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1. Vooraf  

Gemeente Bronckhorst, Sité en huurdersvereniging Siverder werken samen aan een goed 

woonklimaat in dorpen en wijken waar Sité woningbezit heeft. Dit document, de 

prestatieafspraken, bevestigt deze samenwerking en maakt helder waar we ons gezamenlijk op 

gaan richten.  

 

Sité heeft op basis van de geldende lokale woonvisie van de gemeente Bronckhorst een 

activiteitenoverzicht gemaakt voor 2019. Naar aanleiding hiervan zijn deze 

samenwerkingsafspraken tot stand gekomen. De Lokale Woonagenda ‘Bronckhorst geeft je de 

ruimte!’ die in 2016 is vastgesteld, geldt op dit moment nog als basis voor de prestatieafspraken 

2019. In de tweede helft van 2018 en eerste helft van 2019 wordt het regionale en lokale 

woonbeleid geactualiseerd.  

De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in meerjarige afspraken en afspraken voor 2019.  

De meerjarige afspraken geven weer waar we de komende jaren aan werken. In de afspraken voor 

2019 is vastgelegd waar we het komende jaar specifiek uitvoering aan geven.  

 

De prestatieafspraken tussen gemeente Bronckhorst 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. 

 

Speerpunten 2019 
De prestatieafspraken gaan over de volle breedte van de volkshuisvestingsopgave in Bronckhorst 

en zijn vaak meerjarig van aard. Hieronder is een aantal speerpunten benoemd waar partijen zich 

in 2019 gezamenlijk voor inzetten:  

• Zorgen voor een kwalitatief goed aanbod van voldoende (betaalbare) huur- en 

koopwoningen, dat aansluit bij de behoefte op korte en lange termijn.  

• Vergroten van de energieprestatie en duurzaamheid in de (bestaande) woningvoorraad. 

• Werken aan de leefbaarheid van wijken en dorpen, zodat mensen zich thuis voelen, 

prettig wonen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.   

 

 

 

 

Hengelo, 6 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert Blaauw   Els Birkenhäger    Henk de Waal 

Wethouder    Directeur Sité Woondiensten Huurdersvereniging 

Gemeente Bronckhorst      Siverder  
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2. Samenwerking en rollen  

De huidige, goede samenwerking zetten de partijen voort. Bestaand beleid of reguliere afspraken 

zijn zo min mogelijk opgenomen in deze prestatieafspraken. 

De rollen van de partijen zijn: 

 

Gemeente Bronckhorst: 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 

In de gemeente Bronckhorst zijn naast Sité nog een viertal corporaties actief: ProWonen, Habion, 

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

hebben slechts beperkt bezit in Bronckhorst. De gemeente Bronckhorst, ProWonen en Sité werken 

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

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

 

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 

Bronckhorst en Sité hebben beiden zitting aan de thematafel Wonen en Vastgoed. Het 

gezamenlijke doel is om het wonen in de regio nu en in de toekomst te waarborgen. 

 

 

 
Nr. Samenwerkingsafspraken en overleg Initiatief 

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

als volgt uit: 

 

Driepartijenoverleg 

- In het voorjaar organiseren we gezamenlijk een 

themabijeenkomst (waar mogelijk samen met ProWonen) 

over een actueel onderwerp. In dezelfde periode evalueren 

we ook de prestatieafspraken van het voorgaande jaar. 

- 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 elk jaar 

voor 15 december. 

 

Overleg Sité – Gemeente 

- Twee tot drie keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats 

tussen Sité en de portefeuillehouder wonen. De gemeente 

neemt hiervoor het initiatief.  

 

 

 

 

Sité, Gemeente, 

Huurdersvereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sité en gemeente 
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3. Ontwikkeling woningvoorraad 

Opgave 
De samenstelling van de bevolking in de gemeente Bronckhorst gaat de komende tien jaar sterk 

veranderen. De vergrijzing zet door, terwijl het aantal kinderen en jongeren afneemt. Het aantal 

inwoners daalt verder en ook de daling van het aantal huishoudens kondigt zich aan. Tegelijkertijd 

zien we juist de economie en werkgelegenheid groeien, wat maakt dat bedrijven op zoek zijn naar 

mogelijkheden om personeel aan te trekken en te behouden. Gelet op de demografische 

ontwikkeling zijn er nu (bijna) voldoende woningen, maar de bestaande woningen sluiten 

kwalitatief gezien niet altijd goed aan bij de behoefte. De markt trekt aan en de vraag naar 

huurwoningen wordt ook groter, al zijn er verschillen per kern. Op lange termijn wordt er minder 

vraag naar (huur)woningen verwacht. Dit vraagt om lokaal maatwerk en een evenwichtige aanpak 

voor de korte en lange termijn. Het regionale en lokale woonbeleid blijven daarbij leidend. De 

grootste opgave ligt in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. 

 

Gezamenlijk doel voor de woningbouwafspraken is het zorgen voor differentiatie en het aansluiten 

van het aanbod op de vraag naar (sociale) huurwoningen, koopwoningen en woonzorgaanbod.  Dit 

vraagt om langjarige afspraken tussen de gemeente en Sité over renovatie, sloop/nieuwbouw en 

transformatie van de woningvoorraad voor de periode 2019-2025. 

 

Gemeente, Sité en Siverder werken samen aan de opgaven zoals verwoord in de regionale en 

lokale woonagenda, waaronder:  

- Een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving in wijken en buurt. We gaan vroegtijdig met 

elkaar in gesprek over de fysieke maatregelen (zoals renovatie, aanpassingen in de openbare 

ruimte) die nodig zijn en stemmen werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af. 

- Een gevarieerd koop- en huuraanbod in de gemeente Bronckhorst. 

- Kansen voor transformatie van leegstaand vastgoed. 

 

Procesafspraken:  

 Sité hanteert een terughoudend verkoopbeleid.  

 Sité koopt ook woningen terug uit koopgarant. In de meeste gevallen worden deze woningen 

weer in de verhuur genomen.  

 

Afspraken voor 2019 
Nr. Ontwikkeling woningvoorraad Initiatief 

2.  In 2019 start de renovatie van 69 eengezinswoningen in Drempt 

aan de ds. de Graaffweg, Gildeweg, Kerkweg en het ds. 

Hulsmanplantsoen.  

 

De seniorenwoningen aan de Marke/Kerkstraat en aan de 

Gildeweg/Dreef/ds. de Graaffweg worden gesloopt. Het jaar 2019 

wordt gebruikt voor het uitverhuizen van bewoners en het maken 

van nieuwbouwplannen in overleg met de huurders die terugkeren. 

Het gaat in totaal om 41 te slopen woningen. 

 

Sité bouwt op dezelfde plek woningen terug. Aan de Marke zijn dat 

levensloopbestendige woningen in de huur. Op de andere plek aan 

de Gildeweg/Dreef/ds. de Graaffweg zijn gemeente en Sité met 

elkaar in gesprek over welk woningtype en voor welke doelgroep 

(eveneens in de huur) hier terug gebouwd moet worden. 

 

Gemeente wil graag het openbaar gebied aanpakken in Drempt. Er 

vindt afstemming plaats tussen gemeente en Sité om tot een zo 

integraal mogelijke aanpak van de fysieke opgaven te komen. 

Sité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sité en 

Gemeente 

 

 

 

 

Gemeente en 

Sité 
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3.  In 2018 zijn Sité en de gemeente gestart met het analyseren van 

de kansen en opgaven per kern en het maken van een 

gezamenlijke (kernen)visie. Eind 2019 zijn de visies gereed van de 

kernen waar Sité bezit heeft.  

Gemeente en 

Sité  

4.  In het kader van de (uitwerking van de) kernenvisies bepalen 

gemeente en Sité gezamenlijk in welke gebieden van de gemeente 

Bronckhorst renovatie, sloop en/of vervangende nieuwbouw als 

eerste aan de orde zou kunnen komen en welke winst hier behaald 

kan worden op het gebied van verduurzaming, klimaatadaptatie, 

openbare ruimte, infrastructuur etc. 

Gemeente en 

Sité  
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4. Bereikbaarheid, betaalbaarheid en financierbaarheid  

Opgave  
Betaalbaarheid is voor de gemeente Bronckhorst en voor Sité een belangrijk thema. Er is steeds 

meer vraag naar betaalbare huurwoningen van verschillende doelgroepen.  

Het aantal reacties op huurwoningen van Sité in de gemeente Bronckhorst is toegenomen. De 

gemeente Bronckhorst heeft in 2017 veel gedaan aan het achterhalen van de woonwensen van 

inwoners, onder anderedie van jongeren. Daaruit is gebleken dat jongeren graag in de gemeente 

willen blijven wonen, maar dat sommige jongeren moeite hebben met het vinden van een 

(huur)woning die past bij hun wensen en (financiële) mogelijkheden. 

Daarom heeft Sité in 2018 een pilot uitgevoerd door 5 leegkomende woningen in Bronckhorst met 

voorrang toe te wijzen aan jongeren uit Bronckhorst. 

 

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.  

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. 

Tegelijkertijd willen woningcorporaties de huren betaalbaar houden. 

 

Gemeente, Sité en Siverder werken gezamenlijk aan: 

- Een acceptabele zoektijd voor actieve woningzoekenden1 voor het vinden van een huurwoning. 

We streven naar een maximum van 1 jaar, waarbinnen een actief woningzoekende een 

huurwoning zou moet kunnen krijgen Bij specifieke kwaliteitsvragen is een gevolg dat de 

zoektijd langer is. Bij een langere actieve zoektijd vergt dit van Sité en de gemeente extra 

inspanning en wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden om de zoektijd te verkorten. 

- Een gedifferentieerd woningaanbod voor jong en oud, bemiddeld en onbemiddeld, zorgvragen 

en niet-zorgvragend. 

- Transparante toewijzing van huurwoningen. 

- Betaalbaarheid van het wonen voor iedereen. 

 

Procesafspraken: 

 Sité geeft jongeren tot 23 jaar voorrang op een woning met een huurprijs tot de 

kwaliteitskortingsgrens (€ 424,44, prijspeil 2019). 

 Om er voor te zorgen dat in het betreffende dorp in elk geval bekend is welke woning er vrij 

komen, onderzoeken we de mogelijkheden om bewoners van kleine kernen vroegtijdig te 

informeren van het vrijkomende huurwoningen aanbod. Bijvoorbeeld door er melding van te 

maken op facebook sites. Een en ander in overleg met de dorpsbelangenverenigingen en 

Siverder. 

 Sité biedt, op verzoek van de gemeente, de vrijkomende woningen in Bronckhorst aan via 

zoekgericht. Sité wil daar aan meewerken. De zoekgericht methode is in 2018 verbeterd, zodat 

woningzoekenden meer kans maken op een woning in de plaats of wijk van hun keuze. 

 Alle woningen van Sité in de gemeente Bronckhorst hebben een huur onder de 

liberalisatiegrens (720,44, prijspeil 2019). 

 

                                           

 

 

 
1 Definitie actief woningzoekende: een woningzoekende die minimaal 1 keer per jaar 

reageert op een woning. 
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Afspraken voor 2019 
 

Nr.  Bereikbaarheid Initiatief 

5.  Sité heeft in 2018 een pilot uitgevoerd, waarbij een deel van de 

woningvoorraad met voorrang aan ‘oudere’ jongeren werd 

toegewezen (leeftijd 23 tot 30 jaar). In het 1e kwartaal van 2019 

wordt deze pilot geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten gaan we 

in overleg met elkaar en bepalen we of we doorgaan  met deze 

voorrang. 

Sité 

6.  De regels voor zoekgericht zijn aangepast. In 2019 houden we bij 

hoe de woningtoewijzing via zoekgericht uitpakt en houden we de 

gemeente daarvan op de hoogte.  

Sité 

 

 

Nr. Betaalbaarheid en financierbaarheid Initiatief 

7. De gemeente Bronckhorst, Sité en de Stadsbank Oost Nederland 

hebben in 2017 Samenwerkingsafspraken Vroegsignalering 

ondertekend. Deze samenwerkingsafspraken worden in 2019 

geëvalueerd. Sité neemt het initiatief daarvoor. 

Sité 

8. In 2019 bedraagt de gemiddelde huurverhoging niet meer dan 

inflatie + 1%. 

Sité 
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5. Wonen en zorg 

Opgave 
Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en doen naar vermogen mee. Als blijkt dat er 

toch ondersteuning nodig is, dan is de vraag van de burger leidend en niet het aanbod. Om in te 

kunnen spelen op de ondersteuningsbehoefte van de burgers is een voldoende en gevarieerd 

aanbod van welzijns- en zorgvoorzieningen nodig.  

 

De huidige en toekomstige generatie ouderen blijft steeds langer actief en blijft zo lang mogelijk 

thuis wonen. Daarnaast is er de ontwikkeling scheiden van wonen en zorg. Gevolg is, dat er een 

groeiende behoefte is aan zorg aan huis en toegankelijke woningen voor mensen met een 

beperking in hun dagelijkse doen en laten. Dit zijn niet alleen ouderen, maar ook jongere mensen 

met een zorgvraag. Dit alles heeft consequenties voor de bestaande woningvoorraad. De 

bestaande woningvoorraad is hier niet altijd geschikt voor. 

 

De gemeente Bronckhorst en Sité streven ernaar om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen, maar ieder mens is verantwoordelijk tijdig in te spelen op de veranderingen, kansen en 

behoeften die redelijkerwijs te voorzien en of te verwachten zijn. Denk hierbij aan keuzes in de 

wooncarrière bij het ouder worden. Maar ook voorbereid zijn om zelfstandig een huishouden te 

kunnen blijven runnen, activiteiten om het sociaal netwerk op te bouwen en of te onderhouden. 

 

Lokaal heeft de gemeente het initiatief genomen tot oprichting van de Regietafel Wonen, Welzijn 

en Zorg met als doel met zorgorganisaties en zorgvastgoedeigenaren (waaronder corporaties) 

samen te werken aan de opgaven op het gebied van wonen en zorg.  

 

Gemeente, Sité en Siverder werken gezamenlijk aan: 

- Langer zelfstandig thuis wonen. De gemeente via de WMO-gelden, Sité via aangepaste 

woningen en het duurzaam thuis pakket. 

- De ontwikkeling van nieuwe woonconcepten, zoals bijvoorbeeld erfdelen. 

- Wonen en zorg in de gemeente Bronckhorst aan de regietafel wonen en zorg.  

 

Procesafspraken: 

 Aangepaste huurwoningen worden zoveel mogelijk toegewezen aan mensen met bijpassende 

zorgvraag.  

 Gemeente, corporatie en zorgpartijen maken afspraken over hoe de resultaten van het 

regionale en lokale onderzoek naar de huisvestingsopgave van wonen en zorg en de opgestelde 

visie te vertalen naar een vastgoedstrategie. 

 

Afspraken voor 2019 

 
Nr. Afspraak  wonen en zorg Initiatief 

9. Sité biedt in Drempt bij de renovatie het ‘Duurzaam thuis pakket’ 

aan. Dit is een pakket maatregelen waardoor een woning langer 

geschikt is voor mensen met een lichamelijke beperking.  

Sité  

10. Organiseren van een ‘Oost West Thuis Best’ beurs, waarmee 

bewustwording wordt gecreëerd over de noodzaak en 

mogelijkheden voor woningaanpassing (met betrekking tot 

comfort, levensloopbestendigheid en duurzaamheid) 

Gemeente 

11. Sité en gemeente maken samen een plan om een nieuw 

woonzorgconcept/ tussenvoorziening te realiseren, passend bij de 

huidige en toekomstige behoefte van de inwoners van Bronckhorst. 

Dit plan is voor 1 juli 2019 gereed.  

Gemeente 
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6. Huisvesting met extra aandacht 

Opgave 
De vraag van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt neemt toe: o.a. 

vergunninghouders, mensen met psychiatrische achtergrond, kwetsbare jongeren en ouderen die 

zorg nodig hebben en/of mensen die uitstromen uit beschermd wonen of crisisopvang.  

De gemeente Bronckhorst en Sité en ProWonen zorgen gezamenlijk voor het behalen van de 

taakstelling huisvesting vergunninghouders van de gemeente. Een goede woonstart en 

ondersteuning bij de inburgering is daarbij van essentieel belang.  

 

Gemeente, Sité en Siverder werken gezamenlijk aan: 

- Bronckhorst, Sité Woondiensten en ProWonen zorgen gezamenlijk voor het behalen van de 

taakstelling huisvesting vergunninghouders van de gemeente. Een goede woonstart en 

ondersteuning bij de inburgering is daarbij van essentieel belang.  

- Het huisvesten van mensen die urgent een woning nodig hebben. 

- Het huisvesten van mensen met een extra zorgvraag. 

- Het regionale programma Beschermd Wonen, waarin een grotere spreiding van de huisvesting 

van mensen met een psychiatrische diagnose over de Achterhoekse gemeenten wordt 

voorzien. Sité draagt evenredig bij aan het beschikbaar stellen van woonruimte voor deze 

doelgroep.  

 

Procesafspraken  

 Ten aanzien van de huisvesting van vergunninghouders spreken de partijen het volgende af: 

a. Vergunninghouders behoren tot de urgente doelgroepen. 

b. Gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding en bevordering 

van de inburgering van de vergunninghouders, ook na afloop van het 8 maanden 

durende huisvestingsproces. 

c. Minimaal twee keer per jaar vindt een ketenoverleg plaats (Gemeente, ProWonen, 

Vluchtelingenwerk, sociale wijkteams), waarin de samenwerking wordt geëvalueerd. 

 Sité stelt maximaal 20% van haar vrijkomende huurwoningen (in haar hele werkgebied) 

beschikbaar voor bijzondere doelgroepen en maakt hierover met zorgipartijen en gemeente 

(wat betreft vergunninghouders) concrete afspraken. Hieronder vallen ook afspraken over het 

huisvesten van mensen die uitstromen uit beschermd wonen. 

 De gemeente Bronckhorst ondersteunt Sité bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen en 

faciliteert waar nodig in bestuurlijke- en vergunningsprocessen. 

 Sité voert een laatste kans beleid. Onder bijzondere voorwaarden krijgen huurders die eerder 

problemen veroorzaakten toch nog een kans om een woning van Sité te huren.  

 

Afspraken voor 2019 
Nr. Afspraken huisvesten met extra aandacht Initiatief 

12. Taakstelling gemeente Bronckhorst voor 2019: 

1e helft 2019: 17 personen 

2e helft 2019: Nog niet bekend 

Sité en ProWonen nemen naar rato van het aantal woningen de 

taakstelling voor hun rekening. 

Gemeente en 

Sité 

13. Sité maakt in 2019 afspraken met zorgpartijen in de gemeente 

Bronckhorst over het huisvesten van hun cliënten. Sité is in 

gesprek met Het Passion. 

Sité 

14. Gemeente en Sité trekken samen op om overlastsituaties in 

dorpen en buurten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. 

Er vindt tweemaandelijks overleg plaats om casussen te bespreken 

en indien nodig gezamenlijk op te treden. In de eerste helft van 

2019 worden de afspraken nog concreter gemaakt, inclusief het 

Gemeente en 

Sité 
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samenstellen van een ‘instrumentenkoffer’ om in te zetten bij 

overlastsituaties.  

 

7. Kwaliteit en duurzaamheid (energie en klimaat) 

Opgave 
In het akkoord van Groenlo is afgesproken toe te werken naar een energie neutrale Achterhoek in 

2030. Eén van de onderdelen hierbij is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dit 

vraagt een stapsgewijze aanpak waarin naast duurzaamheid waar mogelijk en nodig ook een 

kwaliteitsslag (onderhoud, verbeteren plattegrond) gemaakt wordt. 

 

Sité werkt aan een CO2 neutrale voorraad in 2050. In 2018 leveren alle corporaties in Nederland, 

conform de afspraak die Aedes met het Rijk heeft gemaakt, een plan hoe de energie neutraliteit in 

2050 te bereiken is. De eerste stap naar CO2 neutraal is verduurzaming van de woningvoorraad, 

zodat eind 2020 de huurwoningen gemiddeld een energie-index hebben van 1,25 (voorheen label 

B).   

 

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.  

Dat betekent dat nieuwbouw waarvan een vergunning wordt aangevraagd na 1 juli 2018, 

aardgasloos zal zijn, uitzonderingen daar gelaten. 

 

Gemeente, Sité en Siverder werken gezamenlijk aan: 

- De gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid en pakken kansen als die zich 

voordoen. 

- Bij alle renovatieprojecten van Sité is forse verbetering van de duurzaamheidsprestaties van de 

woning een standaard onderdeel van het plan. 

 

Procesafspraken: 

 Particuliere eigenaren in buurten waar Sité renoveert kunnen, indien gewenst, meeliften met 

de duurzaamheidsmaatregelen in woonblokken waar huurwoningen worden gerenoveerd. 

 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 en corporatie werken samen aan de bewustwording bij eigenaar-bewoners en 

huurders over mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.  

 

 

Afspraken voor 2019 
Nr. Afspraak kwaliteit en duurzaamheid Initiatief 

15. Sité werkt in 2019 verder aan de verduurzaming van haar 

woningvoorraad. Verduurzaming wordt veelal gelijk met groot 

onderhoud/renovatie uitgevoerd. Uitgangspunt is om gemiddeld 

een energie-index van 1,25 te behalen in 2020.  

De te renoveren eengezinswoningen in Drempt gaan naar een 

energie-index van minimaal 1,2. Dat staat gelijk aan een label A.  

Sité 

16. Gemeente en Sité trekken samen op om in het dorp Toldijk samen 

met bewoners een plan te maken om van het aardgas af te gaan.  

Gemeente en 

Sité 
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8. Vitale kernen en leefbaarheid 

Opgave 
 

Gemeente, Sité en huurdersvereniging werken gezamenlijk aan vitale leefbare buurten en wijken. 

We streven ernaar dat de waardering voor leefbaarheidsaspecten door bewoners tenminste gelijk 

blijft. We werken hier met andere maatschappelijke partners aan. Onder leefbaarheid verstaan we: 

prettig samenleven in een schone, hele en veilige woonomgeving, gerelateerd aan de voorwaarden 

en behoeften van de bewoners.  

 

De rol van de corporaties op het gebied van leefbaarheid is in de Woningwet ingeperkt. Als gevolg 

van gewijzigde wetgeving ontstaat tegelijkertijd het beeld dat er een toename is van ongewenst 

gedrag en overlast gevende situaties. Zorg, bijvoorbeeld, wordt vanwege de extramuralisering in 

de zorg steeds meer en zo lang mogelijk thuis gerealiseerd. Zorg in thuissituaties kan 

(geluids)overlast tot gevolg hebben en spanningen tussen buren of in een buurt veroorzaken. Het 

aantal cases waarbij sprake is van multiproblematiek neemt toe. De instroom van statushouders 

leidt tot cultuurverschillen en onbekendheid over elkaars achtergronden waardoor spanningen 

kunnen ontstaan. De rol van de gemeente en Sité is in dit soort situaties verschillend. Sité zit meer 

in de voorkant, is vaak eerste aanspreekpunt en zal via bemiddeling en in samenwerking met 

zorgpartijen proberen tot een oplossing te komen. De gemeente heeft de handhaversrol en komt 

later in een traject in beeld. Gezamenlijk voeren Sité en gemeente met een aantal ketenpartners 

‘casusoverleg’ waarin overlast gevende situaties besproken worden en naar een oplossing gezocht 

wordt. 

 

Gemeente, Sité en Siverder werken gezamenlijk aan: 

- Behoud van leefbaarheid in de dorpen in de gemeente Bronckhorst 

- Het vroegtijdig betrekken van bewoners bij plannen voor hun huis, straat, buurt, wijk, dorp. 

 

Procesafspraken 

 In 2017 hebben de gemeenten en corporaties in de Regio Achterhoek gezamenlijk het 

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waar het LEMON-onderzoek 

onderdeel van uitmaakt. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt in regionaal en 

lokaal beleid.  

Sité zet binnen het kader van leefbaarheid de volgende instrumenten in: 

- Buurtbemiddeling 

- Financiële ondersteuning van bewonersinitiatieven 

- Regionaal Hennepconvenant 

- Ontmoetingsruimten 

- Personele inzet in wijken en buurten  

 

Gemeente Bronckhorst zet de volgende instrumenten in: 

- Subsidies: (sport)verenigingen, Dorpsbelangen-verenigingen, Schuldhulpmaatje, 

Innovatie subsidie 

- Verbindend werken door middel van inzet gebiedsambtenaren 

- Concrete ondersteuning door consulenten in de sociale teams 

- Buurtbemiddeling 

 Social Return on Investment: bij alle aanbestedingen van Sité is de aannemer verplicht om 

voor het werk voor 5% van de loonsom mensen aan te nemen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 De overlast in wijken als gevolg van woongedrag of (psychische) problemen van bewoners, 

neemt de laatste tijd toe. Gemeente en Sité erkennen en onderkennen dit probleem. Partijen 

werken samen om de oorzaken van deze problemen te doorgronden en de feiten boven tafel te 

krijgen en werken gezamenlijk een plan van aanpak uit hoe in voorkomende situaties, wordt 
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gehandeld. Waarbij de betrokken partijen bereid zijn de uiterste grens op te zoeken om de 

leefbaarheid te bevorderen. 

 

 

Afspraken voor 2019 
Nr. Afspraak vitale kernen en leefbaarheid Initiatief 

17. Gemeente en Sité trekken samen op om overlastsituaties in 

dorpen en buurten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. 

Er vindt tweemaandelijks overleg plaats om casussen te bespreken 

en indien nodig gezamenlijk op te treden. In de eerste helft van 

2019 worden de afspraken nog concreter gemaakt, inclusief het 

samenstellen van een ‘instrumentenkoffer’ om in te zetten bij 

overlastsituaties. 

Gemeente en 

Sité 

18. Sité organiseert in 2019 samen met Siverder een inspraakronde 

over een voor huurders belangrijk onderwerp (in 2019 is dat 

overlast/samen leven), om er voor te zorgen dat meer huurders 

betrokken worden bij het beleid van Sité en de achterban van 

Siverder vergroot wordt. 

Sité  
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1. Bijlage passend toewijzen 

Regels rondom betaalbaarheid bij woningtoewijzing voor woningcorporaties 

 

Bij woningtoewijzing moeten corporaties zich aan een tweetal regels houden: 

a. 80-10-10 regel 

 De inkomensgrens voor woningen tot de liberalisatiegrens (€ 720,42) is € 38.035 (prijspeil 

2019). Woningcorporaties moeten minimaal 80% van de vrijkomende woningen aan deze 

inkomensgrens toewijzen.  

 Maximaal 10% mag verhuurd worden aan huishoudens tot € 42.436 (prijspeil 2019).  

 Maximaal 10% van de verhuureenheden met een huur onder de liberalisatiegrens kan vrij 

worden verhuurd, met voorrang aan personen die door persoonlijke, sociale of andere 

beperkingen moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een woning ofwel via de 

huisvestingsverordening in aanmerking komen  

 

b. 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 aftoppingsgrens. Deze huur- en 

inkomensgrenzen zijn: 

 

Huurtoeslaggrenzen Prijs in 2019 

Goedkoop: tot kwaliteitkortingsgrens € 424,44 

Betaalbaar: Tot aftopgrenzen 

1e aftopgrens (voor 1- en 2 persoonshuishoudens) 

2e aftopgrens (voor 3- en meerpersoonshuishoudens) 

 

€ 607,46 

€ 651,03 

Middelduur: tussen aftopgrenzen en huurtoeslaggrens Tot € 720,42 

Vrije sector / duur: boven huurtoeslaggrens Boven € 720,42 

 

Huurtoeslagdoelgroepen Inkomensgrenzen 2019 

Eenpersoonshuishoudens  € 22.700 

Meerpersoonshuishoudens € 30.825 

Eenpersoonshuishouden - AOW € 22.675 

Meerpersoonshuishouden - AOW € 30.800 

 

 

 


