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Begrippenlijst  

Woord  Betekenis / verklaring 

   
Activiteitenoverzicht / Bod / 
Bieding 

: De bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave zoals omschreven is in de 
Woningwet 

Aedes : Vereniging voor woningcorporaties = corporaties 

Anticipeerregio : Regio waar rekening gehouden wordt met krimp vanwege de 
demografische ontwikkeling 

Geschikt wonen  
(Conform de definitie van de 
Woonzorgatlas Fryslân) 

: Een geclusterde (minimaal 2) woning die extern en intern toegankelijk is 
voor mensen met een fysieke beperking en gelegen is in de directe 
nabijheid van 24-uurszorg en diensten. Mensen wonen hier zelfstandig, 
de zorg wordt via thuiszorg of ambulante begeleiding gegeven. Een 
voorbeeld hiervan is de aanleunwoning. 

Verzorgd wonen  
(Conform de definitie van de 
Woonzorgatlas Fryslân) 

: Een woning die extern en intern toegankelijk is. Een woning is extern 
toegankelijk als de woonkamer van de woning bereikbaar is zonder 
trappen te hoeven lopen. Een woning is intern toegankelijk als de 
primaire vertrekken (keuken, toilet, bad of douchegelegenheid en ten 
minste één slaapkamer) zonder traplopen bereikbaar zijn vanuit de 
woonkamer. Als de primaire vertrekken bereikbaar zijn met een 
voorziening zoals een traplift, is de woning dus ook intern toegankelijk. 

Beschermd wonen  
(Conform de definitie van de 
Woonzorgatlas Fryslân) 

: Woon- en verblijfsvorm met aanwezige 24 uurs-zorg voor mensen met 
een intensieve zorgvraag, waarbij wonen en zorg geïntegreerd zijn. 
 

DAEB : Diensten van Algemeen Economisch Belang het gaat hier om 
kernvoorraad van de corporaties 

Escalatie pad : De te bewandelen route bij tegengaan woonoverlast 

Escalatieplatform : Samenwerkingsverband ter voorkoming van woonoverlast 

Gebiedsteam : Samenwerkingsverband dat afgestemde en geïntegreerde zorg en 
begeleiding biedt. 

Primaire doelgroep 
woningzoekenden 

: De groep huurders met een jaarinkomen onder de huurtoeslaggrens 

Secundaire doelgroep 
woningzoekenden 

: De groep huurders met een jaarinkomen boven de huurtoeslaggrens 

Statushouder : Persoon met verblijfsvergunning 

Kerndorp : Dorpen die beschikken over de meeste basisvoorzieningen. In 
Ooststellingwerf zijn dit Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde. 

Sub-kern : Oldeberkoop is aanwezen als subkern 

Veiligheidshuis : Samenwerkingsverband justitie, zorg en bestuur 
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Inleiding 

Woningwet 2015  

Op 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat 

woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk 

volkshuisvestingbeleid indien de gemeente over een vastgestelde woonvisie beschikt. Hierover 

moeten prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, de woningcorporaties en de 

huurdersorganisaties. 

 

Partners in volkshuisvesting 

De gemeente Ooststellingwerf, de corporaties Actium en WoonFriesland en de 

huurdersorganisaties MEVM en De Bewonersraad hebben een lange traditie van samenwerking 

in Ooststellingwerf. Het document dat nu voor u ligt weerspiegelt een gezamenlijk streven naar 

voldoende betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen in leefbare buurten. 

 

Raamovereenkomst 

In deze raamovereenkomst zijn de basisafspraken voor de langere termijn vastgelegd. Het 

vertrekpunt van deze basisafspraken is de Woonvisie Ooststellingwerf 2017 - 2022. De 

raamovereenkomst is een doorkijk naar de langere termijn, investeringen kunnen hierdoor in 

perspectief worden geplaatst. De corporaties brengen binnen het kader van de 

raamovereenkomst hun jaarlijkse activiteitenoverzicht (bieding) uit. 

 

De raamovereenkomst bevat afspraken over de volgende onderwerpen: 

1. Betaalbaarheid 

2. Beschikbaarheid  

3. Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid  

4. Leefbaarheid  

5. Wonen, Welzijn, Zorg en bijzondere doelgroepen 

 

Leeswijzer 

In deze raamovereenkomst beschrijven we per thema wat onze 'stip op de horizon' is (waar 

willen we naartoe; wat ons streven is voor de komende jaren); op welke manier we in de 

dagelijkse praktijk met elkaar samenwerken ('werkafspraken'); wat we samen nader willen 

onderzoeken, uitwerken of afspreken ('ontwikkelafspraken') en welke concrete resultaten we in 

ieder geval willen bereiken in de komende vijf jaar. In alle gevallen hebben de afspraken 

betrekking op activiteiten die in de Woningwet worden aangewezen als 'het terrein van de 

volkshuisvesting'. Waar de afspraken betrekking hebben op 'woningen' betreft het woningen in 

het DAEB-segment.
1
 

                                                
1
 Het terrein van de volkshuisvesting en een beschrijving van woningen die behoren tot diensten van algemeen 

economisch belang (DAEB) staan beschreven in afdeling 3 van de Woningwet 
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Samenvattend   

Deze raamovereenkomst vormt samen met het activiteitenoverzicht van de corporaties het 

richtinggevend kader voor de jaarlijkse prestatieafspraken van de afzonderlijke corporaties en 

hun huurdersorganisaties. 

 

In het navolgende schema is de samenhang tussen woonvisie, raamovereenkomst en de 

jaarcyclus van activiteitenoverzichten en prestatieafspraken verduidelijkt: 

 

 

  

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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Samenwerking en jaarcyclus 

 

Rollen van partijen 

 

Gemeente:  

Zij heeft een overkoepelende verantwoordelijkheid (meer dan enkel sociale huur). Deze is 

wettelijk verankerd ten aanzien van volkshuisvestingsbeleid als basis voor prestaties van 

corporaties. De gemeente maakt dit beleid conform de Woningwet bekend bij de corporaties en 

huurdersorganisaties. De gemeente bewaakt dat de gezamenlijke inzet van de afzonderlijke 

partijen (corporaties en huurdersorganisaties) aansluit bij de volkshuisvestingsvisie en waar 

nodig complementair is. 

 

Corporaties:  

De corporaties hebben een specifieke maatschappelijke opdracht. De taak van de corporatie is 

strikt afgebakend in de Woningwet 2015. Actium en WoonFriesland richten zich op hun 

kerntaak. De corporaties spannen zich daarbij maximaal in om de huisvesting van de doelgroep 

zo goed mogelijk te organiseren. De corporaties geven inzicht in de wijze waarop zij de 

indicatieve bestedingsruimte inzetten. Vanuit hun eigen strategisch beleid (portefeuilleplan, 

financieel beleidskader, sociaal beleid en overig beleid) leveren de corporaties jaarlijks een 

activiteitenoverzicht aan waarin zij aangeven op welke wijze zij een bijdrage leveren aan de 

woonvisie van de gemeente. Ook geven zij in de activiteitenoverzichten de investeringen en 

bestedingen aan die zij in de komende jaren van plan zijn om te gaan doen. 

 

Huurdersorganisaties:  

De huurdersorganisatie geeft stem aan de door haar vertegenwoordigde huurders en 

woningzoekenden en draagt bij aan de inhoud van woonvisie en prestatieafspraken. De 

huurdersorganisatie heeft in de samenwerking tussen gemeente-corporaties-

huurdersorganisatie een gelijkwaardige positie. Daarbij participeren zij in alle stappen; van visie 

tot prestatieafspraken.  

 

Gezamenlijk informeren partijen elkaar over en weer actief over de laatste ontwikkelingen in de 

eigen organisatie als die van belang zijn voor onderhavige afspraken. 

 

Agenda en jaarcyclus 

 

Partijen hanteren de navolgende agenda als uitgangspunt/richtlijn voor de uitvoering, evaluatie 

en voorbereiding van de prestatieafspraken. Aan het begin van het jaar wordt deze agenda 

omgezet in een jaarplanning met concrete data. Uiteraard zijn partijen vrij om indien 

noodzakelijk of gewenst een extra overleg te initiëren of een overleg te laten vervallen. Hiertoe 

treden partijen in overleg. 
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Termijn Overleg en gespreksonderwerpen 

 

Tertiaal 1 

Januari / februari Ambtelijke bijeenkomst over: 

 Vaststellen jaarplanning ambtelijke en bestuurlijke overleggen  

 Proces prestatieafspraken voorgaande jaar evalueren 

 Plan van aanpak proces van prestatieafspraken 

 

Maart / april Ambtelijke bijeenkomst over: 

 Evaluatie uitvoering en afronding prestatieafspraken o.b.v. 

jaarverslag / voortgangsrapportage / monitor 

 Voorbereiden bestuurlijke terugkoppeling 

 

 
Tertiaal 2 

Juni Voortgangsoverleg uitvoering prestatieafspraken (ambtelijk en 

bestuurlijk overleg) 

 

Juni / vóór 1 juli Aanleveren activiteitenoverzicht door corporaties 

 

Juli / augustus / september Overleg huurdersorganisaties, gemeente en corporaties over het 

activiteitenoverzicht van de corporaties en vooruitblik op proces / 

inhoud van prestatieafspraken (tripartite bestuurlijk overleg) 

 

 
Tertiaal 3 

September 1
e
 ambtelijk overleg prestatieafspraken 

 

Oktober 2
e
 ambtelijk overleg prestatieafspraken 

 

Begin november  3
e
 ambtelijk overleg prestatieafspraken 

 

November Bestuurlijk overleg prestatieafspraken (tripartite) 

 

Vóór 15 december  Ondertekening prestatieafspraken 

 Voortgangsoverleg prestatieafspraken  
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Evaluatie, Rapportage en Monitoring 

Jaarlijkse voortgangsrapportage prestatieafspraken: 

De corporaties ontwikkelen een monitor en stemmen deze met de gemeente af. De volgende 

onderdelen zijn hier in ieder geval opgenomen: 

 Uitbreidingsnieuwbouw, vervangende nieuwbouw en sloop indien van toepassing 

 Verbetering kwaliteit 

 Verbetering energieprestatie 

 Realisatie en forecast energieprestatie in labels (5 jaar) 

 Verkoop individuele woningen 

 Leefbaarheid 

 Forecast planning kwaliteitsverbetering en energieprestatie projectmatig 

 

Jaarlijkse monitoring indicatoren: 

WoonFriesland en Actium stellen een rapportage op waarin bijvoorbeeld de volgende 

indicatoren zijn opgenomen: 

 Huurprijsopbouw 

 Zoekduur (per huurklasse en woningtype) 

 Reactiegraad 

 Acceptatiegraad 

 Mutatiegraad 

 Slaagkans 

 Aantal (senioren) geschikte woningen 

 Aantal/type woningen per dorp  

 

WoonFriesland en Actium streven er naar om de monitoring zoveel mogelijk identiek te laten 

zijn. Deze gegevens worden aangeleverd om de vraagdruk en de beschikbaarheid van 

huurwoningen goed te kunnen volgen. De standaardrapportage dient als basis voor de jaarlijkse 

evaluatie. 

 
Onderzoek  

Indien partijen dit nodig achten zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden. Mogelijke 

aanvullende (onderzoeks-)vragen of vragen naar gegevens worden alleen gesteld indien in 

onderling overleg tussen de partijen dit is afgesproken en is afgestemd, waarbij het doel van het 

onderzoek helder is geformuleerd. 

 

Evaluatie prestatieafspraken 

In het voorjaar evalueren partijen de uitvoering van de prestatieafspraken. De gemeente is 

regievoerder. 
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Thema 1. Betaalbaarheid 

a. 'Stip op de horizon'  

 We streven naar een woningaanbod in de sociale sector dat naar huurprijsniveau aansluit 

bij de inkomens van (toekomstige) huurders. Huurders hebben inzicht in de totale 

woonlasten. 

 

b. Werkafspraken 

 Het huurprijsbeleid en jaarlijkse huuraanpassing wordt per woningcorporatie afgesproken 

tussen woningcorporatie en huurdersorganisatie. De uitkomsten hiervan nemen we 

ongewijzigd op in de prestatieafspraken. 

 Woonlasten bestaan niet alleen uit de huurlasten, maar ook uit de gemeentelijke 

heffingen. De gemeente spant zich in om de gemeentelijke lasten voor huurders zo laag 

mogelijk te houden, zodat de totale woonlasten betaalbaar blijven. 

 

c. Ontwikkelafspraken 

 De uitkomsten van het betaalbaarheidsonderzoek/woonlastenonderzoek dat de 

corporaties (hebben) laten uitvoeren vormt het uitgangspunt van het huurprijsbeleid. In 

het jaarlijkse activiteitenoverzicht ten behoeve van de prestatieafspraken geven de 

corporaties inzicht in de ontwikkeling van het woningaanbod in verschillende 

huurprijsklassen.  

 Betaalbaarheidsproblemen worden vaak gesignaleerd bij de corporaties, maar ook de 

gemeente draagt een verantwoordelijkheid voor het bestrijden van problemen. We 

beschouwen het voorkomen van betalingsproblemen als een gezamenlijke opgave. We 

hebben daarom werkafspraken over het tijdig signaleren van problemen en de in te 

zetten instrumenten om problemen te helpen oplossen. De werkafspraken evalueren we 

en stellen partijen zo nodig bij. 

 Corporaties hanteren een huurbeleid binnen de kaders van de wettelijk vastgestelde 

huursombenadering. 

 Gemeente neemt het initiatief om afspraken te maken met de corporaties ten aanzien 

van schuldhulpverlening en deze periodiek te evalueren. 

 

d. Gewenste resultaten 

 Het huurprijsbeleid van de corporaties leidt niet tot een toename van het betalingsrisico 

bij groepen huurders.  

 De slaagkans van woningzoekenden in de primaire en secundaire doelgroep neemt niet 

af. 
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Thema 2. Beschikbaarheid 

a. 'Stip op de horizon'  

 De gemeente Ooststellingwerf maakt deel uit van de anticipeerregio krimp Zuidoost-

Fryslân, deze status is opgelegd door het Rijk. In de regio wordt nauw samengewerkt op 

het gebied van woonbeleid. De kracht van de gemeente Ooststellingwerf wordt bepaald 

door de kwaliteit van dertien vitale dorpen in een gevarieerd landschap. De kerndorpen 

zijn Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde. Oldeberkoop is aangewezen als sub-kern. 

 Uit de woningmarktanalyse blijk dat het aantal huishoudens nog tot 2030 groeit maar 

daarna geleidelijk afneemt, met gevolgen voor het functioneren van de woningmarkt. Er 

ligt dus een opgave in de gemeente Ooststellingwerf om te anticiperen op krimp en op de 

veranderende bevolkingssamenstelling. Hier is inzet van alle betrokken partijen voor 

nodig. We streven naar een sociale woningvoorraad die op korte én op lange termijn naar 

omvang en naar samenstelling aansluit bij de vraag.  

 

b. Werkafspraken 

 Partijen volgen de ontwikkelingen op de sociale huurwoningmarkt. Als er op plekken 

vraaguitval of toenemende vraagdruk ontstaat wordt in gezamenlijk overleg besproken 

welke eventuele maatregelen en oplossingsrichtingen nodig zijn. 

 De gemeente informeert partijen tijdig over nieuwe ontwikkelingen die betrekking hebben 

op het huisvesten van statushouders. Mochten partijen samen vaststellen dat de 

huisvestingsvraag van statushouders dermate stijgt dat daarmee de beschikbaarheid 

voor andere doelgroepen onder druk komt te staan, dan neemt de gemeente het initiatief 

om met marktpartijen op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte voor statushouders. 

 Partijen zijn transparant over hun strategie op kernniveau. 

 Woningen die zijn aangewezen voor verkoop worden te allen tijde op reguliere wijze 

onderhouden. 

 Versnippering van de woningvoorraad wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

 Bij nieuwbouw van woningen leggen partijen de focus op inbreiding in plaats van 

uitbreiding. 

 Het concentreren van de woningtoevoegingen door nieuwbouw op in- of 

uitbreidingslocaties zal voornamelijk plaatsvinden in de drie kerndorpen. In de andere 

dorpen wordt terughoudend omgegaan met nieuwbouw. Via maatwerk wordt er 

ingespeeld op de concrete vraag.  

 De Nota Grondprijzen van de gemeente Ooststellingwerf dient als uitgangspunt bij te 

hanteren grondprijzen voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. 

 De gemeente Ooststellingwerf heeft een achtervangovereenkomst met het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve van de door de corporaties op te 

nemen leningen, gekoppeld aan het investeringsprogramma in de gemeente 

Ooststellingwerf van de corporaties. 
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c. Ontwikkelafspraken 

 Partijen stellen een onderbouwde en eenduidige strategie op voor de ontwikkeling van de 

omvang van de woningvoorraad op kernniveau. De corporaties stemmen hun 

voorraadbeleid hierop af. 

 De gemeente Ooststellingwerf onderzoekt de mogelijkheden om tot een generieke 

achtervangovereenkomst met het WSW te komen. 

 

d. Gewenste resultaten 

 Anticiperen op een lichte krimp van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente 

Ooststellingwerf. We houden aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen.  

 Ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in de dorpen volgt de vraag.  
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Thema 3. Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid 

a. 'Stip op de horizon'  

 We streven naar een kwalitatief goede sociale woningvoorraad waarin woonlasten niet 

onnodig hoog zijn en waarin het wooncomfort goed is.  

 We streven naar een woningvoorraad die bijdraagt aan een minimale uitstoot van CO2. 

Voor de voorraad sociale huurwoningen streven we naar een verduurzaming zodat deze 

in 2040 energieneutraal is. De gemeente streeft er naar in 2030 CO2 neutraal te zijn. 

 Verduurzamingsmaatregelen leiden niet tot hogere woonlasten voor huurders.
2
  

 

b. Werkafspraken 

 Bij onderhoud en kwaliteitsverbetering van de sociale voorraad maakt verduurzaming 

integraal onderdeel uit van de aanpak. 

 Gemeente sluit, daar waar mogelijk, aan bij kwaliteitsverbeteringen 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 te doen plaatsvinden van werkzaamheden, 

zodat de gemeente plannen, budgetten en werkzaamheden in de openbare ruimte tijdig 

kan opstellen, reserveren en uitvoeren. 

 Partijen zetten in op bewustwording op het gebied van duurzaamheid. 

 

c. Ontwikkelafspraken 

 We maken afspraken over de wijze waarop de gemeente de verduurzamingsstrategie 

van de corporaties kan ondersteunen middels de inzet van haar ruimtelijke 

ordeningsinstrumentarium (welstandsbeleid, vergunningverlening, etc.). 

 Corporaties werken aan de routekaart ‘naar een CO2-neutrale voorraad in 2050’ conform 

de Aedes Woonagenda.  

 Partijen bevorderen dat bij nieuwbouw er woningen worden toegevoegd die qua 

woonkwaliteit, duurzaamheid en levensloopbestendigheid aansluiten bij de (toekomstige) 

vraag van de doelgroep. 

 Corporaties zetten 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. 

 

d. Gewenste resultaten 

 We volgen de routekaart die leidt tot verbetering van de energieprestatie van de sociale 

huurwoningvoorraad. Jaarlijks maken partijen afspraken over de te zetten stappen.  

                                                
2
 Uitgaande van gelijkblijvend woongedrag van de huurder. 
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Thema 4. Leefbaarheid  

a. 'Stip op de horizon'  

 We streven naar prettige en leefbare buurten en dorpen. Leefbaarheid heeft betrekking 

op de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de 

bewoners aan wordt gesteld. Het is prettig leven in de dorpen in Ooststellingwerf. Dat 

willen we allemaal graag zo houden of liever nog verbeteren. 

 Wonen is een eerste levensbehoefte. Wie niet op eigen kracht een woning kan betalen, 

kan terecht in een sociale huurwoning.  

 We zien een toenemend huisvestingsvraag ontstaan van bijzondere doelgroepen (waar 

onder vergunninghouders, uitstroom uit zorginstellingen, personen met verward gedrag). 

Bij de huisvesting van deze groepen houden we rekening met de draagkracht en de 

draaglast van de wijken. De gemeente zorgt voor een adequaat zorgnetwerk. 

 

b. Werkafspraken 

 De gemeente beschikt over een actuele woon- en leefbaarheidsmonitor. Beide 

corporaties hebben een eigen monitor. Partijen delen deze informatie en stemmen hun 

activiteiten op het gebied van leefbaarheid op elkaar af. 

 Als leefbaarheidsproblemen dreigen te ontstaan trekken partijen gezamenlijk op om die 

aan te pakken. Hierbij hebben partijen aandacht voor zowel de fysieke als de sociale 

leefbaarheidsaspecten. 

 De corporaties melden bij de gemeente als de ondersteuning van bijzondere doelgroepen 

niet tot het gewenste resultaat leidt. In dat geval verkennen de corporaties, gemeente en 

huurders samen mogelijkheden om deze ontwikkeling tegen te gaan. 

 In straten met gemengd huur- en koopwoningen houden gemeente en corporaties 

toezicht op het gebruik van woningen en tuinen en zorgen voor tijdige en passende 

handhaving bij signalen over oneigenlijk gebruik. 

 Partijen stimuleren actief leefbaarheidsinitiatieven en zoeken hierin samenhang. 

 De gemeente faciliteert initiatieven voor mantelzorg gericht op bestaande woningen, 

onder andere in het ruimtelijk (vergunningen) beleid. Zoals aan- en 

uitbouwmogelijkheden bij bestaande woningen ten behoeve van slaapkamer en 

badkamer op de begane grond en voor de plaatsing van mantelzorg units in tuinen. 

 De gemeente heeft aandacht voor de geschiktheid van de woonomgeving voor ouderen 

en andere kwetsbare doelgroepen, afhankelijk van de omvang van het dorp en het 

draagvlak. Daarbij gaat het om de inrichting van de omgeving, toegankelijkheid, 

openbaar vervoer, vervoersvoorzieningen, de nabijheid van zorg-, welzijns- en 

winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen en ontmoetingsmogelijkheden. 
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c. Ontwikkelafspraken 

 Gemeente en corporaties intensiveren de samenwerking met zorgaanbieders ten 

behoeve van mensen die (weer) zelfstandig gaan wonen na een periode in een instelling 

of beschermde woonvorm. Doelstelling is om preventief problemen te voorkomen en 

waar nodig in te grijpen. 

 We ontwikkelen in samenwerking met het Veiligheidshuis en andere betrokken partijen 

een aanpak voor de ondersteuning en het voorkomen van overlast van personen met 

verward gedrag. 

 De leefbaarheid van een dorp is de gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen die daar 

woont en werkt: de bewoners, de ondernemers, de overheid en de professionele 

organisaties. Zo zijn ook de bewoners in eerste instantie aan zet om het tot een succes te 

maken. We ontwikkelen passende programma’s onder andere op de volgende thema’s: 
• maatschappelijke participatie en sociale cohesie;  
• men moet prettig kunnen wonen;  
• bewaken en bevorderen van gezondheid inwoners;  
• goede voorzieningen;  
• een goede bereikbaarheid. 

 

d. Gewenste resultaten 

 Partijen hebben een gezamenlijke aanpak ten behoeve van leefbaarheid in buurten en 

dorpen. 

 De door inwoners ervaren leefbaarheid is in 2022 in ieder geval niet verminderd ten 

opzichte van nu.   
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Thema 5. Wonen, Welzijn, Zorg en bijzondere doelgroepen 

a. 'Stip op de horizon'  

 Mensen blijven langer zelfstandig wonen. De woningvoorraad moet daarvoor geschikt 

zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van bewoners en woningeigenaren, waaronder de 

corporaties. De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning.  

 Voor huurders die wegens fysieke of andere beperkingen behoefte hebben aan specifiek 

geschikte woningen, willen we voldoende aanbod beschikbaar hebben en een adequaat 

zorg- en begeleidingsaanbod. 

 

b. Werkafspraken 

 De gemeente is primair verantwoordelijk ten aanzien van het doen huisvesten en 

integreren van statushouders. De corporaties dragen bij in het huisvesten van deze 

doelgroep. 

 De gemeente heeft een taakstelling in het huisvesten van statushouders. De gemeente 

legt de urgentie voor huisvesting van deze doelgroep vast. 

 Partijen spreken halfjaarlijks af welk aandeel van de taakstelling Actium en 

WoonFriesland op zich nemen. 

 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. 

 Ingeval partijen gezamenlijk concluderen dat er een te hoge druk op de sociale 

huursector is, onderzoeken we alternatieve vormen van huisvesting. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan particuliere initiatieven of het realiseren van tijdelijke 

wooneenheden. 

 Actium en WoonFriesland hebben voldoende geschikte woningen voor senioren. De 

vraagdruk van senioren op deze woningen wordt jaarlijks in beeld gebracht in de 

monitoring. De corporaties werken actief mee aan de Woonzorgatlas Friesland waarin 

het aanbod en de (toekomstige) vraag naar wonen met zorg in kaart worden gebracht. 

 De gemeente heeft de regie in goede begeleiding, integratie en maatschappelijke 

ondersteuning bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen. In deze rol zorgt de 

gemeente voor een adequate inzet van de diverse (zorg- en maatschappelijke) 

instellingen die een taak hebben in de begeleiding van deze bijzondere doelgroepen. 

 Partijen werken samen met het Gebiedsteam van de gemeente en maatschappelijke 

organisaties in de wijken en dorpen,nemen deel aan het Escalatieplatform, en 

informeren/consulteren hen over gesignaleerde problemen en ontwikkelingen. 

 Bij situaties die dreigen te escaleren neemt de gemeente de regie en wordt er gehandeld 

conform een vastgesteld escalatiepad. 

 Bij een projectmatige aanpak (herstructurering, kwaliteitsverbeteringen) in het kader van 

wonen en zorg met Wmo-middelen zoeken partijen elkaar op. 

c. Ontwikkelafspraken 
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 Partijen stemmen het beleid met betrekking tot woning aanpassing op elkaar af. 

 We maken afspraken over de condities waaronder Wmo-middelen ten behoeve van 

woningaanpassing in de toekomst collectief kunnen worden ingezet ten behoeve van het 

levensloopgeschikt maken van complexen waarin veel ouderen (of andere huurders met 

een beperking) wonen. 

 De komende jaren gaan we verder met de 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. 

 

d. Gewenste resultaten 

 We hebben een compleet beeld van de verwachte vraag en aanbod naar geschikte 

woningen, verzorgd en beschermd wonen.  

 Het aanbod aan voor zorggeschikte woningen en woonomgeving sluit zowel kwalitatief 

als kwantitatief aan bij de actuele vraag.  
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INLEIDING 

Op 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 in werking getreden. In de Woningwet is opgenomen dat 

woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk 

volkshuisvestingsbeleid. In 2017 heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf de ‘Woonvisie 2017-

2022’ vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2017 zijn de gemeente, de woningcorporaties 

WoonFriesland en Actium en de huurdersorganisatie De Bewonersraad en MEVM de 

‘Raamovereenkomst 2018-2022’ overeengekomen. In deze raamovereenkomst zijn de 

basisafspraken voor de langere termijn vastgelegd. 

 

De raamovereenkomst vormt samen met de activiteitenoverzichten van de corporaties het 

richtinggevend kader voor het uitwerken van de jaarlijkse prestatieafspraken van de afzonderlijke 

corporaties. Onderhavige Prestatieafspraken 2018 bevat de uitwerking van de afspraken voor het 

jaar 2018. In de prestatieafspraken voor 2018 zijn concrete uitvoeringsafspraken voor het jaar 

2018 opgenomen, maar ook procesafspraken. 

 

Het activiteitenoverzicht 2018 Ooststellingwerf (juni 2017) van Actium is als bijlage bijgevoegd (zie 

bijlage 1). Dit bestaat uit een overzicht van voorgenomen activiteiten voor het komende jaar en 

een doorkijk naar de jaren daarna. 

 

Deze overeenkomst Prestatieafspraken 2018: 

 is een aanvulling op en valt binnen het kader van de raamovereenkomst prestatieafspraken 

2018-2022 met gemeente Ooststellingwerf, WoonFriesland en huurdersorganisaties MEVM en 

De Bewonersraad. (Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de prestatieafspraken 2018 van 

Actium, gemeente en MEVM achter de raamovereenkomst per thema gevoegd). 

 

 geldt voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

 

 bevat afspraken die aansluiten aan bij de door de minister aangegeven prioritaire 

onderwerpen over de volgende thema’s: 

1. Betaalbaarheid 

2. Beschikbaarheid  

3. Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid  

4. Leefbaarheid en participatie 

5. Wonen, Welzijn, Zorg en bijzondere doelgroepen 
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THEMA 1. BETAALBAARHEID 

 

Monitor 

Opbouw huurwoningvoorraad corporatie Actium naar streefhuurprijsklassen 

(peildatum: 31-12-2016) 

Opbouw huurwoningvoorraad  Actium 

 Aantal % 
goedkoop | < kwaliteitskortingsgrens (€414) 79 4% 
betaalbaar-laag < 1e aftoppingsgrens (€592) 1.595 73% 
betaalbaar-hoog  < 2e aftoppingsgrens (€635) 329 15% 
duur | < liberalisatiegrens (€710) 189 9% 
vrije sector | > liberalisatiegrens (>€710)  0 0% 

Totaal 2.192 100% 

 

* excl.59 eenheden intramuraal Zorgvastgoed 

 

In relatie tot woonruimteverdeling en betaalbaarheid spreken partijen, naast de werk- en 

ontwikkelafspraken uit de raamovereenkomst, het volgende af: 

 

ACTIUM 

 Actium streeft ernaar dat minimaal 88% van de woningvoorraad in de gemeente Ooststellingwerf 

een huurprijs heeft tot € 635,05 (tweede aftoppingsgrens, prijspeil 2017) en daarmee betaalbaar 

en bereikbaar blijft voor de primaire doelgroep. Langzamerhand zullen de huurprijzen van de 

woningen toegroeien naar deze verdeling over de huurprijsklassen, met name doordat woningen 

van huurder wisselen. Gemiddeld verwisselt 8 à 9% van de woningen van Actium per jaar van 

huurder.   

 Actium biedt de doelgroep een bij het inkomen passende woning. 

 In 2018 beperkt Actium de totale huursomstijging in ieder geval tot maximaal inflatie +1%. Dit is 

conform de wettelijke 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, in dit geval, niet meer mag stijgen dan inflatie +1%. De totale 

huursom(stijging) betreft dus zowel de jaarlijkse huuraanpassing als huurwijziging bij mutatie. 

 Actium komt zo vroeg mogelijk in actie bij dreigende betalingsachterstanden om 

huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. We voeren 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. 

 Ten bate van de monitoring van de ontwikkeling van de wachttijden en slaagkans bij 

woningtoewijzing maakt Actium deze gegevens inzichtelijk en treft, indien nodig, aanvullende 

maatregelen. Actium hecht er aan dat hier in ook wordt gekeken hoe de wachttijd in 

Ooststellingwerf zich verhoudt tot die van andere gemeenten uit de regio. 

 In 2018 wordt er door Actium, in gezamenlijkheid met Drentse corporaties, een 
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 woonlastenonderzoek onder huurders uitgevoerd. Huurders van Actium woonachtig in de 

gemeente Ooststellingwerf worden ook bij het onderzoek betrokken. 

 In 2018 werkt Actium mee aan de totstandkoming van werkafspraken en het convenant 

‘Schulddienstverlening’. 

 Actium zet het instrument ‘Voorzieningenwijzer’ in de gemeente in om huurders inzicht te geven 

in, en gebruik te laten maken van, de besparingen die maandelijks op verzekeringen, vaste lasten 

en subsidies mogelijk zijn. Actium betrekt hier de gemeente bij en onderzoekt de mogelijkheden 

tot samenwerking en medefinanciering. 

 

MEVM 

 In 2018 werkt MEVM samen met andere Drentse huurdersorganisaties mee aan het 

woonlastenonderzoek. 

 MEVM zet in op het beter en meer gebruik maken van regelingen, zoals huurtoeslag en 

zorgtoeslagen door huurders. 

 

GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

 Gemeente neemt het initiatief om werkafspraken en een convenant ‘Schulddienstverlening’ te 

maken met de corporatie(s) ten aanzien van preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening 

en deze te evalueren in 2018. 

 Gemeente gaat in gesprek met Actium ten aanzien van het instrument ‘Voorzieningenwijzer’. 

Partijen nemen in 2018 een besluit over een al dan niet gezamenlijke aanpak. 

  



 

 

           prestatieafspraken 2018              november 2017 | 5 

 

THEMA 2. BESCHIKBAARHEID 

Ongeveer 28% van de totale woningvoorraad in Ooststellingwerf betreft sociale huurwoningen. 

Het marktaandeel van Actium in Ooststellingwerf bedraagt 70%. In totaal heeft Actium (d.d. 31-12-

2016 ruim tweeduizend sociale huurwoningen. Daarnaast heeft Actium 59 eenheden intramuraal 

zorgvastgoed in Ooststellingwerf. 

 

Monitor 
  Actium 

Aantal sociale huurwoningen 31-12-2016 2.192 

Verwachte onttrekking (sloop en verkoop) 
sociale huurwoningen t/m 2022 

-40 (sloop) + -56 (verkoop) = -96 

Verwachte toevoeging sociale huurwoningen 
t/m 2022 

40 (nieuwbouw) 

Prognose aantal sociale huurwoningen eind 
2022 

2.136 

 

Ten aanzien van het thema ontwikkeling woningvoorraad, spreken partijen, naast de werk- en 

ontwikkelafspraken uit de raamovereenkomst, het volgende af: 

 

ACTIUM 

 Actium vraagt een permanente ontheffing aan bij de minister om haar volledige instrumentarium 

in te kunnen zetten in de gemeente Ooststellingwerf, onderdeel van de woningmarktregio 

Friesland. 

 

 In 2018 heeft Actium geen voorgenomen sloopplannen voor woningen in de gemeente 

Ooststellingwerf. 

 

 Actium verwacht in 2018 elf woningen te verkopen. Actium verkoopt alleen de woningen die een 

verkooplabel toegekend hebben gekregen.  Woningen met het label Verkoop worden in eerste 

instantie aan de zittende huurder aangeboden. Wanneer de huurder de woning niet kan of wil 

kopen, kan de huurder de woning gewoon blijven huren. Bij het vrijkomen, na vertrek van de 

zittende huurder, komt de woning opnieuw in aanmerking voor verkoop en wordt de woning als 

verkoopwoning op de markt gebracht. 

  

 In de kernen Fochteloo, Haule, Langedijke en Nijeberkoop zullen de voor verkoop gelabelde 

woningen eerst voor verhuur worden aangeboden. De verkoop-stop is tijdelijk van aard en geldt 

voor een periode van 2 jaar. Indien er tussentijds geen andere besluiten zijn genomen, zullen de 

woningen vanaf 1 augustus 2018 weer direct voor verkoop aangeboden worden. Het strategische 

uitgangspunt (lange termijn) voor deze kern, namelijk terugtrekken, blijft gehandhaafd. 

De volgende spelregels zijn van toepassing op bovenstaand beleid:  

- Indien er na de eerste aanbieding geen passende reacties zijn, zal de woning alsnog te koop 

worden aangeboden. 

- De mogelijkheid voor de zittende huurder om de woning te kopen blijft gehandhaafd. 
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 Actium biedt de koopwoning aan belangstellenden aan in de volgende volgorde: 

o Huurders van Actium, die vanwege een sloopproject gedwongen moeten verhuizen en 
daarom een sloopurgentie hebben ontvangen. 

o Huurders van Actium, woonachtig in dezelfde plaats als waar de koopwoning zich 
bevindt. Indien er meerdere huurders reageren, wordt de woning als eerste aangeboden 
aan de huurder met de langste woonduur op het huidige adres.  

o Starters (een starter is jonger dan dertig jaar en koopt voor het eerst een woning), 
woonachtig in dezelfde plaats als waar de koopwoning zich bevindt.1 Indien er meerdere 
starters reageren, wordt de woning als eerste aangeboden aan de oudste starter 
waarvan de naam op het koopcontract komt.  

o Huurders van Actium die in een andere plaats wonen. Indien er meerdere huurders 
reageren, wordt de woning als eerste aangeboden aan de huurder met de langste 
woonduur op het huidige adres.  
 
 

GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

 De gemeente ondersteunt de ontheffingsaanvraag van Actium voor de woningmarktregio 

Friesland. 

 

 Om bij te dragen aan de betaalbaarheid van nieuwbouw, brengt de gemeente bij nieuwbouw, per 

te realiseren sociale huurwoning, een vaste grondprijs in rekening, overeenkomstig het 

gemeentelijk beleid ten aanzien van grondprijzen. Deze bedraagt voor eengezins sociale 

huurwoningen € 15.000,- exclusief BTW en voor appartementen 70% hier van (€10.500,-) 

(prijspeil 2017). Jaarlijks worden de grondprijzen herzien en marktconform vastgesteld. 

 

 De gemeente informeert de partijen tijdig over nieuwe ontwikkelingen die betrekking hebben op 

het huisvesten van statushouders. Mochten partijen samen vaststellen dat de huisvestingsvraag 

van statushouders dermate stijgt dat daarmee de beschikbaarheid voor andere doelgroepen 

onder druk komt te staan, dan neemt de gemeente het initiatief om met marktpartijen op zoek te 

gaan naar alternatieve woonruimte voor statushouders. 
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HAERENKWARTIER ACTIUM & GEMEENTE 

 Actium gaat in het Haerenkwartier met wijkontwikkeling aan de slag. Hier worden deels 

woningen gesloopt en nieuw gebouwd en voor een deel wordt groot onderhoud uitgevoerd.  

 

 Gemeente en Actium trekken samen op in de wijkontwikkeling van het Haerenkwartier. Actium 

investeert in de woningen, de gemeente in de openbare ruimte. De uitvoeringsprogramma's op 

het gebied van leefbaarheid worden door partijen in samenwerking met welzijnsorganisatie Scala 

ontwikkeld en uitgevoerd. In 2018 zal de leefbaarheidsaanpak verder vormgegeven worden. 

 

 De afspraken met gemeente en andere partijen, waaronder welzijnsorganisatie Scala, worden 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. 

Ambities en aandachtspunten voor de samenwerkingsovereenkomst zijn: 

o we willen de sociale en fysieke opgaven gelijktijdig aanpakken, een integrale aanpak; 
o we werken nauw samen in de driehoek; gemeente, Actium en scala (welzijn).  

we zetten breed in op bewonersparticipatie, in zowel het project van Actium, maar ook 
bij bijvoorbeeld de ontwikkelingen en inrichting van de openbare ruimte door gemeente. 
Bewoners zoveel mogelijk aan het stuur; 

o we ondersteunen bewonersinitiatieven en faciliteren bewoners; 
o we hebben aandacht voor de problematiek achter de voordeur en onderzoeken hoe we 

hier  op in zetten; 
o we zetten in op activering van bewoners. We onderzoeken nog passende mogelijkheden 

om bewoners te activeren (bijvoorbeeld een wijkbedrijf); 
o we zetten in op handhaving, maar ook op het ondersteunen van bewoners; 
o we zetten in op ontmoeting ( bijvoorbeeld het inloophuis). 
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THEMA 3. KWALITEIT WONINGVOORRAAD EN DUURZAAMHEID  

 

Monitor 

Woningen Actium 

   2.192 

A++ 0% 

A+ 1% 

A 15% 

B (1,2-1,4) 18% 

C 32% 

D 16% 

E 12% 

F 3% 

G 3% 

  100% 

Energie-Index (gemiddeld) 1,68  

 
Tabel: Verdeling van de woningvoorraad in Ooststellingwerf naar energieprestaties 

 

Energie-
label 

Energie - 
index 

Gemiddeld 
2017 

Gemiddeld 
2022 

A++ - B > 0,0 ≤ 1,4 

1,68 1,32 C - D > 1,4 ≤ 2,1 

E - G > 2,1 ≤ 5,0 

 
In relatie tot kwaliteit en duurzaamheid spreken partijen, naast de werk- en ontwikkelafspraken uit 
de raamovereenkomst, het volgende af: 
 

ACTIUM 

 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). Actium streeft op bedrijfsniveau naar een woningvoorraad 

met een gemiddelde Energie-index van 1,25. Op dit moment (peil eind 2016) heeft de 

woningvoorraad in Ooststellingwerf een gemiddelde Energie-Index van 1,68. Dit staat gelijk 

aan gemiddeld energielabel C. In 2018 wordt in bijna 100 woningen isolatie aangebracht en 

op bijna 250 woningen zonnepanelen. Dit zal leiden tot een betere gemiddelde Energie-

index. 

 In 2018 geeft Actium circa 2,5 miljoen euro uit aan het planmatig onderhoud, inclusief 

energetische kwaliteitsverbeteringen, van bijna 500 woningen in Ooststellingwerf. 

 Actium realiseert de verbetering van de energieprestatie van de woningen zonder dat hierbij 

een huurverhoging voor de zittende huurders wordt doorgevoerd. Bij aangebrachte 



 

 

           prestatieafspraken 2018              november 2017 | 9 

 

zonnepanelen profiteren huurders mee doordat de energielasten voor huurders lager 

worden. 

MEVM 

 Huurdersplatform MEVM zet zich, eventueel in samenwerking met andere lokale partijen, in 

voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding van huurders op het gebied van duurzaamheid 

door het inzetten van een energiecoach. De energiecoach kan huurders, maar desgewenst 

ook woningeigenaren, voorlichten. 

 MEVM spant zich in om de energiecoach zichtbaar te laten zijn in de gemeente. 

 MEVM is initiatiefnemer van een pilot in 2018 waarbij huurders de beschikking kunnen 

krijgen over een energiemonitor. Gebruik van een dergelijke monitor kan leiden tot een 

vermindering van energieverbruik  (tot 20%). 

 

GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

 In 2018 maakt de gemeente inzichtelijk hoe zij de verduurzamingsstrategie van de 

corporaties kan ondersteunen middels de inzet van onder andere haar ruimtelijke 

ordeningsinstrumentarium (welstandsbeleid, vergunningverlening, etc.).  
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THEMA 4. LEEFBAARHEID EN PARTICIPATIE 

In relatie tot leefbaarheid spreken partijen, naast de werk- en ontwikkelafspraken uit de 

raamovereenkomst, het volgende af: 

 

ACTIUM 

 Actium zet, net als voorgaande jaren, in 2018 in totaal voor haar gehele werkgebied (8 

gemeenten) circa € 944.000 (inclusief personeelslasten) in ten behoeve van leefbaarheid. Een 

deel van deze inzet (ongeveer € 128.000) richt zich op de gemeente Ooststellingwerf. Inzet 

van dit budget is passend bij de lokale vraagstukken en valt binnen de kaders van de 

Woningwet. 

 Actium bepaalt heel gericht het niveau van inzet op leefbaarheid per gemeente aan de hand 

van een leefbaarheidsmonitor waarbij, met behulp van het landelijke instrument RIGO 

Leefbaarometer, op VHE-niveau informatie over de leefbaarheid inzichtelijk wordt gemaakt. 

In Ooststellingwerf scoort 67% van het woningvoorraad (ver) beneden gemiddeld, tegenover 

45% op Actium-niveau. De gemiddelde leefbaarheidsscores liggen in Ooststellingwerf dus 

lager dan in de rest van ons werkgebied. In Ooststellingwerf kiezen we daarom voor de basis-

inzet en een extra inzet in de vorm van een plus en plusplusprogramma. 

 Actium zorgt dat de directe omgeving van haar woningen schoon, heel en veilig blijft. In het 

geval van sociale problematiek zorgt Actium dat signalen bij de hulpverleningsinstanties 

terecht komen. Actium handelt en bemiddelt bij overlastmeldingen en faciliteert 

leefbaarheidsinitiatieven op verzoek van huurders. 

 In samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf zal in 2018 onderzocht worden welke 

aanvullende leefbaarheidsmaatregelen op buurt- en complexniveau kunnen worden 

getroffen. In 2018 is in ieder geval de wijkontwikkeling van het Haerenkwartier een belangrijk 

aandachtsgebied, De inzet die in het Haerenkwartier door Actium geleverd wordt past 

binnen het plusplusprogramma: analyse, visie en uitvoeringsprogramma’s samen met 

partners. 

 Actium werkt samen met de sociale wijkteams (sociale teams en gebiedsteams) en 

maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. De corporatiemedewerkers nemen 

geregeld deel aan overleggen, verwijzen door naar de sociale teams en/of gebiedsteams en 

informeren hen over ontwikkelingen die zij signaleren. Indien nodig wordt samen met de 

gemeente actie ondernomen. 

 Actium draagt samen met de gemeente Ooststellingwerf bij aan de implementatie en 

voortzetting van buurtbemiddeling en evalueren deze aanpak met betrokken partijen. 

 In 2018 wordt door partijen samengewerkt aan en in het Haerenkwartier. Er wordt een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld (zie Thema 2. Beschikbaarheid). 

 

 



 

 

           prestatieafspraken 2018              november 2017 | 11 

 

In relatie tot participatie spreken partijen het volgende af: 

 Actium betrekt huurders en woningzoekenden bij de voorbereiding, totstandkoming en 

uitvoering van haar beleid, haar producten en haar diensten. In totaal is ruim € 100.000 

begroot voor participatie op organisatieniveau. In 2018 besteedt Actium ongeveer € 15.000 

(naar rato van vhe’s in Ooststellingwerf) aan participatie op organisatieniveau 

(Klantenpanels, adviesgroepen, MEVM etc).  

 Formele bewonerscommissies worden door Actium financieel ondersteund. In de gemeente 

Ooststellingwerf is hiervoor € 5.000 begroot. 

 In 2018 legt Actium vragen voor aan haar online klantenpanel en gebruikt huurders en 

woningzoekenden dus als klankbord. De panelleden kunnen op deze laagdrempelige manier 

ons beleid beïnvloeden. 

 Actium wil goed contact onderhouden met de gemeenteraad en organiseert daarom 

minimaal één keer per jaar een themabijeenkomst. Ook gaat Actium in op verzoeken om 

informatie vanuit de gemeenteraad. Goede informatie over bijvoorbeeld investeringsruimte 

en wachttijden draagt bij aan het maken van gedegen keuzes. 

MEVM 

 Het huurdersplatform MEVM vertegenwoordigt formeel de belangen van de huurders van 

Actium, ook in gemeente Midden-Drenthe. MEVM vergadert regelmatig met Actium en 

voorziet Actium gevraagd en ongevraagd om advies op het gebied van beleid en 

dienstverlening. Contant met woningzoekenden en huurders gebeurt voornamelijk op 

aanvraag van woningzoekenden en huurders zelf, per e-mail, telefoon of desgewenst via 

persoonlijk contact. Daarnaast informeren en raadplegen we huurders over ingenomen 

standpunten ten aanzien van beleid, prestatieafspraken et cetera. 

 In 2018 zal MEVM een aantal themagerichte huurderbijeenkomsten organiseren in de regio. 

Diverse onderwerpen kunnen aan de orde gesteld worden. 

 

GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

 De gemeente inventariseert in 2018 welke leefbaarheidsprogramma’s er per buurt en dorp 

zijn en uitgevoerd worden. Daarnaast maakt de gemeente inzichtelijk welke 

subsidiemogelijkheden er zijn voor leefbaarheidsinitiatieven. De gemeente informeert 

hierover de corporaties en de huurdersorganisaties. 
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THEMA 5. WONEN, WELZIJN EN ZORG EN BIJZONDERE DOELGROEPEN 

In relatie tot wonen, welzijn en zorg spreken partijen, naast de werk- en ontwikkelafspraken uit de 

raamovereenkomst, het volgende af: 

 

ACTIUM 

 Actium heeft voldoende (bijna 40% van het totale woningaanbod) geschikte woningen voor 

senioren, waarvan 573 in Ooststellingwerf. De vraagdruk van senioren op deze woningen 

wordt jaarlijks in beeld gebracht in onze monitor. 

 Actium werkt actief mee aan de Woonzorgatlas Friesland waarin het aanbod en de 

(toekomstige) vraag naar wonen met zorg in kaart worden gebracht. 

 Actium maakt inzichtelijk welke woningen zij verhuren aan instellingen en welke afspraken zij 

hebben over huisvesting van uitstromende cliënten. 

 Op aanvraag van huurders faciliteert Actium het langer zelfstandig wonen door op verzoek 

van de huurder woningaanpassingen uit te voeren binnen de kaders van het vastgestelde 

huurbeleid en, indien mogelijk, met gebruikmaking van de bestaande WMO voorzieningen. 

 In 2018 gaan we de in 2017 gemaakte afspraken over het beschikbaar houden van woningen, 

die met Wmo-middelen zijn aangepast, evalueren. 

 Actium faciliteert zoveel mogelijk  de huisvesting van bijzondere doelgroepen in het kader 

van scheiden van wonen en zorg. Een goede begeleiding van deze huurders is essentieel.  

 Actium wil graag met de gemeente het beleid afstemmen en inzichtelijk maken welke 

aanpassingen in het kader van ‘langer zelfstandig thuis wonen’ onder de Wmo vallen of 

onder de verantwoordelijkheid van de corporatie. 

 Actium informeert de gemeente en WoonFriesland over de onderzoeksresultaten van het 

,door Actium in opdracht gegeven, onderzoek naar de (toekomstige) intramurale en 

extramurale capaciteitsvraag in de gemeente Ooststellingwerf. 

 Actium houdt haar sociale huurwoningen voldoende bereikbaar voor reguliere 

woningzoekenden en wijst daarom maximaal 20% van de vrijgekomen woningen toe via 

bemiddeling aan bijzondere doelgroepen, buiten het reguliere woonruimteverdeelsysteem 

om. 

 Actium beschouwt statushouders als urgente doelgroep.  

 Actium draagt bij aan het realiseren van de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van 

statushouders en ziet de huisvesting van deze doelgroep ook als onderdeel van haar 

kerntaak. Actium vindt de huisvesting van statushouders bij uitstek een regionaal vraagstuk 

en werkt graag collegiaal (met andere corporaties en gemeenten) samen wanneer de situatie 

daarom vraagt. Actium monitort regelmatig de omvang van de verwachte huisvestingsvraag 

en de druk hiervan op de sociale huurwoningmarkt in Ooststellingwerf. Indien de norm van 
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20% dreigt te worden overschreden, worden alternatieve huisvestingsvormen voor 

statushouders verkend en desgewenst geïmplementeerd. Oplossingen worden in eerste 

instantie gezocht binnen de bestaande woningvoorraad van de corporatie. Indien 

noodzakelijk kunnen bijvoorbeeld woningen met een label verkoop ingezet worden om de 

vraagdruk voor woningen voor statushouders te verlichten.  In tweede instantie zoeken de 

gemeente  en de corporatie gezamenlijk oplossingen binnen het overige bestaande vastgoed. 

Tot slot is het realiseren van tijdelijke woonruimte een laatste mogelijke oplossingsrichting. 

 

GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

 Partijen onderschrijven de noodzaak om de betrokken aspecten, zoals beschikbaarheid van 

woningen, draagkracht van wijken, gezinshereniging, verdeling van verantwoordelijkheden, 

begeleiding, zoekduur van regulier woningzoekenden, et cetera, integraal te benaderen. Op 

initiatief van de gemeente wordt in het eerste halfjaar van 2018 een plan gemaakt waarmee 

partijen op structurele wijze huisvesting en integratie van statushouders willen vormgeven. 

Onderdeel van dit plan is hoe de gemeente de urgentie van deze doelgroep regelt. Hierover 

vindt in het eerste halfjaar van 2018 besluitvorming plaats in de gemeenteraad. 

Vooruitlopend op het vaststellen van dit plan dragen de corporaties voor het eerste halfjaar 

van 2018 bij aan de taakstelling conform de werkwijze in 2017.  

 De gemeente ondersteunt de Blijverslening in de gemeente om op deze manier het ‘Langer 

zelfstandig wonen’ te faciliteren. Ook huurders kunnen gebruik maken van deze lening. 

Partijen maken in 2018 werkafspraken met betrekking tot deze regeling. 

 Partijen bespreken gezamenlijk de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de 

(toekomstige) intramurale en extramurale capaciteitsvraag in de gemeente Ooststellingwerf. 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek en de monitor ten aanzien van de vraagdruk 

op deze woningen worden eventueel (nieuwe) afspraken gemaakt.  
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FINANCIËN 

In relatie tot financiën spreken partijen, naast de werk- en ontwikkelafspraken uit de 

raamovereenkomst, het volgende af: 

 

ACTIUM 

 Actium heeft ruim vier miljoen euro begroot om in 2018 in Ooststellingwerf aan ‘Wonen’ te 

besteden. 

Tabel 1: Begrote uitgaven Actium in Ooststellingwerf  in 2018. Bron: activiteitenoverzicht 2018. 

Onderwerp Begrote investeringen en uitgaven (euro) 

Planmatig onderhoud 2.596.000 

Groot onderhoud 419.000 

Energetische maatregelen: isolatie 135.000 

Energetische maatregelen: zonnepanelen 931.000 

Inzet leefbaarheid 128.000 

Participatie op organisatie niveau 15.000 

Bewonerscommissies 5.000 

Totaal 4.229.000 

 

GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 

 De gemeente besluit in 2018 over het al dan niet sluiten van een generieke 

achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In de 

samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het Haerenkwartier (zie Thema 2. 

Beschikbaarheid)  wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. 

 
 
 
 
 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 2018 in de gemeente Ooststellingwerf Actium (juni 2017) 
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