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1 Vooraf

Voor u liggen de prestatieafspraken 2021. De gemeente Oost Gelre, Prowonen en Huurdersvereniging Lichtenvoorde hebben deze
prestatieafspraken gezamenlijk gemaakt. De basis voor de prestatieafspraken wordt gevormd door de lokale woonvisie 2016 - 2025 van
de gemeente Oost Gelre, hlerin wordt de volkshuisvestelijke opgave beschreven. De lokale woonvisie is een uitwerking van de Regionale
Woonagenda Achterhoek 2015-2025. De belangrijkste thema's in deze reglonale woonagenda zijn: Focus op kwaliteit, Focus op een
geschikte woonomgeving voor ledereen en Focus op betaalbaarheid en duurzaamheid.

Nieuwe werkwuze
Met de betrokken partijen: gemeente Oost Gelre, de huurdersvereniging Lichtenvoorde en Prowonen zijn we een ontwikkeltrajed gestart
om het maken van prestatieafspraken op een innovatieve manier vorm te geven. In 2020 hebben we onder externe begeleiding met de
andere gemeenten en huurdersverenigingen in het werkgebied van Prowonen hierover een tweetal bijeenkomsten gehouden. om ruimte
te geven aan dit ontwikkeltraject is de afspraak gemaakt om de prestatieafspraken 2021 niet op traditionele wijze vorm te geven, maar
ons te focussen op de strikt noodzakelijke aanpassingen. Alle partijen is gevraagd om op basis van de prestatieafspraken 2020 aan te
geven wat deze aanpassingen moeten zijn. Deze zijn gezamenlijk besproken en op basis hiervan zijn de teksten aangepast. De
overleggen vonden noodgedwongen via Teams plaats, omdat een rysieke bijeenkomst vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk was.
Begin 2021 wordt gestaÉ met het maken van een plan van aanpak voor het ontwikkeltraject. In de werkgroep zijn alle betrokken partuen
vertegenwoordigd.

Actuele ondetwerpen
Het heeft onze voorkeur gehad in de prestatieafspraken die nu voor u liggen om met elkaar in gesprek te zijn en samen naar oplossingen
te zoeken die draagvlak hebben, in plaats van nu harde afspraken te maken voor 2021, Er is in deze ronde minder tijd dan gebruikelijk
geweest om aduele onderwerpen met elkaar lnhoudelijk te bespreken en hier afspraken over te maken. Dit maakt ze niet minder
belangrijk, maar we kiezen er voor om hiermee aan de slag te gaan bij het vormgeven van de nieuwe werkwijze in 2021. Ook heeft het
door de huurdersverenigingen in 2020 opgestelde 'Huurdersmanifest' nog niet de aandacht gekregen dle het verdient. Er is afgesproken
om het huurdersmanifest te gebruiken blj het vormgeven van de nieuwe werkwijze. Tijdens het aanscherpen van de prestatieafsprakèn
zijn al een aantal belangrijke onderwerpen de revue gepasseerd waar we graag volgend jaar met elkaar over ln gesprek gaan. Dit zijn
bijvoorbeeld: de toenemende druk op de woningmarkt (voor regulier woningzoekenden en woningzoekende met een specifieke of urgente
woonvraag), voldoende geschikt aanbod voor ouderen en jongeren, betaalbare woonlasten, de verduutzamingsopgave en (meer) inzetten
op innovatie bij het verduurzamen, In haar kameórief van 6 november 2020 kondigt minister Ollongren concrete aanvullende
maatregelen aan voor de woningmarkt gericht op de betaalbaarheid voor huurders en het lnvesteren in leefbaarheid. Maatregelen zijn
o.a. het maximeren van de jaarlijkse huurveóoging, aanpasslng van de inkomensgrens voor meerpersoonshulshoudens naar € 43.126 en
het investeren in leefbaarheid en het verduurzamen van kwetsbare gebieden zoals de Achterhoek door een volkshuisvestingsfonds in te
stellen. Gemeenten kunnen op basis van concrete investeringsplannen een beroep doen op dlt fonds. Daarnaast zal Prowonen in 2021
voor die huurders waar dat van toepassing is conform wetgeving, de huur eenmalig verlagen. Zoals de brief van Ollongeren laat zien, is
het essentieel dat we 2021 als partijen goed samenwerken om ook de mogelijkheden die er zun optlmaal te benutten.
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2. Ontwikkeling woningvoorraad

cczamenllrke .mbltlai
. Vraag en aanbod van sociale huurwoningen sluiten op elkaar aan. De verwachting is dat de vraag op de korte termijn eerst nog

toeneemt en op de langere termijn zal afnemen. Bij het treffen van maatregelen is het van belang dat zowel de effecten voor de korte
als langere termijn worden meegenomen. Naast nieuwbouw en de bouw en realisatie van tijdelijke en flexibele woonvormen ligt de
focus op verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad .

. Een mix aan inwoners is belangrijk voor een gezonde kern. Om jongeren te binden is het van belang dat zij in Lichtenvoorde binnen
een redelijke termijn een betaalbare huurwoning vinden.

MccrJarlgc aíipraken
. Partijen zien er op toe dat de sociale huurwoningvoorraad aansluit bij de korte en langere termijn vraag van huurders en

woningzoekenden. De sociale huurwoningvoorraad blijft qua omvang tot 2025 minimaal gelijk, waarbij een lichte groei nodig is in
Lichtenvoorde.

. Prowonen hanteert een beperkt verkoopprogramma. Bij uitzondering worden woningen verkocht, bijv. om strategische redenen zoals
versnipperd bezit of omdat de huurder nog recht op koop heeft.

. Leegstand van winkels en maatschappelijk vastgoed - met name in het centrum met beeldbepalende plekken - is onwenselijk.. Vanuit de Regio Deal Achterhoek, een partnerschap tussen de overheid en de regio, is er 40 miljoen euro beschikbaar om de regio ook
in de toekomst aantrekkelijk te houden om te wonen en werken. Er is gestart met de Achterhoek Agenda 2030. De gemeente en
Prowonen werken binnen de regio hierin samen met andere belanghebbenden.
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3. Betaalbaar en Beschikbaar

Gczamenllrke ambltles

. Betaalbare woonlasten. De gemeente, Prowonen en de bewoner kunnen elk slechts een deel van de lasten beïnvloeden. Prowonen
richt zich op de huurprijs en energiebesparende maatregelen, De gemeente op het betaalbaar houden van gemeentelijke belastingen
en kwijtscheldingsregelingen en de bekendheid van bestaande toeslagen en regelingen bij bewoners. En de bewoner richt zich op het
gebruik van de woning en benutten van de beschikbare toeslagen en regelingen.. Evenwicht tussen vraag en aanbod op de sociale huurwoningmarkt. Partijen vinden het belangrijk dat woningzoekenden binnen een
redelijke termijn een passende huurwoning vinden. Hierbij is aandacht voor gelijke kansen voor alle doelgroepen,

lileeriarice afgpraken

. Betaalbare woonlasten voor de huurders vormen het vertrekpunt. Ook in 2021 voert Prowonen een gematigd huurbeleid in afstemming
met de huurdersvereniging. Hierbij zijn betaalbare woonlasten het uitgangspunt.
Prowonen past de huur bij verhuizing conform de streefhuur aan; dit kan een verhoging of verlaging zijn ten opzichte van de huidige
huur. Energiebesparende maatregelen die Prowonen treft leveren per saldo voordeel op in de woonlasten voor de huurder.. De gemeente stelt de Starterslening beschikbaar. De grens is verhoogd naar woningen met een aankoopbedrag tot
C 250,000, ook woningen van Prowonen en De Woonplaats vallen onder deze regeling.. Prowonen geeft jaarlijks een financiële bijdrage aan de Stichting Schuldhulp op lYaat.. Bij de lotingsmodellen en Direct Wonen is het streven dat actief woningzoekenden binnen gemiddeld 12 maanden een passende
huurwoning vinden. Bij specifieke kwaliteitsvragen kan de zoektijd langer zijn, afhankelijk van het aantal vrijkomende woningen.. Preventie van armoede en schulden onder specifieke doelgroepen door snel, slim en verantwoord signalen van (dreigende) armoede
met elkaar te delen.
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4. Huisvesting specifieke en u rgente doelg roepen

Ge:àmGnlUke ambitieE

. Ivlensen wonen meer en langer zelfstandig, ook als er een zorgvraag is. Dit vraagt om een passende woning in een toegankelijke
woonomgeving.

. Het passend huisvesten van een toenemend aantal mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt, o.a. jongeren en ouderen
die zorg nodig hebben, mensen met een psychiatrische achtergrond en vergunninghouders:
o Het binnen 6 maanden huisvesten van mensen met een, om sociale of medische redenen, urgente woonvraag.
o Het bieden van onderdak en begeleiding aan mensen die uitstromen vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar de

sociale huurwoningmarkt.
o Het gezamenlijk realiseren van de gemeentelijk taakstelling vergunninghouders en het bieden van een goede woonstart en

ondersteuning bij inburgering.
. Het bieden en behouden van intramurale zorg in Lichtenvooíde door goede samenwerking met zorgpartijen.

l,lceíarlgc .ÍrpÍakan
. Prettig en veilig kunnen (blijven) wonen bij het ouder worden en/of als er zorg nodig is op een plek waar iemand zich thuis voelt.

Keuzevrijheid, eigen regie & verantwoordelijkheid staan hierbij centraal, De wensen en behoeften van de oudere bewoners vormen het
vertrekpunt; zij bepalen waar en hoe ze willen wonen. De gemeente en Prowonen ondersteunen dit o.a. doori
o Voldoende diversiteit en aanbod van passende woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Voorlichting,

informatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.
o De signalerende fundie van het gemeentelijk WIYO-loket. Prowonen meldt hier vrijkomende aangepaste woningen.
o Woningaanpassingen met subsidies/leningen gemeente of via Wonen naar Wens bij Prowonen.
o De gemeente werkt in het netwerk kwetsbare ouderen samen met wijkverpleging, huisarts, specialist ouderenzorg en ziekenhuis.
o Ouderenadviseurs van de gemeente bezoeken ouderen. Naast de inloopvoorzieningen is er in Lichtenvoorde een dorp- en

stadskamer voor de Gcz-doelgroep.
o Mantelzorgunits komen slechts incidenteel voor. Dit is maatwerk en wordt als zodanig besproken door de gemeente en Prowonen.

. De gemeente en Prowonen werken samen aan een goede toegankelijkheid van de woning, de woonomgeving en het complex. De
betaalbaarheid van de woning blijft een belangrijk vertrekpunt.

. De werkwijze 'uitstroom uit beschermd wonen'(in 2019 door alle Achterhoekse gemeenteraden geaccordeerd) wordt door alle
deelnemende partijen ondersteund. De gemeenten zorgen voor een gezamenlijk meldpunt. De woningcorporaties huisvesten
gezamenlijk ongeveer 100 uitstromers per jaar in de regio. Daarbij letten de corporaties op de verdeling van deze doelgroep over de
gemeenten.

. woningzoekenden die via Thuis in de Achterhoek een urgentie hebben gekregen krijgen binnen 6 maanden een woning aangeboden.
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Wat gaan we doen?
14, Prowonen en De Woonplaats leveren een actieve bijdrage aan het behalen van deze taakstelling. De gemeentelijke taakstelling

betreft het aantal te huisvesten personen:
o In 2021 zijn dit 23 personen (1e helft).
o In 2020 waren dit 10 personen (le helft) + 11 (2e helft) personen,
o In 2019 waren dit 14 (1e helft) + 11 (2e helft) personen
o In 2018 waren dit 23 (1e helft )+ 19 (2e helft) personen

Door het wegwerken van achterstanden bij de IND is de taakstelling in 2021 substantieel hoger. In de le helft van het jaar zijn dit 23
personen. Samen zoeken partijen naar passende oplossingen, waarbij aandacht blijft voor de kansen van regulier woningzoekenden.

15. Naast de regulier woningenzoekenden is in 2021 de taakstelllng hoger en vragen ook andere specifieke doelgroepen om passende
huisvesting (zoals spoedzoekers, arbeidsmigranten, etc.). Door deze extra vraag neemt de druk op de woningmarkt verder toe. Dit is
van invloed op de slaagkansen van regulier woningzoekenden.

De huurdersvereniglng maakt zich zorgen over de grootte van de groep die via bemiddeling een woning krijgt toegewezen, De
Achterhoekse corporatles hanteren als richtlijn dat het aantal bemiddelingen niet meer dan 20íilo bedraagt, terwijl de
huurdersverenlglng liever ziet dat dit 1006 is. In 2021 blijven we met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen, de maatregelen om
de druk op de woningmarkt te verlichten en of dit voldoende effed heeft.

16. De gemeente ondeeoekt of er in regionaal verband behoefte ls aan pauzewonlngen voor mensen die niet in aanmerking komen voor
urgentie en nlet kunnen terugvallen op hun netwerk. Het inrichten van een pilot kan een vervolgstap zijn.

17. De gemeente stelt begin 2021 het beleid vast voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente informeert de
huurdersvereniging en ProWonen inhoudelijk hierover, zodra het beleid is vastgesteld.

18. De gemeente heeft de voorwaarden voor woonwagens bepaald en is bereid om mee te werken aan de realisatie van 3-5
woonwagens in Groenlo. Er is nog geen concrete vraag voor Lichtenvoorde. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit geagendeerd voor
het bestuurlijk overleg met Prowonen.

11



zÍ

'uaJelse^u!
uel pualàapuaFol uauo/!\oJd ua uapnoq uee leàpJoo^ laerf,ueuu oples Jad Ja sJapJnnq 9p lPp s! ua[l]ed uassnl lundla4rs^ laH

'uelz lee6 In re (a!p!sqnsJg^9l6nJol) 6u!F6aJ aMnolu uaa ap aoq l[lFptnpuo 6ou luaLlolu llp do s! laH uala.]dsaq al Jee)ila teur ZZOZ
pule 6u!la6sJs6upaples ap ue^ uallojra ap uaàoJdsa6Je s!J3 EZOZ Jad 6u!le6ers6uUeples ap ue^ Mno(Ue ap laur uapnoqa6 6u!ualeJ

sr urJàrH 'plo$a6do ptalaq Mna!u OZOZ u!Joorua!q s! (IuaueS) ue6u!6!uale^sJepJnnq el[llueLUEzà6 ep leur 6uru.rurèlsJp uI slU!qrsà6
JooNeep ouluoM ap sllru 'iEulzlnqJe [!q ue uapaÍo.ld ue^ 6ulJgo^lln ap [!q '6eeJ^uee slsnpl^rpu! do uslouedauuoz lsleeld uouol oJd .

'Eul^alaq]JoJruof ua leeur[luauu!q puoza6 uaa '6eJpa6uooM 6!u!nze!tueue .]oo^ lqrepupe U[llq Jf 'uàlzJoo^
elglLureM ue^ ua6uluoM uro uaàaluqral aMnalu laur ueuo^ oJd }reàlueuilJàdxe uauuoJqe!6Jauo gurezrnnp Jeeu 6ue6Jo^o ap JooA .

'ue6lo^do uallnz laus 6ou ree[ uan opuau]o)i ap Jee)lla la!uqlolallellelsu! ap u! solle^ouu! lep
sr 6u[qrEMra^ ap lepu]o 'praspstpb leeu.rlxeu llqfs op FJaa lpJoM ua6uluoM apuee]saq [!q 'sooFe6pJee MnoqMnàlu lMnoq ueuo^ oJd .

']saqse ue^ uaJaues ua uàJeprlMJe^ làl.l uà ua6uluoM ue^ ugleur ru^se6pJeP loq 'uguoM slnql
6!pue$Jlaz Ja6uel laq 'larldepeleeLu!ll lol srlEpJ u! 6ul^o6uroJaal alsls4 Ep 'p!gqt!eeznnp ap azfrM oleJ6alu! JaouJ do so!les!ue6ro

llJoJd-uou 6u!uels6ulJelnurlls ap ua 6u!ua'l uEuoM 6!pus$aqlsu.rolaol 6u!la6al apMnoruJa^ ap laur traelnL!lls aJlag lsoo aluaaluao aO .
'elllsueJlgl6raug epua6es6uuao^l!n alpuol6aJ ap laur 6uequalues u! sJapel lpalq eJleg lsoo elllsupJlg!6Jeuf Epue6es6u!Jeo^l!n eO .

uelirdrlr .6prÈ..H

'(uaàep)Faqse ue^ uaJaues tèH .
'6u!6Ppltn

06!]]ld uaa luau6as aJalln)!Upd laq eujeu laur uo peeJJoo^EuluoM apueeFaq op ue^ uauJezJnnpJa^ laq luuo^ MnoqMnoru lseeN o
'uap-ioM pureezJnnpJa^ a!p ua6u!uoM ue^ uapnoq reeqlePleq pue^trlq leq roo^ llald 6u!6!ueJa^sJàprnnq eo o

'O€OZ ul V laqela!6Jaua plapptuaO ua g laqela!6Jaua leeururr.l, s!
dels apua6lo^ (f, lèqp'l pno) 8'Í uep Ja6el xspuFalbJoua uaa uauo^ oJd ue^ ua6uluoMJnnq ep ue^ 0/606 leeuilulu.r Uaaq OZOZ pull

'0s02 u! sJapJnnq Jeeq Joo^ leeur!lïuauulq puoze6 ueà làur ueouruoM areqleeFq ',aolulnzgr6.reua Jaaz Jeeu aol »uaru\ uauo/\ ord o
'uaàlaMdo az sle

uallnJq.le^ e!6ràug lao^ua^a ua^[upsq uo uo6uruoM ulJeeM 'O€OZ u! )iaoqJàlqf,V eleJlneue!6Jauà uee.]eEU aol ]lJèM alueaure6 aO o
:snfoj ua6ro azuo )lo ]auJ 'uaàJaM upe uauiEs eMJPEM e^e6do a6uet6upl asrol uag luJro^ a^e6dosplaqLrrepzrnnp eloJ6 àO .

r.l que elÍlluaurazae

plequreezJnnc 's



Prestatieafsp ra ken 2O2l

Wat gaan we doen?
19. Prowonen treft in 2021 onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen. Een overzicht van de werkzaamheden is opgenomen in

bijlage 1.

20. ProWonen zorgt, voor zover aanwezig, voor verwijdering van de bedoelde asbestdaken in haar vastgoed

21. De gemeente stelt ook in 2021 de lokale energiesubsidie weer beschikbaar voor eigenaar bewoners. Er is in totaal zo'n € 95.000
beschikbaar ( € 75.000 uit 2021 en € 20.000 uit 2020) beschikbaar via de subsidieregeling verduurzamen woningen.

Daarnaast heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor de RREW-subsidieregeling. De aanvraag omvat minimaal 1.000
wonlngen, waarvan minimaal 5096 huurwoning moet zijn, per woning is e 100,- beschikbaar. In 2021 wordt dit verder opgepakt

22. Nieuwbouw Broekboomstraat: in deze pllot worden verschlllende alternatleve duurzame warmte opwekkers toegepast. De
resultaten worden gemonitord en de pilot geëvalueerd. De uitkomsten worden gedeeld met gemeente en huurdersvereniging
(commlssie duurzaamheid).

23. De gemeente werkt binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om zo meer inzicht te krijgen waar hoge temperaturen, droogte en
overvloedig water binnen de gemeente Oost Gelre de meeste impact hebben. Doel is het toekomstbestendig maken van een wijk.
In de uitvoering wordt op relevantie onderdelen samengewerkt met Prowonen. De huurdersvereniging wordt gedurende het proces
geïnformeerd.

24, De gemeente werkt aan de Transitievisie warmte. Daarna wordt de visie uitgewerkt in uitvoeringsplannen op wijkniveau. De
gekozen warmtebronnen zijn van invloed op de te treffen energiebesparende maatregelen. De gemeente deelt de informatie met de
huurdersvereniging en Prowonen en betrekt hen tijdig in het proces.

25. De gemeente overlegt met het Verduursaam energieloket over de inzet van energiecoaches. In overleg met de Huurdersvereniging
Lichtenvoorde wordt bekeken op welke wijze dit het beste kan gebeuren, om zo aan te sluiten bij de behoeften van de huurders. In
2021 wordt hier samen verder aan gewerkt.
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Prestatieafspra ken 2O2l

Wat gaan we doen?
1. In de kleine kernen worden op basis van de Visie Kleine kernen de nieuwe plannen voor koopwoningen verder uitgewerkt. Het gaan

om de volgende locaties: Lievelde (Park Vossenburcht 16 woningen), lYariënvelde (Hof aan de Boog 14 woningen), Harreveld:
Looweg 12 woningen. Verder wordt gedacht aan de volgende locaties: Lieveldei (woondroebel Kloezedijk), lYariënvelde (café
Heutinck), Vragender (Sint-Antonius van Paduakerk en Kapelweg) en Zieuwent (Werenfriedstraat).
De plannen worden de komende drie jaar gerealiseerd.

2. De gemeente werkt verder aan het vormgeven van de Omgevingsvisie.

3. ProWonen heeft periodieke afstemming met de voorzitters van de dorpsbelangenorganisaties (dbo's).

4. Er worden jaarlijks wijkschouwen georganiseerd waarin per wijk of buuÉ samen met de bewoners en organisaties wordt bekeken
hoe de situatie is en welke acties ondernomen moeten worden. De huurdersvereniging neemt hiervoor het initiatief en organiseert
de wijkschouwen in samenwerking met Prowonen en de gemeente.
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I

Kern Totaal

Lichtenvoorde 1

Harreveld 1

Lievelde 1

Mariënvelde 1

Vraqender 2

Zieuwent 2

Totaal I
Tabel 3. Woningen van ProWonen in de gemeente Oost Gelre aangewezen voor vrije verkoop

r

Lichtenvoorde: Locatie Hamalandschool Seniorenwoningen 9

Lichtenvoorde: onderzoek tijdelijke huisvesting tijdelijk 4

Groot Onderhoud 2O2L (incl. overloop 2020)

Lichtenvoorde : Va rkensma rkt Appartementen 55

Lichtenvoorde : Breugel hof/Ru bensstraat Eengezinswoningen 27

Lichtenvoorde : Hecki nckstraat/Stari ngstraat Eengezinswoningen 62

Lichtenvoorde : Broekboomstraat Appartementen B

Lichtenvoorde: Esstraat 6 (1-16) Appartementen t2

Lichtenvoorde : Bleekwal Appartementen 16

Zieuwent : Werenfriedstraat Seniorenwoningen 12

Zieuwent: Waareise Gezinswoningen 5

Tabel 4. Geplande onderhouds- en verduurzamingsprojecten in 2021

T7

Projecten 2021 (incl. overloop 2O2O) Woningtype Aantal woningen


