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1. Vooraf  
Deze samenwerkingsafspraken bevestigen de relatie gemeente – corporatie – huurdersorganisatie 

en de wijze waarop partijen zorgen voor hun bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelen in de 

gemeente Doetinchem. Sité heeft in juni 2018 een bod uitgebracht op de geldende Woonagenda 

van de gemeente Doetinchem. 

 

Ambtelijke overleggen 

Door het jaar heen vinden regelmatig ambtelijke overleggen plaats over de (voortgang van) de 

prestatieafspraken. In deze overleggen worden werkafspraken gemaakt en gegevens uitgewisseld 

die van belang zijn voor het maken van beleid of het inzicht krijgen in het functioneren van de 

woningmarkt. 

 

Bestuurlijke overleggen 

In de bestuurlijke overleggen wordt onder anderen de voortgang van de uitvoering van de 

prestatieafspraken besproken. Dit wordt in het ambtelijk overleg voorbereid. Daarnaast worden alle 

andere zaken die op bestuurlijk niveau moeten worden geaccordeerd besproken. 

 

De prestatieafspraken tussen gemeente Doetinchem en Sité komen met veel partijen en in vele 

overleggen tot stand. Siverder is deels betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken, 

en kan zich vinden in de afspraken. Siverder kan beperkt betrokken zijn bij de vele overleggen en 

kan daarom de reikwijdte van de maatregelen niet altijd overzien. 

Siverder wil daarbij opmerken dat zij slechts gedeeltelijk verantwoordelijkheid dragen voor de 

(uitvoering van de) afspraken. De onderwerpen die in de overleggen met Siverder aan de orde zijn 

geweest en die voor de huurdersvereniging van belang zijn, zijn akkoord bevonden. 
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Bindingsduur en werking 

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt direct na ondertekening in werking en geldt tot 31 

december 2019. De voortgang van de uitvoering van de afspraken wordt in de reguliere 

bestuurlijke overleggen besproken. Eind 2019 worden de nieuwe afspraken gemaakt voor 2020. 

 

De gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en Siverder hebben de Prestatieafspraken 2019 

ondertekend op 6 december 2018 in Doetinchem. 

 

 

Doetinchem, 6 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Lambregts   Els Birkenhäger    Henk de Waal 

wethouder     directeur-bestuurder    Huurdersvereniging 

Gemeente Doetinchem   Sité Woondiensten   Siverder  
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1. Samenwerking en rollen  
De huidige, goede samenwerking zetten de partijen voort. Al bestaande, reguliere 

afspraken/werkzaamheden zijn niet opgenomen in deze prestatieafspraken. 

De rollen van de partijen zijn: 

 

Gemeente Doetinchem: formuleert concrete en realiseerbare beleidsdoelen voor de 

volkshuisvesting in haar gemeente. Daarnaast is gemeente ook uitvoerende partij en kan daarop 

worden aangesproken. Haar inzet wordt ook in de prestatieafspraken opgenomen.  

 

Sité: geeft aan welke bijdrage zij aan de gemeentelijke doelen wil en kan leveren. Dit omschrijft 

Sité goed beargumenteerd en transparant.  

 

Huurdersvereniging Siverder: denkt en doet kritisch mee aan het opstellen van doelen, de 

bijdrage van de corporatie hieraan en de effecten voor de huurders. De huurdersvereniging spant 

zich in om de huurders op de hoogte te houden van haar activiteiten en hen te betrekken bij haar 

standpuntbepaling.  

 

Regionale samenwerking corporaties 

In de gemeente Doetinchem zijn naast Sité nog een viertal corporaties actief: De Woonplaats, 

Habion, Mooiland en Woonzorg Nederland. Habion, Mooiland en Woonzorg Nederland werken 

landelijk en hebben slechts beperkt bezit in Doetinchem. De gemeente Doetinchem en Sité werken 

regionaal samen met andere gemeenten en corporaties. De huurwoningen in Doetinchem van Sité 

worden aangeboden via de gezamenlijke website van Thuis in de Achterhoek. 

 

Regionale samenwerking Regio Achterhoek 

Per 1 september 2018 is de nieuwe regiostructuur van kracht, waarin de samenwerking tussen de 

drie O’s (Overheid, Ondernemers, maatschappelijke Organisaties) is geregeld. Gemeente 

Doetinchem en Sité hebben beide zitting aan de thematafel Wonen en Vastgoed. Daarnaast zijn 

gemeente en Site vertegenwoordigd in de Achterhoek Board en de thematafels De Gezondste Regio 

en Circulaire Economie&Energietransitie. Het gezamenlijke doel is om het wonen in de regio nu en 

in de toekomst te waarborgen. 

 

Meerjarige afspraken 

Nr. Samenwerkingsafspraken en overleg Initiatief 

1.  De overlegstructuur tussen gemeente, Sité en Siverder ziet er als 

volgt uit: 

 

Driepartijenoverleg 

- In het 2e kwartaal vindt er een informatieve bijeenkomst plaats 

over de actuele marktsituatie. Deze bijeenkomst heeft als doel 

de opgave voor volgend jaar scherp te maken en de stand van 

zaken van de lopende afspraken te bespreken. 

 

 

 

 

Sité, Gemeente, 

Huurdersvereniging 
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- In de tweede helft van het jaar worden de  prestatieafspraken 

gemaakt. 

- In oktober/november vindt een driepartijenoverleg plaats over 

de prestatieafspraken. 

- Ondertekening van de prestatieafspraken gebeurt voor 15 

december. 

 

 

 

 

2.  Overleg Sité - huurdersvereniging  

- In april – juni overlegt Sité met de huurdersvereniging over het 

activiteitenoverzicht voor het volgende jaar (‘het Bod’). 

 

Sité, 

Huurdersvereniging 

3.  Overleg Sité – Gemeente 

Twee tot drie keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen 

Sité en de gemeente Doetinchem (portefeuillehouder Wonen). 

Gemeente, Sité 

 

 

 

 

2. Ontwikkeling woningvoorraad 
Opgave 

De bevolkingsontwikkeling in de Achterhoek en in Doetinchem leidt tot anders nadenken over de 

woningmarkt. De komende 10 jaar groeit het aantal huishoudens in de gemeente Doetinchem nog  

(Companen/Moventum, 2018). Tegelijk zetten de vergrijzing en ontgroening ook door. Op termijn 

zal het aantal huishoudens dalen, maar het tijdstip waarop die omslag plaats vindt (van groei naar 

krimp) ligt voor de gemeente Doetinchem (met de kennis van nu) rond 2030. Deze ontwikkelingen 

dwingen ons om zorgvuldig om te gaan met de nog toegestane nieuwbouw en de 

kwaliteitsverbetering voor bestaande bouw.  

 

Gemeente en Sité zijn gezamenlijk van mening dat het aantal toe te voegen woningen tot 2025 

beperkt moet blijven, rekening houdend met de regionale afspraken en de uitkomsten van het 

regionale woononderzoek (Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek). De regionale 

afspraken zijn in 2019 onderwerp van gesprek. De vraag van verschillende doelgroepen naar 

sociale huurwoningen neemt toe. De opgave is om de vraag te bedienen, zonder in de toekomst 

een groot overschot aan woningen te hebben. We monitoren regelmatig of de toevoegingen nog 

matchen met de vraag uit de markt.  
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Meerjarige afspraken 

Nr. Afspraak Initiatief 

4.  Partijen delen in het 2e kwartaal de inzichten over de actuele 

marktontwikkelingen in de huur- en koopsector in de gemeente 

Doetinchem . Dit is de basis voor het vaststellen van de 

langjarige kwantitatieve en kwalitatieve opgave en het 

activiteitenprogramma 2019.  

Sité - Gemeente 

5.  Sité en de gemeente informeren elkaar vroegtijdig over de 

voorgenomen fysieke maatregelen (zoals, renovatie, 

aanpassingen in de openbare ruimte) in de buurten en stemmen 

deze zo nodig af.  

Sité - Gemeente 

6.  De ontwikkeling van de woningmarkt in de gemeente Doetinchem 

wordt jaarlijks met de woningmarktmonitor in samenwerking met 

o.a. Sité in beeld gebracht. De ontwikkeling van de woningmarkt 

wordt gezamenlijk gevolgd op basis van de woningmarktmonitor. 

De regionale afspraken met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit 

zijn leidend.  

Gemeente 

7.  De verhouding huur/koop in Doetinchem is ongeveer 30/70. 

Gemeente en Sité hebben afgesproken dat deze verhouding 

gehandhaafd blijft en werken daar gezamenlijk aan.  

Gemeente en 

Site 

8.  Sité hanteert een terughoudend verkoopbeleid, mede ingegeven 

door de toegenomen vraag naar huurwoningen. Waar nodig koopt 

Sité woningen terug, bijvoorbeeld vanwege renovatieplannen in 

een wijk.  

Sité koopt ook woningen terug uit koopgarant. In de meeste 

gevallen worden deze woningen weer in de verhuur genomen. 

Sité 

9.  De gemeente Doetinchem heeft diverse leningen beschikbaar 

vanuit het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten): 

• Duurzaamheidslening,  

• Stimuleringslening monumenten  

• Starterslening,  

• Blijverslening 

Gemeente  

10.  Sité neemt verantwoordelijkheid voor de omvang van haar eigen 

sociale huurwoningvoorraad. Deze groeit of krimpt mee met de 

vraag naar huurwoningen in Doetinchem. Sité gaat uit van een 

toenemende vraag naar huurwoningen de komende jaren en 

krijgt daarom ruimte om huurwoningen toe te voegen. Als de 

vraag naar huurwoningen afneemt, neemt Sité de woningen uit 

de markt. 

Site 
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11.  Sité, Siverder en de gemeente Doetinchem gaan vroegtijdig in 

gesprek met bewoners over een integrale aanpak bij projecten. 

De werkwijze is afhankelijk van hetgeen wenselijk wordt geacht 

in een bepaalde buurt. 

De gesprekken met bewoners over de maatregelen aan woningen 

in een buurt bepalen deels het tempo van de plannen. De 

uitkomst van de gesprekken kan anders zijn dan Sité of 

gemeente van te voren had gedacht. 

Gemeente, Sité, 

Siverderh 

12.  Sité en gemeente/BuHa BV leggen de meerjarenplanningen voor 

respectievelijk renovatie- en nieuwbouwprojecten en voor 

onderhoud openbare ruimte naast elkaar. Dit gebeurt jaarlijks in 

maart in de driehoek, bestaande uit woningen (Sité), 

woonomgeving (gemeente Doetinchem/Buha BV) en sociaal 

(gemeente Doetinchem/Buurtplein BV). De planningen stemmen 

we op elkaar af. 

Gemeente, Sité 

 

 

Actuele ontwikkelingen 

Opgave 

De woningmarkt in Doetinchem trekt verder aan: er is meer vraag naar koopwoningen en 

huurwoningen. Dat biedt ruimte om de plannen die er lagen, nu ook uitvoering te geven. Dit alles 

binnen de kaders van de herziene woningbouwstrategie van de gemeente Doetinchem. 

 

De bestaande woningvoorraad heeft prioriteit binnen zowel gemeente als Sité. De komende jaren 

zal een groot aantal huurwoningen worden aangepakt. Daarbij is aandacht voor woonlasten, 

functionaliteit, duurzaamheid en uitstraling. 

 

Afspraken 2019 

 Toevoegingen  

13.  Gemeente Doetinchem en Sité geven in 2019 verder invulling aan de 

afspraak over de invulling van de tweede tranche 200 sociale 

huurwoningen. Het gaat dan in elk geval over de locaties: 

o Het Weerdje 

o Tirol 

o Wijnbergen 

o Bloemenbuurt 

 

Gemeente en 

Sité 
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14.  Ook in 2019 heeft Sité een terughoudend verkoopbeleid. Sité houdt 

rekening met de verkoop van 20 woningen in 2019 over haar totale 

bezit.  

Sité 

 Renovatie  

15.  In 2019 verwacht Sité de volgende (renovatie)projecten op te leveren: 

- Eerste fase van Schöneveld  

- Laatste deel Weustenstraat 

Sité 

16.  In 2019 wordt een start gemaakt met de volgende renovatieprojecten: 

- Verbouw van het pand aan de Keppelseweg ten behoeve van 

twee zorgpartijen 

- Volgende fase(n) van Schöneveld 

- Gieterijstraat in Gaanderen 

- Volgende fase in Overstegen 

 

Sité 

17.  Sité en gemeente/BuHa BV leggen in maart 2019 de 

meerjarenplanningen voor respectievelijk renovatie- en 

nieuwbouwprojecten en voor onderhoud openbare ruimte naast elkaar.  

Daarbij zijn aanwezig een afvaardiging van gemeente Doetinchem, Sité, 

BuHa en Buurtplein. Gemeente en Sité nemen hiervoor het initiatief. 

Gemeente en 

Sité 

18.  Gemeente en Sité evalueren in 2019 het project West Indische buurt.  

19.  In 2019 worden nieuwe woonconcepten ontwikkeld voor bijzondere 

doelgroepen, bijvoorbeeld aan de Keppelseweg. Sité en gemeente 

werken nauw samen om dit voor elkaar te krijgen.  

Gemeente en 

Sité 

 Sloop en vervangende nieuwbouw  

20.  In 2019 bouwt Sité woningen terug op de plek van de gesloopte 

woningen aan de Kennedylaan en de Hofstraat. 

Sité 

21.  Gemeente en Sité werken gezamenlijk aan het opstellen van integrale 

gebiedsvisies voor het gebied rondom de Kruisberg en Gaanderen. 

Gemeente, 

Sité 

22.  In 2019 onderzoeken gemeente en Sité of en zo ja waar woningen 

teruggebouwd gaan worden ter compensatie van de te slopen woningen 

in verband met het centrumplan van Wehl. 

Gemeente, 

Sité 
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3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid 
 

Opgave 

Betaalbaarheid van het wonen wordt niet alleen bepaald door de prijs van de (huur)woning, maar 

ook door de bijkomende lasten, zoals energielasten, gemeentelijke- en waterschapsbelasting.  

 

Sité is als woningcorporatie gehouden aan de regels die gelden voor ‘passend toewijzen’: 95% van 

de huishoudens die op basis van hun inkomen potentieel recht op huurtoeslag hebben, moeten 

worden gehuisvest in een woning tot en met de aftoppingsgrens1.   

 

Bij betalingsproblemen wordt altijd onderzocht hoe Sité de huurder kan helpen door bijvoorbeeld 

het aanbieden van betalingsregelingen of in enkele uitzonderlijke gevallen huurverlaging. Zo wordt 

voorkomen dat een huisuitzetting noodzakelijk is. In sommige gevallen is het toch nodig om een 

huisuitzetting in gang te zetten. In veel gevallen biedt Sité dan opnieuw een laatste kans. Onder 

voorwaarden kan iemand dan toch een huis blijven huren. 

 

 

 

Meerjarige afspraken 

 Beschikbaarheid  

23.  Sité zorgt voor voldoende beschikbare huurwoningen om haar doelgroepen te 

huisvesten. Sité streeft er naar de zoektijd van een actief woningzoekende 

maximaal 12 maanden te laten bedragen. In specifieke gevallen kan de 

zoektijd verkort worden. 

Sité 

24.  Sité wijst, voor zolang dat nodig is, aan jongeren tot de leeftijd van 23 jaar 

met voorrang een goedkope huurwoning toe (tot een huur van €424,44; 

prijspeil 2019), om de kansen voor deze doelgroep op de woningmarkt te 

vergroten.  

Sité 

25.  Sité en gemeente delen op regelmatige basis informatie over alle 

onderwerpen die het (functioneren) van de woningmarkt aangaan. Zoals 

ontwikkelingen en effecten voor wat betreft zoektijd, passend toewijzen, 

voorkeursbeleid voor jongeren, ontwikkelingen op de koopmarkt. 

De informatie wordt in het eerste half jaar besproken in het bestuurlijk 

overleg. 

Sité 

   

                                                
1 Grenzen huurtoeslag 1/1/2019: 

- lage aftoppingsgrens € 607,46 (was € 597,30)  
- hoge aftoppingsgrens € 651,03 (was € 640,14).  
- Liberalisatiegrens € 720,42 (was € 710,68). 
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 Betaalbaarheid  

26.  Van de vrijkomende huurwoningen in de gemeente Doetinchem, heeft 75% 

een huurprijs onder de 1e of 2e aftoppingsgrens.  

Sité 

27.  Gemeente Doetinchem, Buurtplein en Sité werken in het Preventief Overleg 

samen om betalingsachterstanden en huisuitzettingen zo veel mogelijk te 

voorkomen. 

Bij één onderdeel (de Woonbepalingsgesprekken om ontruimingen te 

voorkomen) heeft Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) sinds 2017 

een aandeel in de gesprekken. 

Gemeente 

en Sité 

28.  Sité en gemeente hebben verschillende instrumenten om huurders aan het 

wonen te houden, als er betalingsproblemen of overlast problemen zijn. Sité 

gaat in overleg met haar partners, waaronder de gemeente, op het moment 

dat dit soort problemen zich voordoen. 

Gemeente 

en Sité 

29.  Gemeente en Sité dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor 

laatstekanscontracten waar een multiprobleemsituatie is. 

Om deze laatste kans te laten slagen worden per casus vooraf de 

voorwaarden doorgesproken met alle betrokken partijen. 

Gemeente 

en Sité 

 

 

Afspraken 2019 

 Beschikbaarheid  

30.  De uitkomsten en evaluatie van de pilot huisvesten van jongeren tussen de 23 

en 30 jaar leidt in 2019 tot een afweging over doorgaan met de pilot of op 

een andere manier deze doelgroep bedienen en delen dat met gemeente en 

Siverder.  

Sité 

   

 Betaalbaarheid  

31.  De jaarlijkse huurverhoging per 1-7-2019 bedraagt gemiddeld inflatie + 1%.  Sité 

32.  Het blijven(d) huisvesten van huurders heeft voor Sité grote prioriteit. Wij 

zetten zwaar in op middelen om huurders aan het wonen te houden, ook bij 

betalingsproblemen. In 2019 intensiveren we het contact met de huurders die 

in deze groep vallen, extra. 

Sité 
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4. Duurzaamheid 
 

Opgave 

Voor zowel de gemeente Doetinchem als Sité is duurzaamheid een belangrijk thema.  

Doetinchem wil, samen met de andere Achterhoekse gemeenten, in 2030 energieneutraal zijn. Dat 

wil ze bereiken door zowel energie te besparen als schone energie op te wekken.  

 

Sité conformeert zich aan de afspraak die Aedes met het Rijk heeft gemaakt over een CO2 neutrale 

voorraad in 2050. De eerste stap is om in 2021 gemiddeld een label B over het hele bezit te 

hebben, conform de eerdere afspraken tussen Aedes en het Rijk. 

 

De regelgeving met betrekking tot gasaansluitingen bij nieuwe woningen is sinds 1 juli 2018 

gewijzigd, wat er op neer komt dat de verplichte gasaansluiting komt te vervallen. Gemeente en 

Sité (en veel andere partijen) zullen dus nieuwe oplossingen moeten vinden voor verwarmen en 

koken. 

 

 

Meerjarige afspraken 

33.  De gemeente Doetinchem en Sité blijven met elkaar in gesprek over de 

gezamenlijke en individuele ambities op het gebied van duurzaamheid en 

pakken kansen als die zich voordoen. 

Gemeente en 

Sité 

34.  Particuliere eigenaren in buurten waar Sité renoveert kunnen, indien 

gewenst, meeliften met de duurzaamheidsmaatregelen in woonblokken 

waar huurwoningen worden gerenoveerd. 

Sité 

35.  Via een wijkgerichte aanpak van VerduurSaam energieloket is er voor 

specifieke buurten een ‘huis verbeterplan’ beschikbaar, inclusief een 

ontzorgingspakket voor uitvoering van maatregelen voor particuliere 

eigenaren. Dit kan ingezet worden in wijken waar Sité renoveert en ook 

particuliere eigenaren wonen. 

Gemeente 

36.  Bij alle renovatieprojecten van Sité is forse verbetering van de 

duurzaamheidsprestaties van de woning een standaard onderdeel van 

het plan.  

Sité 

37.  De gemeente Doetinchem voert sinds 2017 via het Platform 

‘Goedemorgen Doetinchem’ een structurele energiebesparingscampagne 

uit. Daar waar de gemeente of Sité van plan is om campagne te voeren 

als het gaat om energiebesparing/duurzaamheid, wordt zo veel mogelijk 

bekeken of er een samenwerking mogelijk is.   

Gemeente en 

Sité 

38.  De gemeente Doetinchem ondersteunt Sité bij het aanvragen van 

subsidies op het gebied van duurzaamheid en maakt Sité attent op 

mogelijkheden daarvoor. 

Gemeente  
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Energiebesparing, verduurzaming van de woningvoorraad en energietransitie zijn dé grote thema’s 

voor de komende jaren. Gemeente en Sité vinden dit beide een belangrijk thema. In 2019 zal de 

nadruk liggen op samen nadenken over en werken aan een energietransitieplan voor de gemeente 

en heel specifiek voor Nieuw-Wehl. 

 

Afspraken 2019 

39.  Sité doet in 2019 een aanbod voor zonnepanelen aan 500 huurders. Bij 

een renovatieproject worden ook zonnepanelen aangebracht. 

Sité 

40.  In 2019 worden 400 woningen gerenoveerd. Het energielabel wordt 

daarbij verbeterd naar minimaal EI-index 1,25.  

- Schoneveld  - label A, <1,20 EI-index 

- Weustenstraat – label A, <1,20 EI-index 

Sité 

41.  De gemeente Doetinchem en Sité werken in 2019 samen met overige 

stakeholders (waaronder netbeheerder Liander, waterschap RijnIJssel, 

Buha, zorgvastgoedinstellingen, verduurSaam en AGEM) aan de 

Transitievisie Warmte Doetinchem. 

Gemeente 

42.  Gemeente Doetinchem en Sité nemen deel aan een eerste 

wijkwarmteplan voor Nieuw-Wehl, samen met overige stakeholders 

(waaronder Liander, waterschap, Elver, verduurSaam, Agem, de Steck 

en Buha). 

Gemeente en 

Sité 

43.  De gemeente Doetinchem ontwikkelt in 2019 een initiatievenfonds (en 

bijbehorende uitvoeringsregeling) ten behoeve van het aanjagen van  

maatschappelijke initiatieven voor de energietransitie opgave. 

Gemeente 

44.  Gemeente Doetinchem en Sité starten in 2019 een eerste pilot 

Energietransitie en huishoudens met een kleine portemonnee, samen 

met overige stakeholders (waaronder verduurSaam, energiecoach & 

budgetcoach). De resultaten uit deze pilot vormen input voor de 

doelgroepen-instrumentenbox voor wijkaanpak bij navolgende 

renovatietrajecten.   

Gemeente en 

Sité 
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5. Wonen, zorg en welzijn 
 

Opgave 

De koppeling tussen wonen en zorg wordt voor sommige inwoners van Doetinchem steeds 

belangrijker. Ouderen bijvoorbeeld zullen steeds vaker langer thuis blijven wonen en de zorg die ze 

nodig hebben thuis ontvangen. Dat betekent dat de omgeving van mensen die zorg ontvangen een 

veilige en toegankelijke moet zijn, zowel in de woning als buiten de woning. Denk aan voldoende 

aanpassingen in de openbare ruimte en voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt. 

 

De decentralisatie van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten is nu 3 jaar onderweg. Doetinchem 

is een centrum gemeente als het gaat om beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Diverse 

zorgpartijen hebben in de gemeente hun woonvoorziening voor cliënten die beschermd wonen. Met 

de decentralisatie vindt er (in toenemende mate) een uitstroom plaats vanuit beschermd wonen 

naar een reguliere woonsituatie. Het aantal zorgpartijen dat om een zelfstandige huurwoning 

vraagt voor haar cliënten is dan ook groot.  

 

Overlast van personen blijft een punt van zorg. Gemeente, Sité en Siverder constateren dat het 

aantal ernstige overlastgevallen nog steeds hoog is. Siverder krijgt steeds vaker klachten van 

huurders over extreme overlast in de wijk van personen met verward gedrag. Daarnaast is er ook 

overlast van personen of huishoudens met afwijkend gedrag. Gemeente en Sité hebben 

verschillende instrumenten waarmee mensen geholpen kunnen worden en passen die ook toe. Dit 

varieert van laatste kans contracten, inzet van buurtcoaches tot specifieke opvang en projecten 

voor overlastgevers.   

 

Meerjarige afspraken 

 

45.  Siverder daagt gemeente en Sité uit om het aantal meldingen van overlast 

flink te verminderen. Siverder, Gemeente en Sité gaan met elkaar in 

gesprek over de manieren waarop overlast voorkomen en opgelost kan 

worden, waarbij ook de al bestaande instrumenten zoals het Maatwerk 

Wonen deel uit maken van het gesprek. Daarbij sluiten we niet uit dat in 

sommige gevallen een oplossing buiten de bestaande woonomgeving 

gezocht moet worden. 

Gemeente, 

Sité en 

Siverder 

46.  Om het langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken zet Sité in op 

het aantrekkelijk(er) maken en in de markt zetten van de woningen die 

geschikt zijn voor ouderen. Sité heeft daarvoor het Duurzaam Thuis pakket 

ontwikkeld, dat bij renovatieprojecten een plek krijgt.  

Sité 
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47.  Sité en de gemeente Doetinchem hebben WMO afspraken met elkaar 

gemaakt. Deze afspraken en de werkwijze wordt elk jaar geëvalueerd.  

Gemeente en 

Sité 

48.  Het wijknetwerk is gebaat bij de inzet van alle betrokken partijen. Sité en 

gemeente Doetinchem nemen beide daarbij hun verantwoordelijkheid. 

Gemeente en 

Sité 

49.  Sité stelt maximaal 20% van haar vrijkomende huurwoningen beschikbaar 

voor bijzondere doelgroepen en maakt hierover met zorgpartijen en 

gemeente (onder anderen voor wat betreft de huisvesting van 

vergunninghouders) concrete afspraken.  

Sité 

50.  De gemeente laat aan Sité weten met welke zorgpartijen zij 

inkoopcontracten heeft. Mocht een zorgpartij, met wie Sité in zee wil, geen 

inkoopcontract hebben dan vindt er overleg plaats. 

Andersom laat Sité ook aan de gemeente weten met welke zorgpartijen zij 

graag wil samenwerken. 

Gemeente en 

Sité 

51.  Vanuit de regionale visie opvang en bescherming worden er afspraken 

gemaakt over de uitstroom van beschermd wonen met zorgaanbieders, 

gemeenten en corporaties; Bij de inkoop bij zorgpartijen waar uitstroom 

vanuit beschermd wonen aan de orde is, maakt de gemeente Doetinchem 

vooraf afspraken over goede begeleiding bij uitstroom. 

Gemeente en 

Sité 

52.  De gemeente Doetinchem heeft de verantwoordelijkheid om elk jaar aan de 

taakstelling voor het huisvesten van statushouders te voldoen. Sité werkt al 

jaren met de gemeente samen om de statushouders goed te huisvesten. Dat 

blijft Sité ook doen.  De gemeente Doetinchem en Sité  spannen zich 

blijvend in om aan de taakstelling te voldoen en te zorgen dat er voldoende 

passende woningen beschikbaar zijn. Indien nodig, wordt maatwerk 

geleverd bij bijzondere omstandigheden. 

Gemeente en 

Sité 

53.  Vanaf augustus 2018 zal er maandelijks casusoverleg AMV plaatsvinden, 

waarin AMV jongeren vanaf 17,5 jr. besproken worden. Onder andere Sité, 

Laborijn en Yoin en gemeente/Buurtplein BV nemen deel aan dit 

casusoverleg om zorg te blijven dragen voor tijdige en passende 

vervolghuisvesting. Streven hierbij is dat er 1 maand na het bereiken van de 

18 jarige leeftijd, passende huisvesting beschikbaar is. 

Gemeente en 

Sité 

54.  De gemeente Doetinchem en Sité maken afspraken over het huisvesten van 

dak- en thuislozen onder voorwaarden van zorg en/of begeleiding op maat. 

Gemeente en 

Sité 

55.  Gemeente/Buurtplein BV en Sité dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid 

voor situaties waar overlast ontstaat als gevolg van betalingsproblemen of 

een multiprobleemsituatie. 

Omdat het aantal complexere situaties toeneemt, spreken de gemeente 

Doetinchem en Sité af om vooraf met elkaar in gesprek te gaan over een 

‘zachtere landing’ in de wijk van multiprobleem huishoudens, waarbij elke 

partij de verantwoordelijkheid neemt die bij haar takenpakket hoort. 

Gemeente en 

Sité 
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56.  Maatwerk Wonen: Uit de evaluatie van de afgelopen 1,5 jaar blijkt dat de 

aanpak van Gemeente/Buurtplein BV en Sité succesvol is. Gezamenlijk is in 

2016 besloten deze werkwijze vanaf nu als regulier beleid te beschouwen en 

door te gaan met de aanpak van extreme overlastsituaties. 

 

Om tot een creatieve en onorthodoxe maatwerkaanpak te komen spannen 

partijen zich in om relevante instellingen en afdelingen aan zich te binden. 

De gemeente Doetinchem en Sité vinden dit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en gaan uit van gezamenlijk dragen van lusten en 

lasten. 

Gemeente en 

Sité 

57.  Gemeente en Sité hebben het Regionaal Hennepconvenant Oost Nederland 

in 2014 ondertekend en werken conform de daarin beschreven integrale 

aanpak. 

 

58.  De gemeente Doetinchem voert de regie op het tot stand komen/de werking 

van een meldpunt voor mensen met verward gedrag.  

Gemeente 

59.  De gemeente Doetinchem ondersteunt Sité bij het huisvesten van bijzondere 

doelgroepen en faciliteert waar nodig in bestuurlijke- en 

vergunningsprocessen. 

Gemeente 

60.  De gemeente stemt de Monitor Wonen en Zorg Doetinchem (april 2017) af 

met de regionale behoefte. Het beeld van de ontwikkeling in Doetinchem 

over wonen en zorg wordt daardoor mogelijk bijgesteld. Daarmee wordt 

duidelijk waar in Doetinchem de huisvestings- en zorgbehoefte ligt voor de 

verschillende doelgroepen. 

Gemeente  

 

 

 

Afspraken 2019 

61.  Gemeente, Sité en Siverder hebben twee keer per jaar met elkaar overleg. 

Standaard onderdeel van het overleg wordt het onderwerp ‘overlast’ in zijn 

algemeenheid en hoe dit te voorkomen en aan te pakken. 

Gemeente, 

Sité, Siverder 

62.  In 2018 is de Belevingswoning met de betrokken partijen geëvalueerd. Deze 

evaluatie wordt momenteel verder uitgewerkt. Voor 1-7-2019 ligt er een 

plan van aanpak op welke wijze er al dan niet een vervolg aan de 

belevingswoning wordt gegeven. 

Gemeente, 

Sité 

63.  De gemeente Doetinchem brengt in beeld welke fysiek en sociaal 

gerelateerde activiteiten vanuit de gemeente de opgave/het thema ‘langer 

zelfstandig thuis wonen’ raken. Op basis hiervan, aangevuld met de 

activiteiten van Sité, bepalen gemeente Doetinchem en Sité in hoeverre de 

al ingezette activiteiten bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen. 

Daarbij wordt ook besproken en vastgelegd vanuit welke invalshoeken er al 

Gemeente, 

Sité 
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dan niet lacunes zijn en op welke manier gewerkt kan worden aan 

bewustwording over het langer zelfstandig thuis wonen. 

64.  In 2018 is een plan van aanpak gemaakt door de gemeente Doetinchem 

over hoe om te gaan met mensen met verward gedrag. In 2019 werken 

gemeente, Sité en zorgpartijen samen om dit plan ten uitvoer te brengen. 

Gemeente, 

Sité 

65.  In 2019 onderzoeken we de mogelijkheid van het inzetten van een drietal 

gemeubileerde woningen, in te zetten als time-out voorziening ten behoeve 

van direct wonen, crisis en calamiteiten woning.  

Gemeente, 

Sité 

66.  Het beleid met betrekking tot het stallen van scootmobielen is in 2018 door 

Sité herijkt. Over de implementatie van dit herijkte beleid gaat Sité in 2019 

waar nodig met gemeente Doetinchem/Buurtplein B.V. in gesprek. Waar dat 

eveneens nodig is blijft over individuele gevallen het gesprek 

vanzelfsprekend plaatsvinden.  

Gemeente, 

Sité 

 

 

6. Leefbaarheid en participatie 
 

Opgave 

Sité en de gemeente Doetinchem vinden een goede sociale samenhang in een buurt belangrijk. 

Immers, in een hechte buurt kennen mensen elkaar en zullen er minder snel problemen ontstaan. 

Dit bevordert in zijn algemeenheid de leefbaarheid en zorgt daarmee voor een 

waardevermeerdering en een positief imago. Sité en de gemeente Doetinchem werken vanuit het 

besef dat een prettige woonomgeving bijdraagt aan het ervaren van het thuisgevoel, aan leefbare 

buurten en wijken. Sité en de gemeente Doetinchem zijn er daarbij van overtuigd dat stimuleren 

van leefbaarheid in het dagelijks werk zit. Juist de kleine dingen die direct betekenis hebben voor 

huurders en woningen, maken de leefbaarheid. 

 

Zowel de gemeente Doetinchem als Sité heeft een ‘koffer’ aan instrumenten en budgetten om in te 

zetten voor de leefbaarheid. Dat gaat over het inzetten van menskracht, zoals buurtcoaches, 

wijkregisseurs, wijkconsulenten, wijk- en complexbeheerders. Maar ook om initiatieven van 

bewoners te ondersteunen of om mensen net dat zetje in de rug te geven, dat het initiatief van de 

grond komt. 

We werken met elkaar samen aan leefbaarheid onder andere in de wijkteams. 

 

De buurt- en wijkgerichte diensten worden vanuit de wijkgerichte aanpak, passend en aansluitend 

bij de betreffende wijk en buurt, uitgevoerd. Doelstelling is dat in het uitvoeringsjaar 2018 de 

dienstenkaarten ook onderdeel zijn van de opdrachtovereenkomst met de gemeente Doetinchem.  
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Meerjarige afspraken 
 

67.  Sité verleent jaarlijks aan Buurtplein B.V. een bijdrage. Buurtplein BV en 

Sité hebben in mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, 

waarin opgenomen:  

- de bijdrage van Sité aan Buurtplein BV 

- de manier waarop Buurtplein BV inzicht geeft in de activiteiten die 

hebben plaatsgevonden in de buurten waar Sité bezit heeft.  

Sité en  

Buurtplein BV 

68.  De inzet van Sité met betrekking tot leefbaarheid, is conform de wettelijke 

kaders uit de woningwet (leefbaarheidsactiviteiten moeten ten goede 

komen aan de huurders en of de buurten waarin veel huurders van Sité 

wonen en de uitgaven aan leefbaarheid bedragen per jaar maximaal 

€126,25 per sociale huurwoning) 

Sité 

69.  Sité en de gemeente Doetinchem stellen jaarlijks beide diverse budgetten 

ter beschikking ter bevordering van de leefbaarheid. In de wijknetwerken 

worden gezamenlijke doelen geformuleerd waaraan deze budgetten 

worden besteed. 

Gemeente en 

Sité 

 

 

70.  De uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in 2017, 

vormen een bron van informatie voor o.a. het jaarlijks opstellen van de 

wijkjaarplannen door de wijknetwerken.  

Gemeente en 

Sité 

71.  De gemeente Doetinchem spant zich in om 

subsidiemogelijkheden/regelingen die ook voor Sité van belang zijn, 

binnen te halen en/of Sité te ondersteunen in de aanvraag daarvan 

Gemeente 

 

 

Afspraken 2019 
72.  Gemeente en Sité geven Siverder inzicht in welke 

ontmoetingsmogelijkheden er in de buurtcentra zijn en gaan daarover met 

Siverder in gesprek.  

Gemeente, 

Sité Siverder 

73.  De gelden die bij gemeente Doetinchem en Sité beschikbaar zijn voor 

leefbaarheid, worden in 2019 voornamelijk ingezet om de gezamenlijke 

doelen zoals verwoord in de wijkjaarplannen te behalen. 

Gemeente 

Sité 

74.  Sité organiseert in 2019 een gesprek met huurders, zorgpartijen, 

gemeente en politie over ‘overlast’. Dit gesprek heeft het doel om meer 

partijen bij een bepaald onderwerp te betrekken en op basis daarvan tot 

nieuwe inzichten te komen. De gemeente wordt hierbij betrokken. 

Sité 
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7. Financiën 
 
Opgave 

De financiële druk op woningcorporaties is de afgelopen jaren toegenomen: de overheid heeft de 

verhuurdersheffing ingevoerd, woningcorporaties zijn vpb-plichtig en in 2019 komt daar de heffing 

in verband met de invoering van ATAD (Anti Tax Avoiding Directive) nog bij en de financiële 

bijdrage aan de huurcommissie.  

Daarnaast stijgt de prijs voor werkzaamheden van aannemers. Dat heeft gevolgen voor de 

uitvoering van projecten (renovatie, sloop, nieuwbouw, onderhoud) in zowel prijs als doorlooptijd. 

  

Meerjarige afspraak 
75.  Gemeente, Sité en Siverder gaan jaarlijks in gesprek over de financiële 

(on)mogelijkheden van Sité in relatie tot de volkshuisvestelijke opgaven. 

Gemeente, 

Sité, 

Siverder 

 

Afspraak 2019 
76.  In 2019 wordt gezamenlijk verkend op welke manier inzicht kan worden 

gegeven in de financiële (on)mogelijkheden. Hiervoor zijn diverse tools 

beschikbaar. 

Gemeente 

Sité 

 

 


