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2. Samenwerking en rollen  

De samenwerking tussen de gemeente, ProWonen en Huurdersvereniging Lichtenvoorde 

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, van de corporatie dat zij goed beargumenteert en transparant aangeeft 

welke bijdrage zij aan die doelen wil en kan leveren en van de huurdersvereniging dat zij 

kritisch meedoet aan het opstellen van de doelen, de bijdrage van de corporatie hieraan 

en de effecten voor de huurders. In de gemeente Oost Gelre is naast ProWonen collega-

corporatie De Woonplaats actief.  

 

Meerjarige afspraken 

De volgende meerjarige afspraken zijn gemaakt over de overlegstructuur: 

• In de periode maart tot juni hebben de gemeente, ProWonen en 

Huurdersvereniging Lichtenvoorde overleg over actuele thema’s, waaronder 

projecten voor dat jaar door de gemeente, de marktsituatie etc. ProWonen neemt 

hiervoor het initiatief. 

• 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 Lichtenvoorde 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.  

• Op het gebied van wonen en zorg neemt ProWonen, maandelijks, deel aan het 

kernteamoverleg en zo nodig aan het multidisciplinair overleg. 

• ProWonen en de gemeente nemen deel aan het Platform overleg Wonen Welzijn 

en Zorg om invulling te geven aan nieuw te ontwikkelen initiatieven en het 

definiëren van randvoorwaarden die nodig zijn om langer zelfstandig thuis wonen 

te stimuleren. 

• Minimaal twee keer per jaar vindt er ketenoverleg plaats door de gemeente, 

ProWonen, De Woonplaats, SDOA en Vluchtelingenwerk waarin de samenwerking 

wordt geëvalueerd. 

• ProWonen en de gemeente informeren elkaar gedurende het jaar tijdig over 

voorgenomen relevante ontwikkelingen zoals projecten, activiteiten en fysieke 

maatregelen in buurten. De huurdersvereniging wordt tijdig geïnformeerd over de 

voor haar relevante ontwikkelingen door ProWonen.  
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3. Ontwikkeling woningvoorraad 

Opgave en meerjarige afspraken  

De samenstelling van de bevolking in de gemeente Oost Gelre verandert en gaat ook de 

komende tien jaar sterk veranderen. Na een daling van de bevolking in de economische 

crisisjaren is er vanaf januari 2015 een herstel zichtbaar. De vergrijzing zet door. Nieuwe 

behoefteprognoses laten zien dat de bevolkingsomvang minder en later zal plaatsvinden 

dan eerder gedacht.  

 

Meer dan 97% van de woningen die de komende jaren nodig zijn staan er al. Wel lijkt er 

nog een beperkte groei nodig in de sociale huurwoningen voorraad in Lichtenvoorde.  

Omdat er op termijn minder woningen nodig zijn zetten we ons extra in om de bestaande 

voorraad woningen zo goed mogelijk te benutten, maar waar nodig kijken we ook naar 

nieuw te ontwikkelen locaties. De Regionale Woonagenda Achterhoek geeft aan dat er in 

de gemeente Oost Gelre nog ruimte is om 257 woningen toe te voegen in de periode tot 

2025. De totale netto plancapaciteit is 603 woningen. De grootste uitdaging voor de 

komende jaren is te anticiperen op de afname van de vraag op termijn, zonder daarmee 

de huidige vraag uit het oog te verliezen.  

 

Regionaal en lokaal wordt onderkend dat er capaciteit nodig is om (toekomstig) 

leegstaand vastgoed (o.a. winkels en maatschappelijk vastgoed) te transformeren. 

Vooral in de centra van de kernen (met beeldbepalende plekken) is dit een 

aandachtspunt, waarmee ongewenste leegstand, die tot verpaupering kan leiden, wordt 

voorkomen. Een visie op de langjarige gewenste stedenbouwkundige kwaliteit en goede 

ruimtelijke ordening is daarbij van groot belang. 

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• De gemeente betrekt ProWonen en de huurdersvereniging tijdig bij nieuwe 

behoefteprognoses en inzichten. Deze nieuwe prognoses en inzichten worden 

onder meer gedeeld tijdens het jaarlijkse overleg over actuele thema’s. 

• Op 1 januari 2018 had ProWonen 1.217 huurwoningen in de gemeente Oost 

Gelre, waarvan 678 eengezinswoningen, 585 nultrede woningen en 37 

appartementen zonder lift. In 2017 zijn er 3 woningen teruggekocht via Te Woon 

en 2 verkocht. Er zijn geen woningen nieuw gebouwd of gesloopt. De 

woningvoorraad van ProWonen over haar hele werkgebied blijft tot 2025 gelijk. 

Per kern zijn er echter verschillen. Op korte termijn is er nog behoefte aan extra 

huurwoningen in Lichtenvoorde, op langere termijn is er minder vraag naar 

(huur)woningen. 

• ProWonen hanteert een zeer beperkt verkoopprogramma. Bij uitzondering worden 

woningen verkocht, bijvoorbeeld om strategische redenen zoals versnipperd bezit 

of omdat huurders nog het recht van koop hebben. Daarnaast heeft ProWonen via 

Te Woon woningen verkocht, deze woningen koopt ProWonen terug als de huidige 

bewoners de woning willen verkopen. Na terugkoop worden de woningen weer 

verhuurd. In de kleine kernen heeft ProWonen 6 woningen aangewezen voor vrije 

verkoop en er zijn 11 woningen (in Harreveld en Zieuwent) waar de huidige 

bewoner het recht heeft om via Te Woon de woning te kopen. 

• Partijen houden elkaar op de hoogte en informeren elkaar tijdig over de planning 

van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten en verbeter- en 

onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte zodat waar mogelijk 

planningen en werkzaamheden op elkaar afgestemd kunnen worden. Bijvoorbeeld 

door te werken met vaste contactpersonen.  
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Prestatieafspraken 2019 

 

Nr. Afspraak Initiatief 

2.  De druk op de sociale huurwoningmarkt in Lichtenvoorde is 

toegenomen. Het aantal reacties op een woning stijgt en de 

inschrijf- en zoektijden lopen op. Dit vraagt voor de korte 

termijn om maatregelen, zodat alle groepen (jongeren, 

gezinnen en ouderen) gelijke kansen maken op een 

woningen en de mogelijkheid hebben om hun woonwens 

binnen een redelijke termijn te realiseren. Hiervoor werken 

de gemeente en ProWonen in 2019 aan de volgende 

actiepunten:   

a. Broekboomstraat: Begin 2019 zijn de procedures 

doorlopen en kan gestart worden met de bouw van 

de 4 eengezinswoningen.   

b. Dijkstraat: Indien ProWonen kan bouwen aan de 

Dijkstraat/Koemstraat spannen beide partijen zich in 

om in 2018 zo spoedig mogelijk te starten met de 

voorbereidingen en de bouw van de woningen.   

c. Overleg tussen gemeente en ProWonen over nieuw 

te ontwikkelen woningbouwlocaties in de kern 

Lichtenvoorde.  

d. ProWonen en de gemeente overleggen over 

aanvullende maatregelen om de extra vraag van de 

komende jaren op te kunnen vangen.  

Gemeente- 

ProWonen 
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4. Bereikbaarheid, betaalbaarheid en financierbaarheid  

Opgave en meerjarige afspraken  

Het belang van evenwicht tussen vraag en aanbod op de sociale huurwoningmarkt in 

Oost Gelre wordt door ProWonen, gemeente en Huurdersvereniging Lichtenvoorde  

onderschreven. Uitgangspunt is dat een actief woningzoekende binnen gemiddeld 12 

maanden een sociale huurwoning kan vinden. 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: 

• De kans om een passende woning binnen een redelijke termijn te vinden is voor 

alle partijen een belangrijk thema. We streven voor mensen die actief op het 

woningaanbod van ProWonen reageren naar een gemiddelde maximale zoektijd 

van 12 maanden. Bij specifieke kwaliteitsvragen kan de zoektijd langer zijn, 

afhankelijk van het aantal vrijkomende woningen. 

• ProWonen baseert de doelstellingen1 van haar huurbeleid (zie bijlage 1) op de 

inkomens van actief woningzoekenden. Waar nodig worden de streefhuur-

percentages aangepast om zo voldoende woningen in een bepaald huursegment 

beschikbaar te hebben.  

• Gemeente stelt voor de betaalbaarheid een Starterslening beschikbaar via het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

 

Prestatieafspraken 2019  

Nr. Afspraak bereikbaarheid, betaalbaarheid en 

financierbaarheid 

Initiatief 

3.  In 2019 voert ProWonen, net als de afgelopen jaren, een 

gematigd huurbeleid. Dit stemt ProWonen af met de 

huurdersvereniging. 

ProWonen 

4.  Gemeente spant zich in om Nieuwmarkt, fase 3 te 

versnellen. Het is een project van een externe partij. De 

bouw van 36 huurappartementen op deze locatie is van 

invloed op de vraag naar huurwoningen en de opgave van 

ProWonen.  

Gemeente 

 

 

  

                                           

 

 

 
1 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.  
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5. Wonen en zorg 

Opgave en meerjarige afspraken  

Mensen wonen langer zelfstandig (in hun eigen huis). Niet alleen ouderen, maar ook 

jongere mensen met een zorgvraag (lichamelijk en/of verstandelijk beperking of 

psychiatrische problematiek). Een woning die daarvoor geschikt is en een goed 

toegankelijke woonomgeving helpt om dit op een zo veilig mogelijke manier te 

realiseren. Een deel van de zorgvragers woont intramuraal.  

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• Ouderen blijken om meerdere redenen minder verhuisgeneigd te zijn dan eerder  

gedacht. Bij de keuze om te blijven wonen of te verhuizen naar een nultrede 

woning spelen keuzevrijheid en eigen regie een belangrijke rol. Het langer 

zelfstandig wonen vraagt veel vaker aanpassingen in de bestaande voorraad. 

ProWonen heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het uitbreiden van het 

aantal nultredewoningen.    

• De gemeente informeert ouderen met een zorgvraag actief over de mogelijkheden 

om langer zelfstandig te blijven wonen. Het WMO team heeft hierbij een 

signaalfunctie als er specifieke zorg nodig is.  

• ProWonen meldt bij het WMO-loket als er aangepaste woningen vrijkomen.  

• Naast WMO-gelden om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken, biedt de 

gemeente een subsidie en lening voor aanpassingen. Huurders van ProWonen 

kunnen via ‘Wonen naar Wens’ hun woningaanpassing realiseren. Er is incidenteel 

vraag naar mantelzorgunits. Per situatie overleggen ProWonen en de gemeente 

over de mogelijkheden om hier aan tegemoet te komen.     

• De gemeente werkt in het netwerk kwetsbare ouderen samen met de  

wijkverpleging, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en ziekenhuis. Verder 

bezoeken de ouderenadviseurs ouderen, zijn er inloopvoorzieningen in elke kern 

voor ontmoeting en is er in Lichtenvoorde een dorp- en stadskamer voor de GGZ-

doelgroep. 

• ProWonen werken samen met de gemeente aan goed toegankelijke 

appartementencomplexen voor senioren met voorzieningen rondom en in de 

algemene ruimten die aansluiten bij de hedendaagse maatstaven om langer 

zelfstandig te kunnen wonen. Denk aan scootmobiel stallingsplaatsen, 

toegangspaden en automatische deuropeners. De betaalbaarheid van de woning 

blijft hierbij een belangrijk vertrekpunt.  

• De gemeente en ProWonen conformeren zich aan de afspraken die in regionaal 

verband worden gemaakt, betreffende de uitstroom uit Beschermd Wonen.  

• Gemeente bespreekt met zorgpartijen hun huisvestingsbehoefte. Op verzoek 

denkt ProWonen mee in oplossingsrichtingen.  

• ProWonen organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de vrijwillige 

woonconsulenten van de gemeente Oost Gelre waarin onder andere de werkwijze 

van ProWonen, het woningaanbod en de woningtoewijzing aan bod komen.  
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Prestatieafspraken 2019 

Nr. Afspraak  ouderenhuisvesting Initiatief 

5.  Careaz, ProWonen en de gemeente werken gezamenlijk 

aan een plan om de locatie Antoniushove en de daarom 

heen liggende woningen van ProWonen een 

toekomstbestendige invulling te geven.  

Gemeente 

ProWonen 

Careaz 

6.  Gemeente Oost Gelre is in 2015 gestart met de werkgroep 

toegankelijkheid openbare ruimte. In deze werkgroep zijn 

ervaringsdeskundigen uit de gemeente vertegenwoordigd. 

Deze werkgroep richt zich op de inrichting van de weg, 

bewustwording en toegankelijkheid van openbare 

gebouwen en evenementen. Daarnaast worden lokale 

ontwikkelingen in de gaten gehouden op het gebied van 

toegankelijkheid. De werkgroep is betrokken bij de 

afspraak over toegankelijkheid van de woonomgeving bij 

appartementgebouwen. In 2019 stelt de gemeente subsidie 

beschikbaar voor semi openbare ruimten. 

Gemeente 

 

7.  Langer zelfstandig wonen is een actueel thema. Prettig en 

veilig kunnen (blijven) wonen op een plek waar iemand 

zicht 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.  

In 2019 werkt ProWonen aan:  

a. oudere huurders persoonlijk en actief te informeren 

over de mogelijkheden die er zijn om zelfstandig te 

blijven wonen, inclusief het waar nodig en gewenst 

ondersteunen van de latente verhuisbehoefte. 

b. aan te sluiten bij gemeentelijke initiatieven op dit 

thema. 

c. aanvullend te zijn op het gemeentelijke WMO beleid.   

d. het realiseren van scootmobiel oplaad- en 

stallingsplaatsen in de Patronaatshof in 

Lichtenvoorde.  

ProWonen 

8.  We brengen gezamenlijk in kaart welke afspraken er 

rondom de WMO zijn gemaakt tussen ProWonen en de 

gemeente en welke regelingen er zijn voor wooneigenaren 

en huurders. Deze afspraken en regelingen gaan we in  

2019 actualiseren en verbeteren.  

Gemeente/ 

ProWonen 
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6. Huisvesting met extra aandacht 

Opgave en meerjarige afspraken  

Naast regulier woningzoekenden zijn er mensen waarbij de huisvesting extra aandacht 

vraagt. Sociaal of medische omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor een urgente 

woonvraag. Voor deze mensen is het van belang dat de wachttijd beperkt is. Op basis 

van een urgentieverklaring bij Thuis in de Achterhoek komen deze mensen met voorrang 

in aanmerking voor woonruimte.  

 

Daarnaast is er een toenemende vraag van mensen met een kwetsbare positie op de 

woningmarkt, zoals mensen met psychiatrische achtergrond, kwetsbare jongeren en 

ouderen die zorg nodig hebben en vergunninghouders. ProWonen zet in op betaalbare, 

passende woningen voor deze verschillende doelgroepen. De gemeente zorgt waar nodig 

(via de zorgaanbieders) voor ondersteuning en begeleiding. 

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

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

krijgen binnen zes maanden een woning aangeboden. 

• 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 gemeente, ProWonen en De Woonplaats dragen samen zorg voor het behalen 

van de gemeentelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders. Het realiseren 

van de taakstelling gebeurt op verantwoorde wijzen, waarbij ook andere 

woningzoekenden niet uit beeld raken. Vergunninghouders worden gezien als 

urgent woningzoekenden.  

• 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.  

• De gemeente Oost Gelre heeft in Lichtenvoorde een lokaal informatiepunt voor 

Vreemdelingen (VIP) ingericht. 

 

Prestatieafspraken 2019  
Nr. Afspraak  Initiatief 

9.  Het realiseren van de taakstelling huisvesting 

vergunninghouders is een verantwoordelijkheid van de 

gemeente. ProWonen en De Woonplaats leveren een 

actieve bijdrage aan het behalen van deze taakstelling. 

taakstelling huisvesting vergunninghouders van de 

gemeente. De taakstelling betreft het aantal te huisvesten 

personen: 

• In 2019 zijn dit 14 personen (1e helft). 

• In 2017 was dit: 23 (1e helft) + 18 (2e helft). 

• In 2018 was dit: 23 (1e helft) + 19 (2e helft).  

Gemeente/ 

ProWonen 

10.  De gemeente bepaalt met externe partners en de regio 

haar standpunt ten aanzien van arbeidsmigranten en 

bespreekt dit met het bedrijfsleven (IKGL). De uitkomsten 

worden teruggekoppeld aan ProWonen, zo nodig vindt er 

aanvullend overleg plaats. 

Gemeente 
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7. Kwaliteit en duurzaamheid (energie en klimaat) 

Opgave en meerjarige afspraken   

In het akkoord van Groenlo is afgesproken toe te werken naar een energieneutrale 

Achterhoek in 2030. In de woonvisie 2016-2025 geeft de gemeente Oost Gelre aan, hier 

graag in voorop te willen lopen.  

 

Eén van de onderdelen 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. Dit doet ProWonen 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). Op 1 januari 2018 stond de teller in de gemeente Oost Gelre 

op 80%. 

 

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 niet in de sociale huur maar in de particuliere sector. 

 

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• Naast het werken aan een energiezuinige woning is de volgende stap de overgang 

naar  overstappen op duurzame energiebronnen. ProWonen bouwt in de  

nieuwbouw gasloos. Daarnaast schenkt ProWonen aandacht aan energiezuinig 

woongedrag, een gezond binnenklimaat en comfortbeleving (ZEN-woning). 

• Maart 2018 is de uitvoeringsagenda Energietransitie Oost Gelre vastgesteld. 

Daarin worden de kaders meegegeven voor de aanpak van de bestaande 

woningvoorraad. Deze moet gelezen worden in samenhang met de regionale 

uitvoeringsagenda energietransitie. 

• Gemeente stelt voor het verduurzamen van verenigingen een Stimuleringslening 

non-profit organisaties beschikbaar via het SVn en een Duurzaamheidslening voor 

particuliere wooneigenaren. 

 

Prestatieafspraken 2019  

 

Nr. Afspraak kwaliteit en duurzaamheid Initiatief 

11.  Gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de lokale 

energiesubsidie weer beschikbaar te stellen (afhankelijk 

van budget).  

Gemeente 

12.  In 2019 starten 3 nieuwe onderhoudsprojecten in  

waarbij ruim 50 woningen ook worden (deels) 

verduurzaamd. Daarnaast is er nog een overloop van 

uit 2018.  

ProWonen 
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13.  ProWonen plaats al enige tijd op individueel verzoek 

van klanten zonnepanelen. In 2019 maakt ProWonen 

een versnelling door bij elke verhuizing, maar ook 

projectmatig standaard zonnepanelen op het dak van 

de woning te leggen als de woning daarvoor geschikt 

is. 

 

Bij het actualiseren van het zonnepanelenbeleid eind 

2018/ begin 2019 is aandacht voor een andere 

toekomstbestendige doorberekening van de 

zonnepanelen. Insteek is dat de zonnepanelen voor de 

bewoners per saldo voordeel opleveren. De 

huurdersvereniging wordt hierbij betrokken.  

ProWonen 

14.  Bij de nieuwbouw aan de Broekboomstraat 

(Lichtenvoorde) worden verschillende alternatieve 

duurzame warmte opwekkers toegepast. Deze pilot 

wordt geëvalueerd en gedeeld met de gemeente en 

huurdersvereniging (commissie duurzaamheid).  

ProWonen 

15.  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. In de 

uitvoering wordt op relevantie onderdelen 

samengewerkt met ProWonen. 

 

In 2019: 

a. werkt de gemeente aan een inventarisatie van 

welke woningen risicovol zijn voor toekomstig 

wateroverlast, hitte en droogte; 

b. worden oplossingen gezocht voor woningen die de 

laatste jaren wateroverlast hebben gehad; 

c. worden klimaatbestendige oplossingen gezocht 

voor de omgang met hemelwater; 

d. ondersteunen gemeente en ProWonen gezamenlijk 

huurders; 

e. communiceren de gemeente en ProWonen, waar 

relevant, gezamenlijk over duurzaamheids- en 

klimaat vraagstukken richting inwoners; 

f. wordt afstemming en samenwerking tussen  

partijen op dit thema verbeterd, bijvoorbeeld door 

middel van vaste contactpersonen. 

Gemeente/ 

ProWonen 
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8. Vitale kernen en leefbaarheid 

Opgave en meerjarige afspraken  

 

Leefbaarheid 

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. 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 2015 ingeperkt.  

 

Maatschappelijk vastgoed 

In Oost Gelre ligt er voor ProWonen in 2018 geen opgave om te investeren in 

maatschappelijk vastgoed.  

 

We hebben de volgende meerjarige afspraken gemaakt: 

• 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, 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. 

• De gemeente Oost Gelre heeft een vrijwillige klussendienst.  

 

Prestatieafspraken 2019 

Nr. Afspraak  Initiatief 

16.  De gemeente levert begin 2019 een ruimtelijke verkenning 

kleine kernen op met een uitvoeringsplan waarin is 

omschreven op welke wijze tot 2025 voorzien wordt in de 

woningbehoefte. Per kern wordt gekeken waar kansen 

liggen en wordt er een strategie geformuleerd met een 

stappenplan. Het doel is om op korte termijn voldoende 

passende woonruimte beschikbaar te stellen. 

Gemeente 

17.  ProWonen vertaalt in 2018 haar portefeuillestrategie naar 

kernenvisies, zowel voor de hoofdkernen als kleine kernen. 

Dit wordt in eerste instantie intern gedaan. Deze interne 

visies worden in 2019 besproken met de gemeente en 

huurdersvereniging. Ook vindt er afstemming plaats met de 

dorpsbelangenorganisaties of een afvaardiging hiervan. 

ProWonen 

18.  Het woonvisietraject ‘Samen op Harreveld’ is uitgevoerd in 

opdracht van de gemeente Oost Gelre en wordt voor 2018 

afgerond. ProWonen heeft hier aan deelgenomen. Er komen 

mogelijk nog acties hieruit voort voor gemeente en 

ProWonen.  

Gemeente/ 

ProWonen 
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Bijlage 1: toewijzingsregels 2019 

Bij toewijzing van woningen moeten corporaties zich houden aan de volgende  

twee regels houden. De genoemde bedragen hebben betrekking op het prijspeil 2019:  

 

a. 80-10-10 regel 

• De inkomensgrens voor woningen tot de huurtoeslaggrens van € 720,42 is  

€ 38.035. Woningcorporaties moeten minimaal 80% van de vrijkomende 

woningen aan deze inkomensgrens toewijzen.  

• Maximaal 10% mag verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tussen  

€ 38.035 en € 42.436.  

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

kan vrij worden verhuurd boven de € 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 aftopgrens. Deze 

huur- en inkomensgrenzen zijn: 

 

Huurtoeslaggrenzen Huurprijs 2019 

Goedkoop: huren tot de kwaliteitkortingsgrens Tot € 422,44 

Betaalbaar: betreft huren tot de aftopgrenzen 

1e aftopgrens (voor 1- en 2 persoonshuishoudens) 

2e aftopgrens (voor 3- en meerpersoonshuishoudens) 

 

Tot € 607,46 

Tot € 651,03 

Middelduur: huren tussen aftopgrenzen en 

huurtoeslaggrens 

Tot € 720,42 

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

 

Huurtoeslagdoelgroepen Inkomensgrenzen 2019 

Eenpersoonshuishoudens  € 22.700 

Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd  € 30.825 

Eenpersoonsouderenhuishoudens € 22.675 

Meerpersoonsouderenhuishoudens  € 30.800 

 

 

c. Streefhuurpercentages huurbeleid  ProWonen 

ProWonen baseert haar doelstellingen voor het huurbeleid op de inkomens van actief 

woningzoekenden. De doelstellingen voor de streefhuurklassen zijn: 

• Goedkoop: minimaal 3% van de woningvoorraad heeft een huurprijs tot de 

kwaliteitskortingsgrens.   

• Goedkoop + betaalbaar: minimaal 66% van de woningvoorraad heeft een 

huurprijs tot de 1e aftoppingsgrens 

• Goedkoop + betaalbaar: minimaal 80% van de woningvoorraad heeft een 

huurprijs  tot de 2e aftoppingsgrens 


