
 

Prestatieafspraken 

2018 

Oude IJsselstreek 
 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

INLEIDING 

Voor het derde jaar op rij hebben gemeente Oude IJsselstreek, Wij Wonen en Wonion de ambities 

voor de sociale huursector in de Oude IJsselstreek met elkaar vastgelegd. Gemeente, Wonion en 

Wij Wonen beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en 

streven naar langdurig partnerschap hierin.  

Dit jaar zijn de drie partijen in een verbeterd traject tot afspraken gekomen en is in een vroeg 

stadium met elkaar gesproken over de onderwerpen. De prestatieafspraken en de Woonvisie zijn in 

samenhang met elkaar ontwikkeld.  

De prestatieafspraken voor 2018 zijn nader uitgewerkt in de volgende thema’s: 

1. Huisvesten 

2. Woningen, nieuwbouw en transformatie 

3. Woonlasten- en armoedebeleid 

4. Duurzaamheid 

5. Wonen en zorg 

6. Leefbaarheid 

7. Samenwerking 

 

BINDINGSDUUR EN WERKING 

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

2018. Als één van de partijen voor 31 december 2018 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 gemeente Oude IJsselstreek, Wonion en Wij Wonen hebben deze overeenkomst ondertekend op 

14 december 2017 in Gendringen. 

Gemeente Oude IJsselstreek,  Wonion,   Wij Wonen, 

  

 

 

 

 

de heer H.J. Hengeveld de heer H. Kuypers  de heer A.H.M. Menke 

 

(wethouder) (directeur – bestuurder)  (voorzitter) 
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1. HUISVESTEN 

De inzet van gemeente, Wonion en Wij Wonen is primair gericht op het passend en tijdig 

huisvesten van mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning.  

 

  

 AFSPRAKEN  

1.1 Wachttijden en beschikbaarheid 

Wonion heeft tot doel woningzoekenden met een inkomen tot 

€36.165 (prijspeil 2017) gemiddeld binnen een jaar actieve zoektijd 

te huisvesten. Wonion geeft in 2018 inzicht in de resultaten hiervan, 

onderverdeeld naar doelgroepen. Woningzoekenden met een 

urgentie worden uiterlijk binnen een half jaar gehuisvest.   

Wonion geeft in het eerste half jaar van 2018 inzicht in de 

vraag/aanbod verhoudingen van woningen in kernen. De vorm 

waarin dit gebeurt zal in overleg worden bepaald. Op basis van die 

inzichten gaan partijen in overleg met elkaar. 

Wonion en 

Wij Wonen 

1.2 Huisvesting goedkope voorraad en jongeren 

Wonion wijst haar woningen in de goedkope voorraad (<414 euro) 

uitsluitend (tenzij onvoldoende kandidaten) toe aan de doelgroep tot 

23 jaar met een inkomen onder de Huurtoeslaggrens. Door middel 

van haar voorraadbeleid en huurbeleid zorgt Wonion ervoor dat er 

voldoende aanbod beschikbaar is voor jongeren onder 23 jaar. 

Hierbij kijkt Wonion naar de omvang van de doelgroep en de mate 

waarin zij reageert op het beschikbare aanbod. 

Wonion 

1.3 Vluchtelingen/statushouders 

De huidige aanpak over de uitvoering taakstelling wordt voortgezet. 

Wonion vult deze in; statushouders blijven urgent woningzoekenden 

(na het schrappen uit de Huisvestingswet hebben gemeente en 

Wonion dit in het bestuurlijk overleg afgesproken). De taakstelling 

voor de eerste helft van 2018 is 30 personen. In april 2018 wordt de 

taakstelling voor de tweede helft van 2018 bekend, de schatting is 

dat dit rond de 20 personen zal zijn. De gemeente zal ook andere 

verhuurders aansporen woningen ter beschikking te stellen. 

 

In de regio Achterhoek hebben we in ‘de Achterhoekse Aanpak’ de 

afspraak gemaakt dat bij de verhoogde instroom van de afgelopen 

periode de gemeente Oude IJsselstreek extra statushouders op zal 

nemen. Mocht er sprake zijn van een vernieuwde verhoogde 

instroom van statushouders in 2018, dan wordt een (extra) 

inspanning verricht om deze op te nemen. Vooralsnog resteert het 

restant van de afspraken uit 2016. De afspraak was om extra 50 

statushouders te huisvesten. Eind 2017 zijn 40 statushouders 

gehuisvest en resteert nog een opgave van 10.  

Gemeente 

en Wonion 
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2. WONINGEN, NIEUWBOUW EN TRANSFORMATIE 

Om de huisvesting te realiseren dienen er kwantitatief en kwalitatief voldoende woningen 

te zijn. De opgave vindt plaats door middel van renovatie, sloop en nieuwbouw van 

woningen. Om tot de juiste opgave te komen, maken de partijen afspraken hierover. In 

dit hoofdstuk staan de afspraken die betrekking hebben op de kwantiteit centraal. In de 

hoofdstukken over duurzaamheid en wonen en zorg staan afspraken die gericht zijn op 

de kwaliteit van de woning. 

 

  

 AFSPRAKEN  

2.1 Aandeel sociale huur 

Wonion zal bij sloop een gelijk aantal woningen herbouwen om het 

aandeel sociale huur in de gemeente op peil te houden. Deze afspraak 

geldt in ieder geval voor de periode dat er nog een groei is van het 

aantal huishoudens.  

In overleg tussen de gemeente en Wonion kunnen woningen al worden 

gerealiseerd, vooruitlopend op de voorgenomen sloop. Indien dit aan de 

orde is zal voor deze nieuwbouw deze afspraak worden bevestigd.  

Gemeente 

en 

Wonion 

2.2 Afstemming over projecten 

In het ambtelijke overleg bespreekt Wonion met de gemeente de 

projecten. Hier worden afspraken gemaakt over verdere afstemming 

tussen beide organisaties, indien nodig. Wij Wonen en Wonion 

bespreken in het voortraject van het bod en de begroting de plannen 

met elkaar. 

Allen 

2.3 Tijdelijke woonvormen 

Onderzoek hiernaar wordt opgenomen in de Uitvoeringsagenda van 

2018 van de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek (indien er 

sprake is van een behoefte) kunnen aanleiding geven om deze in de 

prestatieafspraken voor 2019 op te nemen.  

Gemeente 
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3. WOONLASTEN- EN ARMOEDEBELEID 

Doordat het besteedbaar inkomen onder druk is komen te staan bouwen mensen 

schulden op. Ook de bezuinigingen van de overheid op begeleiding van sociaal kwetsbare 

mensen in hun dagelijks leven, beïnvloeden de huurachterstanden. In het kader van hun 

sociale taak willen gemeente, Wonion en Wij Wonen de woonlasten voor huurders positief 

beïnvloeden en hiermee zoveel mogelijk het ontstaan van betalingsproblemen, schulden 

en huisuitzettingen voorkomen.  

 

 

  

 AFSPRAKEN  

3.1 Experiment Noodfonds 

Het experiment Noodfonds heeft tot doel om concrete financiële 

oplossingen te kunnen bieden voor huurders die als gevolg van een 

grote inkomensdaling in de financiële problemen zijn geraakt. De 

beoordeling van aanvragen vindt plaats door de gemeente en Wonion. 

Beide partijen hebben een bedrag van 5.000 euro hiervoor 

beschikbaar gesteld. 

De gemeente, Wonion en Wij Wonen volgen het experiment en 

evalueren in de tweede helft van 2018 het verloop ervan. De 

gemeente neemt hiertoe het initiatief. 

Allen 

 

 

 

 

Gemeente 

3.2 Klantenpanel naar aanleiding van Woonlastenonderzoek 

Tijdens het woonlastenonderzoek dat in 2016 is uitgevoerd, konden 

huurders aangeven of zij geïnteresseerd waren in deelname aan een 

klantenpanel. Voldoende mensen hebben aangegeven hierin 

geïnteresseerd te zijn. Wonion en Wij Wonen stellen in de eerste helft 

van 2018 een Plan van Aanpak op ten behoeve van de invoering van 

een klantenpanel. In de tweede helft van 2018 wordt een eerste 

onderwerp uitgevoerd.  

Wij Wonen 

en Wonion 

3.3 Gemeentelijke Woonlasten 

In 2018 wordt een nieuw Woonlastenbeleid opgesteld en vertaald naar 

een uitvoeringskader. Hierbij wordt een relatie gelegd met het 

armoedebeleid (onder andere het Noodfonds).  

Gemeente 

3.4 Vroeg signalering financiële problemen 

Er loopt een traject van consulenten waarin Wonion en de gemeente 

samenwerken. Het vroeg signaleren van problemen is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van corporatie en gemeente. 

Gemeente en Wonion zullen in 2018 een overeenkomst opstellen over 

de wijze van samenwerken: doel, frequentie, welke partijen en 

privacywetgeving. 

Gemeente 

en Wonion 

3.5  Samenwerking Schuldhulpmaatje 

De huidige werkwijze wordt voortgezet. 

Allen 
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4. DUURZAAMHEID 

Het klimaat verandert. Zorg voor het milieu is een van de pijlers van duurzame 

ontwikkeling. Slimme maatregelen zijn nodig om milieudoelstellingen te realiseren zonder 

dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid van het wonen. Partijen hebben de ambitie 

om in 2030 energieneutraal te zijn. De verwachting is dat zonder concrete maatregelen, 

de woonkosten toenemen door de stijging van de energieprijs. Door de woningen te 

verduurzamen, kunnen woningen betaalbaar worden gehouden. Zo profiteren huurders 

straks van een betaalbare energierekening en een comfortabele woning. 

  

 AFSPRAKEN  

4.1 VerduurSaam energieloket 

 

De gemeente is deelnemer van het VerduurSaam energieloket. Bij het 

energieloket kunnen inwoners terecht met vragen over het 

verduurzamen van hun woning. Het loket loopt in ieder geval door tot 

oktober 2020. De gemeente zal ook burgerinitiatieven en specifieke 

projecten rond de energietransitie ondersteunen. Er is een beperkt 

budget aanwezig. De mogelijkheid om met duurzaamheidscertificaten te 

gaan werken wordt onderzocht. 

Gemeente 

4.2 Energietransitie/The Natural Step 

In het kader van The Natural Step (TNS) heeft Wonion 6 doelen gesteld. 

Wonion stuurt op deze doelstellingen en deelt de resultaten met 

gemeente en Wij Wonen. Bij initiatieven vanuit TNS zal Wonion steeds 

zoeken naar verbinding met haar netwerk, waaronder de gemeente en 

Wij Wonen. 

De gemeente voert de "regionale uitvoeringsagenda Duurzame energie 

Achterhoek" van 2016 uit. Hierin is de opgave voor de energietransitie 

gekwantificeerd.  

Gemeente 

en 

Wonion 

4.3 Pilot circulair bouwen 

De Heuvelstraat in Silvolde geldt als pilotproject: ‘circulair bouwen’. 

Hierbij is het van belang dat gemeente, Wij Wonen en Wonion dit in 

gezamenlijkheid oppakken. De budgetten van opdrachtgevers 

(gemeente: infra, Liander: netwerk en Wonion: woningen) worden 

ingezet om het hoogst haalbare resultaat te behalen. Gezamenlijk wordt 

gezocht naar subsidie en ondersteuning om het circulair bouwen te 

realiseren. 

De gemeente vraagt daarnaast regionaal aandacht voor de circulaire 

economie. Er komen programma's voor onder andere circulair inkopen. 

Hoe de gemeente met het thema "circulaire economie" omgaat wordt in 

2018 verder ontwikkeld. 

Allen 
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4.4 Voorlichting over duurzaam woongedrag 

Vanuit het VerduurSaam energieloket zijn verschillende energiecoaches 

actief om inwoners van de gemeente (zowel huurders als eigenaren van 

een particuliere woning) te helpen om inzicht in het energieverbruik te 

krijgen. De energiecoaches komen (gratis en op verzoek) bij mensen 

thuis om te bekijken hoe er bespaard kan worden op de 

energierekening. 

Allen 

4.5 Wijkaanpak energiebesparing 

Elk jaar wijst de gemeente één wijk aan waar het VerduurSaam 

energieloket inzet op energiebesparing van de particuliere 

woningvoorraad. Wonion wordt geïnformeerd in de keuze ervan en 

indien gewenst wordt samen opgetrokken. De volgorde is momenteel 

nog niet bekend. 

Gemeente 

4.6 Klimaatadaptatiestrategie 

De gemeente is in samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel en 

de gemeenten Doetinchem en Montferland gestart met het ontwikkelen 

van een klimaatadaptatiestrategie. Hierin worden onder andere het 

voorkomen van wateroverlast en hittestress opgenomen. Wonion zal 

worden betrokken in dit traject, voor zover de strategie gevolgen heeft 

voor haar bezit of de directe omgeving daarvan. 

Gemeente 

en 

Wonion 
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5. WONEN EN ZORG 

De vraag naar geschikte huisvesting voor senioren en specifieke woonvormen met zorg 

en/of begeleiding voor bijzondere doelgroepen neemt in de toekomst toe door onder 

andere de vergrijzing, extramuralisering en uitstroom beschermd wonen. 

 

  

 AFSPRAKEN  

5.1 Aanpassingen WMO 

Er is een werkgroep op dit moment aan de slag om dit onderwerp uit 

te werken. In de eerste helft van 2018 wordt beoordeeld of de 

werkgroep voldoende houvast heeft voor de uitwerking ervan of dat er 

behoefte is aan een meer strategisch kader.  

Gemeente 

en Wonion 

5.2 Woon- zorgtafel 

De gemeente organiseert een woon- zorgtafel met zorgaanbieders en 

vastgoedverhuurders (onder andere Wonion). Uiteindelijk is het doel 

een uitvoeringsagenda waarin bouw, sloop of transformatieopgaven 

worden opgenomen. 

Voor 2018 worden de volgende onderdelen daarbij betrokken: 

- De uitkomsten van het woon- en zorgonderzoek naar de 

vraag/aanbod verhoudingen dat in alle Achterhoekse 

gemeenten is gehouden; 

- De verdere behoefte aan intramurale zorg voor allochtone 

ouderen.  

Wij Wonen wordt in de gelegenheid gesteld om hiervoor input te 

leveren. De aandachtspunten die uit de Woon- zorgtafel naar voren 

komen, kunnen onderwerp van gesprek vormen voor de 

prestatieafspraken van 2019.  

Allen  

5.3 Besteding geld langer zelfstandig thuis wonen 

Het ministerie van VWS beëindigt eind 2017 de Subsidieregeling 

Zorginfrastructuur, waarmee bijvoorbeeld alarmeringssystemen voor 

ouderen worden betaald. Het geld dat bedoeld is voor langdurige zorg 

gaat voortaan naar gemeenten die de bestemming daarvan zelf 

kunnen bepalen. 

De gemeente neemt in 2018 het initiatief om met Wonion en Azora te 

bespreken welke mogelijkheden er zijn om ten behoeve van de 

zorginfrastructuur gelden in te zetten, zodat bewoners in de gemeente 

met een zorgvraag goed gehuisvest kunnen worden (waar mogelijk in 

hun bestaande woning). 

Gemeente 

en Wonion 

 

 

 

Gemeente 

5.4 Woonwens senioren 

Wonion onderzoekt de behoefte voor meer begeleiding ten behoeve 

van het vervullen van de woonwens en/of verhuiswens van ouderen.  

Wonion 
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6. LEEFBAARHEID  

Door individualisering en krimp komt de leefbaarheid in wijken en dorpen de komende 

jaren steeds meer onder druk te staan. De partijen maken afspraken om de leefbaarheid 

in de gemeente op het juiste peil te houden.  

 

  

 AFSPRAKEN  

6.1 Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijk opvang 

De gemeente heeft de regie in de aanpak 'uitstroom 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang' en dient voor 

1 januari 2018 met een Plan van Aanpak te komen zoals 

vastgelegd in regionale prestatieafspraken. De inrichting van 

een 24/7 overlastmeldpunt maakt hier deel van uit.  

Wonion doet in de tweede helft van 2018 verslag van de 

effecten op de leefbaarheid hiervan.   

Gemeente 

en 

Wonion 

6.2 Extra toezicht en snelle inzet politie bij problemen in de 

wijk 

Er vindt bij de gemeente maandelijks een veiligheidsoverleg 

plaats. Hierbij kan prioriteit aan een bepaald probleem of 

locatie worden gegeven. In het geval van incidenten vindt 

bijsturing en inzet plaats. 

Gemeente  

6.3 Herverkaveling 

De gemeente en Wonion bepalen in 2018 of er locaties zijn 

waarbij herverkaveling zinvol kan zijn om te komen tot een 

betere volkshuisvestelijke en fysieke invulling voor een kern.  

Hierin worden de gronden die voor langere tijd niet bebouwd 

worden, betrokken. Op basis hiervan wordt verder onderzoek 

gedaan naar de voorwaarden en mogelijkheden hiervoor.  

Gemeente 

en 

Wonion 

6.4 Schone leefomgeving 

Doel is 75% gescheiden ophalen van huishoudelijk afval in 

2020, het programma VANG geeft hieraan uitvoering. Verder 

zullen er acties voor minder zwerfvuil gehouden worden. 

Gemeente 
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7. SAMENWERKING 

De gemeente en Wonion enerzijds en Wij Wonen en Wonion anderzijds hebben al jaren 

een intensieve en goede samenwerking. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe 

Woningwet in 2015 is er ook een wettelijk kader ontstaan dat de drie partijen met elkaar 

verbindt. Het resultaat daarvan zijn deze prestatieafspraken. De afspraken die we maken 

over het onderwerp ‘samenwerking’ zorgen ervoor dat we elkaar op de juiste momenten 

informeren, erover in discussie kunnen gaan en zodoende voortdurend een actuele 

agenda behouden.  

 

 AFSPRAKEN  

7.1 In het begin van het jaar (januari/februari) wordt een overleg 

georganiseerd waar de partijen elk een toelichting geven op de 

plannen voor dat jaar.  

Allen 

7.2  In het voorjaar gaan Wij Wonen en Wonion met elkaar in overleg om 

de agenda van het jaarlijkse bod te bespreken. 

Wij Wonen 

en Wonion 

7.3 Jaarlijks voor 1 juli biedt Wonion haar ‘bod’ aan bij de gemeente. Wonion 

7.4 De gemeente maakt haar officiële reactie op het bod voor 1 

september kenbaar aan Wonion, zodat er een mogelijkheid is voor 

Wonion om eventuele opmerkingen in de nieuwe begroting en/of het 

traject van de prestatieafspraken te kunnen meenemen. 

Gemeente 

7.5 Jaarlijks vanaf september start het overleg met elkaar om te komen 

tot nieuwe afspraken voor het volgende jaar, zodat tijdig en uiterlijk 

voor 15 december deze afspraken kunnen worden ondertekend. 

Allen 

7.6 Gemeente en Wonion hebben jaarlijks minimaal vier keer een 

bestuurlijk overleg. Bij minimaal 1 van deze vergaderingen sluit Wij 

Wonen aan om de voortgang van de prestatieafspraken te bespreken. 

Allen 

7.7 Partijen informeren elkaar actief en vooraf over voorgenomen 

beleidswijzigingen over de onderwerpen uit deze prestatieafspraken. 

Allen 


