken van huurdersorganisaties bij beleid
(ook prestatieafspraken) en bij beleidsvoornemens van de woningcorporaties.
Daarnaast willen partijen dat burgers van de gemeente Rijssen-Holten meer verantwoordelijkheid
gaan nemen in de publieke zaak, door het stimuleren van actief burgerschap.

1.

Verantwoording prestatieafspraken
Jaarlijks vindt een verantwoording plaats over de uitvoering, evaluatie en
eventuele bijstelling van de prestatieafspraken, naar belangen-, bewoners-
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2.

3.

en huurdersorganisaties.
Betrokkenheid huurders bij grootonderhoud
Woningcorporaties betrekken hun huurders vroegtijdig bij de planvorming
van groot-onderhoud/renovatie plannen in de vorm van een aan het project
gelieerde bewonerscommissie. De rol van een bewonerscommissie kan
veelomvattend zijn van keuze en kleur materialen tot selectie van
marktpartij.
Betrokkenheid huurdersverenigingen bij beleid
Woningcorporaties en gemeente geven inhoud aan de rol van
huurdersverenigingen bij de totstandkoming van beleid.

Woningcorporaties

Woningcorporaties
en gemeente

5.8 Procesafspraken
In dit hoofdstuk zijn de benodigde procesafspraken opgenomen. Het gaat over langdurige afspraken
welke betrekking hebben op de onderlinge samenwerking en het bewaken van de voortgang van de
prestatieafspraken. De voortgang van deze prestatieafspraken wordt twee keer per jaar tussen
betrokken partijen besproken op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Dit zal in juni en december
plaatsvinden. Daarbij wordt niet alleen stil gestaan bij de voortgang van de inhoudelijke afspraken,
maar ook bij de wijze van samenwerking. Worden hierbij knelpunten geconstateerd, dan worden
afspraken gemaakt om een oplossing hiervoor te vinden. Omdat de overeenkomst tot doel heeft om in
onderling overleg tot bepaalde resultaten te komen, streven partijen ernaar om geschillen in eerste
instantie in onderling overleg op te lossen.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

Afspraken
Vroegtijdige informatie over relevante ontwikkelingen
Gemeente en woningcorporaties zullen elkaar vroegtijdig informeren
over relevante ontwikkelingen in beleidsvisies, financiële posities, het
strategisch voorraadbeleid, nieuwbouwplannen, de aanpak van de
bestaande woningvoorraad en sociaal beleid in wijken en naar
burgers toe.
Overleg woningcorporaties en gemeente
Minimaal vier keer per jaar overleggen gemeente en
woningcorporaties op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de
volkshuisvestelijke opgaven (zowel fysiek als sociaal).
Voortgangs- en verantwoordingsoverleg jaarafspraken
Voor eind juni vindt voortgangs- en verantwoordingsoverleg plaats
over de jaarafspraken.
Verstrekking informatie van woningcorporaties aan gemeente
Woningcorporaties verstrekken de gemeente voor 1 juli hun
financiële gegevens en volkshuisvestelijke informatie over het
afgelopen boekjaar.
Verwerken resultaten onderzoeken, monitoring etc.
In de prestatieafspraken genoemde onderzoeken, op te stellen
beleid, monitoring etc. kunnen leiden tot concrete resultaten die in de
prestatieafspraken een plek moeten krijgen. Dit zal worden
meegenomen bij de jaarlijkse evaluatie over de jaarafspraken en de
prestatieafspraken. Hier wordt besloten of en hoe deze in de
prestatieafspraken worden opgenomen.
Voortgangs-, verantwoordingsoverleg en evaluatie jaar- en
prestatieafspraken
Voor eind november vindt voortgangs- en verantwoordingsoverleg en
evaluatie plaats over de jaarafspraken en de prestatieafspraken. In
december vindt vaststelling en ondertekening plaats van eventuele
bijgestelde prestatieafspraken en de jaarafspraken voor het volgende
jaar.
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