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Geachte mevrouw Tijsm a,

Eind mei hebben wij uw bod op de gemeentelijke woonvisie ontvangen. Een belangrijk
speerpunt in onze woonvisie is het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van
sociale huuruvoningen, Het is daarbij belangrijk dat zowel de hoeveelheid als de kwaliteit
van het aanbod sociale huurwoningen zoveel mogelijk aansluit op de (toekomstige)
vraag. Gezamenlijk hopen wij deze ambities te realiseren. Met het maken van prestatie-
afspraken voor 202'l dragen we hier aan bij.

Meerjarige prestatieafspraken
U geeft aan dat u graag met ons en de huurdersorganisatie Bewoners Organisatie Wes-
terwolde de prestatieafspraken voo¡ 2021 'light' en pragmatisch wilt houden, om voor de
periode 2022lJm 2026he komen tot meerjarige prestatieafspraken.
Voor de periode 2021-2025 hadden we al, in samenwerking met de regio Oost-
Groningen en onder begeleiding van het RWLP, tot meerjarige regionale prestatieafspra-
ken willen komen. Vanwege corona konden de bijeenkomsten die daarvoor gepland wa-
ren helaas niet doorgaan. Wij hebben nog steeds de wens om in afstemming met de
huurdersorganisatie(s) en de regio tot meerjarige prestatieafspraken te komen, en willen
dit proces in 2021 graag weer opstarten.

Prestatieafs praken 2021
Yoor 2021 zullen we nog afzonderlijke prestatieafspraken maken. Op hoofdlijnen zullen
we de prestatieafspraken voor 2O2O voortzetten; mede door corona hebben lopende pro-
jecten vertraging opgelopen en zijn nog niet (volledig) uitgevoerd. Dat geldt onder meer
voor de geplande nieuwbouw in Bellingwolde en Vlagtwedde en voor de extra aandacht
die gegenereerd zou worden voor leefbaarheidsprojecten. Ook de pilot Voorzieningen-
Wijzer heeft vertraging opgelopen en loopt nog tot eind dit jaar, waardoor afspraken over
het structureel inzetten van de VoorzieningenWijzer in 2021 gemaakt zullen worden.

Verder willen wij graag van de huisvesting van kwetsbare en bijzondere doelgroepen een
aandachtspunt maken in de prestatieafspraken voor 2021. ln de bijlage zijn de bestaande
prestatieafspraken aangepast en aangescherpt voor 2021. Wij zetten graag onze sa-
menwerking met Acantug voort om aan de woonkwaliteit en leefbaarheid in Westenruolde
te blijven werken.
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Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Rika Plat, beleidsadviseur
wonen, via telefoonnummer (0599) 320 220 of via r.plat@wes_terWq!çÞ.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

B, Huizing,
wethouder

Namens de Bewonersorganisatie Westenrolde,

H. Tempel,
voorzitter



Prestatieafspraken Acantus - Westerwolde 2OZl

1. Acceptabele woonlasten en preventie schulden

Woonlastenaanpak

Huurders en inwoners van de gemeente Westerwolde hebben soms moeite met het betalen van de

vaste lasten. Acantus heeft een woonlastenaanpak ontwikkeld in samenspraak met haar

huurdersorganisaties. Acantus zorgt voor een huurprijs die past bij de kwaliteit van een woning en

zorgt voor een voldoende gedifferentieerd aanbod, zodat huurders een woning kunnen kiezen die
past bij hun situatie. Met verduurzamingsprojecten en nieuwbouw wordt een bijdrage geleverd aan

het verlagen van energielasten. De gemeente Westerwolde werkt samen met de regio Oost

Groningen binnen de Regio Deal aan een woonlastenaanpak, waarmee we verduurzaming voor
inwoners zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk willen maken. De inzet is op bewustwording en
maatregelen die relatief weinig kosten en veel opleveren, zoals woningisolatie. De voornaamste
doelgroep is de groep inwoners die het meeste baat heeft bij lagere energielasten. De gemeente
werkt momenteel aan een transitievisie warmte die in Q4 2021 gereed is. Over verduurzaming en de

warmtetransitie blijven we voortdurend in gesprek, om te kijken waar we kunnen samenwerken en

elkaar kunnen versterken.

Voorzíenin6enWijzer

Om inwoners te helpen bij het verlagen van de vaste lasten zijn we in oktober 2019 gestart met de
pilot VoorzíeningenWijzer. Voor de pilot is een maximum van 200 gesprekken afgesproken met de

volgende verdeling: 75 Acantus, 25 WoonZorg en 100 partículiere huishoudens. ln het voorjaar van
2020 was de verwachting dat de pilot afgerond zou zijn. Deels door corona en deels door het moeilijk
kunnen bereiken van particuliere huishoudens, is de pilot verlengd tot l januari 2021. Uiterlijk Q3
2021 nemen we een besluit over het structureel inzetten van de Voorzieningenwijzer.

Vroegsignalering van schulden

We zien dat schulden bij inwoners soms laat aan het licht komen, als de problemen al groot zün. Om

ervoor te zorgen dat tijdig een helpende hand geboden kan worden, gaan we inzetten op
vroegsignalering. De gemeente Westerwolde gaat vroegsignalering regelen via de BKR (VPS). Met
samenwerkende partijen, waaronder Acantus, wil de gemeente een convenant afsluiten. lnzet is om

het convenant per l januari 202I at te sluiten. Acantus geeft ín deze werkwijze achterstanden door
aan de BKR. ln Ql 2O2t maken we hier verdere procesafspraken over.

Vrijwlllig innen huur/vaste lasten op de bijstand
De Semeente Westerwolde staat ervoor open huurders deze mogelijkheid te bieden, maar wil eerst
onderzoeken wat dit administratief betekent. Uiterlijk Q4 zOZt bekijken we of het ínnen van de huur
op de bijstand wenselijk is.

1.



2. Voldoende beschikbare woningen op de juiste plek

Realisatie nieuwbouw, verduurzaming en sloop 2021

St. Luciastraat,
Ter Apel;

De samenwerkingsovereenkomst is door Acantus en de gemeente
Westerwolde ondertekend. Acantus dient Q1 2O2L de aanvraag

wijziging bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in. Wij
streven ernaar te starten met bouwen in Q3 2021.

Kruisstraat,
Blijham;

Het ontwerp voor de Kruisstraat Blijham is door welstand positief
beoordeeld. De plannen worden verder uitgewerkt. Zie ook
onder generieke projectafspraken, Er wordt ingezet om de

samenwerkingsovereenkomst Q1 2021 gereed en ondertekend te
hebben. Vervolgens is er een uitvoerige procedure nodig om een

bouwvergunning te krijgen. Dit duurt ongeveer 9 maanden. Start
bouw is naar verwachting in Q3 2022.

Kastanjelaan,
Bellingwolde;

Het oorspronkelijke plan is door welstand afgewezen. Acantus en

de gemeente Westerwolde zorgen in samenspraak voor een
aantrekkelijk plan. Op basis van het welstandsadvies zijn de
plannen aangepast naar de realisatie uan2x4 huurwoningen. Voor
het vergunnen van het project is geen bestemmingsplanwijziging
nodig, maar is een uitgebreide omgevingsvergunning voldoende.
Hiervoor levert Acantus in Q1 2021 een ruimtelijke onderbouwing
aan, zodat de gemeente deze in Q22O2l kan beoordelen. Acantus
wil het realisatiebesluit nemen vóór de zomer van 2O2L.

Vlagtwedde; Wij werken aan herontwikkeling van het gebied

Slotlaan/Oostersingel/Kraaijkampweg. Op deze locatie wil de
gemeente Westerwolde medewerking verlenen aan eerst sloop
en dan vervangende nieuwbouw, mocht dat nodig zijn. We wijken
dan af van onze bestaande afspraken om eerst nieuwbouw te
realiseren voordat er gesloopt wordt, omdat er geen

alternatieven zijn in Vlagtwedde. We streven ernaar zo snel

mogelijk overeenstemming te krijgen over de plannen. ln Q22O2I
willen we de afspraken vastleggen om de procedures voor de

zomer in gang te zetten. We streven ernaar in Q4 2021 te kunnen
starten met de herontwikkeling.

Wijkontwikkelplannen
ln oktober 2020 gaat de gebiedsgerichte aanpak in Vlagtwedde van start, als onderdeel de pijler

woon- en leefomgeving van de Regio Deal Oost Groningen. De bedoeling is dat Acantus en de

gemeente Westerwolde hierin gezamenlijk participeren waarbij de regie bij de gemeente l¡gt. Op dit

moment worden de grenzen van het gebied bepaald. Vervolgens wordt integraal afgestemd over het

traject en de focus. Het betreft hier een doorlopend proces waar de komende jaren aan gewerkt zal

worden. ln Q2 van 2O2tzal er meer zicht zijn op het proces en de planning. Acantus zal in een vroeg

stadium betrokken worden.
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Generieke projectafspraken

Wij gaan verkennend in gesprek over het maken van generieke projectafspraken, en nemen de

uitkomst mee in de meerjaren prestatieafspraken.

Versnellen procedures

De gemeente Westerwolde denkt actief mee over de te volgen planologische procedures.

Acantus is verantwoordelijk voor het aänvragen van een passend bestemmingsplan en voor
het aanvragen van de benodigde vergunningen. De gemeente treedt daarbij faciliterend op,

Duidelijkheid omtrent kostenverdeling van projecten

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de kostenverdeling bij het realiseren van
nieuwbouw projecten. Er is discussie over de verdeling van de kosten voor de inrichting en

het beheer van de openbare ruimte. Het streven is om in Q22027 te komen tot generieke

afspraken. Deze afspraken kunnen dan als basis worden gebruikt biJ alle nieuwbouw
projecten in Westerwolde. Per locatie zal waarschijnlijk nog wel maatwerk nodig zijn.

6rondprijs
We gaan overleggen over de toepassing van een sociaal tarief voor de verkoop van
gemeentegrond. We sÛeven ernaar daar uiterlijk Q2 2O2I duidelijkheid over te hebben,

Parkeernorm

De gemeente hanteert voor nieuwbouw de CROW richtlijnen. Dit zijn algemeen geldende,

landelijke parkeernormen. We zullen per project gezamenlijk bepalen of deze norm gezien de
huidige parkeermogelijkheden nodig is of dat er een alternatieve invulling aan kan worden
gegeven.

Grondruil
Gebeurt in principe met gesloten beurs (kosten notaris en kadaster 50/50)

Verkoop en Aankoop

Wij zijn in 2020 gestart met het gesprek over de uitgangspunten van verkoop op basis van het
verkoopbeleid van Acantus en het gemeentelijk beleid zoals vastgesteld in de woonvisie
Westerwo I d e 2OL9 -2024.

De primaire focus van Acantus ligt op sociale huur. Om de benodigde investeringen in de sociale huur
te kunnen financieren, wordt het instrument van verkoop ingezet. Niet passend bezit wordt daartoe
verkocht, te weten: niet-DAEB (vrije sector) woningen, woningen in het buitengebied, vrijstaande
woningen, versnipperde woningen en grote woningen.

Gezien de woningmarkt in Oost-Groningen zijn we terughoudend met verkoop. De gemeente

Westerwolde ziet risico ín verkoop, gezien het grote aantal woningen in Westerwolde dat aan

bovengenoemde criteria voldoet. De gemeente wil op basis van recente ontwikkelingen onderzoeken
in welke mate een afname in de sociale huurvoorraad wenselijk is. Verder ziet de gemeente risico in
het toevoegen van woningen aan de particuliere markt in het goedkope, grondgebonden segment,

waar nu al een overschot is.

Acantus deelt de lijn van terughoudende verkoop en staat indien passend ook open voor aankoop
van gespikkeld bezit. We maken hierover in Q1 2021 nadere afspraken.

ln QL 202L gaan we verder in gesprek over de kaders voor toekomstige verkoop en maken we
werkafspraken voor 2021. Naar bestaand beleid van Acantus zullen voorgedragen woningen
minimaal label C hebben of vóór verkoop door Acantus naar label C gebracht worden.
Voor de woningen aan de Sperwerlaan spreken we af dat verkoop mogelijk is; het betreft een
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segment waarin geen overschot is op de particuliere markt. Acantus heeft de intentie in Q1 2021te

beginnen met de verkoop van deze woningen. De rest van het jaar zullen we in gesprek blijven over

dit onderwerp als onderdeel van de meerjaren prestatieafspraken.

Naast bovenstaande punten uit het bod wil de gemeente graag extra aandacht voor de huisvesting

van bijzondere doelgroepen. Voor een belangrijk deel betreft dít een aanvulling/specificering van

bestaande werkafspraken. De afspraak omtrent de huisvesting van woonwagenbewoners is nieuw.

3. Huisvestingdoelgroepen

Acantus biedt huisvesting voor inwoners die een huurwoning willen huren in de gemeente

Westerwolde. Onder deze (toekomstige) huurders bevinden zich ook een aantal kwetsbare groepen

en doelgroepen die op het gebied van huisvesting specifieke behoeften hebben. Het uitgangspunt

van beleid voor alle (kwetsbare) inwoners is het bieden van passende oplossingen waarbij de vraag

en mogelijkheden van de (kwetsbare) inwoner het startpunt zijn. ln samenwerking met de inwoner

(en diens netwerk) wordt dit door de gemeente en maatschappelijke organisaties vormgegeven.

Onder kwetsbare inwoners verstaan we inwoners die te maken hebben met complexe en/of
meervoudige problemenl. Met elkaar staan we voor een samenleving waaraan iedereen mee kan

doen. Dit houdt in dat we proberen dat elke huurder in een plezierige leefomgeving kan wonen.

Uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Het Convenant Huisvesting (ex)-cliënten Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) is gericht op het

versnellen/versoepelen van uitstroom van cliënten uit de intramurale setting. ln juni 2018 is dit

convenant ondertekend door de Groningse gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. De gemeente

Westerwolde en Acantus hebben dit convenant ondertekend. Dit houdt in dat als er een cliënt is die

kan uitstromen, Acantus een inspanningsverplichting heeft om een woning beschikbaar te stellen,

Voor Westerwolde gaat het om kleine aantallen; enkele cliënten per jaar. We gaan procesafspraken

maken om de uitstroom zo goed mogelijkte laten verlopen.

Acantus werkt aan een algemeen document over de randvoorwaarden van het convenant

Beschermd Wonen, dat eind 2020 afgerond zal zijn.. Hierna kan dit document bestuurlijk worden

ondertekend door alle gemeenten.

Statushouders

De gemeente Westerwolde heeft een verplichting om statushouders passende huisvesting te bieden

in haar gemeente. Acantus heeft een inspanningsverplichting, in samenwerking met de gemeente

Westerwolde en Welzijn Westerwolde, om woningen beschikbaar te stellen om deze doelgroep te

kunnen vestigen. We spannen ons samen in om de wachttijd voor statushouders te beperken, maar

zijn ons ervan bewust dat hier een redelijke termijn voor nodig is.

Woonwagenbewoners

Een groot deel van de woonwagenbewoners valt in de sociale doelgroep. De gemeenten in de regio

Oost-Groningen werken aan een gezamenlijke behoefte-inventarisatie om een beeld te krijgen van

de actuele vraag naar woonwagenstandplaatsen. Acantus zal, indien de vraag naar

woonwagenstandplaatsen zich voordoet, een actieve rol spelen bij het doorgeven van deze vraag

richting de gemeente.
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tanger thuis wonen

We merken dat onze inwoners steeds langer thuis moeten blijven wonen. Daarbij zien we ook dat de

bevolking vergrijst. Met de vergrijzing groeit de vraag naar woningaanpassingen. Met deze zelfde

trend zal ook rekening gehouden moeten worden waar het gaat om nieuwbouw, maar ook bij

verbeteringen in de bestaande voorraad. Doel is om Q4 2O2I gezamenlijk een eenduidige definitie

van "levensloopbestendig" te hebben geformuleerd. Verder hebben wij dan een overzicht van het

woningaanbod in de gemeente Westerwolde dat reeds aan de definitie voldoet en hebben we

inzichtelijk hoe groot de vraag is naar levensloopbestendige woningen nu en in de toekomst. Van

daaruit kunnen concretere doelstellingen ten aanzien van nieuwbouw worden geformuleerd.

1 Denk hierbij aan de doelgroep Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang (inclusief Vrouwen Opvang),
OGGz, verwarde personen, mensen met (licht) verstandelijke beperkingen, statushouders, nazorg ex-
gedetineerden, ouderen met dementie, Ernstige Psychiatrische Aandoeningen en jongeren die een vorm van
begeleid wonen nodig hebben.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

B. Huizing,

wethouder
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Namens de Bewonersorganisatie Westerwolde,

voorz¡tter

Namens woningco Aca ntus,

H
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