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1. Inleiding
De gemeente, huurdersorganisatie S.H.O.W. en Omnia Wonen vinden het belangrijk afspraken te
maken over de volkshuisvestelijke thema's die in de gemeente Nunspeet spelen. In deze
raamovereenkomst worden daartoe basisafspraken gemaakt voor de periode 2017-2021. De
basisafspraken hebben betrekking op de volgende thema's:
Betaalbaarheid
Beschikbaarheid
Duurzaamheid
Wonen en zorg
Specifieke doelgroepen
Herstructurering
Leefbaarheid
Maatschappelijk vastgoed
De basisafspraken geven de richting aan waar partijen met deze thema's naar toe willen en hebben
daarmee een globaa! karakter. De raamovereenkomst vormt het uitganspunt voor de jaarlijks te
maken prestatieafspraken, die een meer concreet karakter hebben.
Vertrekpunt voor deze raamovereenkomst zijn:
• Woonvisie 'Werken aan een duurzaam en vitaal Nunspeet', gemeente Nunspeet
• Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam -Tijd voor nieuwe energie',
gemeente Nunspeet
• Ondernemingsplan 2015-2018 'Waar het echt om gaat!', Omnia Wonen
• Woningmarktonderzoek van Atriv6 (2013) dat ten grondslag ligt aan regionale Woonvisie Noord
Veluwe, de woonvisie van de gemeente en het strategisch voorraadbeieid van Omnia Wonen
• Onderzoek Verhuismotieven jongeren gemeente Nunspeet van Atrive (2015) dat mede ten
grondslag ligt aan de gemeentelijke woonvisie
In het voorjaar van elk jaar wordt beoordeeld of de raamovereenkomst moet worden aangevuld of
bijgesteld.

2. Thema's
2.1 Betaalbaarheid
Doel: Zorg dragen dat mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning in een voor hen
betaalbare woning kunnen wonen
Op basis van woningmarktonderzoek wordt ingeschat dat ongeveer 1.775 huishoudens, die de
komende 10 jaar zijn aangewezen op een sociale huurwoning, een huur onder de 1® aftoppingsgrens^
kan betalen en ongeveer 725 huishoudens een huur kan betalen tussen de 1® aftoppingsgrens en
70% en de iiberaiisatiegrens^.
Afspraken:
• Omnia Wonen zorgt ervoor dat circa 70% van haar sociale huurwoningen een streefhuur (= huur
die in rekening wordt gebracht bij een nieuwe huurder) heeft onder de 1® aftoppingsgrens en ca.
30% tussen 1® aftoppingsgrens en liberalisatiegrens. Van deze laatste categorie krijgt circa 2/3deel een streefhuur tussen de 1® en 2® aftoppingsgrens en circa 1/3-deel een streefhuur tussen
de 2® aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens
• De slaagkansen van de in het kader van de regionale woonruimteverdeling Noord Veluwe
onderscheiden negen groepen^ worden door Omnia Wonen gemonitord. Op basis van de
uitkomsten van de monitoring maken de ondertekenende partijen afspraken over het bijstellen
van de in het vorige punt genoemde percentages.
• De gemeente, de S.H.O.W. en Omnia Wonen zetten zich via hun eigen kanalen in dat de
toewijzingsregels in de regionale woonruimteverdeling Noord Veluwe blijven aansluiten op wat
mensen, die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, kunnen betalen.
• Omnia Wonen benadert mensen met een huurachterstand in een vroeg stadium om er voor te
zorgen dat de huurachterstand weer snel wordt ingelopen en in ieder geval niet verder opioopt.
• Voor mensen die hun huur (tijdelijk) niet (volledig) kunnen betalen biedt Omnia Wonen
maatwerkoplossingen. Te denken valt aan onder andere het doorverwijzen voor ondersteuning
door een onafhankelijke partij c.q. budgetbegeleiding, hettreffen van een betalingsregeling, het
(tijdelijk) verlagen van de huur, een verhuisadvies etc. Ook combinaties van maatregelen is
mogelijk.
• De gemeente, de S.H.O.W. en Omnia Wonen wijzen huishoudens via hun eigen kanalen op de
mogelijkheden voor inkomensondersteuning (huurtoeslag, zorgtoeslag, vrijstelling gemeentelijke
heffingen, bijzondere bijstand etc.).
• De gemeente actualiseert haar Woonvisie op het punt van het passend toewijzen van woningen.

2.2 Beschikbaarheid
Doel: Zorg dragen voor voldoende sociale huurwoningen voor mensen die op een dergelijke woning
zijn aangewezen
We onderscheiden de volgende doelgroepen:
• Huishoudens met een inkomen onder de maximum inkomensgrens voor het toewijzen van sociale
huurwoningen'*, die potentieel recht hebben op huurtoeslag®
aftoppingsgrens € 586,68, (een- en tweepersoonshuishoudens) en 2° aftoppingsgrens € 628,76 drie- en
meerpersoonshuishoudens); prijspeil 2016
^ €710,6; prijspeil 2016
^ er worden driehuishoudensgroepen onderscheiden en binnen eike huishoudensgroep drie inkomensgroepen. Zie ook FoutI
De hyperlinkverwijzing is ongeldlg. (passend-toewijzen)
^ jaarinkomen € 35.739,-; prijspeil 2016

•
•

Huishoudens met een inkomen onder de maximum inkomensgrens voor het toewijzen van sociale
huurwoningen, die geen potentieel recht op huurtoeslag hebben
Gezinnen (1- of 2 ouders) met een inkomen tussen de maximum inkomensgrens voor het
toewijzen van sociale huurwoningen en circa € 45.0000 (middeninkomens)

De overige huishoudens kunnen zich een koopwoning of vrije sectorwoning veroorloven. Ook een
dee! van de bovenstaande doelgroepen woont overigens in een koopwoning.
Op basis van woningmarktonderzoek wordt ingeschat dat er voor bovenstaande drie doelgroepen de
komende 10 jaar in Nunspeet circa 2.500 sociale huurwoningen nodig zijn. Dit is exciusief de
behoefte vanwege de extra toestroom van vergunninghouders en exciusief de extra behoefte
vanwege uitstroom van mensen die nu in een intramuraie setting wonen. Momenteel heeft Omnia
Wonen ongeveer 2.425 sociale huunwoningen.
Afspraken:
• Omnia Wonen voegt de komende 10 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2016, per saldo circa 150
sociale huurwoningen aan haar woningvoorraad toe, weike deels mede geschikt zijn voor starters
en kieine huishoudens. De ambitie is ongeveer 75% van de circa 150 woningen met een huurprijs
onder de eerste aftoppingsgrens te realiseren.
• De gemeente vraagt voor sociale huurwoningen, zijnde huurwoningen onder de liberalisatiegrens,
een m^-prijs die 50% bedraagt van de prijs die voor verglijkbare woningen aan marktpartijen in
rekening wordt gebracht.
• Omnia Wonen brengt haar verkoopportefeuiile terug van ruim 300 woningen naar maximaal 115
woningen.
• In kader van de scheiding DAEB en niet-DAEB hevelt Omnia Wonen 17 sociale huurwoningen
over naar de niet-DAEB om na mutatie verder te verhuren als vrije sectorwoning. Ter
compensatie bouwt Omnia Wonen 20 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Deze zijn
inbegrepen bij de hiervoor genoemde 150 woningen.
• Omnia Wonen biedt huurders van haar sociale huurwoningen voorrang als zij 66n van haar
sociale huurwoningen verkoopt of 6en van haar vrije sector huurwoningen verhuurt.
• Omnia Wonen monitort de woningtoewijzing door middel van loting om vast te stellen of deze
wijze van woningtoewijzing aan zijn doel voldoet.® Op basis van de uitkomsten van de monitoring
maken de drie ondertekenende partijen afspraken over aanpassing van de woningtoewijzing door
middel van loting.
• In 2017 of 2018 wordt een woningmarkt- en woonwensenonderzoek uitgevoerd, zodat een
actueel inzicht ontstaat naar de behoefte aan sociale huurwoningen, uitgesplitst naar onder
andere huurprijscategorie6n en huishoudenstypen. Op basis van de uitkomsten van ditonderzoek
maken de ondertekenende partijen afspraken over het bijstellen van deze raamovereenkomst.

2.3 Duurzaamheid
Doel: Zorg dragen voor lagere lasten van bewoners en terugbrengen C02-uitstoot.
86% van de woningen van Omnia Wonen in Nunspeet heeft een groen energielabel (label A, b of C)
of een daarmee vergelijkbare energie-index conform het zogenaamde 'nader voorschrift'.

® er bestaat potentieel recht op huurtoeslag bij een jaarlnkomen onder de € 22.100,- voor eenpersoonshuishoudens en onder
de € 30.000,- voor meerpersoonshulshoudens (€ 30.050,- vanaf AOW-leeftijd); prijspeil 2016
® Om mensen die geen urgentleverklaring hebben, maar w/el snel een woning nodig hebben, wordt minimaal 10 % van de
vrijkomende woningen via loting toegewezen. De meest populaire woningen worden uitgesloten voor loting.

Afspraken:
• Omnia Wonen geeft uiterlijk in de eerste heift van 2017 aan in weike bestaande
woningcomplexen er in de periode 2017 - 2020 energiebesparende maatregelen worden
getroffen
• Omnia Wonen geeft uiterlijk in de eerste heift van 2017 aan weik aandeel van haar \woningbezit
eind 2020 naar verwachting een green energielabel zai hebben dan we! een daarmee
vergelijkbare energie-index.
• Bij de bouw van nieuwe v\roningen wordt tenminste voldaan aan de (duurzaamheids-)eisen van
het Bouwbesluit.
• De gemeente geeft uitvoering aan Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam Tijd voor nieuwe energie'.
• De gemeente, de S.H.O.W. en Omnia Wonen wijzen huurders via hun eigen kanalen op de
mogelijkheden voor energiebesparing.
• De gemeente, de S.H.O.W. en Omnia Wonen wijzen huurders via hun eigen kanalen op het
belang van een gezond en veilig binnenmilieu, waaronder goede ventilatie en een goed en veilig
werkend verwarmings- en ventilatiesysteem.
• Omnia Wonen past bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie in beginsel altijd een zelfregulerend
ventilatiesysteem toe.

2.4 Wonen en zorg
Dgel; Zorg dragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, zo nodig met extramurale
ondersteuning/zorg.
Afspraken:
• In 2017 of 2018 wordt onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan intramurale eenheden en zorg
aan huis, waaronder eenheden voor beschermd en beschut wonen, en wordt het daarvoor
geschikte aanbod in beeld gebracht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden
nadere afspraken gemaakt.
• Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, past Omnia Wonen woningen
vraag-gestuurd aan, mits technisch mogelijk en financieel haalbaar. Er vindt in beginsel geen
complexgewijze aanpassing plaats.
• Partijen spannen zich in om ingrijpend aangepaste woningen (met WMO-gelden of anderszins)
blijvend beschikbaar te houden voor mensen die op een dergelijke woning zijn aangewezen.
Omnia Wonen is bereid dergelijke woningen, in afwachting van een geschikte kandidaat,
maximaal twee maanden leeg te laten staan en ontvangt daartoe een vergoeding van de
gemeente van 50% van de huurderving. Omnia Wonen is bereid met 'achterblijvers (d.w.z.
personen die de aangebrachte voorzieningen niet nodig hebben) in gesprek te gaan of zij wellicht
willen verhuizen. De gemeente verleent 'achterblijvers', die bereid zijn te verhuizen, een
verhuiskostenvergoeding.
• Omnia Wonen onderzoekt of voor ouderen gelabelde woningen tenminste voldoen aan de eisen
voor een ster, zoals bedoeld in het sterrenclassificatiesysteem. Op basis van de resultaten van dit
onderzoek worden nadere afspraken maken.
• Omnia Wonen onderzoekt weIke niet grondgebonden woningen voldoen aan de eisen voor e6n
ster, zoals bedoeld in het sterrenclassificatiesysteem, en weIke niet grondgebonden woningen
tegen relatief geringe kosten aan de eisen van tenminste een ster kunnen gaan voldoen. Op
basis van de resultaten van dit onderzoek worden nadere afspraken gemaakt.

Partijen zetten zich in om in de kern Nunspeet de compiexen De Veluwse Heuvel en De
Binnenhof uit te iaten groeien tot zorgsteunpunt voor de omiiggende wijken. In de kern Elspeet
vervult De Oranjehof deze functie
De gemeente ccntinueert de subsidieregeiing Gewoon Gemak in de periode 2017-2021. De
gemeente, de S.H.O.W. en Omnia Wonen brengen de subsidieregeiing via hun eigen kanaien
onder de aandacht van de potentiele doelgroep.
De gemeente, de S.H.O.W. en Omnia Wonen wijzen ouderen en mensen met een beperking via
hun eigen kanaien op (het belang van de) de diensten die de ouderenadviseurs van Stichting
Welzijn Ouderen Nunspeet en het Venster kunnen bieden.^
Omnia Wonen brengt bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie van \woningen, die in het bijzonder
geschikt zijn voor ouderen en/of mensen met een beperking, altijd voorzieningen aan die van
belang zijn voor veiligheid en zorg (o.a. elektrisch koken, veilig toegangs- en alarmeringssysteem,
etc.), mits technisch mogelijk en financieel haalbaar.
De gemeente neemt jaarlijks initiatief om een marktte organiseren waarin producten en diensten
worden gepresenteerd die van nut kunnen zijn om langer zelfstandig te wonen. De gemeente, de
S.H.O.W. en Omnia Wonen brengen via hun eigen kanaien deze markt onder de aandacht bij de
potentiele doelgroep.

2.5 Specifieke doelgroepen
2.5.1 Starters
Doel: Zorg dragen dat ook starters aan bod komen op de woningmarkt in Nunspeet
Afspraken:
• Een deel van de door Omnia Wonen te realiseren nieuwbouw (zie 2.2) is geschikt voor starters en
kleine huishoudens.
• Een deel van de verkoopportefeuille (zie 2.2) is ook geschikt voor starters en kleine huishoudens
(Treubstraat/Heemskerklaan).
2.5.2 Vergunninghouders
Doel: Zorg dragen dat voldaan wordt aan taakstelling huisvesting statushouders
Afspraken:
• Maximaal 20% van de vrijkomende soclale huurwoningen onder aftoppingsgrenzen wordt
toegewezen aan vergunninghouders. Als hier niet aan kan worden voldaan, worden afspraken
gemaakt over het realiseren van extra (tijdelijke) (on-)zelfstandige huisvesting, bovenop de onder
2.2. genoemde nieuwbouw.
• De gemeente zet zich in dat ook andere verhuurders vergunninghouders huisvesten.
• De gemeente faciliteert een adequate begeleiding van vergunninghouders zodat zij integreren in
de (lokale) samenleving.
• Jaarlijks wordt afgesproken al dan niet (een deel) van de verkoopportefeuille in verhuur te
houden, teneinde aan de hiervoor genoemde 20% te kunnen voldoen.
2.5.3 Begeleid wonen
Doel: Zorg dragen voor voldoende (tijdelijke) huisvesting voor mensen die (tijdelijk) begeleiding nodig
hebben om (zo) zelfstandig (mogelijk) te kunnen wonen.
' De ouderenadviseurs lichten ouderen en mensen met een beperking voor over de (on-)mogelijkheden om zelfstandig te
kunnen blijven wonen en helpen hen op weg om zo nodig (voorzorgs-)maatregelen te treffen.

Afspraken:
• Omnia Wonen faciliteert in het kader van het (tijdelijk) begeleid wonen de huisvesting.
• De gemeente faciliteert in het kader van het (tijdelijk) begeleid wonen de adequate begeleiding.
• Omnia Wonen monitort hoeveel sociale huurwoningen worden verhuurd in het kader van (tijdelijk)
begeleid wonen. Op basis van deze monitoring worden desgewenst nadere afspraken gemaakt.

2.6 Herstructurering
Doel: Tijdig afstemming zoeken over toekomst van technisch verouderde en slecht verhuurbare
woningcomplexen
Afspraken:
• Omnia Wonen maakt uiterlijk in 2017 een inventarisatie van technisch verouderde en slecht
verhuurbare woningcomplexen.
• Op basis van deze inventarisatie worden vervolgafspraken gemaakt.

2.7 Leefbaarheid
Doel: Tijdig signaleren van leefbaarheidsproblemen zodat zo nodig actie kan worden ondernomen
Afspraken:
• Partijen constateren dat zich momenteel geen ernstige leefbaarheidsproblemen in de gemeente
Nunspeet voordoen. Als een van de partijen in de toekomst van mening is dat er
leefbaarheidsproblemen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treedt zij in overleg met de andere
partijen om gezamenlijk tot afspraken te komen over een opiossing.
• In het kader van de leefbaarheid in de wijk De Brake III continueert Omnia Wonen haar beleid van
een 'gezonde' mix van koop en huur en wordt daarom een deel van de sociale huurwoningen
verkocht (Jongkindhoek, Mauvekant, Mesdaghout).
• Voor 'lichtere' vormen van woonoverlast blijven partijen Buurtbemiddeling ondersteunen.
• Voor' zwaardere' vormen van woonoverlast blijven partijen het Sociaal Vangnetoverleg en het
Meldpunt Maatschappelijke Zorg ondersteunen.
• In het kader van de integrale bestrijding van hennepoverlast onderschrijven partijen het Regionale
Hennepconvenant.

2.8 Maatschappelijk vastgoed
Doel: De functie van maatschappelijk vastgoed ondersteunen.
Afspraken:
• Partijen zetten zich in om in het verleden gerealiseerde maatschappelijk vastgoed, zoals
bijvoorbeeld De Enk en het Kulturhus, verhuurd blijft worden aan partijen die passen bij het
maatschappelijk concept van de betreffende voorziening. Ook andere constructies, zoals
bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren, kunnen in dit kader passend zijn.
• Partijen informeren elkaar over en betrekken elkaar bij nieuwe initiatieven voor maatschappelijk
vastgoed. Nieuwe initiatieven zijn altijd aanvullend op bestaande concepten en/of versterken
bestaande concepten.

3. Partnerschap
De gemeente Nunspeet, de huurdersorganisatie S.H.O.W. en woningcorporatie Omnia Wonen wiilen
met elkaar samenwerken om de bewoners van Nunspeet op de beste manier van dienst te kunnen
zijn. Uitgangspunten bij dit partnerschap zijn wederzijdse inspanning, vertrouwen, openheid en
transparantie. Daarbij bestaat de vrijheid voor de partijen elkaar aan te spreken ais de uitvoering van
afspraken niet naar tevredenheid van 66n van de partijen verloopt.
Afspraken
• De partijen voeren tenminste tweemaal per jaar een algemeen bestuurlijk overleg. Dit overleg
bestaat uit een delegatie uit het college van B&W, de bestuurder van Omnia Wonen en
vertegenwoordigers van de S.H.O.W. In dit overleg bespreken de partijen de voortgang van de
uitvoering van de prestatieafspraken, evalueren zij de samenwerking en maken zij concrete
afspraken voor het daaropvolgende jaar. Deze jaarafspraken passen binnen dekaders van deze
raamwerkovereenkomst.
• De partijen voeren tenminste driemaal per jaar een ambtelijk overleg. Dit overleg bestaat uit een
vertegenwoordiging van de gemeente, vertegenwoordigers van Omnia Wonen en
vertegenwoordigers van de S.H.O.W.. In dit overleg bereiden de partijen de bestuurlijke
overleggen voor.
• De partijen delen relevante informatie en documenten over de uitvoering van de
prestatieafspraken met elkaar.
Samenwerking bij onderzoek en opdrachtverstrekking
De partijen kunnen gezamenlijk besluiten tot het laten uitvoeren van onderzoeken die betrekking heeft
op onderwerpen in de gemeente Nunspeet. Dat betekent dat partijen elkaar voorafgaand aan
opdrachtverstrekking de gelegenheid geven om gezamenlijk de opdracht te formuleren en te
verstrekken. Voor de periode gedurende deze raamovereenkomst gaat dat in ieder geval over;
• Woningmarkt- en woonwensenonderzoek.
• Onderzoek naar de behoefte aan intramurale eenheden en zorg aan huis, waaronder eenheden
voor beschermd en beschut wonen, en inventarisatie van daarvoor geschikt aanbod.
De kosten voor onderzoek worden gedeeld door de gemeente en Omnia Wonen. De gemeente
betaalt naar rato voor het aantal koopwoningen in de gemeente en de corporatie naar rato van het
aandeel huurwoningen in de gemeente.
Waar nodig zullen de uitkomsten van onderzoek leiden tot een aanpassing van de
raamovereenkomst.
Looptijd, bijsteliing en bijzondere omstandigheden
• Deze afspraken gelden voor de periode van vaststelling tot 31 december 2021 en lopen
automatisch door bij het verstrijken van de einddatum tot er sprake is van ondertekening van een
nieuwe overeenkomst. Tussentijdse bijsteliing van afspraken is mogelijk als betrokken partijen
hiermee instemmen. Deze overeenkomst wordt beeindigd als alle partijen hiermee instemmen.
• Jaarlijks wordt een evaluatie uitgevoerd van deze overeenkomst en de uitvoering van de in deze
overeenkomst vastgelegde afspraken. Deze evaluatie wordt benut bij het maken van de
jaarafspraken en het bijstellen van deze raamovereenkomst.
• Publiekrechtelijke omgeving van deze overeenkomst leidt tot het voorbehoud dat als de
Rijksoverheid, de provinciale overheid of de gemeentelijke overheid haar beleid verandert, dan

wel in het geval van strijdigheid met of veranderingen binnen wet- en regelgeving, dit ook kan
betekenen dat de afspraken uit deze overeenkomst moeten worden bijgesteld.
Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid jegens elkaar, ook bij gewijzigde
omstandigheden. Als een van de betrokken partijen meent dat deze afspraken gevolgen hebben
die onredeiijk of onbillijk zijn, is deze partij gerechtigd voorstellen te doen aan de andere partijen
om deze onredelijkheid/onbiliijkheid te voorkomen. Dit geldt ook als er naar mening van een van
de partijen sprake is van overmacht, waardoor partijen elkaar in redelijkheid en billijkheid niet aan
deze afspraken kunnen houden. Partijen moeten instemmen met deze voorstellen, voordat deze
in plaats treden van de afspraken uit deze kaderovereenkomst.
Mochten er geschillen zijn tussen partijen over de uitleg van deze prestatieafspraken die in
gezamenlijk overleg niet overbrugbaar zijn, dan zai een traject van mediation worden gestart.

4. Ondertekening
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