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Ondertekeníng

1n dit document leggen we de prestatieafspraken vast tussen:

1. Gemeente Haren, rechtsgeldíg vertegenwoordigd door wethouder mevrouw M.J. S1oot, gemachtígd
door de burgemeester, handelend namens het College van Burgemeester en Wethouders, híerna te
пoemeп: de gemeente'.

2. Woonborg, rechtsgeldíg vertegenwoordigd door de dírecteur-bestuurder mevrouw E. Borstlap,
híerna te noemen: Woonborg'.

3. Algemene Huurdersvereniging Woon, rechtsgeldíg vertegenwoordigd door haar voorzítter
mevrouw J. van den Bosch, híerna te noemen: 'AH WOON'.

Gemeente, Woonborg en AH WOON gezamenlíjk ook te noemen:'partíjen of aangeduíd a1s'we'.

Partijen werken vanuít de gezamenlíjk gedragen Woonvisíe Haren 2016-2021: Wonen in Haren, Kwaliteit

op Maat, door de gemeenteraad van de gemeente Haren vastgesteld op 27 juní 2016.

Deze prestatieafspraken 2017 - 2020 zíjn geldig vanaf 1 januarí 2017 na ondertekeníng door a11e partíjen

en worden jaarlijks per 1 januari herijkt. Deze overeenkomst kan a11een met ínstemmíng van a11e partijen

worden ontbonden.

Ondertekend op 8 december 2016 te Roden.

Gemeente Haren: M.J. S1oot
Wethouder Volkshuísvesting

Woonborg: E. Borstlap AH WOON: J. van den Bosch
Dírecteur-bestuurder Voorzitter



 . 1nleíding

De gemeente Haren, Woonborg en AH WOON sluiten prestatieafspraken. Met de prestatieafspraken

willen zíj een goede uitvoeríng geven aan volkshuísvestíng in de gemeente. Partíjen maken prestatíe-
afspraken op basis van de gemeentelijke woonvisíe aangevuld met de volkshuisvesteiijke woonagenda

van de víer gemeenten Aa eп Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo, het bod van Woonborg en het
standpuntendocument van AH WOON. Op grond van deze documenten zijn partíjen met elkaar ín

gesprek gegaan over de te leveren prestaties.

Partijen sluiten ín 2016 voor het eerst prestatieafspraken volgens de vereisten van de níeuwe Woning-

wet; in trípartíete samenwerkíng. Deze prestatíeafspraken zíjn een belangríjke stap ín het samen-

werkingsproces tussen gemeente, corporatíe en huurdersorganisatíe, en daarmee ook een moment van

leren en kennísmaken. Een samenwerkíngsrelatie waarop partijen trots zijn en die de komende jaren

verder vorm kríjgt.

De prestatieafspraken zijn opgebouwd ín drie delen, waarvan twee delen een looptíjd hebben van víjf

jaar en ééп deel jaarlijks wordt geactualiseerd:
• Dee1 1: afspraken over samenwerking (perspectief van vijf jaar);

• Dee1 2: afspraken over gezamenlíjke doelen en ríchtingen en een doorkíjk naar acties vanaf 2018 en

verder (perspectíef van vijf jaar);

• Dee1 3: concrete uitvoeríngsafspraken (perspectief 2017).

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



' Samenwerking

Gemeente, Woonborg en AH WOON weten elkaar steeds beter te vínden en wíllen deze posítíeve
ontwikkeling doorzetten. 1n januari 2016 hebben partíjen, gezamenlíjk met de drie overíge Woonborg-

gemeenten (Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo), reeds een algemene samenwerkingsovereenkomst

gesloten. Het gezamenlíjk uítwerken van prestatieafspraken ís een volgende stap die leídt tot meer
verbondenheid en onderlinge samenwerking tussen partíjen. E1ke partij draagt vanuít haar eigen ro1 bíj

aan een goede en respectvolle samenwerkíng, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen,

verantwoordelijkheden en inzichten. Partíjen maken híerover de volgende afspraken:

1. Gelíjkwaardígheíd van gemeente Haren-Woonborg-AH WOON. ledere partij heeft voor zíjn deel een

eígen verantwoordelíjkheíd voor een goed aanbod van sociale huurwoningen in Haren, nu en ín de

toekomst.

2. Partíjen onderschríjven dat een goede samenwerkíng en afstemmíng tussen partijen noodzakelíjk is

om tot goede prestatíeafspraken te komen. Partíjen streven naar structureel, constructíef overleg,

gerícht op de realísatíe van het gezamenlíjke doe1.

3. Partíjen overleggen tijdig en zo vaak a1s dat nodíg is voor de realísatie van het doel  van de

samenwerkíng. 1edere partíj ís gerechtígd het initiatíef tot overleg te nemen, zodra dat zijns ínziens

wenselíjk is voor de realísatíe van het gezamenlijk doe1. Partijen spreken elkaar aan a1s de (wíjze

van) naleving van de overeenkomst níet of onvoldoende bijdraagt aan het gemeenschappelíjke
doei.

4. Partíjen zíjn transparant en open en informeren elkaar a1s dat nodig en wenselíjk ís. Partijen streven

ernaar ter zake doende ínformatíe zo vroeg mogelijk met elkaar te delen.

5. Partíjen maken op basís van de actuele volkshuisvestíngsvísíe van de gemeente Haren prestatíe-

afspraken. Partijen respecteren elkaars ro1, verantwoordelíjkheíd en bíjdrage aan het gemeen-

schappelijke doe1.

6. De afspraken moeten haalbaar zijn en een goede balans hebben tussen volkshuisvestelíjke belangen

van e1k van de víer gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo.

7. Dít ís het eerste jaar dat we prestatieafspraken maken conform de níeuwe Woníngwet. Partíjen zíjn

het erover eens dat dít jaar vooral een aanloopjaar is dat a1s Ieerproces beschouwd mag worden.

Dít vraagt eníg pragmatisme. Het ís zaak om op hoofdlijnen richtíngen vast te leggen (waar mogelijk

concreet). Daarbij wordt een doorkijk gemaakt naar punten die volgend jaar uítgewerkt moeten
worden om dan concretere afspraken te kunnen maken. Bijvoorbeeld door het formuleren van een

procesafspraak richting prestatieafspraken ín 2018. Vanaf volgend jaar kunnen acties verder

geconcretiseerd worden.

8. De afspraken voor 2017 voorzien naast de ínhoudelíjke ríchtíngen ook in een agenda hoe partijen

de komende jaren kunnen samenwerken aan prestatieafspraken om zo een beter gestroomlíjnd
proces te krijgen waarín ieders ínbreng voldoende tot z'n recht komt.

9. Dit jaar beperken we ons tot afspraken tussen de gemeente Haren, Woonborg en AH WOON. Vanaf

volgend jaar worden de prestatíeafspraken integraal opgepakt met ín e1k geval Woonzorg

Nederland en Oe Huismeesters. 1n het eerste kwartaal van 2017 werken partíjen híertoe

kaderafspraken uít.

10. 1n het vervolg nodigen de gemeenten jaarlíjks, na ontvangst van de bíedingen, de corporaties en

huurdersorganisaties uít voor het maken van prestatieafspraken (dít in tegenstellíng tot de líjn
volgens de Woningwet, waarin corporaties uítnodígen). Gemeenten zijn ímmers in de nieuwe

context de gesprekspartner voor a11e corporatíes en huurdersorganisaties.



3 Prestatíeafspraken

Doe1 van de prestatíeafspraken is om gezamenlijk en ín goed overleg structureel bij te dragen aan een
goed aanbod van socíale huurwoníngen ín eígendom van Woonborg ín de gemeente Haren, nu en in de
komende jaren. Partíjen werken de prestatíeafspraken uit naar thema.

De activiteiten van Woonborg en AH WOON richten zích op de víer gemeenten Aa en Hunze, Haren,
Noordenveld en Tynaorlo. Dił betekent dat de meeste afspraken vergelijkbaar zijn voor e1k van de víer
gemeenten. Afspraken die specifiek gelden voor deze gemeente zijn ίп de tekst cursíef weergegeven.

3.1 Betaalbaarheíd

Doe1: Huurders uít de doelgroep voor de socíale huursector hebben woonlasten (huur, energíe,

gemeentelijke lasten) die passend zijn bij het ínkomen van hun huishouden. Uit woonlastenonderzoek

van de Drentse huurdersorganísaties en corporatíes, blíjkt dat boven een netto-woonquote van 30% het

betaalbaarheídsrísíco groot ís. Het vraagt een gezamenlijke inzet dít betaalbaarheidsrísíco tot een
mínímum te beperken.

Richtingen: Het gaat híerbíj om huurprijsopbouw en woonlasten. Een gematígd huurbeleíd ís nodíg om
de betaalbaarheíd en beschíkbaarheid te garanderen. De woonlastenbenaderíng staat centraal.

Energetísche woníngverbeteríng níet mag 1eiden tot stíjgíng van de índívíduele woonlasten.

Prestaties Woonborg 2017

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

betekent dat Woonborg een gemiddelde jaarlijkse huurprijsverhogíng van maximaal ínflatie en een

streefhuurniveau van 62% wettelíjk toegestane maximale huur hanteert, waarbíj de energie-

prestatie via 1abeling ís verdisconteerd in de punten, en daarmee de huurprijs.

12. Woonborg evalueert medio 2017 het geformuleerde beleid ten aanzien van streefhuurníveaus. Zíj

betrekt de gemeente en AH WOON bíj de evaluatie. 1n de evaluatie is er in het bijzonder aandacht

voor: verschillen in prijs-kwalíteitverhouding binnen de bestaande voorraad, betaalbaarheíds-

effecten, huurpríjsopbouw en mensen die "te duur scheefwonen.

13. Woonborg past índíen nodig op basís van de evaluatíe haar huurpríjsbeleid aan binnen de kaders

van deze prestatíeafspraken, en vraagt hiervoor advies bíj AH WOON, conform de Wet overleg
huurders verhuurder.

14. Woonborg hanteert voor minimaal 80% von haar bezit ín de gemeente Haren een huurprijs tot de
eerste�aftoppingsgrens�(€586,68� ).

Prestatíes gemeente 2017

15. De gemeente onderzoekt in 2017 de mogelíjkheden voor het innen van riooIheffing via de gebruiker,
in plaats van de eigenaar van de woningen (Woonborg). Haar standpunt hierover 6epaalt zij uíterlijk
1 ju1i 2017. 1n haar afweging neemt de gemeente mee welke (personele) effecten dit heeft op de
σdmίnístrσtίeve druk bíj de gemeente en wat dit betekent voor de (personele) lasten en het
investeringsvermogen van Woonborg. Ook onderzoekt de gemeente de moge/ijkheden voor het

' A11e іп dit stuk genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2016.



verstrekken van compensatie via de bijzondere bίjstand voor de laagste inkomens (huřshoudens met
een inkomen tot 100% bijstandsniveau).

16. Bίj nieuwbouwlocaties waar socřale huurwonřngen worden gerealiseerd hanteert de gemeente
socíale grondprijzen, conform de Nota Grondbeleid.

Prestatíes AH WOON 2017

17. AH WOON biedt huurders ondersteuníng bíj het beter en meer gebruik maken van regelingen zoals

huurtoeslag en zorgtoeslagen.

18. AH WOON heeft de ambitie om gemeentelíjke beleidsontwikkelíngen op het terrein van armoede-

en mínímabeleíd, gemeentelíjke heffíngen en volkshuísvestíng índíen nodíg te béinvloeden.
19. Aansluitend op de actuele Overeenkomst Huurbeleíd met Woonborg, bereidt AH WOON, ín

samenwerkíng met Woonborg, een Overeenkomst Huurbeleid íngaande 2019 voor.

20. AH WOON en Woonborg evalueren gezamenlijk Servícekosten en Fonds K1ein Onderhoud.

Doorkijk naar 2018 eп verder.
21. Woonborg past, onder voorbehoud van de evaluatíe, haar streefhuurniveau aan richtíng 59%

wettelíjk toegestane maximale huur in 2018.

22. lndien wettelijk mogelíjk za1 Woonborg ínkomensafhankelijke huurverhogíng bíj huíshoudens met
een inkomen boven € 39.874 toepassen, ter bestríjding van de "goedkope" scheefheíd.

3.2 Beschíkbaarheid

Doe1: Woníngzoekenden voor een socíale huurwoníng kunnen ín een door hen gewenste gemeente
binnen het werkgebied van Woonborg bínnen een redelíjke termijn een bíj hun gezínssituatíe passende

woning vínden. Het uitgangspunt is een (nader te bepalen) acceptabele actíeve zoektijd voor regulíer
woningzoekenden (dat wí1 zeggen van het eerste moment van reageren tot het moment van toewijzing).
Ríchtíngen: Het gaat hierbíj om eeп gedeeld bee1d van de druk op de socíale huurvoorraad en de
beschikbaarheíd van woningen. Voor 2017 behouden van de huídíge sociale huurwoningvoorraad in de

gemeenten. Een nadere uítsplítsing naar woníngtype, príjs en (hoofd)kern ís nodig, om optimaal aan te
sluiten bíj de vraag. Jaarlijks monitoren van de gewenste beschikbaarheíd van de kernvoorraad.

Doelstellingen en portefeuíllestrategíe períodíek afstemmen op de gewenste beschíkbaarheid.

Ook de huisvestingsopgave voor statushouders heeft betekenis voor de beschikbaarheid van sociale
huurwoníngen. Dit ís bij afspraken over bijzondere doelgroepen verder uitgewerkt.

Gezamenlíjke prestaties 2017

23. Partíjen bepalen gezamenlíjk voor 1 meі 2017 een norm voor maximale actíeve zoektíjd van
woningzoekenden, waarbíj zíj specífieke aandacht hebben voor doelgroepen met lange zoektijden.

Híerbíj bepalen zíj gedeelde normen ten aanzíen van vraag en aanbod op een gezonde

woníngmarkt.
24. De gemeente, Woonborg en AH WOON hebben vooralsnog geen gedeeld beeld van de behoefte

aaп sociale huurwoningen. Dat maakt het lastig om іп deze fase nadere afspraken te maken over
beschikbaarheíd. Partíjen werken in het eerste kwartaal van 2017 aaп een monitor van vraag en
aanbod rond de gewenste beschikbaarheid van socíale huurwoníngen. Ook bepalen partijen de
índícatoren, meetmomenten en eventuele tussenrapportages van de monítor. Woonborg neemt

hiertoe het ínítiatíef.



25. Omdat er voor 2017 nu nog geen gedeeld bee1d ís, ís de gemeentelíjke woonvísíe leídend naar
aantallen woníngen van Woonborg in de kernvoorraad. 1n Haren gaat het om circa 980 woon-
gelegenheden van Woonborg.

26. Partijen evalueren in 2017 gezamenlíjk het systeem voor woonruímteverdelíng en hebben daarbij

aandacht voor de mogelijkheden rond doorstromíng.

Prestatíes Woonborg 2017

27. Vóór 2017 analyseert Woonborg haar wachtlíjsten, mede ín relatíe tot toekomstprognoses, om tot

een beeld te komen dat díent a1s nulmeting. Hierbíj wordt onderscheid gemaakt naar kernen en

typen. 1n samenspraak met AH WOON en de gemeente stelt Woonborg vast welke índícatoren
nodíg zijn om zicht te hebben op het gewenste sociale huurwoníngaanbod.

28. Woonborg zet verkoop voor 2017 іп beperkte mate voort, voor blokken die reeds geknipt zijn; dus
geen níeuwe verkoop. Redenen voor verkoop zijn: behoud van ínvesteríngscapacíteít,

portefeuílleoptimalísatie, verwachtíngen bij bewoners en omwonenden (betrouwbaarheíd), en

noodzakelijke extra ínvesteríngen a1s woningen ín exploítatie blijven.

29. Woonborg verkoopt in 2017 círca 2 woníngen in de gemeente Haren.

30. Woonborg zorgt voor goede communícatie over nut en noodzaak van voorgenomen verkoop
richting bewoners (en de gemeente).

31. Woonborg heeft geen íntentie tot aanvullende verkoop in 2017. Bíj níeuwe voornemens tot
verkoop ínformeert zij de gemeente en AH WOON jaarlíjks voor 1 mei en neemt zíj beíde partíjen

mee in haar afwegingen. Pas na overeenstemmíng met AH WOON en de gemeente verwerkt zíj dít
ín het bod voor de komende període.

Prestatíes gemeente 2017

32. De gemeente faciliteert Woonborg in geval van nieuwbouw en transformatíe door tíjdíg procedures
te starten en deze waar mogelíjk te versnellen.

Prestatíes AH WOON 2017

33. AH WOON blíjft aandríngen bij Woonborg op het verkrijgen van ínzicht in de wachtlijstproblematiek

met betrekkíng tot de oorzaken en effecten van ínschríjf- en zoektíjden.

34. AH WOON blíjft aansturen op het realiseren van gevarieerd woningaanbod naar woningtype en
huurprijs voor diverse doelgroepen.

35. AH WOON stimuleert jongeren zích in te schríjven a1s woníngzoekende.

36. AH WOON za1 vanuit haar praktijkervaring individuele casuîstíek ten aanzíen van (beperkte)

beschikbaarheíd van sociale huurwoningen melden bij Woonborg, om met hen te analyseren waar

zích knelpunten voordoen. Deze meldingen betrekken partíjen bij de monitor van vraag en aanbod.

Doorkíjk naar 2018 en verder

37. Partíjen monítoren jaarlijks zo vroeg mogelijk in het eerste kwartaal vraag en aanbod over het
voorgaande jaar om de druk op de socíale huurwoníngvoorraad in bezít van Woonborg ín beeld te

brengen.

38. Woonborg realiseert ongeveer 70 socíale huurwoníngen in de període 2019 tot en met 2021 in de

gemeente Haren.

39. Afhankelijk van de gezamenlijke analyses is Woonborg voor 2018 en verder bereíd om haar

vastgoedstrategíe desgewenst te herijken.

40. Afhankelijk van de gezamenlijke analyses is de gemeente voor 2018 en verder bereíd om haar
woonbeleid desgewenst te herijken.



41. Afhankelíjk van de gezamenlijke analyses za1 de gemeente via het bestemmíngsplan gebieden

aanwijzen voor de realisatie van sociale huurwoningen.

3.3 Kwalíteít van de woníngvoorraad

Doe1: Woonborg bíedt haar huurders woníngen die veílíg zijn, energiezuiníg zíjn, een gezond binnen
klímaat hebben en een functionele gebruíkskwaliteít.

Ríchtíngen: Kwalíteit is een breed begrip. Volgens het (geactualíseerde) convenant energíebesparíng ís
de ambítie gemíddeld energíelabel B op 31 december 2020 (om te vormen naar Energie-lndex/E1 1,25).

Voorrang wordt gegeven aan woningen met een laag 1abe1 (E of slechter). Dit geldt voor woningen die
de komende mínimaal vijftien à twintíg jaar ín exploítatíe blijven. Om a11e huurders híervan te laten
profíteren streven we voor a11e woníngen die langjarig in exploitatíe blijven naar mínímaal 1aЬe1 C(ofwel
E1 tussen 1,41 en 1,80 ín 2025). Níeuwbouw in príncipe levensloopgeschíkt (conform WoonKeur) en
rolstoeltoegankelijk. Blijvend aandacht voor geluídsoverlast in woningen.

Afspraken over Ievensloopgeschiktheid en het aanpassen van woningen ten behoeve van zorg-
behoevenden komen terug bij de afspraken over wonen en zorg.

Prestatíes Woonborg 2017

42. Níeuwbouw van Woonborg wordt gebouwd volgens "Nu1 op de Meter".

43. Woonborg verbetert ín 2017 5 woníngen naar 1abe1 A++ (Nu1-op-de-meter) op locatie Windeweg en

10 woningen met 1abe1 B a1s uitgangspunt op locatíe Korhoenlaan. Daarnaast verbetert zij

incídenteel woníngen bij mutatíe. Vast onderdeel van het verbeterprogramma is het upgraden van

het casco en índien nodig vernieuwíng van keuken, toílet en badkamer. Waar nodíg combíneert zíj

deze verbeteringen met verbetering van de toegankelíjkheid. Bij de bepaling van de definítieve
huurprijs betrekt Woonborg dat de individuele woonlasten da1en. Woonborg informeert de

gemeente en AH WOON over de keuzes die zíj maakt rondom duurzaamheíd, inclusíef

duurzaamheidsinvesteringen. 1n bíjlage 1 ís een overzicht opgenomen van woníngverbetering door
Woonborg.

44. Eeп aantal woníngen blíjven de komende jaren 1abe1 E, F of G houden. Dit zijn woníngen waar de
komende 15 jaar verkoop of sloop wordt voorzien. Woonborg geeft de gemeenten en AH WOON

ínzícht ín welke woningen 1abe1 E, F en G behouden. 1n 2017 werken partijen voor de prestatíe-

afspraken 2018 uít hoe zíj omgaan met deze woníngen.

45. Woonborg plaatst zonnepanelen op 200 woningen in de gemeente Haren in 2017. Dit Ieidt niet tot
huurverhoging voor zittende huurders.

46. Woonborg geeft in 2017 aan hoe zíj haar ambítíe omvormt naar de níeuwe meeteenheid Energíe

lndex (E1).

Prestatíes gemeente 2017

47. De gemeente za1 waar mogeHjk het initiatief nemen om commerciële partίjen, corporaties en
huurdersorganisaties aan elkaar te verbinden om tot gezamenlijke duurzaamheidsprojecten te
komen en/of kennis uit te bouwen(binnen de kaders van de Woningwet). De gemeente houdt
hiertoe ook relevante subsidieregelíngen in de gaten, en za1 portners hierover informeren.

48. De gemeentelijke ínzet ís gericht op het leveren van financíeel maatwerk a1s het gaat om het
toegankelijker en beter bewoonbaar maken van huurwoníngen voor mensen met een Wmo-

índícatíe. Dít ís onder "wonen en zorg" verder uítgewerkt.



Prestatíes AH WOON 2017

49. Binnen AH WOON een Werkgroep Basiskwalíteit opríchten, waarín huurders vanuít hun perspectíef

onderzoek verríchten naar de vereíste basískwalíteít per type woníng. Zíj deelt de resultaten met de

gemeente en Woonborg.

50. Mogelíjkheden onderzoeken voor het aanstellen van NOM-Energiecoaches voor het begeleiden van

huurders bíj het bewonen van een NOM-woníng.

Doorkíjk naar 2018 en verder.

51. Woonborg zet naast betaalbaarheíd ook verduurzaming voorop. Doe1 ís gemiddeld 1abe1 B op 31

december 2020 en werken aan de Drentse Energíedeal, ook ín Haren, van a11e woníngen ín 2040

energíeneutraal. Dít pakt Woonborg op a1s hiervoor in de toekomst technieken beschikbaar zíjn.

52. Jn 2016 had 56°o van de huidige woningen een energielabelA of B eп 22% eeп 1abe1 C, in 2021 geldt
voor 74% van de huidige woningen een 1abe1 A of 8 eп voor 16% eeп 1abe1 C.

53. 1n 2018 staan geen woningen op de planning voor projectmatίge verbetering met 1abe1 B a1s

uitgangspunt. 1n 2019 en 2020 gaat het om respectievelijk 8 eп 11 woningen.

3.4 Huísvestíng bíjzondere doelgroepen

Doe1: Huíshoudens met een urgente woonbehoefte verdíenen extra zorg en aandacht. Ambítíe ís dat zij

bínnen een half jaar een woning vinden, bíj voorkeur sneller. Verdrínging van regulier woningzoekenden
door urgent woningzoekenden moet tot een minimum beperkt zijn tot circa 20% van de toewijzíngen.
Dít ís onderwerp van het wachtlijstonderzoek.

Ríchtingen: Onder bíjzondere doelgroepen verstaan we: wettelijk urgenten a1s mantelzorgers en-

ontvangers, personen die ín blíjf-van-míjn-líjfhuízen verblíjven en vergunnínghouders die voor de eerste

keer een woning zoeken. Daarnaast geldt a1s urgentíesítuatie: alleenstaanden met thuiswonende

minderjarige kinderen die dakloos dreígen te worden. Voor hen moeten voldoende betaalbare huis-
vestingsmogelíjkheden zijn. Verdringing van regulíer woníngzoekenden door het toekennen van

urgenties ís een gegeven, dat tot een minimum beperkt moet worden. Dat vraagt een terughoudende
opstelling ten aanzíen van urgentíecategoríeën. Het wachtlíjstonderzoek moet zicht bíeden op groepen
die ín de knel komen en de mate van verdrínging. Op basís waarvan urgentiecategoríeën mogelijk

worden heroverwogen.

Gezamenlíjke prestatíes 2017

54. De gemeente vraagt Woonborg na eventuele aanpassíng van de Huisvestingswet, bíj toepassing van
de urgentíeregelíng vergunnínghouders te beschouwen a1s urgente doelgroep.

55. Gemeente en Woonborg dragen bíj het huisvesten van vergunninghouders gezamenlíjk zorg voor
begeleídíng en voor communícatíe met de buurt, waar nodíg in afstemmíng met Vluchtelíngenwerk.

Prestatíes Woonborg 2017

56. Woonborg heeft aandacht voor spreíding van bijzondere doelgroepen in een wijk of buurt.

57. Voor woningzoekenden met thuíswonende mínderjarige kínderen die dakloos dreígen te worden,

hanteert Woonborg onder voorwaarden een urgentíeregelíng. Zíj kunnen doorgaans binnen een

half jaar worden gehuisvest.

58. Voor vergunnínghouders wí1 Woonborg naar rato van haar aandeel huurwoníngen ín de gemeente
Haren de taakstellíng realíseren. Om dit te bewerkstelligen neemt Woonborg índíen nodig ríchting
gemeente het ínítíatíef om in gezamenlíjkheíd níeuw aanbod voor vergunnínghouders te realíseren.



59. Woonborg monítort of de doelstellíng ten aanzien van toewíjzíng aan bíjzondere doelgroepen

wordt gerealíseerd: circa 20% van de woníngen toewíjzen aan bíjzondere doelgroepen. Bij

structurele overschrijding van de norm treedt Woonborg in overleg met de gemeente en AH

WOON.

Prestatíes gemeente 2017
60. De gemeente stimuleert zo nodíg samenwerkíng tussen corporatíes en marktpartíjen (vastgoed-

eigenaren) ten aanzien van a1 dan niet tíjdelíjke huísvestíng bijzondere doelgroepen.
61. De gemeente ís primair verantwoordelijk voor realísatíe van de taakstellíng en voor begeleídíng en

integratíe van vergunninghouders.
62. De gemeente ínformeert Woonborg ieder kwartaal over de voortgang van huísvesting van

vergunnínghouders.

Doorkijk naar 2018 en verder.

63. Mocht er aanleidíng toe zíjn dan za1 de gemeente de urgentíeproblematiek nader onderzoeken, en
op basís daarvan eventuele maatregelen nemen. Dit ín het lícht van haar verantwoordelijkheid

vanuit de Huisvestingswet.

3.5 Wonen en zorg

Doe1: Mensen blíjven steeds langer zelfstandíg wonen, ook met een zorgbehoefte. De kwaliteít van de
woníng en woonomgeving ondersteunt de zelfstandigheíd. Ambitie is voldoende aanbod te hebben van
bij de zorgbehoefte passende toegankelíjke woningen ín een toegankelijke woonomgeving.
Richtingen: De vergríjzing zet de komende jaren door en mensen wonen steeds vaker langer zelfstandig.
Ook leídt de extramuralíseríng van de zorg ertoe dat kwetsbare doelgroepen een plek moeten vinden ín
de reguliere woningvoorraad. Dan gaat het om ouderen en/of inensen met een beperking. lnzetten op
bewustwordíng van eígen verantwoordelíjkheíd, waarbíj het kan gaan om het aanpassen van de woning

(voorzienbaarheíd) of het verhuizen naar een geschíkte woníng. Enerzijds door doorstromíng te

bevorderen, om passende woningen beschíkbaar te krijgen voor zorgdoeIgroepen. Anderzijds door

woníngen aan te passen, waarbíj de inspanningsverplíchting in toenemende mate ligt bíj de ínwoners
ze1f.

Gezamenlíjke prestatíes 2017
64. 1n 2017 verkennen de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo gezamenlijk

mogelijkheden voor een pilot ten behoeve van een betere doorstromíng vanuít en naar zorg-

geschíkte woníngen (instroom en uítstroom), bijvoorbeeld door ínzet van een wooncoach en andere
(innovatieve) maatregelen

65. Om tot een effíciënte ínzet van het Wmo-míddelen te komen, wíllen partijen aangepaste woníngen
beschikbaar houden voor de doelgroep. Voor mensen met een índícatíe voor een Wmo-woning-
aanpassíng geldt een primaat, wat betekent dat zíj eerst zíjn aangewezen op een reeds beschíkbare
aangepaste woníng alvorens hun woníng aangepast wordt. Partíjen spreken af:
o De gemeente regístreert vanaf 1 januari 2017 grote bouwkundige woníngaanpassingen en

informeert hierover Woonborg.

; Woonborg houdt reeds (Wmo-)aangepaste woningen na vríjkomen voor een nader te bepalen
període beschikbaar voor huíshoudens met een indícatie voor Wmo-aanpassingen in



combinatie met een verhuísplícht. Ook stelt zíj de gemeente op de hoogte van het vrijkomen
van dergelíjke woníngen.

a Partijen maken híerover in 2017 nadere procesafspraken.

Prestaties Woonborg 2017

66. Bíjdrage leveren aan de afstemming wonen en zorg onder regíe van de gemeente. Dit doet zij door
personele inzet ín bestuurlijk en ambtelijk overleg en samenwerking met het W1JZ-team en de
ínterventieteams.

67. Realiseren bijzondere woonvorm/woongroep voor de Hestia-groep ίп Oosterhaar in 2016/2017.
68. Ouderen verleíden om te verhuízen naar een toegankelíjke levensloopgeschíkte woníng.

Prestatíes gemeente 2017

69. De gemeente voert regie op de afstemming van wonen en zorg. Dit doet zij door partijen vanuít
wonen, welzíjn en zorg bíj elkaar te brengen en in te zetten op:

c zícht creëren op wensen van clíënten en organísatíes, eп beschíkbaar aanbod van organísatíes;
o zícht creëren op de behoefte vanuít inwoners van de verschíllende kernen;

o activiteíten van partíjen ín samenhang en afstemming te plannen en te organíseren.

70. Met inachtnemíng van de eígen verantwoordelíjkheíd van inwoners ís de gemeente verant-

woordelijk voor ondersteuníng bíj het aanbrengen van Wmo-voorzieníngen. Dit betekent onder
meeг�dat�kleíne�woníngaanpassingen�niet�meer�worden�gefacílíteerd�(zoals�een�verhoogd�toílet�en
beugels, deze voorzieníngen zijn nader bepaald in het kader van de Wmo-beleídsregels). Om het

proces van aanbrengen van voorzieningen te stroomlíjnen onderzoekt de gemeente of het

realiseren van Wmo-voorzieningen ín de woníng voor huurders van Woonborg gedelegeerd kan
worden ríchtíng Woonborg, volgens een nader te bepalen proces en crítería.

Prestatíes AH WOON 2017

71. Belevíngen en sígnalen van huurders worden doorgeleid naar de desbetreffende ínstantíe.

72. Nader onderzoek instellen naar de uitvoeríng van de Wmo(procedure) per gemeente in relatie tot

woningaanpassing en actie waar verbeteríngen wenselíjk zijn.

73. Bíj de gemeente blíjven aandringen op het ontwikkelen van varianten voor sociale huurders van de

Blíjvers- en Zonneleníngen. Ook blíjft AH WOON goede voorbeelden en ervaríngen elders volgen en
informeert de gemeente hierover.

Doorkijk naar 2018 en verder

74. 1n het kader van de extramuralíseríng en de vergrijzíng monitoren Woonborg en de gemeente, in
samenwerking met zorgínstellingen, de ontwikkeling en woonbehoeften van zorgbehoevende

ouderen of overíge doelgroepen met een zorgbehoefte die door extramuralísering niet meer ín een
instelling terecht kunnen.



3.6 Kleíne Icernen

Doe1: Woningzoekenden die in een specífieke kleíne kern wíllen blíjven wonen, en op basis van hun

inkomen aangewezen zijn op de sociale huur, moeten hier binnen een redelíjke termijn een passende

woning kunnen vinden.

Richtingen: De opgaven ín de kleíne kernen onderscheíden zich van die in de hoofdkernen. Terug-
trekken uít de kleíne kernen en afbouwen van bezít ís níet vanzelfsprekend. Ook kleine kernen kunnen

níet zondermeer worden uítgesloten van nieuwbouw, herstructureríng of renovatíe. Dít vraagt om
maatwerk per kern.

Prestatíes Woonborg 2017

75. Behoud positie in de kleíne kernen, en niet actíef terugtrekken.

Prestatíes gemeente 2017

Voor activiteiten van de gemeente, zie de prestaties onder leefbaarheid.

Prestatíes AH WOON 2017

76. signalen van huurders oppakken en ínbrengen in de relevante overlegsituaties.

3.7 Leefbaarheíd

Doe1: Het woongenot van huurders strekt zích uít naar de fysíeke en socíale woonomgeving. Ambitíe ís

een leefbare woonomgevíng voor a11e huurders.

Ríchtíngen: lnzet voor leefbaarheid ís gerícht op eeп personele bijdrage aan de sociale wíjkteams, en ter
verbeteríng van de openbare ruímte in de dírecte omgevíng van het woníngbezít van Woonborg.
Overlastsítuatíes rond sociale huurwoningen van Woonborg ín kernen, wíjken en buurten worden aan-

gepakt en zoveel mogelijk voorkomen ín samenwerking tussen gemeente, Woonborg en maat-

schappelijke partners.

Gezamenlíjke prestaties 2017

77. Gemeente en Woonborg organiseren jaarlíjks (voor het eerst in 2017) wíjkschouwen waarín zij per

wijk of buurt, zo nodig samen met bewoners en organísatíes, bezien welke actíes ondernomen
moeten worden op het gebíed van leefbaarheíd. AH WOON wordt actief betrokken bíj de

voorbereidingen van de wíjkschouwen.

Prestatíes Woonborg 2017

78. lnzet drie medewerkers wíjkbeheer, overlast en leefbaarheíd die ook ín Haren acteren.

79. Woonborg treedt signaIerend op vanuit het perspectief wonen ríchtíng het WlJZ-team en het
interventieteam en overlegt hierover maandelíjks.

80. Bemíddelen bij índívíduele overlastsituaties.

81. lnzet op voorkomen van oplopende huurachterstanden, door snelle íncasso en persoonlijke

begeleiding bíj huurachterstanden. Eventueel worden situatíes onder de aandacht gebracht van het

W1JZ-team en het ínterventíeteam. Samen met de gemeente werkt Woonborg een nader samen-

werkíngsprotocol uit.



82. Woonborg zet, net a1s voorgaande jaren, in 2017 círca € 210.000 (inclusíef personeelslasten) in ten
behoeve van leefbaarheíd in haar gehele werkgebied. lnzet van dít budget ís passend bij de 1okale

vraagstukken en valt bínnen de kaders van de Woníngwet.

Prestatíes gemeente 2017

83. De gemeente draogt zorg voor het goed functíoneren van het W11Z-team, met a!s onderdeel daarvan

het interventieteam dat snel handelt bij noodgevallen en zorg draagt voor het snel opvolgen van
noodgevallen. Van daaruit zorgt de gemeente voor een goed relatiebeheer met Woonborg.

84. De gemeente onderzoekt de mogelίjkheden voor een algemene voorziening ter voorkoming van
terugval bij schuldenproblematiek en voor het  leveren van individueelf inancieel maatwerk.

Prestatíes AH WOON 2017

85. AH WOON heeft een open en uitnodigende houdíng voor sígnalen van huurders rondom allerhande

aangelegenheden.
86. Ondersteuníng op verzoek van huurders om probiemen of signalen onder de aandacht brengen van

relevante organisatíes.

87. 5ígnalen van huurders oppakken en inbrengen in de relevante overlegsítuatíes.

88. Het meedenken ín het opstarten van een pílot voor ontwíkkeling van buurt- of wíjkplannen.

Doorkíjk naar 2018 en verder.

89. Vooralsnog gaan partíjen uít van het contínueren van de leefbaarheidsaanpak. Afhankelijk van de

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

herzíen.



4 Agenda 2017

Om te komen tot een werkbare en zich ontwikkelende samenwerkíng en prestatieafspraken, zíjn

volgende stappen jaarlijks van meerwaarde:

Eerste kwartaal: evaluatje van de uitvoering in het voorgaandejaar en voorbereiding bod
1n het eerste kwartaal van 2017 werken partíjen aan een monítor van vraag en aanbod rond

beschíkbaarheid van socíale huurwoningen. Dít op basís van de wachtlijstenanalyse die Woonborg
uitvoert. Het gaat híerbíj om het creëren van een gedeeld beeld van de druk op de sociale

huurwoningvoorraad en de beschikbaarheid van woningen, dat díent a1s nulmetíng. Zo vroeg mogelíjk ín
het eerste kwartaal van 2018, en volgende jaren, monítoren partijen de ontwíkkeling van vraag en
aanbod over het voorgaande jaar. Ook evalueren zij de voortgang van de uítvoering van

prestatíeafspraken naar ínhoud en proces. Dít a1s opmaat naar de níeuwe afspraken. Dít vormt de basis

voor�de�verantwoordíng�door�Woonborg�in�haar�volkshuísvestíngsverslag,�dat�uíterlijk�1�meі�moet�zíjn
íngediend.

Tot slot benutten we het eerste kwartaal van 2017 om het proces rond de totstandkoming van deze
eerste set prestatíeafspraken te evalueren.

De voorbereidingen voor het bod starten eveneens ín het eerste kwortaal. Onderstaand is dit toegelícht.

Tweede kwartaal: opstellen bod en opstart cyclus prestatieafspraken
Woonborg start vroeg in 2017 met het opstellen van haar begrotíng voor het volgende jaar. Om te
waarborgen dat relevante onderwerpen voor de prestatíeafspraken 2018 worden meegenomen in de

begroting, werken we in het eerste en tweede kwartaal van 2017 aan het opstellen van een concept-
bod. Het concept-bod ís uiterlijk ín mei gereed en bevat de hoofdlijnen voor de prestatieafspraken 2018.

Woonborg neemt AH WOON en de gemeente mee in de afwegingen die zij maakt in haar

meerjarenbegrotíng en in het toelíchten van de jaarrekeníng van het voorgaande jaar. Zíj geeft nadere
toelichting op de fínancíële onderbouwing van het concept-bod ríchting AH WOON en gemeente, met
aandacht voor de relatie met de ínvesteríngsruímte van de corporatíe en voor de gekozen

uítgangspunten rond financíële contínuïteit. Bovendíen geeft Woonborg aan welke prestaties zij van de
gemeente en de AH WOON nodíg heeft om een effectieve bíjdrage te kunnen leveren aan de

volkshuisvesting ín Haren.

Na opstellen van het concept-bod víndt op bestuurlijk níveau afstemming plaats over het defínítíeve bod

van Woonborg. Uíterlijk ín juní díent Woonborg het definítíeve bod, dat ís afgestemd met AH WOON, in

bíj de gemeente. Zodoende kunnen partijen voor de zomer starten met het maken van

prestatíeafspraken voor het jaar 2018.

Vanafjuni tot november: werken aan prestatieafspraken
1п juní bespreken partíjen op bestuurfíjk níveau het bod van Woonborg. Na bestuurlijke besprekíng
wordt het bod vrijgegeven voor het proces om te komen tot prestatíeafspraken. Een werkgroep op
ambtelijk niveau begeleidt de totstandkoming van de prestatieafspraken.

Aandachtspunt voor 2017 ís de afstemming met ín e1k geval Woonzorg Nederland en De Huísmeesters.

Partijen wíllen komen tot gezamenlíjke prestatieafspraken. Zij bepalen uíterlijk vóór 1 julí 2017 eeп
gezamenlijke werkwijze. De gemeente nodígt na ontvangst van de bíedingen, de corporatíes en

huurdersorganísatíes uit voor het maken van prestatieafspraken (dít in tegenstellíng tot de lijn volgens
de Woningwet, waarín corporatíes uítnodígen). Gemeenten zíjn immers in de níeuwe context de
gesprekspartner voor a11e corporatíes en huurdersorganísaties.



15 november: presta tieafspraken
We ronden uiterlijk 15 november de prestatíeafspraken voor de komende twee jaar, en met een
doorkijk naar vijf jaar, af zodat besluítvorming tijdig voor 15 december plaatsvindt. Woonborg draagt
zorg voor het índíenen van de prestatieafspraken bíj de Autoríteit Woníngcorporaties.



Bíjlage 1- Woníngverbeteríng door Woonborg

Verbetering naar Labe1 B ín de gemeente Haren
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