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Inleiding 

Met deze prestatieafspraken leggen wij, de Gemeente Oude IJsselstreek, Wij Wonen en Wonion 

de prioriteiten en doelstellingen voor 2020 met elkaar vast. We beschouwen elkaar als 

belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig 

partnerschap hierin.  

Afspraken vastleggen is belangrijk, maar zegt niet alles als het gaat om goede samenwerking. Wij 

vinden het minstens zo belangrijk dat we elkaar weten te vinden, dat we duidelijk van elkaar 

weten wat we willen en kunnen verwachten. Dit vraagt naast het vastleggen van afspraken op 

papier ook dat we elkaar meenemen in de belangrijkste keuzes.   

Voor de prestatieafspraken van 2020 maken we (voor het eerst) onderscheid in gezamenlijke 

prioriteiten en een agenda voor monitoring op ambtelijk niveau. Met de benoemde prioriteiten 

willen we samen werken aan de bestuurlijk meest actuele en urgente ontwikkelingen. De 

gezamenlijke prioriteiten voor 2020 zijn: 

- Beschikbaarheid sociale huurwoningen: voldoende en betaalbaar; 

- Sociaal domein: prettig wonen in de wijk; 

- Verduurzaming en circulariteit 

Met de ‘ambtelijke’ agenda zorgen we ervoor dat we elkaar breed op alle thema’s blijven 

informeren en stimuleren en hebben we de mogelijkheid hebben om onderwerpen aan de 

bestuurlijke agenda toe te voegen.  

Ook leggen we de overlegdata op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau voor 2020 vast. Daarmee 

ontstaat een cyclus waarmee de afspraken consequent en tijdig kunnen worden gemonitord.  

 

Bindingsduur en werking 

Deze overeenkomst treedt direct na ondertekening in werking en geldt tot uiterlijk 31 december 

2020. Als één van de partijen voor 31 december 2020 de uitgangspunten of afspraken niet kan 

nakomen, dan wordt dit besproken en getracht een nieuwe afspraak hierover te maken. 

De gemeente Oude IJsselstreek, Wonion en Wij Wonen hebben deze overeenkomst ondertekend 

op 4 december 2019 in Gendringen. 

Gemeente Oude IJsselstreek,  Wonion,   Wij Wonen, 

  

 

 

De heer S.L. Hiddinga De heer G. Ooijman  De heer A.H.M. Menke 

 

(Wethouder) (Directeur – bestuurder)  (Voorzitter)  
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De bestuurlijke prioriteiten voor 2020 

1. Beschikbaarheid sociale huurwoningen: voldoende woningen met 

betaalbare woonlasten 

Meerjarige afspraak 

Wonion en de gemeente zorgen ervoor dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn voor de 

sociale doelgroep, zowel voor de korte als de lange termijn. Wonion heeft de grootste aandacht 

voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren en snel een woning nodig hebben. Wonion wil 

huisvesting bieden die past bij de ernst van de situatie van deze groep en doet dit binnen maximaal 

een half jaar. Daarnaast zijn er veel mensen die een minder urgente vraag hebben, maar wel een 

veranderende woonbehoefte hebben. Wonion heeft zicht op die groepen en speelt zo gericht 

mogelijk op hun behoeften in. Voor hen streven we naar een zo kort mogelijke zoektijd, binnen een 

maximale gemiddelde zoektijd van één jaar. Jaarlijks worden activiteiten benoemd die daaraan 

bijdragen en worden activiteiten afgestemd op de actuele vraag. 

Afspraken 2020 

1.1 Nieuwbouw en planning 

Wonion zal met haar projectenplanning inspelen op de actuele vraag naar sociale 

huurwoningen. Nieuwbouw is zoveel mogelijk in de komende vijfjaarsperiode gepland. Indien 

sprake is van verdunning, zal in tijden van een grote vraag worden beoordeeld of 

compensatie op een andere locatie (financieel) mogelijk is.  

Wonion start in 2020/2021 de volgende (sloop-)nieuwbouwprojecten: 

2020: sloop woningen Heuvelstraat (36 woningen) en start nieuwbouw Heuvelstraat (20 

levensloopwoningen, 8 kleine gezinswoningen) 

2021: oplevering Heuvelstraat en Oevelgunne (27 zorgappartementen). 

1.2 Woningtoewijzing 

Wonion gaat de inzet van het model Zoekgerichte loting vergroten en tonen welke effect dit 

heeft op de zoektijd (eerste helft 2020). Het model biedt naar verwachting meer kans voor 

woningzoekende die snel een woning nodig hebben. Wonion biedt in 2020 ca. 35% tot 50% 

van haar woningen aan via het model Zoekgericht. Wonion doet dit naar evenredigheid van 

woningtypes en woonplaatsen. Wonion zet zich primair in voor de doelgroep die afhankelijk is 

van Huurtoeslag. Het percentage aangeboden sociale huurwoningen onder de hoge 

aftoppingsgrens is minimaal 80% over 2020. Dit percentage wordt gedurende 2020 in de 

tertaalrapportage gemonitord.  

1.3 Huurbeleid 

De gemiddelde jaarlijkse huurverhoging is inflatievolgend.  

Een nieuw huurbeleid voor de lange termijn wordt ontwikkeld in samenspraak met WijWonen 

en in het eerste kwartaal van 2020 vastgesteld. Op basis van dit beleid zal verder invulling 

gegeven worden aan de lopende afspraken of bestaande afspraken worden aangepast.   

Het beleid ‘huurverlaging bij inkomensdaling’ is gebaseerd op het gezamenlijke 

woonlastenonderzoek uit 2016. Dit beleid wordt geëvalueerd en in het eerste kwartaal van 

2020 opnieuw vastgesteld. Het zal duidelijker worden in welke situaties en onder welke 

voorwaarden huurders aanspraak kunnen maken op huurverlaging. Wonion zal oog houden 

voor de individuele situatie en maatwerk leveren als de situatie daarom vraagt. Bij de 

uitwerking van het nieuwe beleid wordt ook besloten of en welke uitgangspunten van het 

sociaal Huurakkoord en de Ministeriële reactie worden meegenomen. 
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2. Sociaal domein: prettig wonen in de wijk 

 

Meerjarige afspraak 

Wonion en de gemeente zorgen ervoor dat iedereen prettig kan wonen in de wijk. De beleefde 

leefbaarheid in de wijk blijft minimaal gelijk. Dit betekent dat het aantal overlastmeldingen niet mag 

toenemen. De komende jaren werken we volgens het convenant ‘Uitstroom uit beschermd wonen’. 

De gemeenten zorgen voor een gezamenlijk meldpunt voor personen met verward gedrag. De 

woningcorporaties huisvesten gezamenlijk ongeveer 100 uitstromers per jaar in de regio. Daarbij 

letten we op verdeling van deze doelgroep over de gemeenten. Op basis van de huidige inzichten 

zal het voor Wonion jaarlijks om 10 tot 15 personen gaan.  

Afspraken 2020 

2.1 Uitstroom beschermd wonen  

De gemeente zorgt (samen met de overige Achterhoekse gemeenten en zorgpartijen) voor 

een centraal meldpunt (24/7), zoals opgenomen in de werkwijze ‘uitstroom uit beschermd 

wonen’ (eerste kwartaal 2020).  

 

In de tweede helft van 2020 vindt op initiatief van de gemeenten een evaluatie plaats van de 

werkwijze en de aantallen gehuisveste personen met gemeenten, zorgaanbieders en 

corporaties. 

2.2 Aanpak woonoverlast en leefbare woonomgeving 

De aanpak van burenoverlast en overlast van verwarde personen gebeurt onder meer door 

het inzetten van onze wijkconsulent. Hierbij is goede samenwerking met gemeente, politie en 

hulpverlenende instanties een vereiste. In 2020 zetten we extra in op deze samenwerking, 

kijken we kritisch naar ieders rol en bekrachtigen dit in een concrete afspraken in de eerste 

helft van 2020, met als doel de overlast na jaren van stijging een halt toe te roepen. Samen 

werken we aan een leefbare woonomgeving. Wonion doet dit niet alleen met (extra) 

personele inzet, maar ook door te investeren in onze eigen fysieke leefomgeving. In 2020 

wordt voor leefbaarheidsuitgaven ca. 40 euro per verhuureenheid gereserveerd. Wonion 

maakt jaarlijks inzichtelijk hoe deze gelden worden besteed. 

2.3 Langer zelfstandig thuiswonen 

Om langer zelfstandig thuiswonen beter te kunnen faciliteren, start Wonion in het eerste 

kwartaal van 2020 met het pilotproject ‘Zlimthuis’ in Gendringen. Hierin biedt Wonion 65+ 

huurders een pakket aan met voorzieningen die het zelfstandig wonen vergemakkelijken. Ook 

past Wonion in Varsseveld seniorencomplexen aan waardoor deze nog beter geschikt zijn 

voor de ouder wordende doelgroep. In de tweede helft van 2020 wordt de pilot geëvalueerd.  

In de tweede helft van 2020 evalueren we het in 2019 afgesloten WMO-convenant. 

 

De gemeente wil met de Taskforce Woonzorg de ontwikkeling van de woonbehoefte van 

ouderen scherper in beeld brengen en daarvan de huisvestingsopgave afleiden. Het doel is 

begin 2020 het beeld van de actuele woonbehoefte van ouderen scherp te hebben en in de 

loop van 2020 de huisvestingsopgave te formuleren. Dit gebeurt in samenwerking met 

plaatselijke partijen die bij dit thema zijn betrokken (gemeente, Wonion, zorgleveranciers, 

ouderenbonden, e.d.). De rol van Wonion is het bijdragen aan het beeld over de ontwikkeling 

van de woonbehoefte van deze doelgroep (op basis van eigen data en ervaringen), aan het 

gezamenlijk formuleren van de huisvestingsopgave en, na 2020 en indien deze opgave dit 

vraagt, het realiseren van (een deel van) deze opgave.  
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3. Verduurzaming en circulariteit 

 

Meerjarige afspraak 

Wonion en de gemeente zetten in op een duurzaam en circulair woningbezit. Dit beperkt zich niet 

tot de vier muren van een huis. Investeringen leiden tot beter betaalbare woonlasten en/of een 

comfortabeler woonklimaat.   

Afspraken 2020 

3.1 Verduurzaming van woningen  

In 2020 zet Wonion in op verbetering van de informatievoorziening op het gebied van 

verduurzaming van woningen van zittende huurders. Voorbeelden hiervan zijn de 

mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen en om op elektrisch koken over te gaan.  

 

Indien het solarpark past binnen de criteria van gemeente, zal Wonion in 2020 overgaan tot 

de uitvoering van het park. Met realisatie van het solarpark kunnen ook huurders zonder een 

geschikt dak profiteren van zonne-energie.  

 

Een initiatief voor deelname aan de postcoderoos kan door huurders worden genomen, 

waarbij Wij Wonen hen zal ondersteunen. Een initiatief kan ook door Wij Wonen worden 

genomen. Indien Wij Wonion zelf initiatief neemt zal Wonion Wij Wonen ondersteunen, 

bijvoorbeeld als het gaat om aanlevering van gegevens. 

3.2 Gasloze en circulaire wijken 

In 2020 stelt de gemeente een Warmtevisie op. Wonion zal bij de ontwikkeling daarvan 

worden betrokken. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen om de aanpak van particulier 

bezit in wijken waar Wonion bezit heeft, te verbinden met de opgaven van Wonion.   

Wonion en gemeente werken in 2020 samen aan het initiatief ‘Bloeiend Varsseveld’. Een 

project dat zich richt op het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en leven in 

Varsseveld. Samen met o.a. het VIV, Varssevelds belang, Nico Wissing en Dusseldorp worden 

hiervoor plannen ontwikkelt op de verschillende thema’s. Wonion en Wij Wonen maken 

afspraken over de plannen die bijdragen aan de kwaliteit van leven voor de huurders.  

In 2020 stelt Wonion een plan van aanpak vast waarmee uitvoering wordt gegeven aan de 

ambitie ‘energieneutraal in 2030’. Deze maatregelen worden verwerkt in de begroting van 

2021 en kunnen worden gemonitord. Wij Wonen zal in het opstellen van het plan van aanpak 

worden betrokken.  

 

Wonion realiseert in 2020 de volgende verduurzamingsprojecten (naast verduurzaming bij 

mutatie en op verzoek van bewoners): 

11 seniorenwoningen Varsseveld;  

11 seniorenwoningen Terborg. 

3.3 Circulaire bedrijfsvoering 

Wonion werkt in 2020 aan een plan om in de toekomst tot een circulaire bedrijfsvoering te 

komen. Hieraan zal gedurende een periode van een jaar door twee studenten van de HAN 

worden gewerkt. 
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Agendapunten ambtelijk overleg en overleg Wij Wonen 

 

Proces monitoring prestatieafspraken 

 

 

Beschikbaarheid en betaalbaarheid Als afspraak opgenomen 

1.  Nieuwbouw en planning ✓  

2.  Woningtoewijzing ✓  

3.  Huurbeleid ✓  

4.  Urgent woningzoekenden/statushouders  

Sociaal domein: leefbaarheid/prettig wonen  

5.  Uitstroom beschermd wonen ✓  

6.  Woonoverlast ✓  

7.  Langer zelfstandig thuiswonen ✓  

8.  Inzet leefbaarheidsfonds ✓  

9.  Inzet en gebruik van multifunctionele accommodaties  

10.  Woon- zorgtafel  

11.  Bewonersparticipatie  

Sociaal domein: armoedebeleid  

12.  Experiment noodfonds  

13.  Vroegsignalering  

Duurzaamheid en circulariteit  

14.  Verduurzaming van woningen ✓  

15.  Gasloze en circulaire wijken  ✓  

16.  Circulaire bedrijfsvoering ✓  

17.  Solarpark ✓  

18.  Verduursaam energieloket  

19.  Gebiedsgerichte woningverbeterplan   

20.  Wijk van de toekomst (Klimaat adaptatie)  

Bijeenkomsten ambtelijk (Gemeente,  

Wij Wonen en Wonion) 

Onderwerp Waar? 

1.  11 februari 2020, 14.00 - 15.00 uur  Evaluatie afspraken 2019 Gemeente 

2.  19 mei 2020, 14.00 - 15.00 uur   Voorbereiding afspraken en bod 2021 Wonion 

3.  29 september 2020, 14.00 - 15.00 uur   Concept prestatieafspraken 2021 Gemeente 

4.  24 november 2020, 14.00 - 15.00 uur   Definitieve prestatieafspraken 2021 Wonion 

Bijeenkomsten bestuurlijk (Gemeente, 

Wij Wonen en Wonion) 

Onderwerp Waar? 

1.  3 juni 2020, 15.00 – 16.00 uur Stand van zaken afspraken 2020, 

evaluatie 2019. 

Wonion 

2.  9 december 2020, 15.00 – 16.00 uur  Stand van zaken afspraken 2020, 

Ondertekening afspraken 2021. 

Wonion 


