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3. 

 

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 realiseerbare doelen stelt, van de corporatie dat zij 

goed beargumenteert welke bijdrage zij aan die doelen wil en kan leveren en dit ook transparant 

neerlegt, en van de huurdersverenigingen dat zij kritisch meedoen aan het opstellen van doelen, 

de bijdrage van de corporatie hieraan en de effecten voor de huurders. 

 

Meerjarige afspraken 

De volgende meerjarige afspraken zijn gemaakt over de overlegstructuur: 

• In de periode april - juni hebben de gemeente, ProWonen en de huurdersverenigingen 

overleg (driepartijenoverleg) over de actuele marktsituatie. ProWonen neemt hiervoor het 

initiatief. Deze bijeenkomst heeft als doel op de opgave voor het volgende jaar aan te 

scherpen. 

• In de periode september - december worden gezamenlijk de prestatieafspraken gemaakt. 

Vóór 15 december moeten deze afspraken ondertekend zijn. ProWonen neemt hiervoor het 

initiatief.  

• Ter voorbereiding stellen ProWonen en de huurdersverenigingen 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.  

• Eens per jaar vindt overleg plaats tussen het College van B&W en het MT van ProWonen. 

De gemeente neemt hiervoor het initiatief. 

• Bij gemeentelijke projecten waarbij de inbreng van ProWonen en/of de 

huurdersverenigingen wordt gevraagd, stemmen de partijen vooraf vast wat hun rol, inzet 

en de bijdrage is. 

 

 



 

4. 

 

3.  Ontwikkeling woningvoorraad 

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

veranderen. Het aantal inwoners daalt, de vergrijzing zet door en de daling van het aantal 

huishoudens kondigt zich aan. Er zijn nu (bijna) voldoende woningen, op termijn zijn minder 

huizen nodig, maar ook huizen van een andere kwaliteit dan er nu staan. Er zijn nog ongeveer 150 

extra woningen nodig om in de verwachte vraag en behoefte te voorzien in de periode 2018 t/m 

2024 (dit is conform de afspraken in de Regionale Woonagenda Achterhoek). De sociale 

huurwoningvoorraad mag in deze periode ongeveer gelijk blijven. 

 

Regionaal en lokaal wordt onderkend dat er capaciteit nodig is om bestaand vastgoed te 

transformeren tot woningen. Daarmee wordt ongewenste leegstand, die tot verpaupering kan 

leiden, voorkomen. Vooral in de centra van de kernen kan transformatie naar de functie wonen 

vanuit de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit en goede ruimtelijke ordening een verantwoorde 

keuze zijn. Daarvoor wil de gemeente een ruil- en doorschuifproces faciliteren voor herverkaveling. 

 

Meerjarige afspraken 

• De gemeente zoekt naar mogelijkheden om te zorgen dat er voor bestaand vastgoed 

transformatieruimte blijft naar de bestemming ‘wonen’, bijvoorbeeld bij leegstaande 

winkels en maatschappelijk vastgoed. De gezamenlijke intentie hierachter is het 

voorkomen van verpaupering door ongewenste leegstand. Doel is dat plannen die niet 

meer in een behoefte voorzien uiterlijk in 2022 zijn geschrapt.  

• Bouw- en transformatieplannen van ProWonen worden getoetst aan de 

woningbouwafspraken die door de Gemeente en ProWonen zijn gemaakt voor de periode 

2018-2024. Deze zijn als bijlage toegevoegd aan deze prestatieafspraken. 

• ProWonen en de gemeente delen de voorgenomen fysieke maatregelen in de buurten met 

elkaar en stemmen deze af. 

• 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. 

• In kernen waar een tekort aan huurwoningen is, zoeken ProWonen en de gemeente 

gezamenlijk naar mogelijke oplossingen om extra vraag van de komende jaren op te 

kunnen vangen. Dit kunnen zowel tijdelijke woonbestemmingen zijn als extra nieuwbouw, 

gevolgd door een sloopopgave in de periode daarna. Ook aankoop en transformatie van 

vastgoed behoren tot de mogelijkheden. 

 

Actuele ontwikkelingen  

De woningmarkt maakte in 2017 een ommezwaai na de crisis van de afgelopen jaren. 2017 was 

een recordjaar qua woningtransacties. In 2018 neemt het aanbod af, terwijl de vraag blijft. De 

theoretische verkooptijd was medio 2018 gedaald tot 7 maanden1. In de huursector is de 

vraagdruk in het prijssegment tot de 1e aftoppingsgrens (€ 597,30 in 2018) toegenomen sinds in 

2016 het passend toewijzen van de huurtoeslagdoelgroep ingevoerd. In het segment boven de 

aftoppingsgrenzen is de vraag gering.  

 
 

 

 

                                                

 

 

 
1 bron: Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2018 



 

5. 

 

Afspraken 2019 

1. De gemeente start met een integrale wijkaanpak voor zowel de transformatie van de 

bestaande woningvoorraad (verduurzaming, energietransitie, kwaliteit en 

levensloopgeschiktheid) als het klimaatadaptatief maken van de wijken. ProWonen en de 

gemeente delen de visies per kern en stemmen deze waar mogelijk op elkaar af. 

2. In 2019 sloopt ProWonen in Ruurlo 14 appartementen op het terrein van de Bundeling (Het 

Voorhuis). Voor de zittende huurders gelden de spelregels bij sloop en groot onderhoud, 

zoals die zijn overeengekomen tussen de huurdersverenigingen en ProWonen. 

3. In 2019 bouwt ProWonen in Ruurlo 8 appartementen (Schoven), 5 grondgebonden 

woningen en een tijdelijke ontmoetingsruimte (Het Voorhuis) op het terrein van de 

Bundeling. Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van een totaalplan om het Bundeling 

terrein te upgraden. De ontmoetingsruimte wordt na de ontwikkeling van het gehele terrein 

getransformeerd naar nog eens 5 grondgebonden woningen.  

4. In 2019 gaat ProWonen in Eibergen 12 nieuwe huurwoningen ontwikkelen op de locatie 

Karel Doormanstraat, in combinatie met schoollocatie “Het Sterrenpalet” van de gemeente 

aan de Huenderstraat. De intentie is, om grondeigendommen deels te ruilen, waardoor een 

betere stedenbouwkundige samenhang ontstaat tussen openbare ruimte en huurwoningen, 

die elkaar versterkt. De gemeente spant zich in om de bestemmingsplanwijziging mogelijk 

te maken en de nieuwe openbare ruimte in te richten met ruimte voor groen en parkeren. 

Uitvoering (mede afhankelijk van ruimtelijke procedures) is gepland in 2020. 

5. In 2019 rondt de gemeente de woononderzoeken in de kleine kernen af. Daarnaast start de 

gemeente een inventarisatie naar de woonbehoeften van inwoners in de grote kernen. De 

gemeente betrekt ProWonen en de huurdersverenigingen bij dit proces. De 

huurdersverenigingen vragen bij deze inventarisatie ook mee te nemen: 

✓ de behoefte aan nieuwe woonvormen voor ouderen, waarbij de bewoners onderlinge 

zorg kunnen leveren; 

✓ de behoefte aan tijdelijke woonruimte voor mensen die onverwacht en met spoed een 

woning zoeken. 

  



 

6. 

 

4.  Bereikbaarheid en betaalbaarheid 

Doelstelling is dat in de gemeente Berkelland voor iedere portemonnee binnen een redelijke 

termijn een kwalitatief goede woning is te vinden. Voor de doelgroep (tot € 38.035, prijspeil 2019) 

is de gemiddelde zoektijd voor een huurwoning maximaal 12 maanden. De huurtoeslagdoelgroep is 

hierbij vanuit het ‘passend toewijzen’ aangewezen op woningen tot de aftopgrenzen (zie bijlage 1). 

 

Meerjarige afspraken 

• Slaagkansen en wachttijden zijn voor de drie partijen een belangrijk thema. We streven 

naar een gemiddelde zoektijd van maximaal 1 jaar voor mensen die actief op het aanbod 

reageren. Indien nodig zet ProWonen instrumenten in om dit mogelijk te maken; deze 

kunnen per kern verschillen. Bij specifieke kwaliteitsvragen is een logisch gevolg dat de 

zoektijd langer is, afhankelijk van het aantal vrijkomende woningen. 

• ProWonen baseert haar doelstellingen2 voor het huurbeleid (zie bijlage 1 voor definities) op 

de inkomens van actief woningzoekenden. Deze doelstellingen realiseert ProWonen via 

haar huurbeleid door streefhuurpercentages aan te passen. Naast de jaarlijkse 

huuraanpassing stijgt de huursom door harmonisatie bij verhuizing. 

• ProWonen doet jaarlijks een financiële bijdrage aan de Stichting Schuldhulp Op Maat. 

• Partijen hebben periodiek een ketenoverleg over het verloop van het 

schuldhulpverleningsproces. De gemeente initieert dit overleg.  

 

Afspraken 2019 

6. In 2019 voert ProWonen, net als de afgelopen jaren, een gematigd huurbeleid. Dit stemt 

ProWonen af met de huurdersverenigingen. 

7. De gemeente heeft in 2018 een beleidskader sociaal domein ‘samen denken samen doen’ 

samengesteld. Hierin zijn zes actuele en belangrijke thema’s benoemd. ProWonen neemt in 

2019 binnen het thema ‘armoede’ actief deel aan drie werkgroepen: vroegsignalering, 

toegang tot de keten en oprichten platform schuldhulpverlening. De gemeente informeert 

de huurdersverenigingen over de inhoudelijke voortgang van het proces tijdens het 

ketenoverleg over het verloop van het schuldhulpverleningsproces. 

  

                                                

 

 

 
2 Minimaal 3% heeft een huur tot de kwaliteitskortingsgrens, minimaal 66% heeft een huur tot de 

1e aftopgrens en minimaal 80% heeft een huur tot de 2e aftopgrens.  



 

7. 

 

5.  Wonen en zorg 

Ouderenhuisvesting 

Ouderen en mensen met een lichte zorgvraag (ZZP lager dan 4) blijven zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis wonen, de zorg wordt naar hen toegebracht. De gemeente is verantwoordelijk 

voor welzijn en ondersteuning. De Lokale Woonagenda beschrijft de volgende maatregelen: 

1. Actief informeren over wonen, zorg en welzijn 

2. Inzet van Voormekaarteam bij specifieke zorgvragen 

3. Rollator-proof maken van de openbare ruimte 

4. Organiseren van preventie en ontmoeting 

5. Blijverslening voor ingrijpende verbouwingen aan de eigen woning.  

 

Zorgvastgoed/intramuraal wonen 

Doel is om de intramurale zorg in de kernen te behouden door goede samenwerking tussen 

vastgoedeigenaren en zorgleveranciers. De rendabele exploitatie van intramuraal vastgoed staat 

onder druk. Er is een mismatch in de tijd (nu afbouw verzorgingshuiszorg, over een aantal jaren 

toename verpleeghuiszorg) en op schaalniveau (er is behoefte aan kleinschalige locaties in de kern, 

maar dit is niet rendabel). In de regietafel Wonen Zorg wordt door betrokken partijen de basis 

gelegd voor afstemming en samenwerking in Berkelland. Hiermee kunnen per kern de 

noodzakelijke ontwikkelingen in gang worden gezet. 

  

Meerjarige afspraken 

• Gemeente en ProWonen spannen zich in om het kleinschalig wonen voor dementerenden in 

de kernen te behouden en zoeken samen met zorginstellingen naar oplossingen. 

Afstemming vindt plaats in de ‘Regietafel Wonen en Zorg Berkelland’. 

• ProWonen neemt, samen met Kruiswerk en Achterhoek VerduurSaam, deel aan de 

gemeentelijke bewustwordingscampagne Heerlijk thuis in eigen huis. De campagne is 

gestart in het najaar van 2018 van en is voor de duur van 3 jaar. Thema’s zijn: veiligheid, 

duurzaamheid en het levensloopbestendig maken van de woning. Samen maken we 

inwoners bewust van de (on)mogelijkheden om de woning geschikter te maken om zo lang 

mogelijk thuis te (blijven) wonen op een veilige en duurzame manier. 

• ProWonen informeert al haar huurders en woningzoekenden actief over de mogelijkheden 

om zowel langer zelfstandig te blijven wonen als te verhuizen in de vorm van onder andere 

informatiebijeenkomsten, open huizen en persoonlijke gesprekken. Wanneer ouderen 

verhuisbelemmeringen ervaren kijkt ProWonen of zij maatwerk kan bieden. 

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

toegankelijkheid van de woonomgeving, de complexen en de woningen. ProWonen en de 

gemeente stemmen de werkzaamheden af en zoeken gezamenlijk naar oplossingen.  

 

Afspraken 2019 

8. In 2019 gaan de gemeente, ProWonen, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en de 

Raad van Overleg Beltrum samen een visie vormen over het opzetten van een 

toekomstbestendige welzijns-zorg-wonen infrastructuur vóór én samen met de bewoners 

van Beltrum (incl. buitengebied).  

 

 

 
  



 

8. 

 

6.  Huisvesting met extra aandacht 
 

Vergunninghouders 

De gemeente Berkelland en ProWonen zorgen gezamenlijk voor het behalen van de taakstelling 

huisvesting vergunninghouders van de gemeente. De taakstelling voor 2018 bestond uit 34 

personen in de eerste helft van 2018 en 28 in de 2e helft van 2018. Voor de 1e helft van 2019 is de 

taakstelling in Berkelland 21 personen. Het accent is verschoven van huisvesting naar integratie, 

participatie en begeleiding naar werk. 

 

Beschermd Wonen  

In 2018 is de Aanpak huisvestingsopgave Beschermd Wonen in de Achterhoek opgesteld. Dit 

voorziet onder andere in een grotere spreiding van de huisvesting over de acht gemeenten en in 

voldoende beschikbare en geschikte woonruimte voor de doelgroep Beschermd Wonen. 

 

Overige urgent woningzoekenden 

Daarnaast zijn er nog meer mensen met een urgente woonvraag, bijvoorbeeld met een sociale of 

medische urgentie. Ook voor hen is het van belang zij binnen afzienbare tijd gehuisvest worden.  

 

Meerjarige afspraken  

• Ten aanzien van de huisvesting van vergunninghouders spreken de partijen af: 

✓ dat vergunninghouders tot de urgente doelgroep behoren. 

✓ dat ProWonen en de gemeente zich gezamenlijke inspannen om op verantwoorde 

wijze (ten opzichte van andere woningzoekenden) aan de gemeentelijke 

taakstelling te voldoen. 

✓ dat ProWonen de kamergewijze verhuur aan vergunninghouders in huurwoningen 

uitvoert. 

✓ dat de gemeenten verantwoordelijk is voor de maatschappelijke begeleiding en 

bevordering van de inburgering van de vergunninghouders, ook nadat na 8 

maanden het huisvestingsproces is beëindigd. 

✓ dat twee keer per jaar een ketenoverleg plaatsvindt (Gemeente - incl. 

Voormekaarteams, ProWonen, SDOA, Juzt, Nidos, VWON en Interbeek), waarin 

de samenwerking wordt geëvalueerd. 

 

Afspraken 2019 

9. In regionaal verband worden afspraken gemaakt over de uitstroom van Beschermd Wonen 

naar zelfstandig wonen. In 2019 maken wij gezamenlijk afspraken over hoe we omgaan 

met de spreiding over de kernen en de geschiktheid van de woningen. De gemeente neemt 

samen met zorgaanbieders de verantwoording om deze mensen goed te begeleiden bij 

uitstroom. Als er sprake is van huurders met complexe overlastgevende problematiek 

trekken de Gemeente en ProWonen waar nodig samen op. Denk aan het inschakelen van 

hulpverlening, het aanpakken van eventuele overlast, het inzetten van 

gedragsaanwijzingen en het handelen tijdens en na crisissituaties.  

 

  



 

9. 

 

7.  Kwaliteit en duurzaamheid (energie en klimaat) 

De gemeente Berkelland heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit is ambitieus, 

zeker op het gebied van de energietransitie. De gemeente Berkelland maakt een nieuw Energie-

uitvoeringsprogramma 2019-2022.  

Landelijk wordt in 2018 het Klimaatakkoord uitgewerkt. Het aardgasgebruik in Nederland moet snel 

en ver omlaag. De gemeenten moeten in 2021 een warmtevisie hebben.  

Daarnaast is klimaatadaptatie een taak van de overheden. Hoe richten we de gebouwde omgeving 

zo in dat de wateroverlast bij steeds hevigere hoosbuiten beperkt blijft, hoe gaan we om met de 

droogteproblematiek en hittestress.  

 

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

woning met een gezond binnenklimaat. Dat doet ProWonen door haar woningvoorraad stapsgewijs 

CO2 neutraal te maken en oog te hebben 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). Op 1 januari 2018 stond de teller in 

Berkelland op 85%. 

 

Deze enorme verduurzamingsopgave kunnen we alleen gezamenlijk realiseren. Daarom zoeken we 

samen en met elkaar (gemeenten, huurdersverenigingen, corporaties, Liander, AGEM en andere 

organisaties op het gebied van het opwekken van duurzame energie) naar oplossingen om de 

doelstellingen te realiseren. De grootste verduurzamingsopgave ligt echter in de particuliere sector.  

 

Meerjarige afspraken  

• 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. Ook 

is er aandacht voor energiezuinig woongedrag, een gezond binnenklimaat en 

comfortbeleving. 

• Vanaf 2025 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. ProWonen zorgt 

voor verwijdering van asbestdaken in haar vastgoed. Gemeente stelt de asbestlening open 

voor al haar inwoners die een schuur/afdak met een asbesthoudend dak hebben en dit 

asbest willen saneren. ProWonen en de huurdersverenigingen gebruiken hun kanalen om 

huurders bewust te maken van de mogelijkheden. 

 

Afspraken 2019 

10. In 2019 start ProWonen 2 onderhoudsprojecten (Beltrum en Borculo) waarbij de woningen 

verduurzaamd worden. Uiteraard is er overloop van projecten die in 2018 al zijn gestart. 

11. In 2019 versnelt ProWonen de uitrol van zonnepanelen door bij verhuizingen, maar ook 

projectmatig, standaard zonnepanelen op het dak van de woning te leggen als de woning 

daarvoor geschikt is. 

12. In 2019 stemt de gemeente met ProWonen de uitvoering van het watertakenplan 2019-

2023 af, inclusief klimaatstresstest, waardoor duidelijk wordt waar hoge temperaturen, 

droogte of overvloedig water binnen Berkelland de meeste impact hebben.  

 

 

 

 



 

10. 

 

8.  Vitale kernen en leefbaarheid 
 

Leefbaarheid 

Wonen gaat niet alleen over stenen. Om prettig te kunnen wonen en leven in een dorp of buurt is 

niet alleen de woning van belang. Inwoners wonen in hun huis, ontvangen daar eventueel zorg en 

vinden het belangrijk dat de omgeving van hun huis er goed uit ziet. Door deze integraliteit wordt 

het vraagstuk rondom wonen complexer, maar zorgt het ook voor zorgvuldigere afwegingen voor 

bijvoorbeeld nieuwbouw of transformatie van woningen en wijken. De opgave ligt bij samenwerking 

tussen partijen die iets voor een wijk of buurt willen betekenen. Samen kijken naar kansen, 

dillema's en knelpunten in wijken en kernen en maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk 

oplossen. 

 

Maatschappelijk vastgoed 

In Berkelland ligt voor ProWonen in 2018 geen opgave om te investeren in maatschappelijk 

vastgoed (m.u.v. zorgvastgoed De Bundeling, zie hoofdstuk 4). Wel ligt er langjarig een opgave om 

leegstaand vastgoed te transformeren. De gemeente onderkent dat hier plancapaciteit voor 

gereserveerd moet worden. 

 

Meerjarige afspraken 

• ProWonen zet binnen de wettelijke mogelijkheden instrumenten in ter bevordering van de 

leefbaarheid of levert hier een financiële bijdrage aan. Het gaat hier o.a. om buurtsupport, 

klussendienst Betula, buurtbemiddeling, schuldhulp op Maat, Fysieke investeringen in de 

woonomgeving, Regionaal Hennepconvenant, ontmoetingsruimten en de inzet van 

woonconsulenten bij ongewenst woongedrag en het voorkomen van huisuitzettingen. 

Hierbij wordt nauw samengewerkt met de partijen in het sociaal domein (waaronder de 

Voormekaarteams). 

• De gemeente neemt het initiatief tot het opstellen van wijkagenda’s, samen met inwoners, 

bedrijven, verenigingen en instellingen. De gemeente zorgt voor een uitnodigende 

leefomgeving, waaronder een ecologisch groenonderhoud. Bij plannen en onderhoud zet ze 

in op het stimuleren van ‘bewegen’ in de leefomgeving. 

• Gemeente en huurdersverenigingen bespreken één à twee keer per jaar de ontwikkelingen 

in het sociaal domein. Daarbij is specifiek aandacht voor de afstemming en taakverdeling 

tussen professionals en vrijwilligers/mantelzorgers als het gaat om mensen met een 

problematiek, ouderen en vergunninghouders. De gemeente zet zich in voor ondersteuning 

van vrijwilligers via Vrijwilligerspunt Berkelland. 

• De instroom van kwetsbare mensen in de sociale huurvoorraad neemt toe. Partijen vinden 

het belangrijk om woonoverlast en afnemende leefbaarheid tijdig te signaleren en 

gezamenlijk aan te pakken. De gemeente organiseert hiervoor een periodiek sociaal 

overleg, waaraan onder andere ProWonen deelneemt. 

• ProWonen stelt bij aanbesteding van nieuwbouw- en renovatieprojecten als voorwaarde dat 

er leerlingbouwplaatsen beschikbaar worden gesteld. 

 

Afspraken 2019 

13. In het voorjaar van 2019 organiseren we een bijeenkomst waarbij ProWonen, de gemeente 

en de huurdersverenigingen elkaar informeren over de werkwijze (o.a. begeleiding en 

aantal contactmomenten) en procedures rondom het tegengaan van woonoverlast. De 

gemeente neemt het initiatief hiervoor.  



 

11. 

 

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 
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Bijlage 2: Woningbouwafspraken Gemeente Berkelland 
en ProWonen 2018-2024 

 

Overwegingen bij nieuwe woningbouwafspraken 2018 t/m 2024  
 

Gemeente: de lokale Woonagenda Berkelland 2016-2020 

De raad van Berkelland heeft de Regionale Woonagenda vertaald in de Lokale Woonagenda 2016-

2020.  

 

Gemeente: het verder wendbaar maken van het woonbeleid 

Demografische veranderingen leiden komende jaren tot opgaven op het gebied van zorg, wonen, 

verenigingen, onderwijs, economie en leegstaand vastgoed. We willen graag op een positieve 

manier aan de slag gaan met de veranderingen door het wendbaar maken van het woonbeleid.  

 

ProWonen: de visie in het activiteitenprogramma 2018 

De basis komt uit het “Ondernemingsplan 2016-2020, samen aan de slag”, samen met het 

activiteitenprogramma 2018 van ProWonen. 

ProWonen heeft om mensen te kunnen huisvesten voldoende woningen nodig, maar ook woningen 

die beschikbaar zijn. Hiermee bedoelen we dat de woning leeg is of leeg komt voor een nieuwe 

bewoner. De vastgoedportefeuille, de woonvoorkeuren van de klanten en het aantal verhuizingen 

spelen hierbij een rol.  

 

Opgave: een duurzame woningvoorraad afgestemd op de vraag van de 

toekomst 
Het realiseren van deze opgave vraagt om langjarige afspraken tussen het college van Berkelland 

en ProWonen over woningbouw voor de periode 2018-2024.  

Gezamenlijk doel voor de woningbouwafspraken is het zorgen van evenwicht in de vraag en het 

aanbod van huur- en koopwoningen en woonzorgadressen in een kern. 

De woningbouwafspraken 2018-2024 zijn mede gebaseerd op de prestatieafspraken 2018 tussen 

gemeente Berkelland, ProWonen en de huurdersverenigingen. Hierin staan meerjarige afspraken 

en concrete maatregelen voor 2018.  

In de structuurvisies wonen voor de grote kernen Eibergen, Borculo, Neede en Ruurlo van 2016 en 

2017 heeft de gemeente rekening gehouden met de al bekende plannen van ProWonen tot 2024.  

 

Algemene uitgangspunten: 

 
1. Huidig woonbeleid als uitgangspunt.  

Uitgangspunt blijft het regionale en lokale woonbeleid, waarbij de gemeente actief 

blijft inzetten op verminderen van het teveel aan (oude) woningbouwplannen. Op 

basis van o.a. het AWLO 2017 en de verkiezingen in 2018 kan het nieuwe college en 

de gemeenteraad zich beraden over bijstelling van het woonbeleid.  

2. Tijdelijke verschillen in woningbouwprogramma’s  

In de komende jaren mogen er tijdelijke verschillen ontstaan tussen het voornemen 

en de beoogde realiteit in de woningbouwprogramma’s per gebied. Deze verschillen 

mogen ontstaan door tijdelijke woonvormen, tegenvallers bij het verminderen, 

transformatie van woonzorg, transformatie van huur- en koopwoningen en 

verbetering van leegstaande winkelgebied. 

3. Sloopopgave voor de komende periode van 10-20 jaar 

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, wanneer er vraaguitval zichtbaar gaat worden. De toekomstige 

sloopopgaven zijn hiermee ook voor de provinciale en landelijke overheid duidelijker.  
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4. Het op gang brengen van een proces van vernieuwing van de woningvoorraad. 

De gemeente wil een ruil- en doorschuifproces faciliteren door een tafel te bieden 

voor (stedelijke) herverkaveling zoals beschreven in de Lokale Woonagenda 

Berkelland 2016-2020. De gemeente en ProWonen zien een bijzondere rol van 

ProWonen bij het ruil- en schuif proces van herverkavelen gezien bovengenoemd 

potentieel van vervangende huisvesting, overname en verbouw van leeg vastgoed. 

Gemeente en ProWonen willen hierover graag samen denken en –werken. 
5. De omvang van de woningvoorraad van ProWonen blijft tot 2025 gelijk.  

De totale portefeuille van ProWonen in Berkelland blijft ongeveer gelijk.  

In Berkelland koerst ProWonen vanwege het grote marktaandeel huurwoningen op 

een kleine afname in Neede en Eibergen. Deze afname mag door ProWonen elders 

binnen Berkelland worden ingezet voor hun vastgoed voor tijdelijke woonvormen, 

transformatie van huurwoningen en woonzorgvastgoed. Dit op basis van aangetoonde 

behoefte. Nieuwbouw kan daarbij zowel vóór als ná de sloop plaatsvinden.  
6. ProWonen heeft een veranderopgave tot 2025 in de samenstelling naar woningtype.  

ProWonen heeft in Berkelland relatief veel huurappartementen en woningen met 1 

slaapkamer, terwijl de vraag naar eengezinshuurwoningen het grootst is.  
7. ProWonen stuurt op een langjarig aantrekkelijke vastgoedportefeuille.  

ProWonen investeert steeds meer in de bestaande woningen en woonomgeving om 

hun portefeuille ook op lange termijn aantrekkelijk te houden. ProWonen sloopt en 

vervangt ook woningen om eigentijdse woonmilieus te bieden en de 

vastgoedportefeuille gevarieerd te houden. 
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Concrete afspraken 
 

1. Woningbouwprognose van ProWonen voor de periode 2018 tot en met 2024. 

De al bekende plannen tot 2024 van ProWonen zijn opgenomen in de structuurvisies 

van de gemeente. De prognose is dat deze plannen per saldo zorgen voor een 

afname van 20 tot 39 woningen in de periode 2018 t/m 2024.  

Voor de locaties aanleunwoningen in Neede en De Bundeling in Ruurlo zijn nog geen 

concrete plannen, die zijn daarom niet opgenomen in de structuurvisies. 

Jaarlijks in februari actualiseren gemeente en ProWonen deze prognose op basis van 

recente inzichten.  

 

Prognose 2018 t/m 2024 Plaats 
sloop 

aantal 

Nieuw-

bouw 

aantal 

saldo 

De Koppel, kavel Kronenburgerstraat 1-3 Borculo -2 2 0 

Karel Doormanstraat/Thorbeckestraat e.o. Eibergen -24 12 -12 

Haaksbergseweg /Braak/Rozenkamp 

(sloop 2009) 
Neede -34 24 -10 

De Berg, fase 3, kavels Dumasweg Neede   2 2 

Koeweidendijk, aanleunwoningen De Els Neede -19 pm pm 

Verzorgingshuis De Bundeling en 

omgeving 
Ruurlo pm pm pm 

Totaal 2018 t/m 2024 Plaats -79 40 
-20 tot 

-39  

 

2. Gemeente en ProWonen overleggen periodiek over plannen voor herverkaveling. 

De gemeente werkt met ontwikkelagenda’s per kern. Dit is een integrale agenda per 

kern, waarin initiatieven en actualiteiten in samenhang worden bekeken. De 

verwachting is dat de komende 5 tot 10 jaar steeds meer zakelijk en of 

maatschappelijk vastgoed leeg komt te staan. 
3. Gezamenlijk onderzoek indien er een tekort ontstaat aan huurwoningen. 

Indien er een tekort aan huurwoningen ontstaat, onderzoeken ProWonen en de 

gemeente samen hoe dit het beste kan worden opgelost. Daarbij wordt betrokken: 
- Het (tijdelijk) wijzigen van het model van verhuur; 
- de aankoop van particuliere koopwoningen; 
- het realiseren van tijdelijke woonvormen; 

- als laatste : nieuwbouw van huurwoningen 

4. ProWonen realiseert geen huurwoningen in de vrije sector.  

ProWonen ziet geen opgave in het segment boven de huurtoeslaggrens. 
5. Deze afspraken gaan zowel over sociale huurwoningen als over woonzorgadressen. 

De gemeente registreert in de Basis Administratie Gebouwen ( BAG) welke adressen 

een woonfunctie hebben op basis van een onderliggend document.  
6. Gemeente en ProWonen evalueren deze woningafspraken in 2020.  
7. De woningbouwafspraken 2018-2024 komen per 1 januari 2018 in de plaats van de 

woningbouwafspraken uit 2011.  

 

 


