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Prestatieafspraken 2018 

 

De gemeente Harderwijk, vertegenwoordigd door de heer J. de Jong, handelend ter 

uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 28 november 2017, nummer 

h 170059662  

 

Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.), vertegenwoordigd door de heer D. 

Deirkauf,  

 

Stichting Huurdersorganisatie Woonwijs, vertegenwoordigd door mevrouw M. van Prooijen, 

 

Stichting Omnia Wonen, vertegenwoordigd door mevrouw M. A.J. Govers,  

 

Stichting UWOON, vertegenwoordigd door mevrouw M.C.F. van Balen-Uijen, 

 

zijn voor het kalenderjaar 2018 het volgende overeengekomen: 
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Betaalbaarheid  
De corporaties geven hun streven om de woningen betaalbaar te houden vorm langs twee 
lijnen:  

 een gematigde huurverhoging: de huurverhoging wordt jaarlijks in overleg met de 
huurders bepaald 

 het zogenoemde streefhuurbeleid: de gewenste opbouw van het bezit naar 
huurprijsniveau die men wenselijk acht en waar men bij mutatie naar toe wil 
werken.  

 
Het doel van dit beleid is dat er voldoende passende huurwoningen beschikbaar komen 
voor mensen met een laag inkomen. 

 
UWOON/Omnia Wonen 

● monitoren of hun streefhuurbeleid in de praktijk ook naar verwachting functioneert.  
● de hiervoor benodigde informatie wordt ontleend aan de rapportages over de 

woonruimteverdeling 
● leveren jaarlijks een tabel met de huurprijsopbouw in relatie tot de huurprijsopbouw 

op grond van het streefhuurbeleid; op deze wijze wordt zichtbaar in hoeverre de 
gewenste opbouw (al) bereikt is 

 
Gemeente 

 geeft uitvoering aan de Nota bestaanszekerheid en inkomensondersteuning 
 

 

Beschikbaarheid  
Uitgaande van de ambitie om de slaagkansen te verhogen naar 40% streven partijen naar 
het verruimen van het aanbod in de sociale huursector. Dit kan via nieuwbouw, 
woningsplitsing, transformatie, bevorderen uitstroom of via tijdelijke huisvesting. 

 
UWOON/Omnia Wonen 

● monitoren de slaagkansen van de onderscheiden groepen woningzoekenden  
● de hiervoor benodigde informatie wordt ontleend aan de rapportages over de 

woonruimteverdeling 
 
UWOON/Omnia Wonen/Gemeente/Huurders 

● onderzoeken in 2018 de mogelijkheden om ‘spoedzoekers’ (geen urgentie, maar 
wel dringend een woning nodig) sneller een woning aan te bieden via het 
woonruimteverdeelsysteem  

● In 2018 gaat een werkgroep de mogelijkheden verkennen om de uitstroom uit de 
sociale huursector te bevorderen. De werkgroep komt in 2018 met minimaal 1 
concrete maatregel 

● Partijen onderzoeken of de toewijzing van sociale huurwoningen die in opdracht 
van marktpartijen zijn gerealiseerd, kan verlopen via het portaal 
www.hurennoordveluwe.nl. Op die wijze komt dit extra aanbod ook tot uiting in de 
slaagkansen 

 
UWOON (onder behoud van positieve besluitvorming) 

● start in 2018 met de bouw van 32 appartementen aan de J.P. Heyelaan  
● verwerft in 2018 een project van16 woningen aan de Marnixstraat (turnkey) 
● rondt in 2018 de planontwikkeling af voor de locatie ’t Schild (50 woningen) 
● onderzoekt in 2018 de mogelijkheden voor een project van (begeleid) wonen en 

http://www.hurennoordveluwe.nl/
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werken in combinatie met vervangende ruimte voor het Talenthouse 
● levert in 2018 een inspanning om in de volgende deelfasen van Harderweide 

sociale woningbouw te realiseren 
● realiseert de eerste tijdelijke woonunits op het Struikterrein 

 
Omnia Wonen 

● start in 2018  met de bouw van woningen op de locatie Boerhaavelaan/Graaf 
Ottolaan (50 woningen)  

● in principe is Omnia Wonen niet voornemens woningen te realiseren in 
Harderweide 

● realiseert de eerste tijdelijke woonunits op het Struikterrein  
 

 

Duurzaamheid.  
De gemeente heeft de ambitie om in 2031 een CO2 reductie van 45 % te behalen ten 
opzichte van 2010 en ziet hierbij het verduurzamen van de sociale voorraad als belangrijk 
speerpunt. Corporaties onderschrijven het belang van klimaatdoelstellingen.  

 
UWOON/Omnia Wonen/gemeente/huurders 

 corporaties maken een plan van aanpak voor de route naar CO2 neutraal en 
zoeken naar afstemming met gemeentelijk beleid en uitvoeringsagenda 

 
UWOON 

● zal in 2018 aan 173 woningen maatregelen treffen die leiden tot een reductie in het 
energieverbruik. Het  gaat om diverse maatregelen in de schil 

● continueert in 2018 de inzet van energiecoaches 
● continueert in 2018 het aanbod van zonnepanelen voor huurders 

 
Omnia Wonen 

● legt in Harderwijk geen prioriteit bij investeringen in duurzaamheid, omdat haar 
voorraad al op het ambitieniveau zit 
 

 

Huisvesten urgente doelgroepen  
Partijen voelen zich samen verantwoordelijk voor de huisvesting van urgente doelgroepen. 
Om het woningtekort snel op te lossen spannen partijen zich in om alternatieve 
woonvormen te ontwikkelen. Deze zijn bedoeld voor spoedzoekers, starters en 
vergunninghouders. Verder is er aandacht voor de stagnerende uitstroom van cliënten uit 
een zorginstelling, zoals beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.  

 
UWOON/Omnia Wonen/Gemeente  

● spannen zich in om maximaal 100 eenheden flexwonen te realiseren op het 
voormalig Struikterrein, waarvan 50 in 2018 en afhankelijk van de behoefte nog 
eens 50 in 2019 

● spannen zich in om 4 maatwerkwoningen te realiseren in Harderwijk. De gemeente 
levert de grond en de corporaties dragen zorg voor de exploitatie van de units. 

● in 2018 stellen de partijen het percentage bijzondere toewijzingen vast voor de 
komende periode 

● twee derde van de bijzondere toewijzingen verloopt via de Centrale Uitstroom 
Commissie  
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● spannen zich in om aan de taakstelling voor statushouders te voldoen. In 2018 
gaat het om 64 personen (voorlopige inschatting) 
 

UWOON/Omnia Wonen 

 stellen in 2018 6 woningen extra beschikbaar voor de uitstroom beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang (conform de regionale afspraken). Dit aantal maakt 
deel uit van het jaarlijkse quotum bijzondere toewijzingen.  

 
Gemeente 

 onderzoekt in samenwerking met zorginstellingen de aard en omvang van de 
groep jongeren (18+) die moet uitstromen uit een jeugdinstelling en zelfstandige 
woonruimte nodig heeft.  
 

 

Wonen met zorg en ouderenhuisvesting  
Het langer zelfstandig blijven wonen van mensen met een lichte tot matige beperking 
brengt een grote opgave met zich mee voor alle betrokken partijen, waaronder de 
gemeentelijke overheid. 

 
UWOON/Omnia Wonen /Gemeente  

● onderzoeken in 2018 of de informatievoorziening over woningen die geschikt zijn 
voor ouderen, verbeterd kan worden. Het gaat dan om de totale woningvoorraad in 
de gemeente 

 
UWOON 

● voert vraaggericht (kleine) woningaanpassingen uit (op aanvraag bewoner) bij 
woningen binnen een straal van 600 meter van een supermarkt en waarbij een 
sprong in toegankelijkheid bereikt kan worden 

 
Omnia Wonen 

● voert vraaggericht (kleine) woningaanpassingen uit 
 

 

Herstructurering, renovatie en kwaliteitsverbetering  
Partijen zijn zich goed bewust dat er een spanningsveld ligt tussen woningverbeteringen 
en betaalbaarheid. Toch is kwaliteit van de woning cruciaal voor de tevredenheid van de 
bewoner over diens woonsituatie. 

 
UWOON/Gemeente 

● werken samen aan de voorbereiding van het herstructureringsplan voor 
Tinnegieter (Margrietlaan en Marijkelaan) en streven er naar dit proces in 2018 af 
te ronden 

 
Omnia Wonen 

● heeft geen plannen 
 
Gemeente 

● neemt het initiatief voor een (jaarlijks) overleg om renovatie- en 
herstructureringsplannen van de corporaties en de plannen van de gemeente voor 
onderhoud en aanpassing van de openbare ruimte (beter) op elkaar af te stemmen 
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● reserveert budget voor verhuiskosten en herinrichtingskosten voor wisselwoningen 
 

 

Leefbaarheid  
Samen met bewoners en andere samenwerkingspartners werken partijen aan een 
schone, en veilige woonomgeving. De partijen werken daarbij gebiedsgericht, integraal en 
oplossingsgericht aan leefbare buurten.  

 
UWOON/Omnia Wonen/Gemeente 

 vroegsignalering psychiatrie: er is behoefte aan een herkenbaar aanspreekpunt in 
de wijk. De partijen onderzoeken in 2018 waar de verantwoordelijkheden liggen en 
hoe die het best vastgelegd kunnen worden  

 
UWOON 

 levert in 2018 een financiële bijdrage aan Buurtbemiddeling 

 werkt in projecten samen met maatschappelijke partners, o.a. op het gebied  van 
reclassering, vluchtelingen, overlast, dak- en thuislozen, mensen met 
psychiatrische stoornis 

 geeft, waar nodig, uitvoering aan het hennepconvenant 

 heeft een signalerende functie en werkt samen bij het HK-team 

 
Omnia Wonen  

 levert in 2018 een financiële bijdrage aan Buurtbemiddeling 

 zoekt toenadering bij de betreffende wijkteams waar zij bezit heeft 

 geeft -waar nodig- uitvoering aan het hennepconvenant 
 
Gemeente 

 continueert de financiële ondersteuning van de bewonersinitiatieven 

 geeft uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 

 op verzoek van de corporaties onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om het 
Damocles-beleid te evalueren 
 

 

 




