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1. Inleiding 

 

In het kader van de Woningwet 2015 maken corporaties prestatieafspraken in gemeenten die 

over een woonvisie beschikken. De afspraken worden gemaakt tussen de corporaties, de 

gemeente en huurdersorganisatie, op basis van gelijkwaardigheid. Het eerste doel van de wet is 

het nader reguleren van de activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties. Onderdeel 

hiervan is de inbedding van het maatschappelijk presteren van corporaties in het lokale beleid, 

door een cyclus van woonvisie, activiteitenoverzicht en prestatieafspraken. De Woningwet regelt 

een groot aantal zaken rond samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en 

woningcorporaties. Belangrijker nog dan de regels is de geest van de wet. Samenwerking en 

gelijkwaardigheid zijn belangrijke uitgangspunten. 

 

De Woningwet 2015 creëert heldere spelregels voor de sociale huursector. De wet waarborgt de 

uitvoering van de kerntaak van woningcorporaties, namelijk zorgen, dat mensen met een laag 

inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Een betere aansluiting van de prestaties van 

corporaties op het lokale volkshuisvestingsbeleid wordt in de wet geborgd via het maken van 

prestatieafspraken. 

 

Om efficiëntie van de jaarlijkse totstandkoming van de prestatieafspraken en de beleidskoers 

over een periode van vijf jaar te waarborgen, is voorliggende raamwerk ontwikkeld. Deze 

meerjarige afspraken bieden voor de komende vijf jaar, de periode 2018 tot en met 2022 het 

kader voor de bijdrage die partijen leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente 

Assen. De afspraken zijn opgesteld op basis van de in 2016 vastgestelde ‘Woonvisie Assen 2016’, 

het in 2015 gezamenlijk uitgevoerde woningmarktonderzoek, het activiteiten overzicht van 

Actium en het visiedocument van MEVM. De overeenkomst vormt de grondlegger voor het 

jaarlijkse activiteitenoverzicht van Actium en de jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente 

Assen, MEVM en Actium. De jaarlijkse prestatieafspraken worden elk jaar als addendum 

toegevoegd aan dit document.  

 

In de raamovereenkomst worden op zes aandachtsgebieden, zoals ook aangegeven als prioritaire 

onderwerpen door de minister, werk- en procesafspraken benoemd. Het thema Innovatie is 

toegevoegd vanuit een gezamenlijke ambitie hier activiteiten in te ondernemen de komende 

jaren. 

Thema 1. Betaalbaarheid 

Thema 2. Beschikbaarheid 

Thema 3. Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid 

Thema 4. Huisvesting bijzondere doelgroepen 

Thema 5. Wonen, Zorg en Welzijn 

Thema 6. Leefbaarheid 

Thema 7. Innovatie 

 

Met het ondertekenen van deze overeenkomst conformeren partijen zich aan de gemaakte 

afspraken en het te volgen proces voor de komende vijf jaar. 
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3. Samenwerking, procesafspraken en monitoring 

 
Actium brengt jaarlijks voor 1 juli haar activiteitenoverzicht uit aan de gemeente Assen, waarin zij 
haar voorgenomen activiteiten in de gemeente Assen voor het komende jaar inzichtelijk maakt en 
een doorkijk geeft naar de daarop volgende jaren. In het activiteitenoverzicht wordt duidelijk wat 
de volkshuisvestelijke bijdrage is van Actium aan de doelstellingen uit de Woonvisie. 
 
In het onderstaande schema is deze samenhang tussen raamovereenkomst en de jaarlijkse cyclus 
van het bod en de prestatieafspraken verduidelijkt: 
 

 
1. De gemeente is verantwoordelijk voor de monitoring van de woningmarkt en 

rapporteert elk halfjaar (per 1 januari en per 1 juli) omtrent de voortgang van de 
woningbouw en de situatie op de woningmarkt in Assen. Deze rapportage wordt in ieder 
geval op ambtelijk niveau besproken. Voor de monitoring van de marksituatie van de 
sociale huursector leveren de woningcorporaties tijdig de benodigde gegevens. 

 
2. Actium is verantwoordelijk voor de jaarlijkse monitoring van haar voorraad sociale 

huurwoningen. De volgende onderdelen worden minimaal in de monitor opgenomen: 

 Betaalbaarheid 

 Voorraadontwikkeling 

 Kwaliteit 

 Leefbaarheid 

 Bijzondere doelgroepen (inclusief vergunninghouders) 

 Geschiktheid voor senioren / aangepaste woningen 

 Vraagdruk woningmarkt: slaagkans (naar huurklasse, woningtype en wijk) 

Actium deelt deze informatie met alle partijen. 
 

Beleidsvisie Wonen Gemeente 

1x  in de 5 jaar 

Raamovereenkomst prestatieafspraken 

1x in de 5 jaar 

Activiteitenoverzichten en 
Prestatieafspraken 

1x per jaar 
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3. Partijen hebben een gedeeld beeld van sociale huurvoorraad en de beschikbaarheid 
van woningen in de gemeente en zijn bereid om bij structurele ontwikkelingen in de 
sociale huursector hieraan consequenties te verbinden voor de beleidskeuzes. 

 
4. Jaarlijks vindt er minimaal twee keer een bestuurlijk overleg plaats tussen de 

portefeuillehouder volkshuisvesting en Actium. Op verzoek  van één van de partijen kan 
extra bestuurlijk overleg worden geïnitieerd. De gemeente verzorgt de agenda en de 
verslaglegging. 

 
5. Jaarlijks vindt er minimaal twee keer een tripartiet bestuurlijk overleg plaats tussen de 

portefeuillehouder volkshuisvesting, Actium en MEVM. Op verzoek  van één van de 
partijen kan extra bestuurlijk overleg worden geïnitieerd. Actium verzorgt de agenda en 
de verslaglegging. 

 
6. Jaarlijks vindt er minimaal één keer een bestuurlijk overleg plaats tussen de portefeuille-

houder volkshuisvesting en MEVM. Op verzoek  van één van de partijen kan extra 
bestuurlijk overleg worden geïnitieerd. De gemeente verzorgt de agenda en de 
verslaglegging. 

 
7. Jaarlijks vindt er regelmatig een overleg op ambtelijk niveau plaats tussen de gemeente, 

Actium en MEVM. Dit overleg is bedoeld om de prestatieafspraken en de woningmarkt te 
monitoren, nieuwe ontwikkelingen te delen, acties voortvloeiende uit de 
prestatieafspraken voor te bereiden en uit te voeren en het bestuurlijk overleg voor te 
bereiden. De gemeente verzorgt de agenda en de verslaglegging. 
 

In Assen komt de woonvisie tot stand op basis van een actueel woningmarktonderzoek en via een 
interactief proces waarin de diverse stakeholders, waaronder woningcorporaties en 
huurdersorganisaties, hun inbreng kunnen leveren. Daarmee wordt ook de basis gelegd voor de 
samenwerking tussen partijen bij de uitvoering. De woonvisie vormt de basis voor 
prestatieafspraken. 
 
De situatie op de woningmarkt kan snel veranderen en wijzigingen in regelgeving kunnen daarbij 
grote effecten hebben, zoals we de afgelopen jaren hebben ervaren. Dat vraagt om een 
periodieke herijking en actualisatie van de woonvisie. 
 

8. De gemeente actualiseert eens in de 4 à 5 jaar haar woonvisie. 
9. Ten behoeve van de actualisatie van de woonvisie voeren partijen gezamenlijk een 

woningmarktonderzoek uit, inclusief een integraal onderzoek naar de markt voor 
intramurale en extramurale woonzorgbehoefte.  

10. Partijen betrekken elkaar bij de processen van periodieke herijking en actualisatie van 
hun visie en strategische koers. 

11. Partijen beschouwen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen 
voor een goede en evenwichtige situatie op de Assense woningmarkt, waar het gaat over 
het passend huisvesten van de doelgroep van beleid inclusief bijzondere doelgroepen. 
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Thema 1. Betaalbaarheid 

 
Gezamenlijk doel 

 We streven naar een woningaanbod in de sociale sector dat naar huurprijsniveau aansluit 
bij de inkomens van (toekomstige) huurders. 

 Betaalbaarheidsrisico’s willen we tot een minimum beperken. 
 
Context 
Ongeveer de helft van de huishoudens in Assen (circa 15.000) behoort tot de doelgroep die op 
basis van hun inkomen (minder dan € 37.000) in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. 
Ruim 9.000 huishoudens zouden qua inkomen recht hebben op huurtoeslag. Zij moeten, indien zij 
een sociale huurwoning willen huren, volgens de Woningwet passend gehuisvest worden. Dit 
betekent dat zij alleen in aanmerking komen voor woningen onder de eerste en tweede 
aftoppingsgrens. 
 
Visie Actium 
Over de noodzaak tot het bieden van betaalbare woonruimte bestaat voor ons geen discussie. 
Goed en betaalbaar wonen is en blijft één van onze belangrijkste opdrachten. Als gevolg van 
economische ontwikkelingen en politieke besluiten (zoals het passend toewijzen) is het van groot 
belang dat onze woningen betaalbaar gebouwd worden en betaalbaar blijven. Op die manier 
leveren we ónze bijdrage aan een samenleving waarin zo min mogelijk betaalbaarheidsproblemen 
bestaan. 
 
Woonvisie Assen 
De ambitie vanuit de Woonvisie is om de sociale huurvoorraad ook voor inwoners met een laag 
inkomen betaalbaar te houden. Daarnaast willen we met de betrokken organisaties meer 
samenwerken om betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en preventief te voorkomen 
dat er betalingsachterstanden optreden bij huurders. 
 
Afspraken 
Hieronder spreken de partijen af hoe zij de komende vijf jaar sociale huurwoningen betaalbaar 
houden in de gemeente Assen. 
 

11. Actium garandeert met haar streefhuurbeleid dat 100% van haar zelfstandige woningen 
in Assen onder de liberalisatiegrens blijft. 
 

12. Actium garandeert met haar streefhuurbeleid dat 85% van haar woningvoorraad 
betaalbaar en bereikbaar is voor de huurtoeslaggerechtigden. 
 

13. Actium realiseert 80% van de nieuw te bouwen sociale huurwoningen onder de eerste 
aftoppingsgrens voor kleinere woningen voor huishoudens van 1 en 2 personen (€ 
592,55, prijspeil 2017) en onder de tweede aftoppingsgrens voor grotere woningen voor 
huishoudens van 3 of meer personen (€ 635,05, prijspeil 2017). Deze nieuwbouw is 
daarmee bereikbaar voor de primaire doelgroep. 
 

14. Actium beperkt de totale huursomstijging tot maximaal inflatie +1%. Dit is conform de 
wettelijk vastgestelde huursombenadering (Wet Doorstroming Huurmarkt 2016) en de 
afspraken in het Sociaal Huurakkoord (2015). De huursombenadering houdt in dat de 
totale huursom over een jaar gerekend niet meer mag stijgen dan inflatie +1%. De totale 
huursomstijging betreft dus zowel de jaarlijkse huuraanpassing als de huurwijziging bij 
mutatie. Deze beperking van de maximale huursomstijging geldt in ieder geval voor de 
duur van het Sociaal Huurakkoord (2015). 
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15. Partijen ondersteunen huurders bij het aanvragen en vinden van de juiste voorzieningen 
en regelingen die bijdragen aan een inkomensondersteuning. Bijvoorbeeld met de 
Voorzieningenwijzer. Partijen streven naar 100% benutting van de (gemeentelijke) 
regelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van armoedebestrijding, door de doelgroep. 

 
16. Partijen zetten in op verbetering van ketensamenwerking om betaalbaarheidsrisico’s te 

voorkomen. 
 

17. MEVM zet zich in de vorm van bijeenkomsten, nieuwsberichten en dergelijke in om 
huurders voor te lichten over bespaarmogelijkheden. 
 

18. Actium geeft woningzoekenden inzicht in de woonlasten van beschikbare woningen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een Woonlastencalculator. 

 
19. Actium komt zo vroeg mogelijk in actie bij dreigende betalingsachterstanden om 

huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. Actium voert een actief en 
persoonlijk incassobeleid om huurachterstanden zo snel mogelijk op te lossen of niet te 
hoog op te laten lopen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een betalingsregeling. 

 
20. Actium heeft werkafspraken met Vaart Welzijn in de vorm van het project ‘De vaart 

erin!’. Actium en Vaart Welzijn evalueren deze werkafspraken periodiek. 

 

21. Woonlasten bestaan niet alleen uit de huurlasten, maar ook uit gemeentelijke 
heffingen. De gemeente spant zich in om de gemeentelijke lasten voor huurders zo 
laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door het gebruik van minimabeleid en 
kwijtscheldingsbeleid, zodat de totale woonlasten betaalbaar blijven. 
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Thema 2. Beschikbaarheid 

 
Gezamenlijk doel 

 Woningzoekenden kunnen in Assen, op een laagdrempelige wijze, een bij hun 
gezinssituatie en inkomen passende woning vinden. 

 In Assen is de komende jaren een groei van de bevolking voorzien. We streven naar een 
sociale woningvoorraad die op korte én op lange termijn naar omvang en naar 
samenstelling aansluit bij de vraag in Assen. 

 
Context 
In de gemeente Assen staan ongeveer 9.000 sociale huurwoningen in eigendom en beheer van zes 
woningcorporaties. Dit staat gelijk aan circa 30% van de Assense woningvoorraad. Actium is, met 
een aandeel van circa 90%, de grootste corporatie in Assen.  
 
Visie Actium 
De missie van Actium is: “Een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst”. Een basis 
voorwaarde voor een thuis is een huis. Dat huis bieden wij. 
 
Woonvisie Assen 
In het Woningmarktonderzoek Assen 2015 is de benodigde toename van de kernvoorraad in Assen 
in de periode van 2015 tot en met 2025 geraamd op circa 600 woningen. Deze opgave is  
opgenomen in de ‘Woonvisie Assen 2016’. 
 
Afspraken 
Hieronder spreken de partijen af hoe zij de komende jaren bijdragen aan voldoende sociale 
huurwoningen in Assen. 
 

22. Actium ambieert de benodigde netto uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen 
van 600 woningen in de periode t/m 2025 voor haar rekening te nemen. Zij streeft naar 
een voorraad sociale huurwoningen van 8.412 in 2025 (zie tabel 1). Of deze opgave 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden is afhankelijk van diverse factoren, zoals de 
beschikbaarheid van geschikte locaties, betaalbare grondprijzen en het tempo waarin het 
vergunningentraject kan worden doorlopen. 

 
 

 
 
 Tabel 1: Voorraad sociale huurwoningen Actium (*peildatum woningmarktonderzoek) 
 

23. Partijen zetten zich gezamenlijk in om projecten te concretiseren, en tijdig de nodige 
investeringsbeslissingen te nemen, zodat de aantallen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen 
worden. 
 

24. De gemeente spant zich maximaal in om voldoende en geschikte gemeentelijke 
bouwlocaties beschikbaar te stellen voor de realisatie van de uitbreidingsopgave sociale 
huursector en procedures tijdig te starten. Uitgangspunt hierbij is een evenredige 
verdeling over inbreidings- en uitbreidingslocaties. 
 

25. De gemeente hanteert voor haar ontwikkellocaties waar sociale huurwoningen worden 
gerealiseerd in principe sociale grondprijzen. Deze worden jaarlijks met inflatie 
geïndexeerd en vastgesteld door de gemeenteraad. De sociale grondprijzen worden 
jaarlijks opgenomen in het addendum.  

Corporatie Voorraad 
4/11/2014* 

2015-2025 Voorraad 
31/12/2025 

Actium 7.812 +600 8.412 
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26. Partijen bepalen op basis van de geschiktheid van de locaties of er eengezinswoningen 
dan wel appartementen gerealiseerd worden. 
 

27. Actium heeft een inspanningsverplichting als het gaat om het verwerven van betaalbare 
ontwikkellocaties van derden. 
 

28. Partijen stemmen gezamenlijk de gewenste samenstelling van het 
nieuwbouwprogramma sociale huurwoningen voor de komende jaren af. Hierbij zijn 
aandachtspunten: Betaalbaarheid, huishoudensverdunning, type woning, vergrijzing en 
duurzaamheid. 

  



Raamovereenkomst Assen 2018 – 2022   Pagina 10 

 

Thema 3. Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid 

 
Gezamenlijk doel 

 We streven naar een kwalitatief goede sociale woningvoorraad waarin woonlasten niet 

onnodig hoog zijn en waarin het wooncomfort goed is.  

 We zijn milieubewust en toekomstgericht en willen Energieneutraal wonen in 2040. 
 
Context 

De Drentse gemeenten en woningcorporaties onderschrijven de visie van de Drentse Deal 

“Expeditie naar Energieneutraal wonen” en hebben de deal, met kanttekening over de 

haalbaarheid,  ondertekend. 

Volgens het (geactualiseerde) convenant energiebesparing huursector is de ambitie 

gemiddeld energielabel B op 31 december 2020 (oftewel een  Energie-Index met een 

bandbreedte tussen 1,2 en 1,4). 
 
Visie Actium 

Actium gaat voor duurzaam. We zijn milieubewust en toekomstgericht. We leven op een mooie 

planeet, waarop we zuinig willen zijn. Voor onszelf en voor volgende generaties. We willen onze 

ecologische voetafdruk verkleinen en zetten ons in om duurzaam wonen en werken tot 

gemeengoed te maken. We verduurzamen onze woningvoorraad en bedrijfsvoering en stimuleren 

duurzaam gedrag. We weten hierbij: goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
Woonvisie Assen 
In lijn met de internationale verdragen en de urgentie van de klimaatproblematiek streeft Assen 
naar energieneutraliteit. De raad en het college steunen de ambitie om in 2040 energieneutraal te 
zijn in de gebouwde omgeving, en in 2020 een aandeel van 14% duurzame energie te hebben.  
Huishoudens zijn verantwoordelijk voor 40% van het energiegebruik in Assen. Energiebesparing en 
opwekking van duurzame energie zijn daarom belangrijke opgaven voor de bestaande woning-
voorraad. Corporaties hebben een belangrijke taak bij de transformatie van de woningvoorraad 
en energietransitie.  

Tabel 3: Verdeling van de woningvoorraad van Actium in Assen naar energieprestaties. 
 
Afspraken 
 

29. Actium zet in op verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande 
woningvoorraad, met de focus op betaalbaarheid. Uitgangspunt is betaalbare 
kwaliteitsverbetering door te zoeken naar een optimum tussen enerzijds noodzakelijke 
kwaliteitsverbetering voor wooncomfort en anderzijds verduurzaming. We willen een 
optimum vinden tussen betaalbare huren met goed wooncomfort en het 
maatschappelijk belang van adequate energieprestatie-verbetering. 
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30. Actium streeft naar een gemiddelde Energie-Index van 1,25 in 2020 voor haar totale 
woningvoorraad. In tabel 3 is de verdeling van de woningvoorraad van Actium in Assen 
naar energieprestaties te zien. 

 
31. Actium verkoopt in Assen geen woningen met energielabel F of G. 

 
32. Actium geeft bij de verkoop van woningen die nog niet energetisch verbeterd zijn, de 

nieuwe eigenaar het dringende advies, mee te liften op het eventuele 
duurzaamheidsprogramma van Actium. Dit is op kosten van de eigenaar, maar met het 
inkoopvoordeel van de corporatie. De corporatie informeert de nieuwe eigenaar over de 
mogelijkheden en de verwachte energielasten. 

 
33. Gemeente maakt inzichtelijk hoe zij de verduurzamingsstrategie van Actium kan 

ondersteunen. Bijvoorbeeld door de inzet van haar ruimtelijke 
ordeningsinstrumentarium en het ondersteunen van een duurzame infrastructuur. 

 
34. Actium experimenteert bij nieuwbouw met de realisatie van Nul-Op-de-Meter-woningen 

(NOM-woningen). 
 

35. Actium hanteert als uitgangspunt bij realisatie van nieuwbouw een EPC-eis van 0. 
 

36. Partijen zetten  zich in om energiebewust gedrag te stimuleren, bijvoorbeeld door 
energiecoaches in te zetten, en maken jaarlijks inzichtelijk wat de inzet hierin is.  

 
37. Gemeente sluit, daar waar mogelijk, aan bij kwaliteitsverbeteringsprojecten van Actium 

met het optimaliseren van de openbare ruimte (grijs en groen). Partijen treden daartoe 
in overleg met elkaar. Doel is het op elkaar afstemmen en gelijktijdig laten plaatsvinden 
van werkzaamheden. Dit maakt onderdeel uit van het gebiedsgericht werken (bijv. Mijn 
Buurt Assen). 
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Thema 4. Huisvesting bijzondere doelgroepen 

 
Gezamenlijk doel 

 Voor huurders die wegens fysieke of psychische beperkingen behoefte hebben aan 
specifiek geschikte woningen, willen we voldoende aanbod beschikbaar hebben en een 
adequaat zorg- en begeleidingsaanbod.  

 Realiseren van de gemeentelijke taakstelling huisvesting van vergunninghouders 

 Verdringing van regulier woningzoekenden tot een minimum beperken 

 Bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen houden we rekening met de draagkracht en 
de draaglast van de wijken. De gemeente zorgt voor een adequaat zorgnetwerk. 

 
Context 
Door verschillende oorzaken, zoals politieke instabiliteit in conflictgebieden elders in de wereld kan 
de instroom van vluchtelingen sterk fluctueren. Vergunninghouders zijn bij vestiging in de 
gemeente aangewezen op sociale huurwoningen. 
De extramuralisering van de zorg leidt ertoe dat kwetsbare doelgroepen een plek moeten vinden 
in de reguliere woningvoorraad. Dan gaat het om ouderen en/of mensen met een fysieke of 
geestelijke beperking. 
 
Visie Actium 
Voor sommige huurders is een betaalbare woning alléén niet voldoende. Zij hebben extra 
ondersteuning nodig. Ook voor hen zijn wij er. We gaan met ze in gesprek en bieden bijvoorbeeld 
bijzondere woonvormen aan of zoeken de samenwerking met maatschappelijke partners. 
 
Woonvisie Assen 
Over het beschikbaar stellen van voldoende huisvestingsmogelijkheden voor bijzondere 
doelgroepen vanuit de extramuralisering van de zorg of vergunninghouders maken gemeente en 
corporaties gezamenlijk afspraken. 
 
Afspraken 
In relatie tot de huisvesting van bijzondere doelgroepen spreken partijen het volgende af: 
 

38. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van de taakstelling voor huisvesting 
van vergunninghouders en werkt hiervoor samen met de woningcorporaties in haar 
gemeente. De gemeente is bereid om te investeren en om collegiaal samen te werken 
met andere corporaties en gemeenten wanneer de situatie daarom vraagt. De 
investering en collegiale samenwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit het overnemen van 
(een deel van) elkaars taakstelling, het gezamenlijk huisvesten van vergunninghouders of 
het omvormen van bestaand vastgoed. 
 

39. Partijen spreken halfjaarlijks af welk aandeel van de taakstelling Actium op zich neemt. 
 

40. Actium huisvest vergunninghouders in principe naar rato van de totale sociale 
huurvoorraad in Assen. 

 
41. Actium geeft urgentie aan de toewijzing van woningen aan vergunninghouders.  

 
42. Actium wijst in beginsel maximaal 20% van het vrijkomende aanbod toe aan bijzondere 

doelgroepen (vergunninghouders, medische urgenten, cliënten van zorginstellingen, 
sloopurgenten). Dit om de wachttijd/zoektijd van regulier woningzoekenden niet op te 
laten lopen. 
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43. De gemeente is primair verantwoordelijk voor begeleiding en integratie van 
vergunninghouders. Zij verzorgt bij het huisvesten van vergunninghouders de 
communicatie met de buurt, waar nodig in afstemming met Vluchtelingenwerk. 

 
44. Bij veranderingen in de taakstelling of onwenselijke effecten op de sociale huurmarkt 

beoordelen partijen in overleg of, en zo ja op welke manier, aanpassing van de werkwijze 
noodzakelijk is. 

45. Actium maakt inzichtelijk welke woningen zij verhuurt aan instellingen en welke 
afspraken zij heeft over huisvesting van uitstromende cliënten. 
 

46. Partijen houden bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen en urgenten rekening 
met het draagvlak en de draaglast van wijken en buurten om huisvestings-
/leefbaarheidsproblemen te voorkomen. 
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Thema 5. Wonen, Zorg en Welzijn 

 
Gezamenlijk doel 

 Mensen blijven langer zelfstandig wonen ook met een zorgbehoefte. De woningvoorraad 
moet daarvoor geschikt zijn. 

 De gemeenschappelijke ambitie is voldoende aanbod te hebben en daarnaast bij de 
zorgbehoefte passende toegankelijke woningen in een toegankelijke woonomgeving.  

 We willen bewoners faciliteren in het langer zelfstandig wonen. 
 
Context 
De bevolking van Assen veroudert. Daarnaast groeit, als gevolg van rijksbeleid, de behoefte naar 
zelfstandige woonruimtes van mensen met een zorgvraag. Door aanpassen van de bestaande 
woningen (drempels weghalen, liftplaatsing, aanpassen sanitair), sloop-nieuwbouw en 
nieuwbouw laten we de woningvoorraad stapsgewijs meer aansluiten bij de veranderende vraag.  
 
Visie Actium 
Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp of ondersteuning nodig. Dit kan lichamelijke, 
psychische, financiële en/of sociale redenen hebben. We zoeken dan samen naar andere 
mogelijkheden om een thuis te creëren. Denk hierbij aan woningaanpassingen, het betrekken van 
buurtgenoten en het inschakelen van onze maatschappelijke partners. 
 
Woonvisie Assen 
We gaan uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners. We ondersteunen 
initiatieven die erop gericht zijn mensen te helpen langer zelfstandig in hun woning te kunnen 
blijven wonen. Bij ingrijpende aanpassingen wordt eerst gezocht naar een al geschikte woning in 
de eigen wijk. We zetten in op betere ketensamenwerking tussen gemeente, zorgaanbieder, 
zorgverzekeraar, woningcorporatie en buurtbewoners. 
 
Afspraken 
 

47. Actium en de gemeente werken samen met alle relevante partijen in het platform 
Wonen, Zorg & Welzijn om vraagstukken op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn en 
leefbaarheid integraal op te pakken, opgaven in beeld te krijgen en de realisatie daarvan 
af te stemmen. 

 
48. Actium zorgt voor voldoende geschikte woningen voor ouderen binnen de doelgroep van 

beleid. 
 

49. Partijen zetten de komende jaren in op bewustwording bij inwoners dat zij zelf een 
verantwoordelijkheid hebben om tijdig te anticiperen op problemen die gepaard kunnen 
gaan met het langer zelfstandig wonen bij het ouder worden.  
 

50. Partijen stemmen hun beleid af en maken inzichtelijk welke aanpassingen in het kader 
van ‘langer zelfstandig thuis wonen’ onder de Wmo vallen, onder de 
verantwoordelijkheid van de corporatie of van de bewoner zelf. 

 
51. Gemeente zorgt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor 

een actuele registratie van de voorraad aangepaste huurwoningen. 
 

52. Partijen spannen zich samen in voor een doelmatige benutting van de voorraad 
aangepaste woningen. Aangepaste woningen (met Wmo-middelen) worden met 
voorrang aan mensen met een Wmo-verhuisindicatie van de gemeente aangeboden. 
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53. Actium neemt deel aan het Asser OGGz-netwerk tussen hulpverlenende instanties, 
politie en corporaties over probleemsituaties rond zorgwekkende, zorgvragende en 
zorgmijdende mensen en volgen het daar afgesproken protocol. Corporaties met een 
beperkt aandeel in de woningvoorraad in Assen, nemen niet deel aan genoemd overleg 
maar conformeren zich aan de afgesproken werkwijze. 
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Thema 6. Leefbaarheid 

 
Gezamenlijk doel 

 We streven naar prettige en leefbare wijken in Assen. Leefbaarheid heeft betrekking op 
de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de bewoners 
aan wordt gesteld. 

 
Context 
De kwaliteit van wonen in Assen wordt over het algemeen goed gewaardeerd.  
Uit de wijkanalyses blijkt dat de leefbaarheid per wijk verschilt. Enkele wijken hebben extra 
aandacht nodig. In Assen- Oost, De Lariks, de Oude Molenbuurt, Peelo en Pittelo worden 
programma’s uitgevoerd om de woonkwaliteit te verbeteren. 
 
Visie Actium 
Ook de omgeving van je huis is van invloed op je thuisgevoel. De buurman die je groet, een nette 
galerij en een speeltuintje om de hoek. Daarom zetten wij ons samen met huurders en partners in 
voor een prettige buurt, waarin mensen naar elkaar omzien. 
 
Woonvisie Assen 
Om een aantrekkelijke woonstad te blijven zetten we in op een goede leefbaarheid, samen met 
alle stakeholders in de wijk. Dit doen we met name in gebieden waar de leefbaarheid onder druk 
staat. Voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving streven we naar een bepaald 
minimumniveau. Het gebiedsgericht werken is hierbij voor ons de basisaanpak bij nieuwe 
ontwikkelingen.  
 
Afspraken 
 

54. De gemeente en Actium werken vanuit een gezamenlijke visie aan het verbeteren van de 
aantrekkelijkheid en leefbaarheid via het programma ‘Mijn Buurt Assen’. Hierbij wordt 
wijkvernieuwing (verbeteren of vervangen van woningbezit en het aanpakken van de 
openbare ruimte en eventueel de  infrastructuur) verbonden met de in de wijk 
aanwezige sociale problematiek. Vaart Welzijn is één van de drie samenwerkingspartners 
binnen Mijn Buurt Assen naast de gemeente en Actium. 
 

55. De gemeente beschikt over een actuele woon- en leefbaarheidsmonitor. Actium heeft 
een eigen monitor. Partijen delen deze informatie en stemmen hun activiteiten op het 
gebied van leefbaarheid in wijken op elkaar af. 

 
56. Partijen stimuleren actief leefbaarheidsinitiatieven en zoeken hierin samenhang. 
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Thema 7. Innovatie 

 
Gezamenlijk doel 

 Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Huurders wonen langer zelfstandig thuis, 
technologisch is er steeds meer mogelijk en de relaties met en verhoudingen tot  partners 
wijzigen continu.  

 
Context 
De laatste jaren is gebleken dat het voorspellen van de woningmarkt lastig is en dat de actuele 
vraag snel kan wisselen. Het snel kunnen inspelen op wijzigende omstandigheden is daarom van 
belang. Om deze reden is flexibiliteit één van de belangrijkste ontwikkelkaders bij nieuwe 
(gebieds)ontwikkelingen. 
 
Visie Actium 
Vernieuwend zijn zien wij als noodzaak. We hebben het lef om anders te denken èn anders te 
doen. Dit betekent niet per se dat we groots veranderen. We zoeken de verbetering ook dicht bij 
onszelf, in de uitvoering van ons dagelijks werk en in onze samenwerking met huurders en 
maatschappelijke partners. 
 
Woonvisie Assen 
We bouwen woningen doorgaans voor een langere periode. Het is daarom belangrijk dat de 
woningen die nu gebouwd worden over vijftig jaar ook nog bruikbaar zijn. Dat betekent dat ze 
met een geringe aanpassing geschikt zijn voor andere doelgroepen. Tegelijk moeten ze 
tegemoetkomen aan de vraag van vandaag. 
 
Afspraken 

57. Actium en de gemeente zoeken elkaar op voor maatwerk om innovatie mogelijk te 
maken. 
 

58. Actium en de gemeente stellen jaarlijks een gezamenlijk lijst op van trends en 
ontwikkelingen op het vlak van woningbouw en volkshuisvesting, en onderzoeken 
relevante trends op impact voor Assen. De zes thema’s uit de raamovereenkomst 
worden hier allen in benoemd. 
 

59. Actium en de gemeente spelen gezamenlijk adequaat in op nieuwe ontwikkelingen en 
doen dit doelgericht en kostenbewust. 
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4. Addendum: Prestatieafspraken 2018 

 
De raamwerkafspraken bieden voor de periode 2018 t/m 2022 het kader voor de bijdrage die 

partijen leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Assen. Het is de onderlegger 

voor het jaarlijkse activiteitenoverzicht van Actium en de jaarlijks te maken prestatieafspraken 

tussen gemeente Assen, MEVM en Actium.  

 

Prestatieafspraken 2018  

1. Partijen spreken af dat het activiteitenoverzicht van Actium voor het jaar 2018 wordt 

overgenomen als zijnde prestatieafspraken voor het jaar 2018.  

 

Afspraken die afwijkend, dan wel aanvullend zijn op het raamwerk en/of de 
voorgenomen activiteiten zijn:  

 

Samenwerking: 

2. Actium ontwikkelt in het eerste kwartaal van 2018 de monitor en stemt deze af met de 

gemeente. De eerste monitoringsuitkomsten zijn medio 2018 beschikbaar. 

 

3. In 2018 verzorgt Actium na de gemeenteraadsverkiezingen een bijeenkomst voor 

(nieuwe) raadsleden ten behoeve van meer inzicht in de sociale huursector. 

 

 

Thema 1. Betaalbaarheid: 
4. In 2018 wordt er door Actium, in gezamenlijkheid met andere Drentse corporaties en 

huurdersorganisaties, een woonlastenonderzoek onder huurders uitgevoerd. 
 

5. Actium gebruikt de uitkomsten van het woonlastenonderzoek, in opdracht van Drentse 
corporaties en huurdersorganisaties, als uitgangspunt voor het streefhuurbeleid. In het 
jaarlijkse activiteitenoverzicht ten behoeve van de prestatieafspraken geeft Actium 
inzicht in de ontwikkeling van het woningaanbod in verschillende huurprijsklassen. 

 

6. Gemeente en Actium maken, via ‘Mijn Buurt Assen’, afspraken over de financiering en 

organisatie van de uitrol van de VoorzieningenWijzer na succesvolle pilot bij 100 

huishoudens. 

 

 

Thema 2. Beschikbaarheid: 

7. De gemeente identificeert de ontwikkellocaties waar het hanteren van sociale 

grondprijzen een onacceptabel te kort op de grondexploitatie oplevert. Hierover gaan 

partijen met elkaar in gesprek. Doel is om overzicht te krijgen van de (financiële en/of 

volkshuisvestelijke) consequenties (van de eventuele tekorten op de grondexploitatie) op 

het beoogde nieuwbouwprogramma. Hiermee beogen we duidelijkheid voor de lange 

termijn, zodat partijen hiermee in hun meerjarenbegroting rekening kunnen houden. 

 
8. Actium onderzoekt in 2018, samen met andere corporaties in Drenthe, de mogelijkheid 

tot verdergaande samenwerking op het gebied van woonruimteverdeling in Drenthe, als 
vervolg op de website www.DrentheHuurt.nl . 

http://www.drenthehuurt.nl/
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9. Partijen brengen de website www.DrentheHuurt.nl actief onder de aandacht bij 

(potentieel) woningzoekenden. 

 
10. Actium heeft in 2018 drie projecten begroot. Vredeveldse eiland (24 eenheden), Het 

Palet fase 1 (30 eenheden) en NOM woningen in Diepstroeten (30 eenheden). Oplevering 
van deze projecten wordt verwacht in 2018/2019. 

 
11. De gemeente hanteert voor haar ontwikkellocaties waar sociale huurwoningen worden 

gerealiseerd in principe sociale grondprijzen. In 2018 gelden de volgende kavelprijzen 
voor sociale huurwoningen: 

 

 

 

 
 
 

Thema 3. Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid 

12. Actium werkt in 2018 aan de routekaart naar een CO2-neutrale voorraad in 2050 

conform de Aedes Woonagenda. Ook onderzoekt zij hierbij wat de doelstelling van alle 

woningen energieneutraal in 2040, conform De Drentse Energiedeal, in dit kader 

betekent. 

 

13. De gemeente maakt in 2018 inzichtelijk welke stimulerende maatregelen zij inzet om de 

verduurzamingsstrategie van Actium te ondersteunen. 

 

14. MEVM zet energiecoaches in en neemt deel aan de pilot energiemonitoring en de pilot 

Kijken is Kassa (beide onderdeel van de Drentse Deal). 

 

 

Thema 4. Huisvesting bijzondere doelgroepen 

15. De gemeentelijke taakstelling voor de eerste helft van 2018 betreft vooralsnog 51 

vergunninghouders. 

 

16. Gemeente, Actium en zorgorganisaties laten in opdracht van het actieprogramma ‘Weer 

Thuis’ een onderzoek uitvoeren naar de omvang van de uitstroom uit Beschermd Wonen. 

De resultaten uit dit onderzoek zijn input voor de herijking van beleid. 

 

17. Actium herijkt haar beleid ten aanzien van bijzondere doelgroepen en brengt daarbij in 

beeld wat een gezonde verhouding tussen regulier woningzoekenden en niet-regulier 

woningzoekenden kan zijn. Er wordt onderscheid in maximale percentages gemaakt 

tussen sloopurgenten en vergunninghouders. 

 

 

Thema 5. Wonen, Zorg en Welzijn 

18. Actium maakt in 2018 inzichtelijk hoeveel geschikte woningen zij heeft en in hoeverre de 

woningvoorraad toegankelijk is ten behoeve van huurders met een (lichte) zorgvraag. 

 

 

Woningtype  Kavelprijs 2018 

Grondgebonden €16.000 

Gestapeld €14.400 
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5. Begrippenlijst 

 

Aftoppingsgrens 

De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag. Als de huurprijs hoger is dan deze grens 

wordt de te ontvangen huurtoeslag voor de huurder afgetopt, ofwel verlaagd. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen twee aftoppingsgrenzen: 

 Eerste aftoppingsgrens; ook wel lage aftoppingsgrens genoemd. Deze grens is geldend voor 

1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens. De eerste aftoppingsgrens is in 

2017 vastgesteld op € 592,55. 

 Tweede aftoppingsgrens; ook wel hoge aftoppingsgrens genoemd. Deze grens is geldend 

voor drie- of meerpersoonshuishoudens. De tweede aftoppingsgrens is in 2017 vastgesteld 

op € 635,05. 

 

Doelgroep van beleid 

Huurtoeslaggerechtigden en huishoudens met een inkomen onder de inkomensgrens voor de 

sociale huursector (€ 36.165). 

 

Extramuralisering 

Het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) 

gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker willen 

ouderen, die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig blijven 

wonen. 

 
Huurprijsgrenzen 2017 

T/m kwaliteitskortingsgrens < € 414,02 

T/m 1e aftoppingsgrens € 414,02 - € 592,55 

T/m 2e aftoppingsgrens € 592,55 - € 635,05 

T/m liberalisatiegrens € 635,05 - € 710,68 

Boven liberalisatiegrens > € 710,68 

 

Huurtoeslag 

Een tegemoetkoming in de huurkosten van de Nederlandse overheid voor huurders die in 

verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. 

 

Leefbaarheid 

De subjectieve waardering van de aantrekkelijkheid en/of geschiktheid van een gebied of 

gemeenschap om er te wonen, of te werken. 

 

Liberalisatiegrens 

Huurprijsgrens (€ 710,68 per maand) die aangeeft of een woning behoort tot de sociale 

huursector of vrije huursector. 

 

Passend toewijzen 

Vanaf 2016 moeten corporaties bij minimaal 95% van de toewijzingen aan huishoudens met recht 

op huurtoeslag een huurwoning onder de aftoppingsgrens toewijzen (€ 592,55 voor 1- en 2-

persoonshuishoudens, € 635,05 voor meerpersoonshuishoudens). 
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Primaire doelgroep 

Huishoudens met een bruto jaarinkomen dat recht geeft op huurtoeslag. 

 

Secundaire doelgroep 

Huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen de inkomensgrens die recht geeft op huurtoeslag 

en de inkomensgrens voor de sociale huursector (€ 36.165). 

 

Vergunninghouder 

Persoon die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten dan wel beschikt over 

een op grond van een asielaanvraag verleende (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf.  

 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 
Het aantal van de te huisvesten vergunninghouders wordt vastgelegd in de taakstelling die 

gemeenten opgelegd krijgen vanuit het rijk op basis van een prognose van het aantal mensen dat 

een verblijfsvergunning zal krijgen. 
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