
Datum  : 30/11/2021 

             

  

Addendum: Prestatieafspraken De Wolden 2022 

  

De Raamwerkovereenkomst De Wolden 2019-2023 en de jaarlijkse addenda bieden voor de 

periode 2019 t/m 2023 het kader op hoofdlijnen voor de bijdrage die partijen leveren aan de 

volkshuisvestelijke opgave in de gemeente De Wolden. Het is de onderlegger voor het jaarlijkse 

activiteitenoverzicht van Actium en de jaarlijks te maken nadere prestatieafspraken tussen 

gemeente De Wolden, MEVM en Actium.  

 

Partijen stellen de afspraken vast onder voorbehoud van vaststelling van de individuele begroting 

en onder voorbehoud van de daadwerkelijke mogelijkheden voor financiering en borging. Partijen 

houden zich het recht voor om de afspraken, in gezamenlijk overleg, bij te stellen als gevolg van 

nieuwe of gewijzigde wetgeving. 

  

Prestatieafspraken 2022 

 

Partijen spreken af dat de activiteitenoverzichten van de gemeente, Actium en MEVM voor het 

jaar 2022 worden overgenomen als zijnde prestatieafspraken voor het jaar 2022. De prijspeilen 

passen wij aan op het peiljaar 2022. 

   

Afspraken die afwijkend, dan wel aanvullend zijn op het Raamwerk, voorgaande addenda en/of 

de voorgenomen activiteiten zijn: 

   

Algemeen: 

Aanvulling op afspraak add 2020-2: 

Aan de afspraak voegen wij toe:”en het gemeentelijk participatiebeleid in het kader van de 

Omgevingswet”. De afspraak komt daarmee als volgt te luiden: 

 

De gemeente informeert en betrekt Actium en MEVM proactief bij het opstellen van de 

gemeentelijke toekomstvisie (omgevingsvisie) en het gemeentelijk participatiebeleid in het kader 

van de Omgevingswet. 

 

A. Betaalbaarheid: 

Wijziging op afspraak 12: 

Het jaartal 2018 vervangen wij door 2022. De afspraak komt daarmee als volgt te luiden: 



In 2022 voeren Drentse corporaties en huurdersorganisaties een grootschalig onderzoek uit naar 

betaalbaarheid, het zogenaamde woonlastenonderzoek. De uitkomsten van het 

woonlastenonderzoek dat periodiek wordt herhaald, vormt een van de onderleggers voor het 

huurprijsbeleid en ander beleid ten aanzien van betaalbaarheid. 

 

Wijziging afspraak 13: 

De huidige afspraak: 

Per 1 januari 2020 wordt de wetgeving voor de jaarlijkse huurverhoging aangepast, als 

gevolg van het Sociaal Huurakkoord 2018. Actium beperkt de totale jaarlijkse huursomstijging tot 

maximaal het vastgestelde percentage in de vigerende wetgeving. Dit houdt 

(hoogstwaarschijnlijk) in dat de totale huursom over een jaar gerekend niet meer mag stijgen dan 

inflatievolgend, exclusief huurharmonisatie. 

 

Vervangen wij door: 

De huidige afspraken uit het Sociaal Huurakkoord lopen op 31 december 2021 af. Op dit moment 

lopen nog de gesprekken over een nieuw Sociaal Huurakkoord. Onder voorbehoud van het 

nieuw Sociaal Huurakkoord beperkt Actium de totale jaarlijkse huursomstijging tot niet meer dan 

inflatievolgend, exclusief huurharmonisatie. 

 

Nieuwe afspraak:  

Actium is aangesloten bij de Bouwstroom Drenthe. De komende vijf jaar gaan alle bij de 

Bouwstroom aangesloten corporaties en marktpartijen gezamenlijk 200 sociale huurwoningen 

per jaar bouwen. Om de doelstellingen van de Bouwstroom te kunnen realiseren is snelheid in 

vergunningstrajecten van essentieel belang. Mochten er de komende jaren woningen in de 

gemeente De Wolden worden toegevoegd door Actium vanuit De Bouwstroom vragen zij de 

gemeente om hieraan mee te werken in de vergunningstrajecten.    

 

B. Voorraad & Beschikbaarheid: 

Geen wijzigingen 

 

C. Kwaliteit & Duurzaamheid 

Wijziging op afspraak 44: 

Actium heeft haar ambitie ten aanzien van CO2-uitstoot bijgesteld. Aanvankelijk was de ambitie 

om de CO2 uitstoot in 2025 met 25% te verlagen t.o.v. 2017. Dit doel bleek niet realistisch. Het 

jaartal 2025 vervangen wij daarom door 2030. Actium werkt daarnaast aan de doelen van 

Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe. De afspraak komt als volgt te luiden: 



Actium heeft tot op heden gestuurd op energielabels en/of energie-index en gaat vanaf 2021 

sturen op CO2-uitstoot en energielasten. Actium heeft de ambitie om in haar hele werkgebied de 

CO2- uitstoot in 2030 met 25% te verlagen t.o.v. 2017. Actium zal hierop inzetten in de vorm van 

een stapgewijze verduurzaming van haar woningen en no-regret maatregelen. 

 

Wijziging op afspraak 46: 

De huidige afspraak: 

Actium wil de kwaliteit van haar woningen op peil houden. Daarvoor hanteert Actium een cyclus 

van 8 jaar waarin alle woningen planmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. 

 

Vervangen wij door: 

Actium wil de kwaliteit van haar woningen op peil houden. Vanaf 2022 wordt planmatig 

onderhoud conditiegestuurd gepland en uitgevoerd. Onderhoudsinspecties voeren we elke vier 

jaar uit en hiermee wordt de achtjarige onderhoudscyclus uitgefaseerd. 

 

D. Leefbaarheid & bijzondere doelgroepen 

Wijziging afspraak 51: 

De huidige afspraak: 

Partijen maken beleid voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hiermee anticiperen we 

op de decentralisatie van beschermd wonen en de uitstroom van intramuraal wonen naar wonen 

in de wijk, ingegeven vanuit het scheiden van wonen en zorg. Waar mogelijk stemmen we dit in 

regionaal verband af, met andere stakeholders. 

 

Vervangen wij door: 

“Partijen onderstrepen de uitgangspunten van het programma Weer Thuis. Gemeenten, 

zorgaanbieders en corporaties werken op basis van het Uitstroomconvenant. De uitstroom uit 

beschermd wonen, medisch verblijf en maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) loopt via 

een coördinatiepunt voor alle gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in de regio, onder regie 

van de 9 gemeenten in centrum regio Assen. 

 
Aanvulling op afspraak 57: 

Aan de afspraak voegen wij toe:”Partijen werken mee aan een erkenning voor een provinciale 

samenwerking rondom de huisvesting van statushouders”. De afspraak komt daarmee als volgt 

te luiden: 

 

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 spant zich in om, binnen het corporatieve deel van de gemeentelijke taakstelling, aan 



haar marktaandeel te voldoen. Omdat Actium de huisvesting van statushouders bij uitstek een 

regionaal vraagstuk vindt, werkt zij graag collegiaal (met andere corporaties en gemeenten) 

samen wanneer de situatie daarom vraagt. Partijen werken mee aan een verkenning voor een 

provinciale samenwerking rondom de huisvesting van statushouders. 

 

E. Wonen, Welzijn en Zorg  

Geen wijzigingen 

 

F. Overig 

Wijziging op afspraak 77: 

Het jaartal 2021 vervangen wij door 2022. De afspraak komt daarmee als volgt te luiden: 

 

Gemeente De Wolden en Actium stemmen hun uitgangspunten voor het bepalen van de 

gebruiksoppervlakte volgens de (nieuwe) NEN-norm 2580 van de voorraad sociale 

huurwoningen op elkaar af. Partijen zijn hierbij scherp op en helder over eventuele verschillen in 

interpretatie. Waar mogelijk zoeken zij ook de samenwerking bij de uitvoering van de meting, en 

maken afspraken over eventuele verdeling van de kosten. Het ministerie van BZK heeft ten 

behoeve van een goede afstemming, de verplichting verschoven naar 2022. 

 

 

De in dit document gemaakte afspraken leggen we vast tussen: 

 

1. Gemeente De Wolden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw  

G. Hempen gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het college van 

burgemeester en wethouders 

2. Actium, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder mevrouw M.C.M. 

Boeijen 

3. Huurdersplatform MEVM, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter de heer  

H. Oostland 

  

Gemeente De Wolden Actium Huurdersplatform MEVM 

mevrouw G. Hempen-Prent mevrouw M.C.M. Boeijen  de heer H. Oostland 

 

  ……………………………    ……..……………………….        ..……………………..… 

  

 



Datum  : 30/11/2020 

             

  

Addendum: Prestatieafspraken De Wolden 2021 

  

De Raamwerkovereenkomst De Wolden 2019-2023 en de jaarlijkse addenda bieden voor de 

periode 2019 t/m 2023 het kader op hoofdlijnen voor de bijdrage die partijen leveren aan de 

volkshuisvestelijke opgave in de gemeente De Wolden. Het is de onderlegger voor het jaarlijkse 

activiteitenoverzicht van Actium en de jaarlijks te maken nadere prestatieafspraken tussen 

gemeente De Wolden, MEVM en Actium.  

 

Partijen stellen de afspraken vast onder voorbehoud van vaststelling van de individuele begroting 

en onder voorbehoud van de daadwerkelijke mogelijkheden voor financiering en borging. Partijen 

houden zich het recht voor om de afspraken, in gezamenlijk overleg, bij te stellen als gevolg van 

nieuwe of gewijzigde wetgeving. 

  

Prestatieafspraken 2021 

 

Partijen spreken af dat de activiteitenoverzichten van de gemeente, Actium en MEVM voor het 

jaar 2021 worden overgenomen als zijnde prestatieafspraken voor het jaar 2021. 

   

Afspraken die afwijkend, dan wel aanvullend zijn op het Raamwerk, voorgaande addenda en/of 

de voorgenomen activiteiten zijn: 

   

Algemeen: 

 

Aanvulling op afspraak 1 Raamovereenkomst: 

 

In 2021 wordt, in gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeente, Actium en MEVM, het 

woningmarktonderzoek geactualiseerd.  

 

Nieuw: 

 

De gemeente betrekt Actium proactief bij de implementatie van de Omgevingswet en de Wet 

Kwaliteitsborging en stemt zaken af die haar werkprocessen raken. Wat betreft de 

Omgevingswet gaat het over de invulling van de participatieparagraaf en aanvullende 

kwaliteitseisen/ regels vanuit de gemeenten. Afstemming over de Wet Kwaliteitsborging is met 



name relevant ten aanzien van de uitvoering van processen aanvraag omgevingsvergunning 

(bijvoorbeeld termijnen, wijze van toelichting etc.).  

 

Nieuw: 

 

Actium stelt in 2021, als vervolg op haar strategische koers 2018-2021, een nieuwe strategische 

koers op en betrekt hierbij de gemeente en MEVM proactief.  

 

A. Betaalbaarheid: 

 

Nieuw: 

 

Per 1 januari 2021 vindt een wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) 

plaats. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met 

betalingsachterstanden in een vroeg stadium te ontvangen, bijvoorbeeld informatie over 

huurachterstanden van woningcorporaties. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden 

tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden, nog voordat mensen zelf aan de bel 

trekken. De gemeente betrekt Actium bij de implementatie van de WGS, waaronder bij het 

vaststellen van de beleidsdoelen en uitvoeringsafspraken. 

 

Nieuw:  

 

De Covid-19 crisis heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid voor veel huurders, maar heeft 

ook een financieel effect. De economische gevolgen leiden tot baan- en/of inkomensverlies 

waardoor meer huurders in problemen kunnen komen. De gemeente en Actium trekken samen 

op om ervoor te zorgen dat de informatie over de hiervoor bestemde inkomensondersteunende 

maatregelen, zowel op papier als via de sociale media, nog beter onder de aandacht van de 

huurders wordt gebracht. 

 

B. Voorraad & Beschikbaarheid: 

 

Nieuw: 

 

Het Wetsvoorstel wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet bevat 

een voorstel voor het wijzigen van de bestaande DAEB-inkomensgrens (39.574 prijspeil 2020) 

naar nieuwe DAEB-inkomensgrenzen op basis van huishoudgrootte per 1 januari 2021. Ook het 

percentage dat een corporatie vrij mag toewijzen boven de wettelijke DAEB-inkomensgrens 

verandert van 10% naar 7,5%. In de prestatieafspraken kunnen woningcorporatie(s), huurders-



organisatie(s) en gemeente lokaal beleid maken op de vrije toewijzingsruimte. Daarin kan 

worden afgesproken om de grens te verhogen naar 15%. Partijen spreken af om in 2021 de vrije 

toewijzingsruimte te monitoren en, indien nodig, eind 2021 prestatieafspraken voor een 

uitbreiding van de toewijzingsruimte te maken.  

 

Nieuw: 

 

Partijen onderzoeken de omvang en ontwikkeling van de huishoudens, inclusief statushouders 

en andere bijzondere doelgroepen, in de woningen van Actium om haar woningportefeuille nog 

beter te kunnen afstemmen op de behoefte. Partijen koppelen hiervoor de benodigde 

beschikbare data, binnen de grenzen van de AVG.  

Aanvulling afspraak 18 Raamovereenkomst: 

 

Thuiskompas genereert relevante managementinformatie over de woningtoewijzing en de druk 

op de woningmarkt in de gemeente. Actium verstrekt aan de gemeente en MEVM minimaal een 

keer per jaar: 

- inzicht in marktinformatie op gemeenteniveau uit Thuiskompas 

- haar inhoudelijk en financieel jaarverslag  

 

Aanvulling afspraak 18 g Raamovereenkomst  

- Slaagkans van woningzoekenden in de leeftijd tot 23 jaar. 

 

C. Kwaliteit & Duurzaamheid 

 

Ter vervanging van afspraak 44: 

 

Actium heeft tot op heden gestuurd op energielabels en/of energie-index en gaat vanaf 2021 

sturen op CO2-uitstoot en energielasten. Actium heeft de ambitie om in haar hele 

werkgebied de CO2- uitstoot in 2025 met 25% te verlagen t.o.v. 2017. Actium zal hierop 

inzetten in de vorm van een stapgewijze verduurzaming van haar woningen en no-regret 

maatregelen.  

 

Nieuw: 

 

Actium maakt uiterlijk 2021 inzichtelijk wat de implicaties zijn de invoering van de NTA 8800 

rekenmethodiek op de gemiddelde energieprestatie van haar woningvoorraad. De NTA 8800 

is een nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van nieuwbouw, 



bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw en vervangt de huidige EPC- en EI-

indicatoren. 

 

Nieuw:  

 

Actium heeft de ambitie geformuleerd om haar woningen in 2050 volledig circulair te bouwen 

en te onderhouden. Om dit mogelijk te maken, schept de gemeente ruimte in regelgeving en 

kaders zoals beeld- en kwaliteitsplannen, welstandscriteria en bouwvoorschriften. 

 

D. Leefbaarheid & bijzondere doelgroepen 

 

Ter vervanging van afspraak 58: 

 

Actium houdt haar sociale huurwoningen voldoende bereikbaar voor reguliere 

woningzoekenden. Actium heeft jaarlijks 20% vrije beleidsruimte voor toewijzingen die 

afwijken van de reguliere toewijzingsregels binnen het samenwerkingsverband 

Thuiskompas. Onder de afwijkende toewijzingen vallen bijvoorbeeld de toewijzingen aan 

bijzondere doelgroepen, zoals slachtoffers van mensenhandel, mensen met ernstige 

psychische problemen en cliënten die uitstromen uit Beschermd Wonen, Medisch Verblijf en 

Maatschappelijke opvang. De huisvesting van statushouders gaat niet ten koste van de vrije 

beleidsruimte.   

 

E. Wonen, Welzijn en Zorg  

 

Aanvulling op afspraak 64 Raamovereenkomst: 

 

Partijen stellen, onder regievoering van de gemeente, met zorg- en welzijnspartijen in 2021 

een woonzorgvisie op om opgaven in beeld te krijgen en vraagstukken op het snijvlak van 

wonen, welzijn en zorg integraal op te pakken. Als basis hiervoor is een integraal en 

gezamenlijk gedragen onderzoek naar de opgave op het gebied van ouderenhuisvesting en 

diverse andere zorgdoelgroepen essentieel.  

 

Partijen spreken af om, onder regievoering van de gemeente, het bestaande netwerk Wonen, 

Welzijn en Zorg uit te breiden en te verstevigen en zo nodig een nieuw netwerk op te starten. 

Doel hiervan is een versterking van de ketensamenwerking op het gebied van Langer Zelfstandig 

Thuis wonen van ouderen en Weer Zelfstandig Thuis wonen van andere zorgdoelgroepen. 

 



De in dit document gemaakte afspraken leggen we vast tussen: 

 

1. Gemeente De Wolden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw  

G. Hempen gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het college van 

burgemeester en wethouders 

2. Actium, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder mevrouw M.C.M. 

Boeijen 

3. Huurdersplatform MEVM, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter de heer  

H. Oostland 

  

Gemeente De Wolden Actium Huurdersplatform MEVM 

mevrouw G. Hempen mevrouw M.C.M. Boeijen  de heer H. Oostland 

 

  ……………………………    ……..……………………….        ..……………………..… 
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Datum  : 4/12/2019 
             
  

Addendum: Prestatieafspraken De Wolden 2020 

  

De Raamwerkovereenkomst De Wolden 2019-2023 biedt voor de periode 2019 t/m 2023 het 

kader op hoofdlijnen voor de bijdrage die partijen leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in 

de gemeente De Wolden. Het is de onderlegger voor het jaarlijkse activiteitenoverzicht van 

Actium en de jaarlijks te maken nadere prestatieafspraken tussen gemeente De Wolden, MEVM 

en Actium. 

  

Prestatieafspraken 2020 

 

Partijen spreken af dat de activiteitenoverzichten van de gemeente, Actium en MEVM voor het 

jaar 2020 worden overgenomen als zijnde prestatieafspraken voor het jaar 2020. 

   

Afspraken die afwijkend, dan wel aanvullend zijn op het Raamwerk en/of de voorgenomen 

activiteiten zijn: 

   

Algemeen: 

 

Aanvulling op raamovereenkomst: 

 

1. De gemeente gaat samen met de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe en 

Westerveld een bevolkingsprognose laten maken door Companen. De uitkomsten van dit 

onderzoek zullen samen met een in 2021 uit te voeren woningmarktonderzoek dienen als 

basis voor de actualisatie van de gemeentelijke woonvisie in 2022. De ontwikkelingen 

met betrekking tot de suburbanisatie van Zwolle, vitalisering vakantieparken en de 

behoefte aan flexwonen worden hierin meegenomen. 

 

2. De gemeente informeert en betrekt Actium en MEVM proactief bij het opstellen van de 

gemeentelijke toekomstvisie (omgevingsvisie).  

 

A. Betaalbaarheid: 

  

Wijziging afspraak 13 raamovereenkomst (in verband met het verlopen van Sociaal Huurakkoord 

2015): 



1. Per 1 januari 2020 wordt de wetgeving voor de jaarlijkse huurverhoging aangepast, als 

gevolg van het Sociaal Huurakkoord 2018. Actium beperkt de totale jaarlijkse 

huursomstijging tot maximaal het vastgestelde percentage in de vigerende wetgeving.  

Dit houdt (hoogstwaarschijnlijk) in dat de totale huursom over een jaar gerekend niet 

meer mag stijgen dan inflatievolgend, exclusief huurharmonisatie.  

 

B. Voorraad & Beschikbaarheid: 

  

Aanvulling op afspraak 20 raamovereenkomst: 

 

1. De gemeente en Actium verkennen begin 2020 gezamenlijk de mogelijkheid en omvang 

van de nieuwbouwopgave van Actium in De Wolden tot en met 2025. Daarbij kijken 

partijen ook naar de behoefte en mogelijkheden voor flexwonen waaronder tiny houses.  

  

Aanvulling op afspraak 21 raamovereenkomst: 

 

2. Naar verwachting gaat Drenthe Huurt op 1 mei 2020 live. Actium informeert de 

gemeente over het vastgestelde woonruimteverdeelbeleid en urgentie beleid Drenthe 

Huurt en de nieuwe aanpak. De gemeente verwijst woningzoekenden die bij de 

gemeente aankloppen naar Drenthe Huurt via haar eigen kanalen. Partijen brengen de 

website www.DrentheHuurt.nl actief onder de aandacht bij (potentieel) 

woningzoekenden.  

 

Aanvulling op afspraak 22 raamovereenkomst: 

 

3. Voor de gemeente is de uitstroom van bewoners uit vakantieparken in het kader van 

Vitale Vakantieparken Drenthe een te plannen proces. Dit betekent dat de gemeente de 

corporaties op tijd aanhaakt én (indien ze tot de doelgroep van corporaties behoren) 

bewoners bewust maakt dat zij zich (preventief) inschrijven als woningzoekende bij de 

corporatie(s). Daarnaast brengt de gemeente de vraag van bewoners goed in beeld 

(zowel kwantitatief als kwalitatief, vanwege aanhaken bij bijvoorbeeld GGZ-instellingen 

en Verslavingszorg). De corporaties krijgen daarmee tijdig inzicht in de vraag. Bewoners 

die uitstromen uit vakantieparken en zich inschrijven als woningzoekende bij de 

corporaties zijn ‘gewone woningzoekenden’. Zij krijgen geen extra urgentie. 

 

  



Wijziging afspraak 3 raamovereenkomst: 

 

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

gerealiseerd in principe sociale grondprijzen. De verwachting is dat de geldende sociale 

grondprijzen van 2019 gereguleerd worden voor 2020, conform de Grondprijzennotitie 

De Wolden 2019. De kavelprijs bedraagt € 15.000,- exclusief BTW. 

Aanvulling op raamovereenkomst: 

 

5. Partijen stellen vast dat de financiële haalbaarheid, en daarmee de realisatie, van sociale  

huurwoningen met huren onder de aftoppingsgrenzen van de Wet op de Huurtoeslag 

onder druk staat. De gemeente onderzoekt in samenwerking met Actium op 

projectniveau de mogelijkheden om de bouw van sociale huurwoningen (financieel) 

mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van subsidies. 

 

C. Kwaliteit & Duurzaamheid 

  

Wijziging afspraak 44: 

 

1. Actium zorgt ervoor dat alle nieuwbouwwoningen, waarvan de aanvraag van de 

omgevingsvergunning na 1 juli 2020 plaatsvindt, minimaal voldoen aan de Bijna 

Energieneutrale Gebouw 

2. Actium maakt uiterlijk in 2020 inzichtelijk wat de implicaties zijn van de invoering van de 

NTA 8800 rekenmethodiek op de gemiddelde energieprestatie van haar woningvoorraad. 

De NTA 8800 is een nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van 

nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw en vervangt de huidige EPC- 

en EI-indicatoren. 

 

Aanvulling afspraak 48 raamovereenkomst: 

 

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

Kijken is Kassa (beide onderdeel van de Drentse Deal). In 2020 wordt samen met de 

provincie gewerkt aan een nieuwe inhoud voor de energiecoaches zodat zij breder 

ingezet kunnen worden. 

 

4. De PAS- en PFAS-problematiek heeft grote invloed op de voortgang van woningbouw-

ontwikkeling. Partijen informeren en betrekken elkaar zo veel mogelijk bij de eventuele 

oplossingsrichtingen van deze problematiek. 

 



Aanvulling op raamovereenkomst: 

 

5. Partijen verbinden hun duurzaamheidsopgaven aan elkaar ten aanzien van de 

energietransitie. Zij informeren, betrekken en ondersteunen elkaar in het opstellen en 

uitvoeren van de Regionale Energiestrategie van de RES-regio Drenthe, het 

warmtetransitieplan van de gemeente en het duurzaamheidsbeleid van de corporaties. 

Het project Groen Gas wat in samenwerking met de Rendo wordt uitgevoerd wordt 

gezien als een vooruitstrevend project. 

 

6. Partijen informeren elkaar over hun duurzaamheidsbeleid en verkennen de 

mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie (hitte, droogte en 

wateroverlast), vergroening van vastgoed, tuinen en openbare ruimte en circulariteit. 

 

D. Leefbaarheid & bijzondere doelgroepen 

 

1. De gemeentelijke taakstelling voor de eerste helft van 2020 betreft vooralsnog 8 

vergunninghouders. 

 

2. De gemeente voert samen met de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe de pilot 

‘Bevorderen integratie vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten’ uit. Hiervoor hebben 

de gemeenten subsidie ontvangen vanuit het Rijk. 

 

3. Partijen onderzoeken in 2020 de behoefte naar woonwagens en standplaatsen in de 

gemeente De Wolden en vergelijken dit met het beschikbare aanbod. Partijen erkennen 

dat de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding kunnen zijn voor het nemen van 

(aanvullende) maatregelen. 

 

4. Als gevolg van aflopende indiceringen, is de verwachte uitstroom van cliënten uit 

beschermd wonen in 2020 hoog. Gezien die verwachte hoge uitstroom in het jaar 2020 

(zie prognose centrum gemeente Assen) vanuit beschermd wonen is het niet haalbaar 

en wenselijk om deze aantallen te huisvesten binnen de gemeente Assen. De 

huisvesting van deze doelgroep is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente 

maakt daarom in 2020 afspraken over regionale spreiding en inzet van zorgvastgoed 

door zorgorganisaties in gezamenlijk verband met andere gemeenten, zorgorganisaties 

en woningcorporaties. Het initiatief voor de gezamenlijke afspraken ligt bij de gemeente 

Assen.  

 

  



E. Wonen, Welzijn en Zorg  

 

Aanvulling op raamovereenkomst: 

 

1. Partijen onderzoeken of de bestaande zorgvoorzieningen in De Wolden  

toekomstbestendig zijn. 

  

 

De in dit document gemaakte afspraken leggen we vast tussen: 

 

1. Gemeente De Wolden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw  

G. Hempen gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het college van 

burgemeester en wethouders 

2. Actium, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder a.i. de heer M.W. 

van Halteren 

3. Huurdersplatform MEVM, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter de heer  

H. Oostland 

  

Gemeente De Wolden Actium Huurdersplatform MEVM 

 mevrouw G. Hempen De heer M.W. van Halteren  de heer H. Oostland 

   
   
……………………………     ……..……………………….      ..……………………..… 
  
  

 
[1] Onder voorbehoud vaststelling Programmabegroting De Wolden 2020 
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Inleiding 

Voor u liggen de meerjarige prestatieafspraken van gemeente De Wolden voor de periode 2019-2023.  

 

Op basis van de Woningwet 2015 worden corporaties geacht prestatieafspraken te maken in gemeenten 

die over een woonvisie beschikken. De afspraken worden gemaakt met zowel de gemeente als 

huurdersorganisaties, 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 de 

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 (meerjarige) prestatieafspraken. 

 

Actium is de partner van gemeente De Wolden voor de uitvoering van de sociale volkshuisvestelijke 

opgaven. De belangen van de huurders van Actium worden behartigd door huurdersplatform Mit En 

Veur Mekaor (MEVM). Gezamenlijk kiezen we ervoor om in de gemeente De Wolden meerjarige 

prestatieafspraken te maken. De afspraken bieden voor de komende vijf jaar het kader voor de bijdrage 

die wij allen leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in gemeente De Wolden. De afspraken zijn 

opgesteld op basis van het vastgestelde Woonplan 2017-2022 ‘Een leven lang wonen’ en het in 2016 

gezamenlijk uitgevoerde woningmarktonderzoek. Het Woonplan van gemeente De Wolden heeft een 

looptijd tot en met 2022.  

 

In onderliggend document stellen we de afspraken vast voor de komende jaren voor de gemeente De 

Wolden. Naast de afspraken over de gezamenlijke opgave op de vijf aandachtsgebieden beschrijven we 

het proces. Met het ondertekenen van deze overeenkomst conformeren wij ons aan de gemaakte 

afspraken en het te volgen proces voor de komende vijf jaar. Deze afspraken vormen de grondlegger 

voor de jaarlijkse activiteitenoverzichten van de partijen, die vóór 1 juli aan elkaar aangeboden worden. 

Jaarlijks beschouwen we vóór 15 december alle afspraken en waar nodig vullen we deze 

prestatieafspraken aan. Met deze procescyclus willen we de afspraken- en gesprekscyclus optimaliseren. 
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Partijen 

De in dit document gemaakte raamwerkafspraken leggen we vast tussen: 

1. Gemeente De Wolden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. ten Kate, handelend 

namens het college van Burgemeester en wethouders, hierna te noemen: ‘de gemeente’.  

2. Stichting Actium, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder mevrouw E. 

Dost-Bijl, hierna te noemen: ‘Actium’.  

3. Huurdersplatform MEVM, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter de heer H. 

Oostland, hierna te noemen: ‘MEVM’. 

 

Overwegingen 

Doel van de prestatieafspraken is om gezamenlijk en in goed overleg structureel bij te dragen aan goed 

wonen en een goed aanbod van sociale huurwoningen in eigendom van Actium – nu en in de toekomst 

– in De Wolden. 

 

Partijen respecteren elkaars rol, verantwoordelijkheid en bijdrage aan het gemeenschappelijke doel, 

zoals hierboven omschreven en overeenkomstig met de bepalingen van de toepasselijke wet- en 

regelgeving, zoals de Woningwet 2015 en de Huisvestingswet 2014. Deze basis moet ervoor zorgen, dat 

de afspraken haalbaar zijn en in goede balans recht doen aan de volkshuisvestelijke belangen in 

gemeente De Wolden. 

 

De afspraken voor 2019 tot en met 2023 dienen, naast het aangeven van inhoudelijke richtingen, ook als 

een agenda, op basis waarvan gemeente De Wolden, Actium en huurdersplatform MEVM de komende 

jaren samenwerken. Op die manier wordt een gestroomlijnd proces gevormd, waarbij de inbreng van 

elke partij voldoende tot zijn recht komt. Partijen streven naar structureel, constructief overleg, gericht 

op de realisatie van het gezamenlijk doel. De afgevaardigden van de partijen zijn gemandateerd tot het 

maken van afspraken namens de partij waartoe zij behoren. 

 

Partijen erkennen dat continue ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een gezamenlijk 

woonruimteverdeelsysteem door de Drentse corporaties, kunnen leiden tot tussentijdse actualisering of 

bijstelling van afspraken.  

 

Partijen komen overeen elkaar aan te spreken, als de wijze van naleving van de overeenkomst niet of 

onvoldoende bijdraagt aan het gemeenschappelijk doel, met inachtneming van ieders onafhankelijke 

positie en rol. Partijen zijn transparant, open en informeren elkaar, als dat nodig en wenselijk is. Partijen 

streven ernaar ter zake doende informatie zo vroeg mogelijk en gelijktijdig met elkaar te delen. Partijen 

acteren op basis van gelijkwaardigheid, waarbij elke partij haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor 

goed wonen en een goed aanbod van sociale huurwoningen in De Wolden, nu en in de toekomst. 

 

Elke partij mag het initiatief tot overleg nemen, zodra dat wenselijk is voor de realisatie van het 

gezamenlijk doel. 
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Handtekeningenblad 

Deze afspraken zijn, na ondertekening door alle partijen, geldig tot en met 31 december 2023.  

Aldus overeengekomen te Zuidwolde op 3 december 2018. 

 
Gemeente De Wolden 
 
 
 
 
De heer J. ten Kate 

 
 
 
 
 
 

 

Actium 
 
 
 
 
Mevrouw E. Dost-Bijl 

 

Huurdersplatform MEVM 
 
 
 
 
De heer H. Oostland 
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Prestatieafspraken per onderwerp 

Deze prestatieafspraken zijn onderverdeeld in de onderwerpen:  

A. Betaalbaarheid 

B. Voorraad en Beschikbaarheid 

C. Kwaliteit en Duurzaamheid  

D. Leefbaarheid en bijzondere doelgroepen 

E. Wonen, Welzijn, Zorg 

F. Overige afspraken 

G. Proces & monitoring 

 

  



 

Gemeente De Wolden | Prestatieafspraken 2019 - 2023 8 

A. Betaalbaarheid 

Inleiding 
Betaalbaar wonen voor bewoners met lage inkomens is voor de gemeente, Actium en MEVM een 

belangrijk aandachtsgebied. We streven naar een aanbod van sociale huurwoningen dat qua 

huurprijsniveau aansluit bij de inkomens van (toekomstige) huurders. We maken gebruik van een breed 

pakket aan maatregelen om het wonen betaalbaar te houden. Betaalbaarheidsrisico’s willen we zo tot 

een minimum beperken. 

 

Woonplan  
In het Woonplan heeft gemeente De Wolden het volgende opgenomen over betaalbaarheid:  

“De gemeente wil zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen voor mensen die hier niet zelf in 

kunnen voorzien. ‘Voldoende’ meten we af aan de beschikbaarheid: het is belangrijk dat de sociale 

huurwoningen ook werkelijk beschikbaar komen voor de doelgroep. Bij ‘betaalbaarheid’ kijken we niet 

alleen naar de netto-huurprijs, maar ook naar de totale woonlasten inclusief energielasten en 

gemeentelijke heffingen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er voldoende huurwoningen zijn voor 

mensen die vanwege hun inkomen niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar 

ook geen woning kunnen kopen. De verhuur van woningen aan deze doelgroep moet echter niet ten 

koste gaan van de primaire doelgroep voor sociale huur.” 

 
Verdeling zelfstandige huurwoongelegenheden* Actium naar 
netto-huurprijzen 

DAEB Aantal % 

< kwaliteitskortingsgrens 249 15,7% 

< 1
e
 aftoppingsgrens 1.016 63,8% 

< 2
e
 aftoppingsgrens 191 12,0% 

< liberalisatiegrens 135 8,5% 

> liberalisatiegrens 0 0% 

Totaal DAEB 1.591 100% 

   

Niet DAEB Aantal % 

Totaal niet-DAEB 0 0% 

 

Totaal woningbezit 1.591 100,0% 

*Volgens definitie dVi, stand 31-12-2017, huurprijsgrenzen 
2018 

 

Verdeling zelfstandige huurwoongelegenheden* naar 
streefhuurprijzen Actium 

DAEB Aantal % 

< kwaliteitskortingsgrens 116 7% 

< 1
e
 aftoppingsgrens 871 55% 

< 2
e
 aftoppingsgrens 473 30% 

< liberalisatiegrens 131 8% 

> liberalisatiegrens 0 0% 

Totaal DAEB 1591 100% 

   

Niet DAEB Aantal % 

Totaal niet-DAEB 0 0% 

 

Totaal woningbezit 1.591 100,0% 

*Volgens definitie dVi, stand 31-12-2017, huurprijsgrenzen 
2018 
 

Huurprijsgrenzen 2018 

T/m kwaliteitskortingsgrens < € 417,34 

T/m 1e aftoppingsgrens € 417,35 - € 597,30 

T/m 2e aftoppingsgrens € 597,31 - € 640,14 

T/m liberalisatiegrens € 640,15 - € 710,68 

Boven liberalisatiegrens > € 710,68 
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Afspraken 
Hieronder spreken de partijen af hoe zij de komende vijf jaar sociale huurwoningen betaalbaar houden 

in de gemeente De Wolden.  

 

Alle partijen  

1. Actium, gemeente De Wolden en andere partnerorganisaties blijven samenwerken op het gebied 

van ondersteuning voor huurders bij financiële problemen, conform de 

Samenwerkingsovereenkomst Vroegsignalering. Daarnaast hebben beide partijen de 

Intentieovereenkomst Versterken Vroegsignalering ondertekend. Conform afspraak wordt de 

intentieovereenkomst in 2019 vernieuwd en uitgebreid.  

2. 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. 

 

Gemeente 

3. Om bij te dragen aan de betaalbaarheid van nieuwbouw door Actium, brengt gemeente De 

Wolden bij nieuwbouw, per te realiseren sociale huurwoning, een vaste grondprijs in rekening, 

overeenkomstig het gemeentelijk beleid ten aanzien van grondprijzen (Grondprijzennotitie). Er 

geldt een vaste kavelprijs voor kavels tot 200 vierkante meter. Deze kavelprijs bedraagt voor 

sociale huurwoningen € 15.000,- exclusief BTW (prijspeil 2018). Jaarlijks worden de grondprijzen 

herzien. 

4. De gemeente De Wolden zal bij nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen per situatie 

bepalen in hoeverre zij Actium tegemoet kan komen in de betaalde legeskosten, ten behoeve van 

de betaalbaarheid van deze woningen.  

5. Woonlasten bestaan niet alleen uit de huurlasten en energielasten, maar ook uit gemeentelijke 

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

mogelijk te houden en om haar burgers actief te informeren over de bestaande regelingen, zodat 

de totale woonlasten betaalbaar blijven. De gemeente heeft een kwijtscheldingsregeling 

gemeentelijke belastingen (afvalstoffen- en rioolheffing). Deze is alleen van toepassing op 

particulieren met een bijstandsuitkering. De kwijtschelding wordt aan bijstandsgerechtigden 

ambtshalve toegekend.  

6. De Wolden heeft een vangnetconstructie in de vorm van bijzondere bijstand op grond van de 

Participatiewet en lokale minima- regelingen. Op deze regelingen kan slechts in uitzonderlijke, 

bijzondere of specifieke situaties een beroep worden gedaan. Alleen inwoners met een 

bijstandsuitkering of een ander inkomen van maximaal 110% of 120% van de bijstandsnorm 

hebben hier recht op. Dit percentage is afhankelijk van de regeling waarop de persoon beroep 

doet.  

7. Gemeente De Wolden onderzoekt de mogelijkheden om de Voorzieningenwijzer breder in te 

zetten dan alleen voor huurders van Actium. 

 

Actium 

8. Actium garandeert met haar streefhuurbeleid dat 100% van haar zelfstandige woningen onder de 

liberalisatiegrens blijft. 

9. Actium garandeert met haar streefhuurbeleid dat minimaal 85% van haar woningvoorraad een 

streefhuurprijs heeft onder de tweede aftoppingsgrens (€ 640,14, prijspeil 2018) en daarmee 

betaalbaar en bereikbaar blijft voor de huurtoeslaggerechtigde woningzoekenden. In het 
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activiteitenoverzicht ten behoeve van de prestatieafspraken geeft Actium elk jaar inzicht in de 

toekomstige ontwikkeling van het woningaanbod in verschillende huurprijsklassen. 

10. Actium zorgt met haar streefhuurbeleid voor voldoende differentiatie van de huurprijzen van de 

woningvoorraad onder de eerste aftoppingsgrens (€ 597,30, prijspeil 2018). Tenminste 7% van de 

woningvoorraad heeft een streefhuurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens (€ 417,34, prijspeil 

2018). 

11. Actium realiseert 80% van de nieuw te bouwen sociale huurwoningen onder de eerste 

aftoppingsgrens voor kleinere woningen voor huishoudens van 1 en 2 personen (€597,30, prijspeil 

2018) en onder de tweede aftoppingsgrens voor grotere woningen voor huishoudens van 3 of 

meer personen (€ 640,14, prijspeil 2018). Deze nieuwbouw is daarmee betaalbaar en bereikbaar 

voor de primaire doelgroep. 

12. In 2018 voeren Drentse corporaties en huurdersorganisaties een grootschalig onderzoek uit naar 

betaalbaarheid, het zogenaamde woonlastenonderzoek. De uitkomsten van het 

woonlastenonderzoek dat periodiek wordt herhaald, vormt een van de onderleggers voor het 

huurprijsbeleid en ander beleid ten aanzien van betaalbaarheid.  

13. Actium beperkt de totale jaarlijkse huursomstijging tot maximaal het vastgestelde percentage in de 

vigerende wetgeving. Op dit moment is dat de huursombenadering (Wet Doorstroming Huurmarkt 

2016). De huursombenadering houdt in dat de totale huursom over een jaar gerekend niet meer 

mag stijgen dan inflatie +1%. De totale huursomstijging betreft zowel de jaarlijkse huuraanpassing 

als de huurwijziging bij mutatie. 

14. Actium biedt de Voorzieningenwijzer kosteloos aan bij natuurlijke klantmomenten, zoals bij een 

nieuwe verhuring of een huurachterstand. Hiervoor leidt Actium eigen medewerkers op.  

15. Om bij te dragen aan betaalbaar wonen, geeft Actium woningzoekenden inzicht in de woonlasten 

van beschikbare woningen, bijvoorbeeld in de vorm van een woonlastencalculator.  

16. 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. 

 

MEVM 

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

te lichten over bespaarmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van energie of het gebruik van 

gemeentelijke regelingen. 
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B. Voorraad & Beschikbaarheid 

Inleiding 
Partijen vinden het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de wijken en 

dorpen in de gemeente De Wolden. Vraag en aanbod moeten op elkaar aansluiten. Wachttijden moeten 

beperkt zijn en leegstand moet voorkomen worden. De instroom van vluchtelingen in de gemeente is 

onzeker. Daarnaast zijn de effecten van de Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 op de 

vraag naar sociale huurwoningen nog onvoldoende duidelijk. Gezamenlijke monitoring van vraag en 

aanbod is daarom belangrijk.  

 
Ontwikkeling voorraad zelfstandige huurwoongelegenheden* Actium in gemeente De Wolden 

 Aantal 

Aantal sociale huurwoningen 31-12-2017 1.591 

Verwachte onttrekking sociale huurwoningen* t/m 2023 63 

Verwachte toevoeging sociale huurwoningen* t/m 2023 22 

Fictieve aantallen sociale huurwoningen t/m 2023** 41 

Prognose aantal sociale huurwoningen* eind 2023 1.591 

*Volgens definitie dVi 
** De realisatie van deze aantallen op korte termijn is afhankelijk van diverse factoren, zoals de beschikbaarheid van geschikte 
locaties of het tempo waarin het vergunningentraject kan worden doorlopen. 

 

Woonplan 
In het Woonplan heeft gemeente De Wolden het volgende opgenomen over de beschikbaarheid en de 

ontwikkeling van de woningvoorraad:  

“De gemeente wil ervoor zorgen dat iedereen prettig kan (blijven) wonen en leven in De Wolden. Wij 

willen betaalbare woonruimte realiseren, zowel huur als koop. Het woningaanbod is niet overal goed 

afgestemd op de vraag. Samen met ontwikkelaars, initiatiefnemers en woningcorporaties stemmen we 

vraag en aanbod op elkaar af. Een belangrijk aandachtspunt is het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit. 

Om te voorkomen dat er onvoldoende aanbod is voor starters (en andere doelgroepen die behoefte 

hebben aan een goedkope woning) zetten wij in op de bouw van voldoende goedkope koopwoningen. 

Daarnaast vragen wij de corporatie bij eventuele verkoop van sociale huurwoningen starters voorrang te 

geven. Voor de sociale huur in De Wolden worden geen grote overschotten voorzien, maar ook geen 

grote tekorten. Ons uitgangspunt is daarom dat verkoop wordt gecompenseerd door nieuwbouw. 

Waarbij die nieuwbouw aansluit bij de toekomstige vraag (levensloopgeschikte woningen).” 

 

Afspraken 
Hieronder spreken we af hoe we de komende vijf jaar voldoende sociale huurwoningen beschikbaar 

houden in gemeente De Wolden. 

 

Alle partijen 

18. Partijen monitoren halfjaarlijks gezamenlijk op gemeenteniveau: 

a. de kernvoorraad sociale huurwoningen en de voorraadontwikkeling naar dorpskern; 

b. de realisatie van de taakstelling statushouders;  

c. het aantal statushouders dat zich vestigt in en vertrekt uit de gemeente en de migratiestromen; 

d. de marktdruk binnen de sociale huur aan de hand van de ‘wachttijd/zoektijd/slaagkans’, 

‘populariteit/reactiegraad/weigeringsgraad’ en ‘leegstand’ op het niveau zoals aangegeven 

onder a.;  
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e. het aandeel sociale huurwoningen naar huurprijsklasse (netto-huurprijs en streefhuurprijs); 

f. huurachterstanden en huisuitzettingen; 

 

19. Uiterlijk één jaar na vaststelling van deze afspraken bepalen partijen wat een acceptabele 

marktdruk is, zoals genoemd onder 18d. Partijen zijn zich ervan bewust dat de invloed van de 

invoering van het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem in Drenthe op deze marktdruk nog 

onbekend is. Mogelijk dient de acceptabele marktdruk op dat moment opnieuw bepaald te 

worden.  

20. Partijen stemmen in ieder geval jaarlijks gezamenlijk de gewenste samenstelling van het eventuele 

nieuwbouwprogramma sociale huurwoningen voor de komende jaren af. Partijen beogen 

nieuwbouw te concentreren in de kerndorpen, zoals benoemd in het Woonplan en zetten zich 

voortvarend in om de voor sociale woningbouw geschikte locaties (bij haar in eigendom) 

beschikbaar te stellen en publiekrechtelijke procedures vlot te doorlopen. 

21. Partijen willen dat woningzoekenden laagdrempelig en op eenvoudige wijze een woning kunnen 

vinden in de gemeente De Wolden. De corporaties en huurdersorganisaties in Drenthe 

onderzoeken de mogelijkheid tot verdergaande samenwerking op het gebied van 

woonruimteverdeling in Drenthe, als vervolg op de website Drenthe Huurt.  

 

Gemeente 

22. De gemeente betrekt Actium bij de besluitvorming omtrent de ‘Aanpak Vitale Vakantieparken 

Drenthe 2018-2024’. Zij is zich ervan bewust dat de besluitvorming effect heeft op de druk op de 

sociale (huur)woningvoorraad in de gemeente. 

23. De gemeente zorgt voor het aanbieden van voldoende geschikte bouwgrond voor de eventuele 

bouw van sociale huurwoningen en schept de ruimtelijke randvoorwaarden voor de bouw van deze 

woningen. 

24. Gemeente De Wolden houdt bij het vaststellen van de jaarlijkse WOZ-waardering tijdig rekening 

met de door Actium te slopen woningen, dan wel reeds gesloopte woningen. In geval van sloop zal 

er bijstelling plaatsvinden, waarbij de gemeente taxeert op marktwaarde.  

 

Actium 

25. Voor de periode 2018 t/m 2023 zorgt Actium dat de kernvoorraad zelfstandige sociale 

huurwoningen gelijk blijft (peildatum 31-12-2017). De kernvoorraad bedraagt 1.591 woningen. 

Woningen die door Actium of samenwerkende zorgorganisaties worden verhuurd op basis van 

‘scheiden wonen en zorg’ maken deel uit van de reguliere woningvoorraad. Dit zijn woningen 

waarvoor de corporatie of zorgorganisatie een individueel huurcontract afsluit met de bewoner 

(zelfstandige huurwoongelegenheden volgens definitie dVi). Intramurale gebruikte zorgwoningen 

vallen buiten de reguliere sociale voorraad.  

26. Actium informeert de gemeente jaarlijks over de uitgangspunten bij en afwegingen voor het 

verkoopbeleid van sociale huurwoningen. 

27. 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. 

Actium biedt de koopwoning aan belangstellenden aan in de volgende volgorde: 

 Zittende huurder. 
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 Huurders van Actium die vanwege een sloopproject gedwongen moeten verhuizen en daarom 

een sloopurgentie hebben ontvangen. 

 Huurders van Actium. Indien er meerdere huurders reageren, wordt de woning als eerste 

aangeboden aan de huurder met de langste woonduur op het huidige adres. 

 Starters. Indien er meerdere starters reageren, wordt de woning als eerste aangeboden aan 

de starter die al woonachtig is in de plaats waar de koopwoning zich bevindt. Indien er 

meerdere starters woonachtig zijn in de plaats waar de koopwoning zich bevindt, dan wordt 

de woning als eerste aangeboden aan de oudste starter waarvan de naam op het 

koopcontract komt. 

 Overige belangstellenden. 
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C. Kwaliteit & Duurzaamheid 

Inleiding 
Verreweg het grootste deel van de woningen waarin de inwoners van De Wolden in 2023 zullen wonen, 

staat er al. De bestaande voorraad moet worden aangepast om te voldoen aan de wensen van de 

huidige en toekomstige bewoners. Om ook op langere termijn goed aan te sluiten bij de behoeftes van 

de huidige en toekomstige bewoners, streven we naar een kwalitatief goede woningvoorraad waarvan 

woonlasten niet onnodig hoog zijn en waarvan het wooncomfort goed is. De toekomstbestendigheid 

van onze woningvoorraad wordt voornamelijk beïnvloed door (planmatig) onderhoud en verbeteringen 

op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. 

 
Energieprestatie voorraad zelfstandige huurwoongelegenheden* Actium 

Energie-index** Energielabel Aantal % 

< 0,6 A++ 0 0% 

0,61 – 0,80 A+ 0 0% 

0,81 – 1,20 A 103 6% 

1,21 – 1,40 B 171 11% 

1,41 – 1,80 C 440 28% 

1,81 – 2,10 D 362 23% 

2,11 – 2,40 E 140 9% 

2,41 – 2,70 F 61 4% 

> 2,70 G 20 1% 

Onbekend onbekend  0 0% 

Totaal 1.591 100% 

*Volgens definitie dVi, stand 31-12-2017 
** Energie-Index 2017 volgens nader voorschrift van alle (zelfstandige) sociale huurwoningen  

 

Woonplan 
In het Woonplan heeft gemeente De Wolden het volgende opgenomen over de kwaliteit en 

duurzaamheid van de woningvoorraad:  

“We streven ernaar dat mensen in De Wolden in 2040 voor hun woongenot niet meer afhankelijk zijn van 

fossiele energiebronnen. Daarnaast streven we naar een energieneutrale woningvoorraad die direct of 

indirect zelfvoorzienend is op energiegebied. Dit is ook de ambitie uit de Drentse Energiedeal die we als 

gemeente omarmen. Het bereiken van onze ambitie in 2040 vraagt om een grootschalige en ingrijpende 

aanpak van de bestaande woningvoorraad - het grootste deel van de woningen waar onze inwoners in 

2040 in zullen wonen, staat er immers al. We stimuleren het energiezuiniger maken van woningen en 

maken afspraken met Actium over de verduurzaming van hun woningvoorraad. Waar mogelijk zoeken 

we hierin onderling de samenwerking op. Een toekomstbestendige woningvoorraad is naast duurzaam 

ook levensloopgeschikt. Als gemeente benadrukken we daarom dat het verstandig is om de woning op 

beide fronten aan te pakken.” 
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Afspraken 
Hieronder spreken partijen af wat zij de komende vijf jaar willen bereiken op het gebied van 

duurzaamheid en kwaliteit en welke inzet zij daarvoor leveren. 

 

Alle partijen 

28. 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. Partijen zijn milieubewust en toekomstgericht en willen duurzaam 

wonen in 2040 realiseren. Partijen onderzoeken gezamenlijk hoe een stap extra gezet kan worden 

richting een duurzame voorraad in 2040. Hierbij is aandacht voor hoe woningcorporaties en 

huurdersorganisaties een voorbeeldfunctie kunnen vervullen richting de particuliere sector.  

29. Partijen blijven de eigen lange termijn ambities waaraan zij zich hebben gecommitteerd hanteren. 

Partijen erkennen dat deze verschillend zijn; de gemeente streeft naar energieneutraal en Actium 

naar CO2-neutraal. Partijen vinden het belangrijker dat de onderliggende doelstelling ten aanzien 

van het belang van duurzaamheid en de urgentie om hiermee aan de slag te gaan, voor partijen 

gelijk is. Deze doelstelling vormt de basis voor de afspraken met betrekking tot duurzaamheid.  

30. Partijen werken gezamenlijk aan de (planmatige) verduurzaming en kwaliteitsverbetering van 

woningen en woonomgeving in wijken en dorpen door hun plannen en investeringen vroegtijdig op 

elkaar af te stemmen en werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig te doen plaatsvinden. 

Corporatie en gemeente treden daartoe in overleg met elkaar en maken hun plannen voor 

kwaliteitsverbetering van woningen en verbetering openbaar groen en grijs, riolering en 

duurzaamheid aan elkaar kenbaar. 

31. Partijen onderzoeken de samenwerking waar het gaat om projecten en pilots op het gebied van de 

toekomstbestendigheid van de woningvoorraad. Partijen onderzoeken bijvoorbeeld of, en op 

welke manier, het mogelijk is dat eigenaren van voormalige corporatiewoningen kunnen meeliften 

wanneer Actium aan de slag gaat met grootschalige verduurzaming van de sociale huurwoningen. 

Deze projecten kunnen voortkomen uit het partnerschap van gemeente De Wolden in het Drents 

Energieloket. 

32. Partijen zetten zich in om energiebewust en duurzaam gedrag te stimuleren, bijvoorbeeld door 

energiecoaches in te zetten en energiescans aan te bieden, en maken jaarlijks inzichtelijk wat 

ieders inzet hiervoor is. 

 

Gemeente  

33. De gemeente zet zich structureel in voor de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad, 

zoals is opgenomen in het Actieplan Klimaat & Energie 2017-2021. Er is structureel geld 

beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan. Daarnaast heeft de raad besloten dat er 

jaarlijks de mogelijkheid bestaat om vanuit de actualiteit en financiële ruimte een verrijkingsslag te 

maken. 

34. Gemeente De Wolden ontwikkelt (samen met provincie, Drentse gemeenten en waterschappen) 

een Regionale Energie Strategie, zoals is opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord. Dit omvat 

de visie en strategie voor de totale energietransitie in de gemeente. Deze wordt in 2020 

vastgesteld. Dit vormt een bouwsteen voor de transitievisie warmte (warmteplan) die uiterlijk 

2021 wordt vastgesteld. 

35. De gemeente zet zich in om woningverduurzaming te stimuleren. De volgende regelingen worden 

hiervoor (langdurig) beschikbaar gesteld: 

 Subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen (voor starters) 

 Zonnelening 
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36. De gemeente zet zich in voor de bewustwording van inwoners op het gebied van duurzaamheid 

door: 

 Organiseren bijeenkomsten over energiebesparing (in samenwerking met het Drents 

Energieloket) 

 Verstrekken informatie over nieuwe en bestaande regelingen 

 Aanbieden Energiescan voor bestaande woningen; biedt inzicht in het energieverbruik en 

mogelijke acties voor energiebesparing  

 Organiseren warmte- en/of zonnetour; aandacht voor kansrijke voorbeelden 

 Deelname aan acties zoals Nacht van de Nacht, duurzame huizenroute 

37. De gemeente heeft een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor het energiedossier. Deze 

regisseur heeft een totaaloverzicht van alle energieprojecten en ‐initiatieven en regelingen. De 

regisseur verbindt partijen aan elkaar (vraag en aanbod), stroomlijnt kennis en informatie en 

stimuleert samenwerking. 

38. De gemeente ondersteunt en stimuleert lokale initiatieven financieel, zoals het energieneutraal 

maken van dorpen. 

39. De gemeente is partner van het Drents Energieloket en ondersteunt projecten die voortkomen uit 

dit partnerschap. 

40. De gemeente vraagt aandacht voor het vervangen van asbestdaken om ervoor te zorgen dat deze 

daken uiterlijk in 2024 vervangen zijn. Inwoners en ondernemers kunnen terecht bij het Drents 

Energieloket voor informatie. Zaken waarover informatie wordt verstrekt, zijn onder andere: 

 De provincie brede aanpak voor het verwijderen van asbestdaken die wordt ontwikkeld.  

 De asbestkaart waarop de woningen met asbestdaken zijn weergegeven (ter bewustwording). 

 Het revolverend fonds waaruit inwoners en bedrijven onder gunstige voorwaarden een 

stimuleringslening kunnen afsluiten om asbestdaken te vervangen voor een dak met 

zonnepanelen en/of betere isolatie.  

 

Actium 

41. Conform het (geactualiseerde) Convenant Energiebesparing Huursector streeft Actium op 

bedrijfsniveau naar een woningvoorraad die gemiddeld energielabel B heeft op 31 december 2020 

(oftewel een Energie-Index met een bandbreedte tussen 1,2 en 1,4). Hiertoe treft Actium in 2019 

en 2020 in gemeente De Wolden energetische maatregelen. Op dit moment heeft de 

woningvoorraad in De Wolden een gemiddelde Energie-Index van 1,65 (d.d. mei 2018). Dit staat 

gelijk aan gemiddeld energielabel C. In de tabel op pagina 9 is de actuele verdeling van de 

woningvoorraad van Actium in De Wolden naar energieprestaties te zien.  

42. Actium zet in op verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad, met 

daarin aandacht voor betaalbaarheid. We willen een optimum vinden tussen betaalbare huren met 

goed wooncomfort en het maatschappelijk belang van een adequate energieprestatie-verbetering. 

43. Namens de gezamenlijke woningcorporaties heeft Aedes in haar woonagenda 2017-2021 

afgesproken dat corporaties streven naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Actium 

conformeert zich aan dit streven. Ten behoeve hiervan is in 2018 door Actium de Aedes-routekaart 

ingevuld. Deze routekaart geeft in hoofdlijnen de opgave weer die Actium heeft om te komen tot 

CO2-neutraliteit in 2050. Deze routekaart zal concreet uitgewerkt worden in een concreet 

duurzaamheidsprogramma met fasering en worden gebruikt als vertrekpunt voor het gesprek met 

lokale partners. 

44. Actium hanteert als uitgangspunt bij de realisatie van nieuwbouwwoningen een EPC-eis van 0 

(eengezinswoningen) en 0,4 (meergezinswoningen). Per 1 januari 2020 wordt de EPC in het 

Bouwbesluit (momenteel 0,4) vervangen door BENG eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). 



 

Gemeente De Wolden | Prestatieafspraken 2019 - 2023 12 

Actium zorgt dat alle nieuwbouwwoningen waarvan de aanvraag van de omgevingsvergunning na 

1 januari 2020 plaatsvindt voldoen aan de BENG eisen. Nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd 

zonder gasaansluiting, met uitzondering van bouwaanvragen die al voor 1 juli 2018 zijn ingediend. 

45. Actium levert een EPA-advies en een gemeentelijk informatiepakket ten behoeve van de 

verduurzaming van de woning aan bij de toekomstige eigenaar bij verkoop van een 

corporatiewoning met een energie-index 1,41 (label C) of slechter. 

46. Actium wil de kwaliteit van haar woningen op peil houden. Daarvoor hanteert Actium een cyclus 

van 8 jaar waarin alle woningen planmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. 

47. Actium zorgt conform wetgeving dat asbest dat contact maakt met de buitenlucht in haar 

woningbezit, voor 2024 wordt verwijderd. 

 

MEVM 

48. Huurdersplatform MEVM zet een energiecoach in met als doel bewustwording en 

gedragsbeïnvloeding van huurders op het gebied van duurzaamheid. Eventueel werkt zij hiervoor 

samen met andere lokale partijen. De energiecoach kan desgewenst ook woningeigenaren 

voorlichten. 

49. MEVM verstrekt energiemonitors aan huurders om tot energiebesparing te komen. Dit project 

houdt in dat voor een periode van een jaar een energiedisplay verstrekt wordt. Hierop kan de 

huurder het actuele energieverbruik van aflezen om zo inzichtelijk te krijgen wat eventuele 

besparingsmogelijkheden zijn. Verder behelst dit project een onderzoek of de display leidt tot een 

vermindering van het energieverbruik. 
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D. Leefbaarheid & bijzondere doelgroepen 

Inleiding 
De leefbaarheid in De Wolden scoort goed. Partijen zetten zich gezamenlijk in om de leefbaarheid in de 

dorpen op dit hoge niveau te behouden en betrekken inwoners hierbij. Partijen vinden het voor een 

leefbaar De Wolden belangrijk dat statushouders zich welkom voelen in de gemeente en goed 

integreren. Behalve voor statushouders hebben we aandacht voor andere doelgroepen, zoals (ex-)GGZ-

cliënten, om te zorgen dat zij op een prettige manier in onze dorpen kunnen wonen. 

 

Woonplan 
In het Woonplan heeft gemeente De Wolden het volgende opgenomen over leefbaarheid en bijzondere 

doelgroepen:  

“De leefbaarheid in de Woldense dorpen is goed. Dat moet ook zo blijven als de samenstelling van de 

bevolking verandert door de vergrijzing en ontgroening. De inzet van dorpen, inwoners en organisaties is 

noodzakelijk om de leefbaarheid op het huidige niveau te behouden. Wij willen hun initiatieven zoveel 

mogelijk stimuleren en faciliteren. Als er problemen zijn, dan gaan we die samen met betrokkenen 

oplossen. En niet als oplossing weer nieuwe regels bedenken. We streven er naar om in alle kernen in 

ieder geval een ‘ontmoetingsfunctie’ in stand te houden. Bij voorkeur biedt elk kerncluster een 

basisaanbod van voorzieningen. Kwaliteit van voorzieningen gaat boven nabijheid, het in stand houden 

van voorzieningen is dus geen doel op zich.” 

 

Afspraken 
Hieronder spreken partijen af wat zij de komende vijf jaar gezamenlijk doen om de leefbaarheid in de 

gemeente De Wolden te behouden en te verbeteren. 

 

Alle partijen  

50. De gemeente De Wolden is verantwoordelijk voor de realisatie van de taakstelling voor huisvesting 

van statushouders en werkt hiervoor samen met de Actium. De gemeente spant zich in om de 

huisvesting van statushouders op regionaal niveau af te stemmen. Gemeente en Actium zijn bereid 

om naar oplossingen te zoeken en collegiaal samen te werken (met andere corporaties en 

gemeenten), wanneer de situatie daarom vraagt. 

51. Partijen maken beleid voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hiermee anticiperen we op 

de decentralisatie van beschermd wonen en de uitstroom van intramuraal wonen naar wonen in 

de wijk, ingegeven vanuit het scheiden van wonen en zorg. Waar mogelijk stemmen we dit in 

regionaal verband af, met andere stakeholders. 

52. De gemeente en Actium maken gebruik van buurtbemiddeling. Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 

(SWW) voert de bemiddeling in opdracht van de gemeente uit. Actium draagt hier jaarlijks naar 

rato van gebruik financieel aan bij. De gemeente deelt jaarlijks informatie over het gebruik van de 

buurtbemiddeling met Actium. 

 

Gemeente 

53. Gemeente De Wolden is bereid om te investeren en om collegiaal samen te werken (met andere 

corporaties en gemeenten) wanneer de situatie daarom vraagt. Voorbeelden van dergelijke 

kwesties zijn de huisvesting van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld uitstromers uit beschermd 

wonen) of andere lokale knelpunten. De investering en collegiale samenwerking kunnen 
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bijvoorbeeld bestaan uit het overnemen van (een deel van) elkaars taakstelling, het gezamenlijk 

huisvesten van statushouders of het omvormen van bestaand vastgoed. 

54. In opdracht van de gemeente verzorgt Vluchtelingenwerk Nederland de begeleiding van 

statushouders. 

55. De gemeente gaat het gesprek aan met de dorpsbelangenorganisaties en maatschappelijke 

organisaties wanneer er ‘witte vlekken’ op het gebied van voorzieningen dreigen te ontstaan als 

gevolg van demografische ontwikkelingen. De gemeente treedt hierover in gesprek met Actium 

indien nodig. 

56. De komende jaren zet de gemeente De Wolden de regeling 'Initiatiefrijk De Wolden' voort. Het 

budget is bedoeld voor ontwikkeling en uitvoering van maatschappelijke initiatieven. Beoogd 

wordt meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners en daarmee de leefbaarheid en/of 

sociale vitaliteit en/of de sociale infrastructuur van een dorp of de gemeente te vergroten. 

Hiermee wordt tevens geïnvesteerd in de ideeën en projecten uit de dorpsvisies. 

 

Actium 

57. 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 spant zich in om, binnen het corporatieve deel van de gemeentelijke taakstelling, aan haar 

marktaandeel te voldoen. Omdat Actium de huisvesting van statushouders bij uitstek een regionaal 

vraagstuk vindt, werkt zij graag collegiaal (met andere corporaties en gemeenten) samen wanneer 

de situatie daarom vraagt. 

58. 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 (waaronder statushouders, sloopurgenten en medisch urgenten) buiten het reguliere 

woonruimteverdeelsysteem om.  

59. 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 

informatie over de leefbaarheid inzichtelijk wordt gemaakt. De meest recente leefbaarheidsscores 

(RIGO 2014) laten zien dat de leefbaarheid in gemeente De Wolden zeer positief scoort. In De 

Wolden hanteert Actium daarom een basis-inzet ten aanzien van leefbaarheid, zonder aanvullende 

programma's. 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. Actium zorgt voor een actualisatie 

van de leefbaarheidsscores.  

60. Actium betrekt huurders en woningzoekenden bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering 

van haar beleid, haar producten en haar diensten. Dat doet Actium organisatiebreed en op dorps-, 

buurt-, en complexniveau. De jaarlijkse besteding aan participatie van Actium in De Wolden staat 

in verhouding tot het aantal woningen dat Actium heeft in De Wolden (ten opzichte van de totale 

woningvoorraad van Actium). Actium ondersteunt de aanwezige bewonerscommissies financieel. 

61. Actium legt vragen voor aan haar (online) klantenpanel en gebruikt huurders en woningzoekenden 

dus als klankbord. De betrokken huurders kunnen op deze laagdrempelige manier het beleid van 

Actium beïnvloeden. 

62. Actium wil goed contact onderhouden met de gemeenteraad en organiseert daarom graag 

informatiebijeenkomsten, op verzoek van de gemeenteraad of op eigen initiatief. 
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MEVM 

63. Het huurdersplatform MEVM vertegenwoordigt formeel de belangen van de huurders van Actium, 

ook in gemeente De Wolden. MEVM vergadert regelmatig met Actium en voorziet Actium 

gevraagd en ongevraagd van advies op het gebied van beleid en dienstverlening. Contact met 

woningzoekenden en huurders gebeurt voornamelijk op aanvraag van woningzoekenden en 

huurders zelf, per e-mail, telefoon of desgewenst via persoonlijk contact. Het huurdersplatform 

informeert de huurders door middel van nieuwsbrieven, mededelingen op eigen website en 

organiseert themagerichte bewonersbijeenkomsten. 
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E. Wonen, welzijn en zorg 

Inleiding 
De bevolking van De Wolden veroudert. Net als de rest van Nederland zal de gemeente hier de 

komende periode sterk mee te maken krijgen. Deze veranderende samenstelling van de bevolking heeft 

invloed op de toekomstige woningvraag. Als gevolg van het Rijksbeleid blijven mensen, zowel jong en 

oud, langer zelfstandig wonen, ook met een zorgbehoefte. Dit is ook wat de meeste bewoners zelf 

willen. Het is daarom belangrijk dat de woningvoorraad hiervoor geschikt is. Zowel kwantitatief als 

kwalitatief moet het woningaanbod voldoende zijn; voldoende toegankelijke woningen passend bij de 

zorgbehoefte in een toegankelijke woonomgeving.  

 
Woningvoorraad* (zowel zelfstandig als onzelfstandig) naar intramuraal en extramuraal gebruik Actium in gemeente De Wolden  

 Aantal 

Aantal sociale huurwoningen 1.842 

Waarvan in gebruik als intramurale zorgwoning 247 

Waarvan in gebruik als extramurale zorgwoning 0 

*Volgens definitie dVi, stand 31-12-2017 

 

Woonplan 
In het Woonplan heeft gemeente De Wolden het volgende opgenomen over wonen, welzijn en zorg:  

“Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente in een geschikte, toegankelijke woning kan 

wonen, met bereikbare voorzieningen. Onze woningvoorraad is nu nog niet goed afgestemd op langer 

thuis wonen van mensen met een zorgvraag. Wij willen er daarom op inzetten dat woningbezitters hun 

woning tijdig levensloopgeschikt maken en dat ook corporaties hun woningen zoveel mogelijk 

levensloopgeschikt maken.” 

 

Afspraken 
Hieronder spreken partijen af wat zij de komende vijf jaar gezamenlijk doen om wonen, welzijn en zorg 

in de gemeente De Wolden te verbeteren. 

 

Alle partijen 

64. Actium en de gemeente werken samen met alle relevante partijen om vraagstukken op het snijvlak 

van wonen, welzijn en zorg integraal op te pakken, opgaven in beeld te krijgen, beleid en de 

realisatie daarvan af te stemmen. De gemeente is regievoerder. Het programma Wonen, Welzijn 

en Zorg van Actium en het plan van aanpak Wonen en Zorg (in ontwikkeling) van de gemeente 

vormen de basis voor de samenwerking. 

65. Partijen monitoren jaarlijks (samen met relevante partners) gezamenlijk hoe de vraag naar 

intramurale en extramurale woongelegenheden zich ontwikkelt en wordt ingevuld. We 

onderzoeken hoe deze behoefte zich verhoudt tot het huidige aanbod.  

66. Partijen willen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en trekken daarom 

gezamenlijk op. Hierbij is veel aandacht voor bewustwording bij inwoners en efficiënte inzet van 

aangepaste woningen. Partijen stemmen in ieder geval 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.  

67. Partijen onderzoeken een aanpak om senioren, die behoefte hebben om passend te wonen, 

daarbij te helpen. Ook willen we ouderen die een verhuisstap overwegen, graag faciliteren. 

Partijen zetten daarom in op het creëren van een aantrekkelijk aanbod aan seniorenwoningen, 
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bespreken de mogelijkheden voor een huurgewenningsbijdrage en overwegen de inzet van een 

verhuiscoach/seniorenconsulent die ouderen met een verhuiswens kan begeleiden naar een 

andere, geschikte woning. 

68. 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 uit de gemeente aangeboden. Gemeente en Actium stemmen hun 

registratie van de voorraad aangepaste woningen op elkaar af. 

 

Gemeente 

69. Gemeente De Wolden zorgt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor 

een actuele registratie van de voorraad aangepaste huurwoningen. 

70. De gemeente betrekt Actium, MEVM en andere relevante partners bij de activiteiten rondom de 

Bewustwordingscampagne Lang zult u wonen.  

71. Inwoners die zelf, dan wel met hulp van met personen in hun omgeving, onvoldoende zelfredzaam 

zijn, kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente in het kader van de Wmo, 

zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Op grond van de Wmo 

kan er een maatwerkvoorziening worden toegekend. Maatwerk betekent in dit geval dat de 

voorziening wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de bewoner. Wat huisvesting 

betreft, kan daarbij worden gedacht aan de aanpassing van de woning en vergoeding in 

verhuiskosten. 

 

Actium 

72. Actium bouwt nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk op basis van de toekomstige marktvraag; en 

zoveel mogelijk levensloopbestendig. 

73. Actium faciliteert met activiteiten en projecten binnen haar programma Wonen, Welzijn en Zorg 

faciliteert Actium het langer zelfstandig thuis wonen, weer zelfstandig thuis wonen en zij 

ondersteunt hiermee kwetsbare huurders. Daarin werkt Actium nauw samen met zorgaanbieders 

en de gemeente. 

74. Actium zorgt voor voldoende geschikte woningen voor woningzoekenden met een zorgbehoefte 

binnen de doelgroep van beleid. Hiertoe onderzoekt zij de omvang van de geschikte voorraad in 

relatie tot de vraag vanuit de doelgroepen.  

 

MEVM 

75. MEVM organiseert themabijeenkomsten voor huurders in de gemeente wanneer het thema 

actueel is. Vooraf vindt hierover afstemming plaats met Actium en de gemeente om zoveel 

mogelijk aan te haken bij hun activiteiten. 
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F. Overige afspraken 

Afspraken 
Hieronder spreken partijen af wat zij in relatie tot financiën de komende vijf jaar gezamenlijk doen in De 

Wolden. 

 

76. Gemeente De Wolden heeft een generieke achtervangovereenkomst met het WSW ten behoeve 

van de door de corporaties op te nemen leningen, gekoppeld aan het investeringsprogramma in de 

gemeente De Wolden van Actium. Hierbij geldt als voorwaarde dat de investeringscapaciteit van 

de corporaties niet wordt beperkt. 

77. Gemeente De Wolden en Actium stemmen hun uitgangspunten voor het bepalen van de 

gebruiksoppervlakte volgens de (nieuwe) NEN-norm 2580 van de voorraad sociale huurwoningen 

op elkaar af. Partijen zijn hierbij scherp op en helder over eventuele verschillen in interpretatie. 

Waar mogelijk zoeken zij ook de samenwerking bij de uitvoering van de meting, en maken 

afspraken over eventuele verdeling van de kosten. Het ministerie van BZK heeft ten behoeve van 

een goede afstemming, de verplichting verschoven naar 2021. 
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G. Proces & monitoring 

Inleiding 
Naast inhoudelijke afspraken voor de komende vijf jaar, maken we als partijen afspraken over het 

proces en de monitoring van de afspraken. Met deze procesafspraken beogen we een overzichtelijke 

jaarcyclus tot stand te brengen. 

Jaarlijks nemen we in een jaarschijf voor het volgende jaar concrete activiteiten en werkzaamheden op. 

Hieraan werken we als partijen (gezamenlijk) In het jaar waarop de jaarschijf betrekking heeft. Zowel 

Actium als de gemeente, en eventueel MEVM, houden vervolgens in de begroting voor het betreffende 

jaar qua budget en capaciteit rekening met de activiteiten genoemd in het jaarplan.  

  

In het bestuurlijk overleg dat plaatsvindt in het voorjaar (maart), wordt de uitvoering van de jaarschijf 

van het voorgaande jaar gemonitord en wordt gestuurd op een goede uitvoering van de jaarschijf van 

het betreffende jaar. In de periode juli-oktober wordt door de ambtelijke groep gewerkt aan het 

opstellen van de jaarschijf voor het volgende jaar, in afstemming met elkaar. Om dit goed te kunnen 

doen, hebben de individuele partijen uiterlijk 1 juli hun eigen activiteiten schriftelijk met elkaar gedeeld. 

Deze jaarschijf voor het volgende jaar wordt in het najaar in het bestuurlijk overleg vastgesteld. 

 

Afspraken 
78. Partijen monitoren jaarlijks de voortgang van de prestatieafspraken aan de hand van de monitor en 

het jaarverslag. 

79. In het jaarverslag en de monitor legt elke partij verantwoording af over de uitvoering van de 

prestatieafspraken in het afgelopen jaar. 

80. In het activiteitenoverzicht beschrijft elke partij wat zij het komende jaar concreet gaat doen met 

een doorkijkje voor de vier jaren erna. 

81. Partijen maken afspraken over de inhoud van het activiteitenoverzicht, zodat de voortgang van de 

meerjarige prestatieafspraken goed is te monitoren. Waar mogelijk hanteert Actium daarbij dVi 

cijfers voor de vergelijkbaarheid door de jaren heen.  

82. Actualisatie of bijstelling van collectief vastgestelde afspraken is mogelijk als partijen daarbij 

gezamenlijk tot overeenstemming komen.  

83. Partijen actualiseren jaarlijks gezamenlijk de meerjarenafspraken, vullen deze aan met eventuele 

individuele afspraken en sturen deze naar de Minister. 

 

De jaarlijkse cyclus met de bijbehorende overlegmomenten ziet er als volgt uit: 
Periode Fase Overleg Deelnemers 

Januari jaar X Meerjaren prestatieafspraken 
jaar X-X+4 

- - 

Maart jaar X Evaluatie meerjaren 
prestatieafspraken jaar X-1 

Bestuurlijk overleg; 
evaluatie en 
verantwoording 
prestatieafspraken jaar X-
1 en evaluatie proces 

Bestuurders en ambtelijke 
ondersteuning alle 
partijen 

Vóór 1 juli jaar X Partijen verstrekken elkaar 
activiteitenoverzicht jaar X+1 
t/m X+5 

In juli bestuurlijk overleg; 
toelichten activiteiten-
overzichten gemeente, 
Actium en MEVM 

Bestuurders alle partijen 
en ambtelijke 
ondersteuning gemeente 

September jaar X Actualiseren meerjaren 
prestatieafspraken jaar X+1 t/m 
X+5 

- - 
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Oktober jaar X Bestuurlijke besluitvorming 
meerjaren prestatieafspraken 
jaar X+1 t/m X+5 

Bestuurlijk overleg; 
beschouwing en 
eventuele 
bijstelling/actualisatie 
meerjaren 
prestatieafspraken 

Bestuurders alle partijen 
en ambtelijke 
ondersteuning gemeente 

November jaar X Ondertekening meerjaren 
prestatieafspraken jaar X+1 t/m 
X+5 

- - 

Vóór 15 december 
jaar X 

Verzending meerjaren 
prestatieafspraken jaar X+1 t/m 
X+5 naar Minister 

- - 

Overige overleggen (doorlopend) 

Minimaal 2x per 
jaar 

- Bestuurlijk overleg (naar 
behoefte en casuïstiek); 
bespreken ontwikkelingen 

Bestuurder gemeente en 
Actium 

Januari 
(voorbereiding 
evaluatie), februari, 
april, juli, november 

- Ambtelijk overleg; 
voorbereiding bestuurlijke 
overleggen 
activiteitenoverzicht, 
actualisatie 
prestatieafspraken, 
bespreken ontwikkelingen 
en monitoring 

Beleidsadviseurs 
gemeente, Actium en 
vertegenwoordiging 
bestuur MEVM 

 


