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2. Samenwerking en rollen  

De samenwerking tussen gemeente, corporatie en huurdersverenigingen heeft als doel 

om op lokaal niveau tot de juiste volkshuisvestelijke prestaties te komen.  

Een succesvolle samenwerking vraagt van de gemeente dat zij concrete en haalbare 

doelen stelt. Daarnaast is de gemeente ook uitvoerende partij. Van ProWonen vraagt het 

dat zij goed beargumenteert en transparant aangeeft welke bijdrage zij aan de gestelde 

doelen wil en kan leveren. Van de huurdersvereniging vraagt het dat zij kritisch meedoet 

aan het opstellen van de doelen, de bijdrage van de corporatie hieraan en nadenkt over 

de effecten voor de huurders.  

 

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

Woondiensten, 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 Woondiensten werken regionaal samen met andere 

gemeenten en corporaties.  

Meerjarige afspraken 

De volgende meerjarige afspraken zijn gemaakt over de samenwerking en 

overlegstructuur: 

• In het voorjaar organiseren we gezamenlijk een themabijeenkomst (waar 

mogelijk samen met Sité Woondiensten) over een actueel onderwerp. In dezelfde 

periode evalueren we ook de prestatieafspraken van het voorgaande jaar;  

• In de periode september t/m december worden gezamenlijk de prestatieafspraken 

gemaakt. Vóór 15 december moeten deze afspraken ondertekend zijn. ProWonen 

neemt hiervoor het initiatief. 

• Ter voorbereiding stellen ProWonen en Huurdersvereniging Zelhem in overleg een 

activiteitenprogramma op in de periode mei – juni. ProWonen brengt dit bod vóór 

1 juli uit aan de gemeente. ProWonen neemt hiervoor het initiatief. 

• Gedurende het jaar vindt er circa 2/3 keer een bestuurlijk overleg plaats tussen 

de portefeuillehouder van de gemeente en de ProWonen. De gemeente neemt 

hiervoor het initiatief.  

• Twee keer per jaar overleggen de portefeuillehouder en de huurdersverenigingen 

over plaatselijke aangelegenheden.   

• Bij gemeentelijke projecten en/of projecten van ProWonen waarbij een bijdrage 

van elkaar wordt verwacht, stemmen de partijen vooraf af wat hun rol, inzet en 

de bijdrage is. 

 

 

3. Ontwikkeling woningvoorraad 

Opgave en meerjarige afspraken 

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 vanaf 2028 wordt ook een daling van het 

aantal huishoudens verwacht. 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 grootste opgave ligt dan ook in het aanpassen 

van de bestaande voorraad. Daarnaast zijn er in de Regionale Woonagenda 2015-2025 

afspraken gemaakt over het aantal nog toe te voegen woningen in Bronckhorst tot 2025. 

De vraag naar woningen op korte termijn neemt nog toe, terwijl er op langere termijn 
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minder vraag is naar (huur)woningen. Er zijn verschillen in vraag tussen de kernen. Zo 

lijkt er nog een beperkte groei nodig in de sociale huurwoningen voorraad in een aantal 

kernen. Dit vraagt om lokaal maatwerk en een evenwichtige aanpak voor de korte en 

lange termijn. Het regionale en lokale woonbeleid blijven daarbij leidend.   

 

We willen graag op een positieve manier en flexibel kunnen inspelen op de verande-

ringen in de samenleving door het wendbaar maken van het woonbeleid. Dit vraagt om 

langjarige afspraken tussen de gemeente en ProWonen over woningbouw voor de 

periode 2019-2025. Gezamenlijk doel voor de woningbouwafspraken is het zorgen van 

evenwicht in de vraag en het aanbod van (sociale) huurwoningen, koopwoningen en 

woonzorgaanbod. We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• De gemeente blijft actief inzetten op het prioriteren van bouwplannen via het 

stoplichtmodel.  

• De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor transformatie van bestaand 

vastgoed, zoals leegstaande winkels en maatschappelijk vastgoed, op 

beeldbepalende plekken. Bij kansen voor het realiseren van (tijdelijke) woningen 

maken we zoveel mogelijk gezamenlijk een keuze voor het te volgen traject en  

afspraken over het delen van winsten en verliezen. 

• In de komende jaren mogen er tijdelijk kleine verschillen ontstaan tussen het 

voornemen en de beoogde realiteit in de woningbouwprogramma’s per gebied. 

Deze verschillen mogen ontstaan door toevoeging van tijdelijke woonvormen, 

tegenvallers bij het verminderen van plancapaciteit en transformatie van 

woonzorgcomplexen, huur- en koopwoningen en leegstaand vastgoed in de 

centra. De gemeente monitort de verschillen tussen voornemens en beoogde 

woningbouwprogramma’s voor huur- en koopwoningen permanent. Als er meer 

wordt gebouwd dan beoogd, leidt dit tot een extra sloopopgave van woningen 

over tien tot twintig jaar. 

• ProWonen hanteert een zeer beperkt verkoopprogramma. Vanuit de kernenvisies 

kan een opgave ontstaan om versnipperd bezit af te stoten en woningen aan te 

kopen op strategische locaties. ProWonen en gemeente trekken samen op bij het 

maken en uitvoeren van de kernenvisies.  

Prestatieafspraken 2019 

 

Nr Afspraak Initiatief 

1.  Sloop en vervangende nieuwbouw vanaf 2019: 

• Magnoliaweg Zelhem: sloop 32 appartementen 

(meergezinswoningen 0-trede, aanleunwoningen) in 

2019. Start bouw 8 eengezinswoningen 0-trede. 

• Sloop Rabobank Hummeloseweg en start bouw 6 

eengezinswoningen 0-trede en 3 eengezinswoningen 

niet 0-trede 

• Sloop oude Postkantoor (Achter de Hoven) en start 

bouw 4 eengezinswoningen 0-trede. 

ProWonen 

 

 

 

2.  ProWonen en de gemeente zoeken gezamenlijk in de kernen 

waar dit nodig is naar geschikte locaties om het (tijdelijke) 

tekort aan woningen op te lossen. De voorkeur gaat uit naar 

grondgebonden woningen in een mix van niet 0-trede en 0-

trede woningen.  

Gemeente –

ProWonen  

3.  In 2018 zijn ProWonen en de gemeente gestart met het 

analyseren van de (fysieke) kansen en opgaven per kern en 

het maken van een gezamenlijke (kernen)visie. Eind 2019 

zijn de visies gereed van de kernen waar ProWonen bezit 

heeft. De gedeelde informatie is vertrouwelijk.  

Gemeente- 

ProWonen 
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4. Bereikbaarheid, betaalbaarheid en financierbaarheid 

Opgave en meerjarige afspraken 

ProWonen en de gemeente Bronckhorst willen een sociale huurwoningenmarkt die goed 

in evenwicht is qua vraag en aanbod voor de doelgroep (tot € 38.035, prijspeil 2019).   

De huurtoeslagdoelgroep is hierbij vanuit het passend toewijzen aangewezen op 

woningen tot de aftopgrenzen (zie bijlage 1).  

 

Een beschikbare woning alleen is niet voldoende, cruciaal is of deze woning betaalbaar is. 

Het gaat dan niet alleen om de huurprijs, maar ook om de energiekosten en 

gemeentelijke woonlasten. ProWonen en de gemeente kunnen slechts een deel 

beïnvloeden. Ook het gebruik van de woning door de bewoner speelt een rol. ProWonen 

richt zich op de huurprijs en de energiemaatregelen. De gemeente draagt zorg voor het 

betaalbaar houden van de gemeentelijke belastingen en kwijtscheldingsregels voor de 

minder draagkrachtigen.   

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt:  

• We streven naar een gemiddelde zoektijd van maximaal 1 jaar voor mensen die 

actief op het aanbod reageren. Bij specifieke kwaliteitsvragen is een gevolg dat de 

zoektijd langer is. Bij een langere actieve zoektijd vergt dit van ProWonen en de 

gemeente extra inspanning en wordt gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden 

om de zoektijd te verkorten. 

Prestatieafspraken 2019 

 

Nr Afspraak bereikbaarheid, betaalbaarheid en 

financieerbaarheid 

Initiatief 

4.  Bij de jaarlijkse huurverhoging per 1-7-2019 is 

betaalbaarheid voor de klant een belangrijk aandachtspunt. 

ProWonen voert net als voorgaande jaren een beperkte 

huurverhoging door. Daarnaast stijgt de huursom door 

harmonisatie bij verhuizing. 

ProWonen 

5.  ProWonen treft waar nodig extra maatregelen om de 

slaagkansen te verbeteren en de zoektijd te verkorten. 

Mogelijk in te zetten middelen: 

- Stimuleren ouderen om te verhuizen naar een 0-

trede woning, er komen daarmee meer eengezins-

woningen beschikbaar voor jongeren/gezinnen; 

- Minder woningen aanbieden met voorrang 55+, er 

komen daarmee meer appartementen beschikbaar 

voor jongeren; 

- Breder inzetten van Zoekgericht en Loting, waarbij 

de inschrijftijd van de woningzoekende niet bepalend 

is; 

- Meer sturing op toewijzing op basis van leeftijd of 

inkomen en/of maatregelen in het huurbeleid. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de te nemen maatregelen  

blijft het behoud van gemengde buurten qua 

inkomenssamenstelling. 

ProWonen 

6.  Vanwege de grote vraag in Zelhem geeft ProWonen  

jongeren tot 30 jaar bij maximaal 5 woningen in Zelhem 

voorrang in de periode tot en met februari 2019. Door 

oplevering van de 22 appartementen komen er in deze 

periode relatief veel woningen vrij.   

ProWonen 
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7.  Onderzoeken hoe we nieuwe huurders beter inzicht kunnen 

geven in de financiële haalbaarheid van een huurwoning, 

met als doel een woning die past binnen de financiële 

mogelijkheden van de klant.  

ProWonen 

 

 

5. Wonen en zorg  

Opgave en meerjarige afspraken 

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en doen naar vermogen mee. Als 

blijkt dat er ondersteuning nodig is, dan is de vraag leidend en niet het aanbod. Hiervoor 

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 zelfstandig (in hun eigen huis) 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 heeft 

consequenties voor de bestaande woningvoorraad. Deze is hier deels niet geschikt voor. 

 

Ieder mens is verantwoordelijk om tijdig in te spelen op de veranderingen, kansen en 

behoeften die redelijkerwijs te voorzien zijn. Denk hierbij aan keuzes in de wooncarrière 

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

de corporaties, in gesprek te gaan. De ambitie is om zoveel mogelijk samen te werken 

aan de opgaven op het gebied van wonen en zorg.   

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt:  

• De komende jaren verbeteren de gemeente en ProWonen waar nodig én mogelijk 

de toegankelijkheid van appartementcomplexen voor onder andere 

scootmobielen. Het gaat dan om de woonomgeving, de complexen en de 

woningen. De gemeente en ProWonen stemmen de werkzaamheden af en zoeken 

gezamenlijk naar financiële mogelijkheden voor het plaatsen van 

scootmobielplekken bij bestaande woningen. In geval van nieuwbouw ligt de 

verantwoordelijkheid hiervoor primair bij de woningcorporatie.  

• In Bronckhorst is het voor inwoners duidelijk welke voorzieningen om zelfstandig 

te kunnen blijven wonen door welke partij geleverd wordt en wie deze 

voorzieningen financiert. Waar mogelijk worden voorzieningen hergebruikt. 

ProWonen besteedt hier bij renovatie (en nieuwbouw) van seniorenwoningen of 

zorgwoningen specifiek aandacht aan.    

 

Prestatieafspraken 2019 

Nr Afspraak  ouderenhuisvesting Initiatief 

8.  Informeren en bewustmaken van ouderen (zowel huurders 

als eigenaar-bewoners) over verhuismogelijkheden en 

langer zelfstandig blijven wonen, onder andere door het 

organiseren van informatiebijeenkomsten, open huizen en 

persoonlijke gesprekken. ProWonen organiseert in 2019 in 

Zelhem en in Hengelo deze informatiebijeenkomsten.  

ProWonen- 

Gemeente 
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9.  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). Waar 

mogelijk combineren we deze beurs met een 

informatiebijeenkomst (zie afspraak 8).  

Gemeente 

 

 

6. Huisvesting met extra aandacht 

Opgave en meerjarige afspraken 

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. Daarnaast zijn er nog meer mensen met een urgente 

woonvraag, bijvoorbeeld met een sociale of medische urgentie. Ook voor hen is het van 

belang dat de wachttijd beperkt is.  

 

ProWonen zet in op betaalbare, passende woningen voor de verschillende doelgroepen. 

De gemeente zorgt waar nodig (via de zorgaanbieders) voor ondersteuning en 

begeleiding. 

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• De gemeente, ProWonen en Sité Woondiensten dragen samen zorg voor het 

behalen van de gemeentelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders. 

Vergunninghouders worden gezien als urgent woningzoekenden. Twee keer per 

jaar vindt een ketenoverleg plaats (Gemeente, ProWonen, Vluchtelingenwerk, 

sociale wijkteams), waarin de samenwerking wordt geëvalueerd. 

• Een goede woonstart en ondersteuning bij de inburgering van de 

vergunninghouders is essentieel. De gemeente blijft vanaf het begin 

verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding en bevordert de 

inburgering, ook na afloop van het 8 maanden durende huisvestingsproces.   

• Het regionale programma Beschermd Wonen voorziet in een grotere spreiding 

van de huisvesting van mensen met een psychiatrische diagnose over de 

Achterhoekse gemeenten. ProWonen draagt evenredig bij aan het beschikbaar 

stellen van woonruimte voor deze doelgroep.  

• De begeleiding in een beschermde woonvoorziening is gericht op uitstroom en 

weer zelfstandig kunnen wonen. Voor deze woningzoekenden wordt binnen 6 

maanden voor huisvesting gezorgd. Wanneer het langer wordt, vergt dit van 

ProWonen en de gemeente extra inspanning. 

• Woningzoekenden die via Thuis in de Achterhoek een urgentie hebben gekregen 

krijgen binnen zes maanden een woning aangeboden. Wanneer het langer wordt, 

vergt dit van ProWonen extra inspanning. 

 

Prestatieafspraken 2019 

10.  Taakstelling 2019: 

Gemeente 

1e helft 

2019  

Prognose 2e helft 

2019 

Bronckhorst 17 onbekend 

Invulling door ProWonen na rato van het aantal woningen 

ten opzichte van Sité Woondiensten.   

De gemeente zorgt voor een maandelijks overzicht van de 

gehuisveste vergunninghouders in het betreffende jaar. 

ProWonen- 

Gemeente 
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7. Kwaliteit en duurzaamheid (energie en klimaat) 

Opgave en meerjarige afspraken 

De gemeente streeft ernaar dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Dit is ook in het 

Akkoord van Groenlo (van acht Achterhoekse gemeenten) afgesproken. Van 

energieneutraal is sprake wanneer in Bronckhorst net zoveel energie op duurzame wijze 

wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt in woningen en bedrijven. De gemeente 

Bronckhorst werkt samen met partijen, waaronder ProWonen, aan een 

energieroutekaart. Hierin wordt zowel energieopwekking als –besparing meegenomen. 

De verwachting is dat deze routekaart in het eerste kwartaal van 2019 gereed is. 

 

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. 

ProWonen wil dat al haar klanten in 2050 zijn voorzien van een zeer energiezuinige, 

betaalbare woning met een gezond binnenklimaat. Dat doen we stapsgewijs en met oog 

voor een groene, duurzame woonomgeving. Een van de tussenstappen is dat eind 2020 

minimaal 90% van de huurwoningen van ProWonen een energie-index lager dan 1,8 

moet hebben (voorheen label C of beter).  

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• ProWonen vindt het belangrijk om op duurzame wijze energie op te wekken. 

Daarom plaatst ProWonen zonnepanelen op individueel verzoek van haar klanten. 

Afhankelijk van het aantal zonnepanelen betaalt de klant een vergoeding. Het 

uitgangspunt is dat de bewoner per saldo een financieel voordeel heeft. 

• Voor de lange termijn is een energiezuinige woning niet voldoende. Afscheid 

nemen van aardgas en de overstap naar duurzame energiebronnen is de volgende 

stap. ProWonen experimenteert daarom met nieuwe technieken om woningen van 

warmte te voorzien. 

• ProWonen besteedt in de communicatie met haar huurders aandacht aan 

energiezuinig woongedrag (tips), een gezond binnenklimaat (goede handleiding 

technische installaties) en comfortbeleving. 

• Gemeente stimuleert inwoners om duurzaamheidsmaatregelen te nemen o.a. door 

het verstrekken van de duurzaamheidslening en deelname aan het Verduursaam 

Energieloket. 

• In het kader van de (uitwerking van de) kernenvisies verkennen we 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 corporatie werken samen aan de bewustwording bij eigenaar-

bewoners en huurders over mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. 

Particuliere eigenaren die in hetzelfde woonblok wonen als huurders van 

ProWonen worden bij verduurzaming door ProWonen extra gestimuleerd om ook 

verduurzamingsmaatregelen te treffen. 
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Prestatieafspraken 2019 

Nr Afspraak kwaliteit en duurzaamheid Initiatief 

11.  ProWonen werkt in 2019 verder aan de verduurzaming van 

haar woningvoorraad. Verduurzaming wordt veelal gelijk 

met groot onderhoud uitgevoerd en is gebaseerd op de 

portefeuillestrategie van ProWonen. Uitgangspunt is om een 

energie-index tussen de 0,8 en 1,2 te realiseren (voorheen 

label A).  

  

In 2019 werkt ProWonen aan 4 grote projecten in 

Bronckhorst, in totaal bijna 300 woningen.  

ProWonen 

12.  ProWonen heeft in 2018 bij een aantal woningen in de 

Bloemenbuurt in Zelhem de pilot ‘Blokje Om’ uitgevoerd en 

wil deze pilot in 2019 verder uitrollen in de Bloemenbuurt. 

Op 22 januari 2019 vindt bestuurlijk overleg plaats tussen 

de gemeente en ProWonen om elkaar inzicht te geven in de 

ruimtelijke opgaven (onder andere in Zelhem) en afspraken 

te maken over hoe het strategisch voorraadbeleid van 

ProWonen, investeringen van de gemeente en de planningen 

van beide partijen goed op elkaar af te stemmen. De 

Bloemenbuurt in Zelhem is een concreet voorbeeldproject 

om deze samenwerking verder vorm te geven. Dit vraagt 

van beide partijen investeringen. De uitwerking van de ge-

zamenlijke aanpak voor de Bloemenbuurt is een voorbeeld 

voor de manier waarop we dit ook in andere wijken toepas-

sen (bijvoorbeeld bij Plan Boonk en Molenplan in Vorden).  

ProWonen 

Gemeente 

13.  De gemeente verkent samen met betrokken partijen hoe er 

een vervolg kan worden gegeven aan het initiatief in 

Wichmond om het dorp aardgasvrij te maken. 

Gemeente 

 

 

 

8. Vitale kernen en leefbaarheid 

Opgave en meerjarige afspraken 

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 is in de Woningwet ingeperkt. 

Vanwege veranderende regelgeving, onder andere de extramuralisering in de zorg, 

wonen steeds meer bewoners die zorg en/of begeleiding nodig hebben in de wijken en 

buurten. Het aantal cases waarbij sprake is van multiproblematiek neemt toe 

 

Gemeente, ProWonen en huurdersvereniging werken gezamenlijk aan vitale leefbare 

buurten en wijken. We streven er naar dat de waardering voor leefbaarheidsaspecten 

door bewoners tenminste gelijk blijft. We werken hier met andere maatschappelijke 

partners aan.  

 

De rol van de gemeente en ProWonen is bij overlastgevende situaties verschillend. 

ProWonen is voor huurders het eerste aanspreekpunt en zal via bemiddeling of het 

organiseren van begeleiding proberen tot een oplossing te komen. De gemeente heeft de 

handhaversrol en komt later in een traject in beeld. Gezamenlijk voeren ProWonen en 

gemeente met een aantal ketenpartners ‘casusoverleg’ waarin overlastgevende situaties 

besproken worden en naar een oplossing gezocht wordt. 
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Maatschappelijk vastgoed 

In Bronckhorst ligt voor ProWonen in 2019 geen opgave om te investeren in 

maatschappelijk vastgoed.  

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• ProWonen en gemeente zetten diverse instrumenten in om de leefbaarheid in 

wijken en dorpen te vergroten. Het gaat hier o.a. om buurtbemiddeling, 

buurtsupport en het regionaal hennepconvenant  De woonconsulenten van 

ProWonen en consulenten van de sociale teams en gebiedsambtenaren van de 

gemeente zijn eerste aanspreekpunt voor bewoners.  

• Initiatieven vanuit bewoners die een positieve bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid in een buurt of wijk worden zoveel mogelijk gefaciliteerd.  

• We werken intensief samen om overlastsituaties te voorkomen. Gezamenlijk 

voeren ProWonen en gemeente met een aantal ketenpartners ‘casusoverleg’ 

waarin overlastgevende situaties besproken worden en naar een oplossing 

gezocht wordt.  

• Wanneer leefbaarheid in een buurt of wijk extra aandacht vraagt dan gaat 

ProWonen extra zorgvuldig om met nieuwe woningtoewijzingen, onder andere 

door een intakegesprek te voeren met de beoogde kandidaat.  

Prestatieafspraken 2019 

 

Nr Afspraak  Initiatief 

14.  De leefbaarheid in Halle vraagt, in het deel waar veel 

huurwoningen staan, extra aandacht. Er is weinig vraag 

naar sociale huurwoningen vanuit Halle zelf. De gemeente, 

Halles Belang en ProWonen werken in 2019 verder om de 

woonbehoefte in het dorp nu en straks in beeld te krijgen. 

Op basis hiervan wordt vervolgens gekeken hoe we kunnen 

komen tot een kwalitatief goede en passende 

woningvoorraad voor Halle. Alle betrokkenen leveren een 

actieve bijdrage. Er is een (externe) procesbegeleider 

ingeschakeld om partijen waar nodig te ondersteunen bij dit 

initiatief.  

Gemeente-

ProWonen- 

DBO 

15.  In Zelhem zijn de afgelopen jaren in verhouding veel 

inbraken of pogingen daartoe geweest. Op basis van 

beschikbare gegevens hierover onderzoeken de drie 

partijen, in samenwerking met de politie, of extra en 

gerichte inzet op preventie noodzakelijk is. ProWonen richt 

zich daarbij op de huurwoningenvoorraad.   

Gemeente-

Prowonen-  

HV Zelhem 
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Bijlage 1: toewijzingsregels 2019 

Bij toewijzing moeten corporaties zich aan een tweetal regels houden: 

 

a. 80-10-10 regel 

• De inkomensgrens voor woningen tot de huurtoeslaggrens (€ 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 tussen € 38.035 en          

€ 42.436.  

• Maximaal 10% van de verhuureenheden met een huur onder de liberalisatiegrens 

kan vrij worden verhuurd boven € 42.436, met voorrang aan personen die door 

persoonlijke, sociale of andere beperkingen moeilijkheden ondervinden bij het 

vinden van een woning. 

 

b. Passend toewijzen 

Huishoudens die op basis van hun inkomen potentieel recht op huurtoeslag hebben 

moeten voor 95% worden gehuisvest in een woning tot en met de aftoppingsgrens. Deze 

huur- en inkomensgrenzen zijn:  

 

Huurtoeslaggrenzen Prijs in 2019  

Goedkoop: tot kwaliteitssgrens € 424,44 

Betaalbaar: Tot aftopgrenzen 

1e aftoppingsgrens (voor 1- en 2 persoonshuishoudens) 

2e aftoppingsgrens (voor 3- en meerpersoonshuishoudens) 

 

€ 607,46 

€ 651,03 

Middelduur: tussen aftoppingsgrenzen en huurtoeslaggrens Tot € 720,42 

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

 

Huurtoeslagdoelgroepen Inkomensgrenzen 2019 

Eenpersoonshuishoudens  € 22.700 

Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd € 30.825 

Eenpersoonsouderenhuishoudens € 22.675 

Meerpersoonsouderenhuishoudens  € 30.800 

 

 


