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Inleiding 

In dit activiteitenoverzicht 2023 van Actium vindt u de voorgenomen activiteiten in de gemeente Midden-

Drenthe voor 2023 en een doorkijk naar de jaren tot en met 2027. In dit activiteitenoverzicht geven we 

aan wat we als Actium volkshuisvestelijk bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente 

Midden-Drenthe. Afgelopen jaar is een nieuw woningmarktonderzoek uitgevoerd, in samenwerking met 

vijf gemeenten uit Zuidwest- en Midden Drenthe, de corporaties en huurdersvertegenwoordigers. Op 

basis van het in 2022 geactualiseerde Woonplan en dit activiteitenoverzicht 2023 komen we eind dit jaar 

graag gezamenlijk tot nieuwe meerjarige prestatieafspraken. 

Actium werkt vanuit een strategische koers aan haar missie: een thuis voor onze huurders, nu en in de 

toekomst. Deze strategische koers is eind 2021 herijkt en vastgesteld voor 2022 en de jaren erna. We 

benoemen hierin onze vier grote opgaven. De pijlers ‘met oog voor ieder mens’, ‘vernieuwend’ en 

‘duurzaam’ blijven belangrijke waarden in ons dagelijkse werk. Daarnaast is er een vierde pijler aan 

toegevoegd; ‘samen’. Onze opgaven zijn namelijk te groot en te complex voor ons alleen.  

Het activiteitenoverzicht 2023 van Actium gaat in op de onderwerpen die belangrijk zijn voor ons, onze 

huurders en op de actuele thema’s voor de gemeente Midden-Drenthe. We gaan achtereenvolgens in op 

de thema’s: 

- Voldoende passende woningen 

- Betaalbaarheid en bereikbaarheid 

- Investeren in een duurzame woningvoorraad 

- Wonen, welzijn en zorg 

- Leefbaarheid en participatie 

 

Per thema gaan we kort in op onze missie en doelstellingen vanuit onder andere de strategische koers. 

Daarna focussen we op de activiteiten die we in 2023 en daarna gaan doen om bij te dragen aan de 

gemeentelijke doelstellingen. We sluiten af met de randvoorwaarden die nodig zijn om samen de doelen 

vanuit de meerjarige prestatieafspraken te behalen. 

We hopen en verwachten met onze activiteiten een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de 

volkshuisvestelijke doelstellingen van de gemeente Midden-Drenthe.  

 

 

 

 

  

Begroting 2022  

Alle standgegevens in dit activiteitenoverzicht betreffen peildatum 31 december 2021, tenzij anders 

vermeld. Daarnaast wordt de meerjarenbegroting 2022 aangehouden. De activiteiten in dit overzicht 

en de daaruit voortvloeiende resultaten zijn onder voorbehoud van definitieve besluitvorming.  

Verlaging en afschaffing verhuurderheffing  

Na vaststellen van de begroting 2022 werd bekend dat de verhuurderheffing verlaagd en uiteindelijk 

afgeschaft gaat worden. Dit biedt de komende jaren meer financiële ruimte. De financiële gevolgen 

daarvan zijn onderzocht en worden toegelicht in hoofdstuk 8. 



Hoofdstuk 2: voorraad woongelegenheden  

In totaal heeft Actium 1.024 woningen in de gemeente Midden-Drenthe, zoals onderstaande tabel laat zien. 

Deze woningen staan in de kernen Smilde, Bovensmilde en Hoogersmilde.  

Tabel 2.1: Huidige voorraad Actium 

Kernvoorraad Aantal 

Zelfstandige sociale huurwoningen (kernvoorraad) 1024 

Vrije sector huurwoningen (niet-DAEB) 0 

Eindtotaal 1.024 

Waarvan nultreden 341 

 

Een deel van onze portefeuille in gemeente Midden-Drenthe betreft woningen met een specifieke 

bestemming. Daarnaast hebben we ook andere verhuureenheden, zoals te zien in tabel 2.2. 

Tabel 2.2: Verhuureenheden in beheer naar soort 

Soort Aantal 

Woningen (zelfstandig) 1.024 

Intramurale zorgplaatsen 42 

MOG (o.a. zorgcomplexen) 8 

Overige verhuureenheden (garages, BOG, ed.) 46 

Totaal verhuureenheden 1.120 

 

Onderstaande tabel zegt iets over de prijs-kwaliteit verhouding van onze woningen. In gemeente Midden-

Drenthe verhuren wij onze sociale huurwoningen op dit moment tegen gemiddeld 63% van de wettelijke 

maximaal toegestane huurprijs. 

Tabel 2.3: Overzicht gemiddelde huurprijs per woning t.o.v. WWS-punten 

Gemiddelde aantal WWS-punten per woning 160 

Gemiddelde toegestane maximale huurprijs € 841 

Gemiddelde werkelijke huurprijs € 530 

Gemiddelde percentage van maximale huurprijs 63% 

 

 

  



Hoofdstuk 3: voldoende passende woningen  

We willen onze huidige en toekomstige huurders een thuis bieden. Daarom zorgen we voor voldoende 

passende woningen voor onze primaire doelgroep. In dit hoofdstuk laten we zien hoe de woningvoorraad 

zich naar verwachting ontwikkelt tot en met 2027, als gevolg van sloop, verkoop en nieuwbouw van 

woningen en hoe dat bijdraagt aan de doelstellingen. In de hoofdstukken betaalbaarheid en 

bereikbaarheid en wonen, welzijn en zorg gaan we in op hoe we zorgen voor voldoende passende 

woningen voor de verschillende doelgroepen. 

Uit het meest recente woningmarktonderzoek komt een uitbreidingsbehoefte van 60 sociale 

huurwoningen tot 2030. Op basis van dit onderzoek hebben we de ambitie om te groeien in de gemeente 

Midden-Drenthe. In de herijkte portefeuillestrategie streven we daarom naar een woningvoorraad van 

1.065 zelfstandige woningen. Dit is een groei van circa 40 woningen ten opzichte van de huidige 

woningvoorraad (1.024). Hierbij kijken we ook naar tijdelijke woonoplossingen. 

Door middel van nieuwbouw geven we invulling aan zowel de uitbreidingsbehoefte als de gewenste 

kwalitatieve transformatie. Juist ook deze kwalitatieve transformatie is van groot belang. Met deze 

kwalitatieve transformatie sluiten we aan bij de toekomstige woonbehoefte van onze huurders.  

De activiteiten die we in 2023 en daarna gaan doen zijn: 

1. Uitbreiden van de woningvoorraad met 15 zelfstandige woningen tot en met 2027 

Om bij te dragen aan de gewenste omvang en samenstelling van de woningvoorraad in gemeente 

Midden-Drenthe, voert Actium sloop- en/of nieuwbouwprojecten uit en worden woningen uit de huidige 

woningvoorraad verkocht. In tabel 3.1 is de verwachte voorraadontwikkeling tot en met 2027 te zien als 

gevolg van sloop, verkoop en nieuwbouw. Het verwachte aantal woningen eind 2027 is 1.034. Hierbij 

gaan we uit van fictieve nieuwbouw van 40 woningen.   

 
Tabel 3.1: Voorraadontwikkeling als gevolg van sloop, verkoop en nieuwbouw (aantal woongelegenheden) 

  2022 2023 2024-2027 

(Verwachte) voorraad op 31 december 1024 1019 1014 

Aantal sloop 0 0 0 

Aantal verkoop -5 -5 -20 

Aantal nieuwbouw (excl. fictief) 0 0 0 

Aantal nieuwbouw (incl. fictief) 0 0 40 

Voorraadontwikkeling (excl. fictief) -5 -5 -20 

Voorraadontwikkeling (incl. fictief) -5 -5 20 

        

Verwachte voorraad (excl. fictief) 1019 1014 994 

Verwachte voorraad (incl. fictief) 1019 1014 1034 

 

2. Uitbreiden en vernieuwen door middel van nieuwbouw 

In de meerjarenbegroting voor de periode 2022 tot en met 2027 zijn geen concrete nieuwbouwprojecten 

opgenomen. Wel is er in de meerjarenbegroting investeringscapaciteit gereserveerd voor 40 extra fictieve 

woningen, waarvoor we nu nog geen concrete locaties hebben. 



3. Verkopen van woningen  

Actium verwacht 5 woningen per jaar te verkopen in gemeente Midden-Drenthe tot en met 2027. Dit is 

voornamelijk zogeheten versnipperd bezit. We beogen met onze visie op verkoop ons vastgoed op zowel 

maatschappelijk als financieel verantwoorde wijze te verkopen. We kunnen niet op voorhand voorspellen 

welke woningen op welk moment verkocht zullen worden.  

 
Tabel 3.2: Verkoopvoorraad Actium op viercijferig postcodeniveau 

Kern Postcode Huidige verkoopvoorraad (aantal) 

Hoogersmilde 9423 20 

Smilde 9422 25 

Eindtotaal  45 

 

Om bovenstaande activiteiten te realiseren, zijn de volgende randvoorwaarden en/of samenwerkingen 

van belang:  

1. Voldoende grondlocaties: om de uitbreidingsbehoefte vanuit onze portefeuillestrategie te 

realiseren hebben we nog locaties nodig voor circa 90 woningen. Dit kunnen ook tijdelijke 

grondlocaties zijn voor bijvoorbeeld flexibele woonoplossingen; 

2. Voldoende gemeentelijke capaciteit op het gebied van ruimtelijke ordening om de opgaven te 

verwezenlijken; 

3. Vanuit overkoepelende (woon)visie een samenhangende doorvertaling naar een gewenst 

woonprogramma voor dorpen en wijken. 

 

  



Hoofdstuk 4: betaalbaarheid en bereikbaarheid 

Betaalbaar wonen staat voor ons voorop. Juist ook voor huurders met een laag inkomen. Zodat zij 

voldoende geld over houden voor andere dingen die nodig zijn voor een goed leven. Het is daarom 

belangrijk dat onze woningen betaalbaar gebouwd worden en betaalbaar blijven voor onze huurders. 

Betaalbaarheid gaat voor ons verder dan de hoogte van de huurprijzen alleen. We kijken naar totale 

woonlasten en dus ook naar energielasten en gemeentelijke belastingen. 

Onze doelstellingen die bijdragen aan betaalbaarheid en bereikbaarheid zijn: 

- De omvang van onze betaalbare voorraad past bij de vraag van onze primaire doelgroep. We 

borgen de bereikbaarheid en betaalbaarheid van onze woningen voor de primaire doelgroep 

door voldoende woningen onder de aftoppingsgrenzen aan te bieden. 

- We werken aan het voorkomen en terugbrengen van betalingsproblemen. We streven naar 1) het 

verlagen van de openstaande vorderingen en 2) het minimaliseren van het aantal 

huisuitzettingen als gevolg van huurachterstand.  

 
De activiteiten die we in 2023 en daarna gaan doen zijn: 

1. Toewijzen van woningen volgens ons toewijzingsbeleid 

We wijzen alle sociale huurwoningen toe volgens ons toewijzingsbeleid. Wettelijk moeten wij 92,5% van 

de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een laag (midden)inkomen. 

Daarnaast is in de passendheidsnorm uit de Woningwet vastgelegd dat huishoudens met een inkomen 

onder de grenzen voor passend toewijzen een woning toegewezen moeten krijgen met een huur onder de 

aftoppingsgrenzen (€633,25 voor 1- en 2-persoonshuishoudens en €678,66 voor 3- en 

meerpersoonshuishoudens). Corporaties zijn daartoe verplicht in ten minste 95% van de gevallen. 

Aanvullend op de passendheidsnorm, sluiten we in ons toewijzingsbeleid de hogere inkomens uit voor 

woningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Zo zorgen we ervoor dat onze sociale 

huurwoningen bereikbaar blijven voor onze primaire doelgroep. Tabel 4.1 geeft weer op wat voor 

woningen huishoudens in verschillende inkomensklassen mogen reageren bij Actium.  

Tabel 4.1: Huurinkomenstabel 2022 

 

 Primaire doelgroep Actium (prijspeil 2022) 

 Secundaire doelgroep Actium (prijspeil 2022) 

 Vinkje (kruisje): woning is passend (uitgesloten) voor betreffende doelgroep conform passendheidsnorm 

Woningwet 

 Vinkje (kruisje): woning is passend (uitgesloten) voor betreffende doelgroep conform Actium-beleid 

 

 

 



2. Zorgen voor voldoende woningen met een huurprijsklasse onder de aftoppingsgrenzen 

Onderstaande tabel (tabel 4.2) laat zien welke ambities Actium heeft ten aanzien van de verdeling van de 

woningvoorraad in de gemeente Midden-Drenthe over de huurprijsklassen. huurprijsklassen. Zoals 

afgesproken in de prestatieafspraken streven we er naar dat minimaal 95% van de woningvoorraad een 

streefhuurprijs heeft tot de tweede aftoppingsgrens (€ 678,66, prijspeil 2022) en daarmee betaalbaar en 

bereikbaar blijft voor onze primaire doelgroep. 

Tabel 4.2: Verdeling van de streefhuren naar huurprijsklassen (zelfstandige woongelegenheden) 

Huurprijsklasselabel Vastgesteld streefhuurbeleid (%) 

Goedkoop (t/m €442,46) 7% 

Betaalbaar-laag (€442,46 t/m €633,25) 79% 

Betaalbaar-hoog (€633,25 t/m € 678,66) 9% 

Duur (€678,66 t/m 763,46) 4% 

Vrije sector (> €763,47) 0% 

Eindtotaal 100% 

 

3. Een gematigde jaarlijkse huurverhoging 

In 2022 passen we een inflatievolgende huurverhoging toe. Dit betekent dat de huren van zelfstandige 

woningen met maximaal 2,3% verhoogd worden. We zorgen er hierbij voor dat de netto huur niet boven 

de streefhuur van de woning uitkomt, omdat de streefhuur onze gewenste prijs/kwaliteit van de woning 

weergeeft. Naast de reguliere huurverhoging, passen we een hogere huurverhoging toe voor huurders 

met een hoog middeninkomen (max. €25 huurverhoging) en een hoog inkomen (max. €50 

huurverhoging). Daarmee benutten we de helft van de wettelijk vastgestelde maximaal toegestane 

bedragen voor hoge (midden)inkomens. 

4. Inzetten op het helpen van huurders met een risico op betalingsproblemen 

We onderzoeken in welke situaties (bij welke doelgroep en op welk moment) we welk instrument zoals 

inzet VoorzieningenWijzer, Geldfit, sociale incasso of voorlichting moeten moeten inzetten om 

huishoudens met een betaalrisico te kunnen helpen. Daarnaast delen we ervaringen op het gebied van 

betaalbaarheidsmaatregelen met elkaar om in ieder geval huisuitzettingen te voorkomen.   

5. Evalueren van de resultaten van de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

Actium is één van de signaalpartners in het kader van de gewijzigde Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. We evalueren, samen met de gemeenten, de resultaten van de uitvoering van deze 

wet.  

6. Aanpakken van stijgende woonlasten  

Energiearmoede is een urgent probleem. De betaalbaarheid van de sociale huur komt steeds verder 

onder druk te staan door de stijgende woonlasten. We maken werk van woonlastenverlichting, 

waaronder bestrijding van energiearmoede en het stimuleren van duurzaam huurdersgedrag.  

Om bovenstaande activiteiten te realiseren, zijn de volgende randvoorwaarden en/of samenwerkingen 

van belang:  

1. Er is behoefte aan een overlegstructuur waarbij verschillende samenwerkingspartners met 

expertise op het gebied van armoede, schulden en inkomen bij elkaar komen (zie ook activiteit 4); 



2. Woonlasten bestaan niet alleen uit de huurlasten. Ook de energielasten en gemeentelijke 

heffingen spelen een rol. Een belangrijke randvoorwaarde is daarom dat de gemeente zich 

inspant om de gemeentelijke lasten voor huurders zo laag mogelijk te houden. 

 

  



Hoofdstuk 5: investeren in een duurzame woningvoorraad 

We zetten ons in voor een schone planeet. Zodat wij niet alleen huidige huurders een prettig thuis bieden, 

maar ook alle generaties hierna. We verkleinen onze ecologische voetafdruk door met al onze activiteiten 

niet meer CO₂ en andere schadelijke stoffen uit te stoten dan de aarde kan verwerken. Samen met onze 

huurders en samenwerkingspartners leveren we een bijdrage aan het herstel van de aarde.  

We gebruiken zo min mogelijk nieuwe grondstoffen en materialen en maken zo veel mogelijk gebruik van 

natuurlijke grondstoffen. Daarnaast halen we door vergroening de natuur in onze woningen, gebouwen 

en de woonomgeving.  

Onze doelstellingen die bijdragen aan een duurzame woningvoorraad zijn: 

- In 2030 hebben we op Actium-niveau de CO2-uitstoot als gevolg van gasverbruik van onze 

woningen met 25% verlaagd naar gemiddeld 1.733 kilogram per woning per jaar. En hebben we 

het gemiddelde aardgasverbruik per woning ook verlaagd met 25% naar 920 m3 per jaar. 

- In 2050 werken we volledig circulair. De materialen die we gebruiken helpen mee aan de 

gezondheid en het welzijn van mensen en zijn in balans met de natuur.  

- Onze vastgoedeenheden hebben een goed kwaliteitsniveau, zowel technisch als functioneel. 

 

De activiteiten die we in 2023 en daarna gaan doen zijn:  

1. Gericht sturen op CO2-emissie en aardgasverbruik 

Met ingang van 2021 sturen we op CO2-emissie en aardgasverbruik. De doelstellingen voor de 

middellange (2030) en lange termijn (2050) staan hieronder in tabel 5.1 benoemd. De doelstelling  

(reductie van 25% in 2030) is ten opzichte van de gemiddelde CO2-emissie per woning in 2017 

(nulmeting). Om te sturen op de doelstellingen van 2030, heeft Actium vanuit het proces van 

vastgoedsturing de afgelopen jaren complexen geïdentificeerd op basis van bovengemiddeld hoge CO2-

emissie. Zowel de afgelopen jaren als de aankomende jaren zijn wij gericht deze complexen aan het 

verbeteren. 

Tabel 5.1: Doelstelling CO2- emissie a.g.v. aardgasverbruik zelfstandige woningvoorraad op Actium-niveau 

Actium-niveau Nulmeting 2017 Wens 1-1-2030 Wens 2050 

Gemiddelde CO2-emissie a.g.v. 
aardgasverbruik² (kg/jaar) 

2.318 1.733 0 

 

2. Verbeteren van de energieprestatie van onze woningvoorraad 

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde energetische prestatie weer van het bezit van Actium in de 

gemeente Midden-Drenthe. De energieprestatie 2 is gebaseerd op hoeveel fossiele energie een woning 

verbruikt. In de gemeente Midden-Drenthe zien we de komende 5 jaar een verbetering van de 

energieprestatie door onze maatregelen.  

 

 

  



Tabel 5.2 Verdeling van de woningvoorraad naar energieprestatie 

Energielabel 
Energieprestatie 

2 Gemiddeld 2022 Gemiddeld 2027 

A++++  - B ≤ 195 

187 148 C - D > 195 ≤ 300 

E - G > 300  

 

Onderstaande figuren laten zien hoe de labelverdeling van het bezit van Actium in de gemeente Midden-

Drenthe eruit ziet (2022) en wat de prognose voor 2027 is. De verbetering in 2027 komt tot stand doordat 

er in de aankomende jaren concrete projecten zijn aangewezen om woningen met een bovengemiddeld 

hoge energievraag te verbeteren.  

   

Figuur 5.1: Verdeling energielabels over bezit in 2022 Figuur 5.2: Prognose verdeling energielabels bezit in 2027 

 

3. Verbeteren van het kwaliteitsniveau van onze woningen (planmatig onderhoud) 

Van 2023 tot en met 2027 verwachten we in de gemeente Midden-Drenthe ongeveer 3,17 miljoen euro 

uit te geven aan planmatig onderhoud. Ook renoveren we 113 woningen. Hier is een investering van circa 

7 miljoen euro mee gemoeid.  

Door middel van renovaties en planmatig onderhoud willen we de energetische kwaliteit van onze 

woningen verbeteren, de leefbaarheid bevorderen en bijdragen aan het wooncomfort van onze huurders. 

Met het uitvoeren van de renovaties optimaliseren wij tevens de jaarlijkse onderhoudsvraag- en kosten 

van deze complexen.  

Onderstaande tabellen geven de kwalitatieve opgave in aantal verhuureenheden en bijbehorende 

investeringen en uitgaven weer.  

Tabel 5.3: Kwalitatieve opgave in de gemeente Midden-Drenthe* 

 

 

 

 

*Renovatie en energetische maatregelen geeft het aantal woningen weer. Planmatig onderhoud geeft het aantal activiteiten. 

  

59%

38%

3%

2022

A++++ - B

C - D

E-G

  2022 2023 2024-2027 

Kleine renovatie woningen 129 56 - 

Grote renovatie woningen - 35 22 

Planmatig onderhoud 998 474 2.083 

70%

28%

2%

2027

A++++ - B

C - D

E-G



Tabel 5.4: Investeringen en uitgaven met betrekking tot de kwalitatieve opgave in de gemeente Midden-Drenthe (x € 1.000) 

  2022 2023 2024-2027 

Kleine renovatie woningen € 4.128 € 1.792 €  - 

Grote renovatie woningen €  - € 3.010 € 2.178 

Planmatig onderhoud € 2.332 € 1.507 € 1.663 

Eindtotaal € 6.460 € 6.309 € 3.841 

 

Om bovenstaande activiteiten te realiseren, zijn de volgende randvoorwaarden en/of samenwerkingen 

van belang:  

1. Betrokkenheid bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. De gemeente heeft een 

Transitievisie Warmte. Actium wil actief betrokken zijn bij de uitwerking per wijk (de 

Wijkuitvoeringsplannen). De wijkuitvoeringsplannen zijn namelijk van grote invloed op de 

verduurzaming van ons woningbezit. Ook biedt het kansen om gezamenlijk aan wijkverbetering 

te werken. De keuzes, vorderingen en kwaliteit van deze plannen zijn voor ons van groot belang. 

 

 

  



Hoofdstuk 6: wonen, welzijn en zorg 

Actium wil zorgen voor voldoende passende woningen in een geschikte woonomgeving, zodat onze 

huurders langer of weer zelfstandig thuis kunnen wonen. In een woning waar ook zorg en ondersteuning 

geboden wordt, als dat nodig is. In de bestaande woning of in een andere, geschikte(re) woning. Die 

passende woning kan ook onderdeel zijn van een woonvorm samen met anderen of bij een zorginstelling. 

Als woningcorporatie bieden we geen zorg, maar maken het wel mogelijk. We hebben daarom een goede 

en gelijkwaardige samenwerking met onze maatschappelijke partners. 

Vanuit deze visie werken we aan een aantal meerjarige verbeterdoelen: 

- Oudere huurders kunnen langer zelfstandig blijven wonen in onze woningen 

- We spelen beter in op de vraag naar woningen voor kwetsbare doelgroepen  

- Er is meer begrip voor kwetsbare doelgroepen in de wijk 

- We benutten onze brugfunctie tussen bewoners onderling, en bewoners en maatschappelijke 

organisaties beter 

- We stellen ons (nog) meer dienstverlenend op wanneer iemand extra ondersteuning kan 

gebruiken. 

 

De activiteiten die we in 2023 en daarna gaan uitvoeren zijn: 

1. Vergroten aandeel geschikte zelfstandige woningen voor huurders met mobiliteitsbeperkingen 

Uit alle woningmarktonderzoeken blijkt dat de komende jaren een grote extra behoefte is aan geschikte 

woningen. Woningen en woongebouwen die geschikt zijn voor bijvoorbeeld mensen met een rollator of 

rolstoel. Die behoefte is zo groot dat we zowel kijken naar nieuwbouw als het transformeren van 

bestaande bouw. Hiervoor gebruiken we het gecertificeerde keurmerk Woonkeur 2015. Onze 

woninginspecteurs toetsen woningen en woongebouwen op rollator- en rolstoelgeschiktheid. In 2023 

willen we voor onze portefeuille in beeld hebben in hoeverre onze bestaande voorraad geschikt is en 

welke mogelijkheden er zijn om woningen geschikt te maken. Zo kunnen we de juiste keuzes maken in het 

geschikt maken van onze portefeuille. 

2. Inzet voor geclusterde woonvormen voor ouderen en kwetsbare groepen 

Door de extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg is de stap van zelfstandig wonen naar een 

verpleegtehuis of zorginstelling groot geworden. Bovendien wordt die stap pas gezet als het thuis echt 

niet meer gaat en willen mensen zelf ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit gat kan worden 

opgevuld door tussenstappen van wonen en zorg, zoals geclusterde woonvormen voor ouderen. Uit de 

woningmarktonderzoeken in al onze gemeenten blijkt dat de behoefte aan deze woonvormen groot is. 

Samen met de gemeente, welzijn en zorgpartijen willen we deze nieuwe woonzorgconcepten ontwikkelen 

in onze gemeenten. 

3. Inzet op bewustwording, langer zelfstandig thuis wonen én doorstroming faciliteren 

Om huurders zo vroeg mogelijk bewust te maken van de mogelijke veranderingen bij het ouder worden, 

zet Actium in op bewustwording. Met onze bewustwordingscampagne ‘Woont u nog fijn?’ gaan we in al 

onze gemeenten langs om met ouderen in gesprek te gaan over dit onderwerp. Daarnaast gebruiken we 

onze contactmomenten met huurders en communicatie om met ouderen in gesprek te gaan over deze 

veranderingen. We faciliteren enerzijds het langer zelfstandig thuis wonen door aanpassingen in huis, 

bijvoorbeeld via het Langer Zelfstandig Thuis-pakket. Anderzijds gaan we met ouderen in gesprek over 

verhuizen naar een geschiktere woning, als dit nodig is. Zo stimuleren we doorstroming op de 

woningmarkt en helpen we ook andere leeftijdsgroepen aan een woning. 



 

4. Samenwerking volgens opgestelde werkafspraken WMO 

In de gemeente Midden-Drenthe hebben we werkafspraken gemaakt met de gemeente om samen te 

werken op het gebied van de WMO. Deze afspraken monitoren we en willen we jaarlijks evalueren. 

5. Samenwerking volgens het Uitstroomconvenant Weer Thuis 

We werken in de regio (Noord-, Midden- en Zuid-West Drenthe) met alle woningcorporaties, 

zorgaanbieders en gemeenten samen in het programma Weer Thuis op basis van een 

Uitstroomconvenant. Om vanuit Actium te kunnen bijdragen aan Weer Thuis stellen de 

woningcorporaties voldoende woningen ter beschikking. Actium stelt jaarlijks 5% van haar 20% vrije 

beleidsruimte voor bijzondere doelgroepen beschikbaar voor Weer Thuis. 

6. Huisvesting statushouders 

Actium draagt ook de komende jaren bij aan de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting statushouders 

door binnen het corporatieve deel aan haar marktaandeel te voldoen. Wij vinden de huisvesting van 

statushouders bij uitstek een regionaal vraagstuk. Daarom stimuleren we de provinciale afstemming en 

samenwerking op dit gebied. Statushouders krijgen voorrang bij woningtoewijzing. We verwachten van de 

gemeente een inspanning om voldoende koppelingen te maken en waar mogelijk locaties en complexen 

aan te wijzen om spoedige en passende huisvesting mogelijk te maken. Actium ziet voor zichzelf ook een 

rol weggelegd in het informeren van statushouders over het ‘wonen’ in Nederland en te zorgen voor een 

zachte landing in de wijk. Voor statushouders die van ons huren, organiseren we daarom woontrainingen. 

7. Gebiedsontwikkeling ‘t Beurtschip 

We dragen bij aan het realiseren van een toekomstbestendige wonen/zorg/welzijnszone voor ouderen in 

Smilde. 

Om bovenstaande activiteiten te realiseren, zijn de volgende randvoorwaarden en/of samenwerkingen 

van belang:  

1. Visie op wonen en zorg van de gemeente 

De gemeente Midden-Drenthe actualiseert in 2022 haar Woonplan met wonen en zorg als belangrijk 

onderdeel. We hebben een actuele en brede visie van de gemeente nodig, gebaseerd op het 

woningmarktonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd. 

2. Van visie naar uitvoering 

Om ook tot actie over te kunnen gaan, hebben we een uitvoeringsagenda nodig op basis waarvan de 

verschillende partijen kunnen samenwerken en afspraken kunnen maken. In Midden-Drenthe doen we dat 

via het WelWoZo samenwerkingsverband. We vragen de gemeenten om dit te blijven faciliteren en leveren 

daar graag aan actieve bijdrage aan. 

3. Gemeente als regisseur 

We zien de gemeente als regisseur op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Om domeinoverstijgend te 

kunnen werken, is deze regierol nodig. 

  



Hoofdstuk 7: leefbaarheid en participatie 

Naast een thuis, is de woonomgeving minstens zo belangrijk voor een goed leven. Zowel op fysiek als 

sociaal gebied. Voor beide voelen we ons verantwoordelijk. Onze belofte is dat de woonomgeving schoon, 

heel en veilig is. Daar waar het nodig is, zetten we extra in om de leefbaarheid te behouden of te 

verbeteren. Daarnaast nodigt de woonomgeving uit tot gezond gedrag. We streven naar vitale en groene 

leefwijken. 

We gaan voor krachtige en veelzijdige wijken, waarin kwetsbare en niet-kwetsbare bewoners zelfredzaam 

en samenredzaam kunnen zijn. Waarin begrip, inlevingsvermogen, nabuurschap en omzien naar elkaar 

gemeengoed is. We geloven heilig in de meerwaarde van een brede gebiedsgerichte aanpak, met onze 

samenwerkingspartners.  

Onze doelstellingen die bijdragen aan leefbaarheid en participatie zijn: 

- We bepalen heel gericht het niveau van inzet op leefbaarheid. Aan de leefbaarheidsscores 

worden drie niveaus van inzet op leefbaarheid gekoppeld, respectievelijk plusplus, plus en basis. 

- We benutten onze brugfunctie tussen bewoners onderling en maatschappelijke organisaties. 

- We vinden huurdersparticipatie van essentieel belang, omdat we nadrukkelijk niet voor, maar 

met onze huurders wensen te denken. We streven daarom naar kwalitatief goede 

huurdersparticipatie. 

- We brengen groen en biodiversiteit terug in onze wijken en in en om onze woningen en 

gebouwen. 

 
De activiteiten die we in 2023 en daarna gaan doen zijn: 

1. We dragen bij aan leefbaarheid door uren en uitgaven in te zetten   
 

Tabel 7.1: inzet uren en uitgaven leefbaarheid 

  2022 2023 2024-2027 

Uitgaven leefbaarheid 67.000 50.000 200.000 

 

In Midden-Drenthe kiezen we voor het basispakket. Met het basispakket zorgen we dat de directe 

omgeving van onze woningen in ons werkgebied schoon, heel en veilig blijft. In het geval van sociale 

problematiek zorgen we dat signalen bij de hulpverleningsinstanties terecht komen. We handelen en 

bemiddelen bij overlastmeldingen en faciliteren leefbaarheidsinitiatieven op verzoek van huurders.  

 

2. Inzetten op kwalitatief goede huurdersparticipatie 

We zetten in op kwalitatief goede  participatie in bij het verbeteren/oplossen van  geconstateerde 

knelpunten, bij renovatie- en sloop- en nieuwbouwprojecten van Actium en bij de herinrichting van de 

openbare ruimte. 

 

3. Streven naar een gebiedsgerichte aanpak 

Niet elke buurt/wijk heeft hetzelfde nodig. Samen werken in en aan de wijken vraagt om het verbinden 

van thema’s en kennis, zoals vitaliteit, energietransitie en energiearmoede in de wijken. We willen samen 

met de gemeente de prioriteiten en behoeften per wijk in kaart brengen. Doel is om hierbij fysieke 

projecten te koppelen aan sociale doelstellingen.  



In Midden-Drenthe doen we dat deels vanuit het bewonersinfohuis Bovensmilde. Dit werkt op het niveau 

van ‘hoe’, ‘wie’ en ‘wanneer’. We streven naar het toevoegen van een gezamenlijke en integrale 

dorps/buurt/wijkagenda. 

 

4. Opschalen en herhalen activiteiten op het gebied van natuurinclusiviteit  

De inrichting van de woonomgeving moet ons in staat stellen om de gevolgen van klimaatverandering op 

te vangen en te profiteren van de kansen die ontstaan. Maatregelen op het gebied van biodiversiteit en 

klimaatadaptatie (natuurinclusiviteit) schalen we op. Natuurinclusief bouwen wordt steeds meer de norm. 

Vanuit de Regionale Adaptatie Strategie zoeken we samenwerking op de opgaven en activiteiten waarop 

dit noodzakelijk en gewenst is.  

 

Om bovenstaande activiteiten te realiseren zijn de volgende randvoorwaarden en/of samenwerkingen 

van belang:  

1. Gebiedsgericht werken vraagt om maatwerk aangezien wat nodig is sterk verschilt per wijk en 

dorp. Hierover is voortdurend afstemming en overleg nodig. Inzet van tijd en capaciteit is hierbij 

van belang. 

2. We werken aan een aanpassing van onze leefbaarheidsanalyse en beleid. We willen richting een 

methodiek die meer gebaseerd is op de draagkracht en veerkracht van wijken. Met de gemeente 

trekken we graag samen op om te werken aan vitale wijken vanuit een andere methodiek.  

 

 

  



Hoofdstuk 8: financiën  

Actium is een financieel gezonde corporatie. Dat willen we graag zo houden. Ons financieel beleid is erop 

gericht om financiële continuïteit te garanderen, zodat we goed en betaalbaar wonen kunnen blijven 

aanbieden aan de primaire doelgroep. Die continuïteit waarborgen we door sturing op onze financiële 

ratio’s. Om eventuele risico’s op te vangen, hanteert Actium iets strengere normen op de ICR en Loan to 

Value dan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

voorschrijven.  

Meerjarenbegroting 2022: financiële continuïteit onder druk 

De meest recente jaarplan en de meerjarenbegroting vormen, zoals gebruikelijk voor het jaarlijkse 

activiteitenoverzicht, ook nu weer het vertrekpunt voor dit activiteitenoverzicht. Het betreft het jaarplan 

en meerjarenbegroting 2022, zoals vastgesteld in het najaar van 2021.  Deze begroting laat geen 

bestendig beeld zien (zie tabel 8.1 voor de ontwikkeling van onze financiële ratio’s). De sterk toegenomen 

kosten van nieuwbouw, renovaties en onderhoud in combinatie met forse uitbreidingsopgaven en 

verduurzaming leiden ertoe dat Actium de komende jaren naar verwachting fors zal gaan interen op haar 

vermogen. Deze ontwikkelingen maken dat onze toekomstige financiële positie sterk onder druk komt te 

staan. Actium zou met haar voorgenomen plannen in 2027 haar financiële grenzen van de Loan to Value 

overschrijden, zoals ook weergegeven in figuur 8.1 (blauwe lijn ‘Oorspronkelijk jaarplan 2022’). We wilden 

bijvoorbeeld de komende tien jaar bijna 2.500 nieuwbouwwoningen bouwen (uitbreiding en vervanging) 

en bijna 1.300 woningen renoveren. Om binnen haar financiële mogelijkheden te blijven en financiële 

continuïteit te garanderen zou Actium niet meer alle voorgenomen plannen kunnen uitvoeren en 

genoodzaakt zijn tot het maken van keuzes. We zouden om binnen de norm te blijven bijvoorbeeld vanaf 

2027 gemiddeld zo’n 75 woningen per jaar niet kunnen bouwen, die wel gepland stonden in het huidige 

jaarplan (zie figuur 8.1 oranje lijn ‘Oorspronkelijk jaarplan 2022 realiseerbaar’). Circa 15% van ons 

voorgenomen nieuwbouwprogramma zou dus geschrapt moeten worden.  

Tabel 8.1: Overzicht financiële ratio’s (bron: Jaarplan en meerjarenbegroting 2022) 

  
Norm 

WSW/Aw 
Norm 

Actium 2022 2023 2024 2025 2026 

ICR min. 1,4 min. 1,6 2,03 2,12 2,33 2,48 2,37 

Solvabiliteit 
(beleidswaarde) min. 15% min.15% 32% 29% 25% 22% 18% 

Loan to Value 
(beleidswaarde) max. 85% 

max. 
77% 61% 64% 68% 71% 76% 

Dekkingsratio 
(marktwaarde in 
verhuurde staat) max. 70% 

max. 
70% 41% 42% 43% 43% 43% 

 

 

 

 

 

 

 



Figuur 8.1 Ontwikkeling LTV meerjarenbegroting 2022 

 

 

Recente ontwikkelingen nog niet meegenomen 

Omdat we in dit activiteitenoverzicht uitgaan van de meerjarenbegroting 2022 zijn logischerwijs twee 

belangrijke recente ontwikkelingen nog niet meegenomen. Dit zijn: 

1) Voorgenomen afschaffing verhuurdersheffing 

2) Meest realistische economische scenario 

Beide ontwikkelingen beïnvloeden onze financiële positie sterk. Maar omdat we deze ontwikkelingen nog 

niet mee konden nemen in de meerjarenbegroting laten we hier dus een “verouderd” beeld zien, welke 

geen rekening houdt met de meest actuele inzichten. We willen daarom hier alvast een globaal beeld  van 

de mogelijke effecten schetsen.  

Verlaging en afschaffing verhuurderheffing: gevolgen voor LTV en ICR 

Allereerst zien we dat door de verlaging in 2022 en afschaffing van de verhuurderheffing vanaf 2023 

Actium extra financiële ruimte krijgt, waarmee de oorspronkelijke plannen wel weer haalbaar zijn. Er kan 

zelfs extra investeringscapaciteit worden toegevoegd, zoals te zien in onderstaande figuur 8.2 (grijze lijn 

‘Aangepast jaarplan 2022: zonder verhuurdersheffing en ijking jaarrekening 2021’). We blijven ruim onder 

de norm. De afschaffing heeft ook een positief effect op het verwachte verloop van het 

exploitatieresultaat (grijze lijn figuur 8.3, ICR: ‘Aangepast jaarplan met actueel economisch scenario’).  

Zonder de afschaffing van de verhuurderheffing stond het exploitatieresultaat onder druk. Kanttekening 

hierbij is wel dat het negatieve effect van de in het Coalitieakkoord aangekondigde huurbevriezing voor 

sociale huurwoningen in 2024 nog niet is meegenomen.  

Economische ontwikkelingen: gevolgen voor LTV en ICR 

Financiële prognoses op de lange termijn brengen een grotere mate van onzekerheid met zich mee. De 

economische situatie was met de stijgende inflatie, rente en energieprijzen al minder voorspelbaar 

geworden, maar de politieke instabiliteit in Europa maakt (economische) ontwikkelingen nog onzekerder. 

Wat we zeker weten is dat de economie onder druk staat. Er is sprake van flinke kostenstijgingen. De 

inflatie is hoog, de bouwkosten laten forse stijgingen zien en de rente stijgt snel. Bovendien wordt in het 

coalitieakkoord uitgegaan van een huurbevriezing in 2024. Dit heeft een behoorlijke negatieve impact op 

de investeringsruimte, zoals weergegeven met de gele lijn (‘Aangepast jaarplan 2022 met actueel 



economisch scenario) en een negatief effect op het exploitatieresultaat (gele lijn figuur 8.3, ICR: 

‘Aangepast jaarplan met actueel economisch scenario’). Lastig is ook dat we de economie niet zelf in  de 

hand hebben. De recente economische ontwikkelingen maken dat het positieve effect van de afschaffing 

van de verhuurdersheffing deels teniet wordt gedaan. Desalniettemin blijven we binnen onze normen.  

Figuur 8.2 Ontwikkeling LTV in verschillende scenario’s 

  

 
Figuur 8.3 Ontwikkeling ICR in verschillende scenario’s 

 



Ruimte voor extra plannen 

Al met al kunnen we op basis van de actuele inzichten concluderen dat het afschaffen van de 

verhuurderheffing tot extra financiële ruimte leidt. We kunnen onze oorspronkelijke plannen uit het 

jaarplan en meerjarenbegroting 2022 doorzetten en hebben bovendien financieel de ruimte om extra 

investeringscapaciteit in te zetten. De komende maanden moet deze extra ruimte worden vertaald naar 

extra inzet. We willen onze middelen zo goed mogelijk benutten om onze opgaven te realiseren en vinden 

het belangrijk om aan te sluiten bij de lokale behoefte. Daarom gaan we hierover de komende tijd met u 

in gesprek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contactpersoon met betrekking tot het

activiteitenoverzicht is:

Ruben Bouwman adviseur strategie en beleid

r.bouwman@actiumwonen.nl

Dit activiteitenoverzicht is met uiterste zorg voor u

samengesteld en maakt deel uit van de cyclus

woonvisie, activiteitenoverzicht, prestatieafspraken

zoals deze in de Woningwet 2015 is opgenomen. Het

activiteitenoverzicht is de eerste stap in de

totstandkoming van de prestatieafspraken, waarin de

afspraken tussen gemeente, corporatie en

huurdersorganisatie vastgelegd worden. Aan het

activiteitenoverzicht zelf kunnen geen rechten

worden ontleend.


