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Voorwoord Prestatieafspraken

Willen presteren
Wil is wet

De wet schrijft voor dat gemeente, huurdersvereniging en corporatie samen tot
prestatieafspraken moeten komen. In Zevenaar is dit niet slechts een 'moetje' maar
willen we ook graag gezamenlijk tot prestatieafspraken komen. We kiezen er voor om dit
samen te doen met de drie corporaties, de drie huurdersverenigingen en de gemeente.
Dat doen we omdat we er in geloven dat we samen verder komen.
7 partijen met 1 doel
Alle 7 partijen hebben namelijk hetzelfde doel voor ogen: betaalbaar en tevreden kunnen
wonen in de gemeente Zevenaar. Om dat te bereiken zetten we allemaal graag ons beste
beentje voor. Hoewel we allemaal graag willen en ons einddoel hetzelfde is, was het toch
niet eenvoudig om te komen tot een overzichtelijke, realistische en concrete set van
afspraken. In het proces bleek dat iedereen toch net een ander accent legde of een ander
punt het belangrijkste vond. Dat vroeg heel wat overleg en afstemming, ook met ieders
achterban. In het proces van het tot stand komen van deze prestatieafspraken was het
geven en nemen en soms wat water bij de wijn doen.
Van proosten naar waarmaken

We zijn er trots op dat het is gelukt om gezamenlijk met 7 partijen tot deze afspraken te
komen. Zodra de handtekeningen zijn gezet en we daarop hebben geproost, begint het
echte werk pas echt. Want afspraken maken is één ding maar ze waarmaken is veel
belangrijker. Daar gaan we in 2019 samen mee aan de slag en we hebben er vertrouwen
in dat deze afspraken daarvoor een waardevolle basis zijn.

Thematische afspraken 2019
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Procesafspraken
Voorraadbeleid: liberalisatie, verkoop, nieuwbouw en aankoop
Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
Huisvesting van specifieke groepen
Kwaliteit en duurzaamheid van woningen
Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

3
Prestatieafspraken 2019 gemeente Zevenaar

O. Procesafspraken

Partijen stellen in het eerste kwartaal een raamwerkovereenkomst op voor de periode
2020 - 2024. In het eerste bestuurlijk overleg prestatieafspraken wordt de
raamwerkovereenkomst vastgesteld. Het betreft een uitwerking met de onderwerpen en
thema's en inhoudelijke afspraken op basis van de biedingen voor 2019. Na vaststelling
wordt de raamwerkovereenkomst aangevuld op basis van de nieuwe biedingen. De
raamwerkovereenkomst wordt formeel bekrachtigd bij het ondertekenen van de
prestatieafspraken in december 2019.
Proceseigenaar: Marcel Jeths
Afronding: Q1

C

1. Voorraadbeleid

Er is schaarste aan sociale huurwoningen. Het is daarom wenselijk inzicht te hebben in
wijzigingen in de samenstelling van de voorraad sociale huurwoningen. In de
gemeentelijke Woonvisie staat de verwachting dat de behoefte aan sociale huurwoningen
gelijk blijft. Wel is er een veranderende kwalitatieve vraag. De vraag naar levensloop
geschikte woningen en kleine eengezinswoningen neemt toe door de vergrijzing en
gezinsverdunning. Kwantitatief betekent dit dat tegenover de sloop, liberalisatie of
verkoop van een huurwoning de toevoeging van nieuwe sociale huurwoning moet staan.
Kwalitatief betekent dit dat we bij nieuwbouw of renovatie aansluiten bij de veranderde
woonwensen.
1. Gemeente en corporaties willen meer inzicht in het verhuisgedrag van jongeren
(tot 23 jaar en 23 tot 28 jaar). Corporaties registreren welke jongeren de woning
accepteren en wat de redenen voor jongeren zijn om de woning te weigeren.
Gemeente houdt een exit onderzoek onder jongeren die de gemeente Zevenaar
verlaten.
In het eerste kwartaal leggen wij de werkwijze vast. Uitvoering start 1 april 2019.
De eerste analyse wordt afgerond in Q3 2019 en de resultaten worden tijdens de
informatieve raadsbijeenkomst in oktober/ november gepresenteerd. Partijen
doen tevens een aanbeveling over het vervolg van deze pilot.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q1
2. Corporaties zijn terughoudend met het aan en verkopen van huurwoningen.
Corporaties maximeren de verkoop in 2019 tot:
• Baston Wonen: 10 woningen
• Vryleve: 5 woningen
• Plavei: 2 woningen
In 2019 werken we gezamenlijk in de raamwerkovereenkomst verder uit hoe we
omgaan met de ontwikkeling van de totale huurvoorraad, de kwaliteit van te
verkopen huurwoningen, toevoeging van nieuwbouw woningen, etc.
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Vryleve start de bouwt van 18 woningen (NOM of NOM-ready) in Herwen.
Proceseigenaar: Mieke van der Steen
Afronding: Q4 2019

4. Gemeente en Vryleve stellen in Q2 vast hoe, waar en op welke schaal het
concept van de HAB-woning (NOM) gerealiseerd kan worden in de gemeente
Zevenaar.
Proceseigenaar: Mieke van der Steen
Afronding: Q2 2019
5. De gemeente vertaalt de Liemerse Woonagenda in een kwalitatief afwegingskader
woningbouw. Deze wordt in Q2 formeel vastgesteld binnen de gemeente. De
gemeente betrekt partners op woningmarkt, waaronder corporaties.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q2 2019
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2. Betaalbaarheid en bereikbaarheid van de voorraad

Wij zetten in op evenwicht in de slaagkans tussen verschillende leeftijdscategorieën.
Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen de slaagkansen van verschillende
leeftijden. Uitgangspunt is hierbij dat de slaagkans in Zevenaar minimaal gelijk blijft of
verbetert. De positie van jongeren, die een relatief lage slaagkans hebben, vraagt hierbij
om aandacht. Daarnaast willen we in beeld hebben of de groep met een inkomen net
boven de € 38.035,- door de nieuwe regels over passend toewijzen voldoende
perspectief heeft op woonruimte.
We volgen de discussie in Den Haag omtrent de roep om inkomensafhankelijke
huurverhoging en de discussie rond het terugdringen van scheefwoners. Als daar in 2019
concrete resultaten uit voortvloeien zullen wij deze verwerken in de raamovereenkomst
en/of de prestatie afspraken voor 2020.
1. Corporaties hanteren in 2019 een gematigd huurprijsbeleid met een gemiddelde
huursomstijging van maximaal inflatie. Er wordt geen inkomensafhankelijke
huurverhoging doorgevoerd. In het dure huursegment worden bij Baston Wonen
en Plavei huren inflatievolgend verhoogd. De prijskwaliteit verhouding bij de dure
huurvoorraad van Vryleve biedt ruimte voor zowel een maximale huurverhoging
als een huurverlaging van 4%.
Proceseigenaar: Marcel Jeths
Afronding: Q2 2019
2. De gemeente Zevenaar onderzoekt in regionaal verband de behoefte aan
woningen met een huurprijs tussen € 720,42 en € 1.000. De resultaten zijn eind
Q2 2019 beschikbaar en worden gedeeld met de corporaties.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q2 2019
3. Corporaties rapporteren jaarlijks gezamenlijk conform de huisvestingsverordening
(bijlage 1). Rapportage volgt in het eerste kwartaal 2019.
Proceseigenaar: Laura Westerhof
Afronding: Q1 2019
4. Onder regie van de gemeente evalueren we de samenwerking tussen de
corporaties en de gebiedsteams van de gemeente Zevenaar. Een notitie met de
resultaten en aanbevelingen hoe de werkorganisaties dit gezamenlijk oppakken
wordt in een bestuurlijk overleg met wethouder voorgelegd. Implementatie volgt
in Q3.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q1 2019
5. De gemeente Zevenaar start met het project Schuldenvrij Zevenaar. Gemeente
en corporaties gaan met elkaar in gesprek om te onderzoeken op welke wijze
signalen van betalingsachterstanden in een vroegtijdig stadium gedeeld kunnen
worden en hoe de opvolging geregeld wordt. Gemeente Zevenaar neemt hierbij
de regie.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q2 2019

3. Huisvesting specifieke doelgroepen

We huisvesten vergunninghouders conform de gemeentelijke huisvestingstaakstelling. De
doelgroep ouderen en jongeren met een beperking heeft de mogelijkheid om in de
huidige woning te blijven wonen als deze daar geschikt voor is. Samen willen we de
bewustwording bij inwoners om preventief de woning aan te passen vergroten.
Corporaties brengen op aanvraag voorzieningen aan in de woning om het zo lang
mogelijk zelfstandig wonen te faciliteren. Bij dure aanpassingen kan verhuizen de beste
oplossing zijn. We zetten in op nieuw aanbod voor ouderen geschikte woningen nabij
voorzieningen om ouderen een beter alternatief te bieden en om de doorstroming te
bevorderen. We maken afspraken met betrokken partijen over afstemming zorgaanbod,
welzijnsaanbod en wonen.
1. Gemeente brengt in beeld hoe de uitstroom vanuit beschermd wonen zich de
komende jaren ontwikkelt en wat dit betekent voor de huisvestingsvraag (naar
aantallen en woonvorm) binnen de gemeente Zevenaar. De uitkomsten worden
besproken in het bestuurlijk overleg voorjaar 2019. De bijdrage van de
corporaties wordt vastgelegd in de op te stellen raamwerkovereenkomst.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q1 2019
2. Vooruitlopend op deze uitkomsten wijzen corporaties gezamenlijk maximaal vier
woningen onder maatwerk toe aan cliënten die uitstromen uit beschermd wonen.
Indien er meer dan vier woningen gevraagd worden door woningzoekenden, die
uitstromen uit beschermd wonen, maken corporaties en gemeenten daar nieuwe
afspraken over.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q4 2019
3. Gemeente Zevenaar is verantwoordelijk voor de realisatie van de taakstelling
huisvesting vergunninghouders. Corporaties zetten zich in om vergunninghouders
conform taakstelling te huisvesten. Gemeente zorgt voor het aanleveren van
informatie van de te huisvesten vergunninghouders.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: doorlopend
4. Onder regie van de gemeente Zevenaar wordt in de werkgroep
vergunninghouders het proces van huisvesting vergunninghouders in beeld
gebracht en geoptimaliseerd.
Proceseigenaar: Jan-Willem Heijsteeg
Afronding: Q3
5. Gemeente Zevenaar en woningcorporaties stellen een overeenkomst op over de
verantwoordelijkheden met betrekking tot woningaanpassingen in relatie tot
aanpassingen als WMO voorziening,
Proceseigenaar: JW Heijsteeg.
Afronding: Q3.
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4. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen

De gemeente Zevenaar heeft de duurzaamheidsambitie om in 2040 C02 neutraal te zijn.
Voor de corporatiewoningen zetten we in op de uitvoering van het convenant
Energiebesparing Huursector. Hierover zijn Rijksoverheid, Aedes en de Nederlandse
Woonbond als doelstelling overeengekomen dat een woning in 2020 gemiddeld label B
heeft (energie-index 1,25). De corporaties bieden eigenaren van koopwoningen binnen of
grenzend aan hun sociale woningcomplexen de mogelijkheid om mee te doen in de
verbeterslag en stimuleren dit. De corporaties investeren in vernieuwing van de oudste
delen van de voorraad en voor de zwakste complexen staat ook de optie voor sloop en
nieuwbouw open.
1. Corporaties zetten in op het verduurzamen van de woningvoorraad om ervoor te
zorgen dat zij in 2020 een gemiddeld B label halen.
• 300 woningen Baston Wonen, gaan naar minimaal B
• 12 senioren woningen Vryleve naar minimaal label B
• 250 woningen Vryleve door vloerisolatie naar label B
• 143 woningen Plavei naar A label, afronding renovatie 87 woningen en
start renovatie 56 woningen.
• Vanaf 2019 nieuwbouwplannen gasloos en NOM of NOM-ready
• Nieuwbouw 18 woningen Herwen gasloos en minimaal label A
• Corporaties onderzoeken gezamenlijke in regionaal verband de
mogelijkheden voor toepassing hernieuwbare energieconcepten en
duurzame energieopslag op straat-, buurt- en wijkniveau. De uitkomsten
borgen we in prestatieafspraken 2020.
Proceseigenaar: Marcel Jeths
Afronding: Q 3
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5. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Naast de fysieke woning gaat prettig wonen ook over leefbaarheid. Prettig en veilig
samenleven, werken en bereikbare voorzieningen. Er zijn geen wijken en kernen waar de
leefbaarheid als geheel onder druk staat. Wel kan op kleinere schaal of complexniveau de
leefbaarheid onder druk staan. Als dit het geval is gaan we doelgericht en op kleine
schaal aan de slag om de beperkte capaciteit en middelen gericht in te zetten. Hierbij
werken we samen met betrokken partners, zoals: corporaties, welzijnsorganisaties,
zorgverleners, scholen en/of buurtorganisaties.
Met de implementatie van de nieuwe Woningwet zijn de activiteiten van corporaties op
het gebied van leefbaarheid flink aan banden gelegd. Activiteiten op het gebied van
leefbaarheid zijn alleen nog toegestaan als ze zijn vastgelegd in de prestatieafspraken.
Activiteiten die zijn toegestaan mogen we ook uitbesteden aan derden. Wanneer
corporaties meer willen uitgeven dan de toegestane norm dienen hierover
prestatieafspraken gemaakt te worden.
We nemen in de prestatieafspraken een opsomming op van alle activiteiten op het gebied
van leefbaarheid die corporaties ontplooien.
Activiteitenoverzicht:
De algemene activiteiten die corporaties in het kader van leefbaarheid ontplooien zijn:
Ondersteuning bewonersinitiatieven
Buurtbemiddeling
Schuldhulpverlening
Budgetcoaching/ beheer
De corporatie specifieke bijdragen zijn:
Plavei:
investeert in de aanpak van de achterpaden in Giesbeek
inzet klantcoach (woonconsulent)
Vryleve:
4 grote tuinrenovaties bij complexen
kleine aanpassingen (grijze groen, bv. fietsenstallingen, bestrating) direct rond
complexen
inzet budgetcoach
jaarlijkse vervanging beplanting als gevolg van klimaat
voorbereiding verbeteringen (ontwerpen tuinen e.d.)
Baston Wonen:
Onderhoud begraafplaats bij voormalig klooster in Babberich
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Bijlage 1

Overzicht aan te leveren markt- en management informatie

1. Een overzicht van de actief woningzoekenden.

Totalen per jaar
En naar de volgende onderscheiden doelgroepen:
o
Starters
o
Doorstromers
o
Inkomensgroepen
o
Leeftijdsgroepen
o
Herkomst
o
Urgent woningzoekenden
2. Een overzicht van de verhuurde woningen

Totalen per jaar
En naar de volgende onderscheiden doelgroepen:
o
Starters
o
Doorstromers
o
Inkomensgroepen
o
Leeftijdsgroepen
o
Herkomst
3. Slaagkansen

Totalen
En naar de volgende onderscheiden doelgroepen
o
Starters
o
Doorstromers
o
Inkomensgroepen
o
Leeftijdsgroepen
4. Monitoring aanpassingen 2013

Behoud meettijd bij verhuizing (Enserve)
Toewijzing naar verdeler (bemiddeling, meettijd, loting, direct te huur)
Sanctie "geen reactie bij loten (Enserve)
5. Verhuisbewegingen (Enserve)
Weergave verhuisbewegingen (>10) binnen en tussen gemeenten in de
woningmarktregio. Lokale in- en uitstroom in beeld.
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Ondertekening

Partijen verklaren hierbij akkoord te zijn met de gemaakte afspraken.
Deze afspraken gelden vanaf 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 of zoveel verder als
bedoeld.
Aldus overeengekomen op d.d. 11 december 2018
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