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Inleiding 

Prestatieafspraken 2 0 2 0 

Op 4 juli 2016 hebben vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie Thus Wonen, woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en 
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland gezamenlijk de Raamovereenkomst 2016 - 2020 ondertekend. 
In de raamovereenkomst zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de rol van de betrokken partijen en het proces van samenwerking. Daarnaast zijn in het kort de 
gezamenlijke ambities weergegeven die de basis vormen voor de concrete prestatieafspraken. 

Deze gezamenlijke ambities, zoals vastgesteld in de Raamovereenkomst 2016 - 2020, zijn in het onderstaande weergegeven. 

1. Betaalbaarheid 
Partijen streven ernaar om voorde corporatiedoelgroep de huurprijzen onderde aftoppingsgrenzen, zoals vastgesteld in de Wet op de huurtoeslag, te houden. De 
corporatie streeft naareen goede prijs-kwaliteit verhouding. Partijen hanteren de huurprijsstaffel om inzicht te geven in de opbouw van de huurprijzen van de 
huurwoningvoorraad. 

2. Beschikbaarheid 

Partijen streven ernaar om voldoende betaalbare typen huurwoningen te realiseren en beschikbaarte houden voorde corporatiedoelgroep. 

> Krimp en de woningvoorraad 
Hoewel partijen het in relatie tot de krimp eens zijn over het uitgangspunt dat netto toevoegingen aan de woningvoorraad onwenselijk zijn, verschillen de gemeenten 
enerzijds en de corporaties en De Bewonersraad anderzijds van inzicht in hoeverre, op weike termijn en op weike wijze dat plaats moet vinden. De partijen spreken met 
elkaar atom binnen de nader uit te werken prestatieafspraken 2017 in te gaan op de monitoring van de woningvoorraad en het concreet ontwikkelen van een 
monitoringssysteem. Daarnaast zal op basis van monitoring binnen de prestatieafspraken de werkwijze worden vastgelegd hoe om te gaan met de bijstelling van de 
gemeentelijke woonprogramma's 2018. 

Gemeenten 
De gemeenten hebben in de Beleidsvisie Wonen reeds geconstateerd dat met het toevoegen van nieuwbouw zorgvuldig om moet worden gegaan. De gemeenten zijn 
zich bewust van de noodzaak om nieuwbouwprojecten te beperken. De realiteit is echterdat in uitvoering zijnde en reeds voorbereide plannen niet zonder (juridische) 
gevolgen kunnen worden stopgezet. Het uit de exploitatie nemen van deze projecten heeft forse financiele consequenties. 
De gemeenten kiezen erdaarom voorom de komendejaren t/m 2020 projecten uit te voeren die opgenomen zijn in het vastgestelde Woonprogramma. Op basis van 
nader onderzoek near de marktvraag in samenhang met monitoring van de ontwikkelingen worden continue afwegingen gemaakt. Voor de toetsing van nieuwe 
(woningbouw)plannen wordt een beslisboom gehanteerd. Zonder solide onderbouwing wordt hierniet van afgeweken. 

Corporaties en De Bewonersraad 
De corporaties en De Bewonersraad zijn van mening dat het noodzakelijk is om de woningvoorraad te laten dalen, gezien de reele verwachting dat de krimp van het 
aantal huishoudens al vanaf2020 gaat plaatsvinden. Toevoeging aan de (sociale en particuliere) woningvoorraad zal leiden tot een ongewenst overschot, waardoor 
leegstand in alle segmenten van de markt onvermijdelijk is. 
De corporaties en De Bewonersraad zijn van mening dat een netto nulgroei tot 2020 leidt tot diffuus beleid en is ongeschikt om tijdig te anticiperen op de dating van het 
aantal huishoudens. 
Corporatie en De Bewonersraad stellen voorom nog in 2016 goed onderbouwd in beeld te brengen wat de financiele en volkshuisvestelijke effecten zijn van het  
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beperken van het at vastgestelde Woonprogramma van de DDFK gemeenten. Op basis van deze uitkomsten kunnen erwat de corporaties en De Bewonersraad betreft 
aanpassingen in deze woonprogramma's plaatsvinden vanaf2018. 

> Verkoop 
Partijen komen overeen dat, gezien de bevolkingsdaling in Noordoost Friesland, het verkopen van huurwoningen moet gebeuren in relatie tot de gewenste en nader 
door partijen te definieren minimale voorraad aan beschikbare sociale huurwoningen en de mogelijkheden om de totale woningvoorraad in Noordoost Friesland op 
termijn te laten dalen. Hiervoor is, naast een inspanning in de particuliere woningvoorraad (netto nul groei) van de gemeenten, ook een inspanning van de corporaties 
vereist. 
Daarbij moet de inspanning van de corporaties door sloop in plaats van verkoop mede worden gezien in relatie tot het een nog op te zetten sloop/transitiefonds met 
behulp van ondersteuning vanuit rijk en provincie, zoals ook genoemd in de Beleidsvisie Wonen DDFK gemeenten. 

3. KwaliteiWerduurzaming 
De regio DDFK is gebaat bij een gevarieerd woningaanbod dat aansiuit op de vraag van de diverse doelgroepen. Dat wil zeggen diversiteit in prijs en in kwaliteit. Bij sloop, 
nieuwbouw en verkoop van huurwoningen, maarook bij ontwikkelingen in de particuliere voorraad staat deze passende diversiteit voorop. 

4. Wonen en zorg 
Naast de samenwerking op gebied van volkshuisvesting zien partijen het belang van samenwerking met betrekking tot het sociale domein, waarbij ook afstemming met 
zorgpartijen plaats moet vinden. In prestatieafspraken en andere werkafspraken wordt aandacht besteed aan: 

• Statushouders 
• WMO 
• Gebiedsteams / Sociale teams 
• Schuldhulpverlening 
• Jongeren 

5. Leefbaarheid en woonomgeving 
Partijen voeien zich gezamenlijk verantwoordelijk voorde leefbaarheid en woonomgeving in de wijken, dorpen en straten. Het gaat dan om leefbaarheid in de zin van zowel 
fysiek als sociaal en ieder van de partijen vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid. 

In het hierna volgende zijn de prestatieafspraken over het jaar 2020 opgenomen waar corporaties en huurdersorganisatie middels hun bod een bijdrage leveren aan 
de ambities in de raamovereenkomst. 

De prestatieafspraken zijn als genummerde actiepunten opgenomen in een tabel. De actiepunten zijn onderverdeeld in de volgende hoofdthema's: 
0. Algemeen 
1. Betaalbaarheid en Beschikbaarheid 
2. Verduurzaming(A) en Kwaliteit (B) 
3. Wonen en Zorg 
4. Leefbaarheid en Omgeving 

Per actiepunt is beschreven door weike partij(en), wanneer weike inzet wordt geleverd. 
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Jaarp/a/7/7/ng 
In de raamovereenkomst is de jaarplanning ten aanzien van de cyclus random de prestatieafspraken opgenomen. De start is jaarlijks in maart wanneer de 
prestatieafspraken van het voorgaande jaar worden geevalueerd. Ook wordt alvast vooruitgekeken naar het volgende jaar. 
Voor 1 juli brengen de corporaties aan de gemeenten en de huurdersvereniging hun bod uit. 
Vervolgens gaan de corporaties, de gemeenten Noardeast-Fryslan en Dantumadiel en de huurdersvereniging aan de hand van de beleidsvisie Wonen en het bod 
met elkaar in gesprek over de te maken prestatieafspraken. Het streven van de gemeenten, de corporaties en de huurdersvereniging is om voor 1 oktober tot 
overeenstemming te komen. 
Voor 15 december moeten de corporaties de prestatieafspraken samen met de vastgestelde begroting naar de Minister versturen. 

Voor een aantal onderwerpen in de prestatieafspraken geldt dat deze advies plichtig zijn op grond van de overlegovereenkomst tussen de woningcorporatie en De 
Bewonersraad. De prestatieafspraken zijn opgesteld met inachtneming van deze afspraken. 

Bijlagen: 
1. Raamovereenkomst d.d. 4 juli 2016 
2. Bod Thus Wonen 2020 
3. Bod Wonen Noordwest Friesland 2020 
4. Bod Bewonersraad 2020 
5. Activiteitenoverzicht Thus en Wonen Noordwest Friesland 
6. Tabel huurprijsgrenzen 
7. Overeenkomst woningaanpassingen (bij punt 3.1) 
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Overeengekomen en getekend te Dokkum op 28 november 2019 

^ 'gemeente _. 

dantumadiel 
Namens Gemeente Dantumadiel 
De heer G. Wiororoa- l/ie^i^,^?^*r ? 
Wethouder Volkshuisvesting / 

N O A R D 
E A S T l I n s 

Namens Gemeente Noardeast-Fryslar 
De heer E. van Esch 
Wethouder Volkshuisvestinc 

t h u s w o n e n 

W o n e n 
Noordwest Friesland 

Namens Stichting Thus Wonen 
Mevrouw A.C. Dekker 
Directeur-bestuurder 

Namens Stichting Wonen Noordwest Friesland 
Mevrouw M. Huizinga-Klaucke 
Directeur-bestuurder 

Bewonersraad 

Namens Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland 
De heer H.G.T. Brouwer 
Algemeen directeur 

T 

Prestatieafspraken 2 0 2 0 
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Nr. Actie Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

0. Algemeen 
De regiegroep richt zich op de werkgroep-overstijgende algemene thema's 

0.1 Actualiseren Raamovereenkomst Gemeenten 1 juli 2020 gereed VIoeit voort uit nieuwe woonvisie en geactualiseerde 
strategisch voorraadbeleid 

0.2 Instellen structureel Platform met 
stakeholders (corporaties, 
makelaars, zorgpartijen, banken) 
om ontwikkelingen op de 
woningmarkt van Noardeast 
Fryslan en Dantumadiel af te 
stemmen; 

Gemeenten Tweemaal in 2020 1x Monitor bespreken 
1 Y Thpma 
1 A I I 1 C I 1 I d 

En evt. op ANNO-niveau 

0.3 Partijen lopen een dagdeel mee 
met een andere partner uit de 
Prestatieafspraken. 

Regiegroep Wij willen als organisaties van elkaar leren en meer 
beano kriiaen voor de moaeliikheden en 
onmogelijkheden van de ander. Om zo makkelijker 
elkaar te vinden op inhoud en 
samenwerkingsmogelijkheden. 

0.4 Partijen betrekken elkaar bij het 
opstellen van documenten en 
beleidskaders, zoals Woonvisie 
en Strategisch Voorraadbeleid 

Gemeenten en 
corporaties 

Dit punt komt ook terug in alle werkgroep afspraken. 

0.5 Opstellen Woonvisie Gemeenten 1 juli 2020 

0.6 Actiepunten uit het bod, die 
opgenomen zijn in de bijlage 
'activiteitenoverzicht' vormen een 
integraal onderdeel van de 
prestatieafspraken 

Corporaties Zie bijlage 5 
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Verantwoordelijke Datum/periode uitvoering 
/trekker 

Toelichting 

1- Betaalbaarheid en 
Beschikbaarheid 
De werkgroep Betaalbaarheid & Beschikbaarheid richt zich op de thema's beschikbaarheid en de Betaalbaarheid van (huur)woningen in de 
gemeenten; betaalbaarheid van woonlasten en schuldenproblematiek valt onder wonen en zorg. 
Het doel is om gezamenlijk te werken aan : 
het bewaken van voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen, afgestemd op het inkomensniveau van de huurders en de verwachte 
woningmarktontwikkelingen (er wordt gewerkt met de kernenindeling van KAW en met de tabel huurprijsgrenzen van bijlage 6) 
Voor 2020 is ons doel: door kennisdeling, afstemming en datavergelijking inzicht krijgen in de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen 
in onze regio. 
Concreet betekent dit in 2020: 

1.1 Monitoren, bewaken evalueren en 
afstemmen van de 
(huur)woningvoorraad met als 
doel het vaststellen van de 
gewenste woningvoorraad en 
daarbij zo nodig bijsturen of 
ingrijpen. 
De uitkomsten van het KAW 
rapport vormen het uitgangspunt. 

werkgroep 4 e kwartaal 2020 Jaarlijks wordt vanaf 2020 de wachttijd van de 
geslaagde en actief woningzoekenden ( zie1.5.) in 
wdaii y cu ido i i i . u e z e wduniuju worai in Deeia georacnt 
op basis van de huishoudsamenstelling, 
huishoudinkomen, huurprijsklasse en woningtype. 
Matching dus. Dat kunnen we bespreken en 
pva|| iprpn 
b> V u l U C I C I I . 

Vervolgens kunnen we gezamenlijk bespreken wat een 
redelijk maximale zoekduur van de geslaagde actief 
woningzoekenden (zie onder 1.5) zou zijn die past bij 
de regio. Om zo het woningaanbod hierop te kunnen 
monitoren en te sturen. 

1.2 Uitwerken huur en 
woonlastenquote t.b.v. vaststellen 
beleid en kaders 

werkgroep 2020 Uniformeren uitgangspunten huur- en 
woonlastenquote op gemeentelijk niveau 

1.3 Bespreken factsheets van Partoer 
met dorp/wijkbelangen 

Gemeente 1ehel f t2020 We evalueren de bijeenkomsten die zijn geweest in 
2019 en bepalen waar actie nodig is. De uitkomsten 
worden benut voor vervolgstappen. 

1.4 Bespreken factsheets met 
dorp/wijkbelangen en huurders bij 
herstructurering (2) 

corporaties doorlopend Stappenplan vervolg communicatie met stad en 
dorpen over huidige en toekomstige woningvoorraad 

1.5 Uniformeren definities: wachttijd, Corporaties 2 e kwartaal 2020 Op basis van vaststellen methodiek in najaar2019 
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Nr. 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

reactiegraad, mutatiegraad en 
slagingskans. 

. . . . . 

wordt een verdiepingsslag gemaakt om te komen tot 
een uniforme vaststelling van zoekduur; dit gebeurt in 
samenwerking met de Vereniging Friese 
Woningcorporaties en de Friese huurdersorganisaties. 
Hiermee willen we komen tot een eenduidige 
vergelijking tussen corporaties 

1.6 Partijen betrekken elkaar bij het 
opstellen van documenten en 
beleidskaders, zoals Woonvisie 
en Strategisch Voorraadbeleid 

Werkgroep 2020 Zie punt 0.4 
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Nr. Actie Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

2.k Thema: Verduurzaming 

Werkgroep Duurzaamheid 
• De werkgroep kwaliteit en duurzaamheid richt zich voornamelijk op het thema Duurzaamheid 
• Het doel is om gezamenlijk te werken aan het verduurzamen van onze regio, naar een C02-neutrale woonomgeving in 2050. 
• Voor 2020 is ons doel om door kennisdeling, afstemming, onderzoek en investeringen gezamenlijk eerste stappen te zetten naar duurzamere 

woningen en woonomgeving. 
• Concreet betekent dit in 2020: 

2A.1 Delen ontwikkelingen en kansen 
in de regio door middel van 
platformoverleg verduurzaming 
NOF, waaronder verkenning 
subsidies en 
financierinasmoaeliikhpden 

alien Doorlopend gehelejaar Samen met netbeheerders en overige betrokken 
partijen worden actualiteiten, ontwikkelingen, de 
haalbaarheid van initiatieven besproken en op elkaar 
afgestemd. 

2A.2 Partijen betrekken elkaar bij het 
opstellen van documenten en 
beleidskaders, zoals Woonvisie 
en Strategisch Voorraadbeleid 

alien 2020 Zie punt 0.4 

2 A. 3 Gemeente betrekt de bij de 
prestatieafspraken betrokken 
partijen bij de ontwikkeling van de 
transitievisie warmte 

Gemeente 
regisseur, alien 
betrokken 

Doorlopend gehelejaar, 
uiterlijk eind 2021 gereed 

Deze dient richting te geven aan de wijkaanpak om 
over te gaan van aardgas naar duurzame warmte. De 
transitievisie moet richting en planning geven voor de 
wijkaanpak 

2A.4 Inzet van tijd en kennis in 
zoektocht naar gebiedsgerichte 
oplossingen voor het 
duurzaamheidsvraagstuk in onze 
regio. Bij voorkeur in aansluiting 
op lokale initiatieven en in overleg 
met de direct belanghebbenden. 

Thus Wonen Van groot belang voor betaalbare gebiedsgerichte 
oplossingen is draagvlak bij alle betrokken partijen. 

2 A. 5 Middels digitale panels zullen we 
onze leden bevragen naar hun 
ervaringen met 
energiebesparende maatregelen. 

Bewonersraad doorlopend De uitkomsten worden gecommuniceerd binnen de 
werkgroep, zodat kan worden bijgedragen aan 
communicatie en verwachtingsmanagement bij ver
duurzaming 
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Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

! 2.B Thema: Kwaliteit 
Werkgroep: Kwaliteit & 
strategische ontwikkeling 
• De werkgroep Strategische ontwikkelingen richt zich op de thema's Wonen en Kwaliteit. 
• Het doel is om gezamenlijk (gemeente, corporaties en De Bewonersraad) af te stemmen en kennis te delen over strategische ontwikkelingen in 

het werkgebied, zodat we elkaar kunnen versterken en iedere partij vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid goede toekomstbestendige 
keuzes kan maken. 

• Voor 2020 is ons doel om voor de kernen waar de corporaties een opgave hebben, een beeld te hebben van de kansen en bedreigingen op 
basis van onderzoeksgegevens en actuele monitoringsresultaten. We delen beleidsplannen en betrekken elkaar bij het opstellen en herijken 
van beleid. Voor gemeenten betreft het actualiseren van de Beleidsvisie Wonen en voor de corporaties het herijken van Strategisch 
voorraadbeleid. 

• Concreet betekent dit in 2020: 

2B.1 Gezamenlijke analyse van de 
monitoringsresultaten 
woningmarkt. 

Gemeenten/corpor 
aties/De 
Bewonersraad 

1 e kwartaal 2020 We gaan werken met de KAW monitor als input voor 
beleid. De aemeente zal de resultaten o a apbmikpn 
als input voor de nieuwe Beleidsvisie Wonen 2020 -
2025 en de woningbouwprogrammerinq. 

2B.2 Opstellen van een overzicht van 
kernen waar corporaties een 
opgave hebben en het 
inventariseren van kansen en 
bedreigingen in die kernen. Op 
basis daarvan "focus" kernen 
benoemen en de ontwikkelingen 
in die kernen bespreken en 
afstemmen in de werkqroep. 

Gemeenten/corpor 
aties 

2 e kwartaal 2020 

2B.3 Partijen betrekken elkaar bij het 
opstellen van documenten en 
beleidskaders, zoals Woonvisie 
en Strategisch Voorraadbeleid 

Gemeenten/corpor 
aties/De 
Bewonersraad 

2020 Zie punt 0.4 

ZD.4 Gezamenlijk een locatie bepalen 
in Dokkum voor de ontwikkeling 
van een appartementencomplex 
voor ongeveer 20 woningen. 

Gemeente 
Noardeast-Fryslan 
en Thus Wonen 

1 e kwartaal 2020 

2B.5 Bij nieuwbouw hebben we 
aandacht voor diversiteit in 

Thus Wonen en 
gemeenten 

2020 
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Ve ra n two o rde 1 ij ke 
/trekker 

Toelichting 

woningtype, huurprijs, uitstraling 
en kleur. In 2020 ontwikkelen we 
hier een visie op in samenwerking 
met de gemeente. 

2B.6 Wonen NWF stelt in 2020 pen 
nieuw SVB op. De resultaten van 
het nieuwe SVB zullen worden 
met de gemeente en 
Bewonersraad worden 
besproken. ( mag ook naar 2.B) 

W n n p n N W F zuzu Naast beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, 
duurzaamheid, zorg en leefbaarheid is het 
uitgangspunt een duurzaam business model zoals dat 
is vastgelegd in het bod 2020-2024 en het 
vastgestelde beleid van Wonen NWF in 2019. 
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Nr. Actie Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

3, Wonen en zorg 
• De werkgroep wonen en zorg richt zich op de thema's Wonen en zorg. 
• Voor 2020 is ons doel om per benoemd onderdeel concrete afspraken te maken waardoor we onze dienstverlening, zorg en leefklimaat voor 

inwoners/huurders verbeteren. 
• Het doel is om gezamenlijk (gemeenten, corporaties en De Bewonersraad) af te stemmen, kennis te delen en samen te werken op het gebied 

van Wmo, voorkomen schulden, langerthuis wonen, beschermd wonen, verwarde personen problematiek, vergunninghouders en specifieke 
projecten om elkaar te versterken en goede producten te maken, die zijn vertaald en specifiek zijn gemaakt in onderstaande acties. 

Concreet betekent dit in 2020: 
3.1 WMO: 

In 2020 evalueren we de Wmo-
afspraken 2019 en indien nodig 
stellen we nieuwe Wmo-
afspraken op. 

Gemeenten/Thus 
Wonen 

Evaluatie februari/maart Huidige Wmo-afspraken: dit zijn de afspraken 2019 
(bijlage 7) 

3.2 Voorkomen schulden: 
De ontmoeting tussen regisseurs 
gebiedsteam, woonconsulenten 
sociaal, schulddienstverlening en 
huurincasso wordt door de 
werkgroep wonen en zorg benut 
U M I U V e l o L I j y t-I H J C \Jl U U I C I I I c U I C r x 

en/of hiaten in werkwijzen 
(beleidsmatig) op te lossen. Dit 
betreft netwerkbijeenkomsten, die 
2x per jaar plaatsvinden. Hierbij 
gaat het om het kennen en delen 
van ervaringen. 

Gemeenten/corpor 
aties 

Gehelejaar 2020 Partijen willen voorkomen dat inwoners/huurders 
schulden hebben en daardoor in grotere (financiele) 
problemen geraken. Dit vraagt om een integrate, 
preventieve maar vooral persoonlijke aanpak. 
Een aantal casussen wordt beschreven, waarin 
problemen zijn voorkomen door de toegepaste 
systematiek. 

3.3 In 2020 starten we een pilot 
waarbij Thus Wonen 10 x en 
Wonen NWF 4x gezamenlijke 
huisbezoeken plaatsvinden 
(medewerkers corporaties en 
gebiedsteam). 

Gemeenten/corpor 
aties 

Gehelejaar 2020 Partijen willen gezamenlijk een aanpak ontwikkelen 
om schuldenproblematiek te voorkomen en aan te 
pakken. 

3.4 In 2020 wordt een convenant 
schuldhulpverlening opgesteld. 

Gemeenten Tweede kwartaal 2020 Vanuit dit convenant gaat het er om verdere 
uitvoeringsafspraken te maken met elkaar. Er worden 
afspraken gemaakt tussen verschillende partijen over 
weike, de wijze waarop en in weike mate van 
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A c t j e Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

informatie onderling verstrekt wordt. 
3.5 Langer thuis wonen: 

In 2020 worden 2 gezamenlijke 
nieuwsberichten geplaatst op de 
website van de gemeente en in 
huis-aan-huis bladen over 
"bewustwording langerthuis 
wonen". 

Gemeenten/corpor 
aties/De 
Bewonersraad 

Eerste kwartaal en derde 
kwartaal 2020 

Partijen vinden het belangrijk dat inwoners/huurders 
zich bewust zijn van hun woonsituatie. Met inzet op 
bewustwording willen partijen voorkomen dat 
inwoners/huurders niet tijdig anticiperen op een 
veranderende woonbehoefte, bijvoorbeeld door 
ouderdom. 

3.6 In 2020 worden er gezamenlijk 
website berichten opgesteld voor 
de websites van de diverse 
partijen en worden elkaars 
berichten gedeeld. 

Gemeenten/corpor 
aties/De 
Bewonersraad 

2020 

3.7 In 2020 wordt er gezamenlijk een 
informatiefilmpje ontwikkeld over 
"bewustwording langerthuis 
wonen". 

Gemeenten/corpor 
aties/De 
Bewonersraad 

2020 

3.8 Bij bv. grootonderhoudsprojecten 
of comfortverbeteringen 
huurwoningen wordt informatie 
over langer thuis wonen 
beschikbaar gesteld aan 
huurders. 

Corporaties Gehelejaar 2020 

3.9 Aanpak problematiek verwarde 
personen: 
In 2020 wordt er (provinciaal) een 
start gemaakt met het 
Actieprogramma 'Weer Thuis!' 

Gemeenten/corpor 
aties/zorgaanbieder 
s Beschermd 
Wonen 

Gehelejaar 2020 Partijen maken de problematiek inzichtelijk en maken 
vervolgens afspraken omtrent het verbeteren van de 
uitstroom uit de opvang, beschermd wonen en de 
GGZ. Inclusief het huisvesten van bijzondere 
doelgroepen. 

8 1 0 w e ui I U C I z u e i \ e n ue 

mogelijkheden om in 
samenwerking met gemeente en 
corporatie meer voorlichting en 
begeleiding te bieden aan 
bewoners ten behoeve van 

Thus Wonen en 
Gemeente 
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Actie Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

integratie in de wijk. .———. , ,—, 
3.11 Spiker 

Thus Wonen zet in 2020 mensen 
en middelen in om te komen tot 
ontwikkeling van locatie De 
Spiker. 

gemeente 
Noardeast Fryslan 

Project is in de 
haalbaarheidsfase een 
concrete planning is nog niet 
mogelijk. 

Vanwege extramuralisering van verzorgingshuis 
Spiker, Kwadrantgroep wordt onder regie van de 
gemeente met zorgpartijen en inwoners dorp gewerkt 
aan de herontwikkeling van locatie De Spiker. 

3.12 Partijen betrekken elkaar bij het 
opstellen van documenten en 
beleidskaders, zoals Woonvisie 
en Strategisch Voorraadbeleid 

Zie punt 0.4 

3.13 Voorzieninqenwiizer: Corporaties 
en gemeenten dragen samen 
zorg, in uitvoering en financiering, 
voor een pilot 
voorzieningenwijzer. Dit in eerste 
instantie voor 100 huishoudens in 
de 2 gemeenten. 

Thus Wonen 2019/2020 
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Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

4. Leefbaarheid en omgeving . . . . 

• De werkgroep Krimp en kwetsbare kernen richt zich op de thema's Leefbaarheid, Krimp, Omgeving en Kwaliteit. 
• Het doel is om gezamenlijk (gemeente, corporaties en De Bewonersraad) in overleg met dorpen, bij te dragen aan het bewaken van de 

leefbaarheid en het beperken van de negatieve gevolgen van de krimp in de dorpen. 
• In 2020 richten de maatregelen zich op 6 kernen, waar de urgentie het hoogst is, te weten Ee, Engwierum, Nes, Paesens-Moddergat, Wierum 

en Blije. Dit levert praktische ervaring op, wat als voorbeeld en inspiratie voor andere kernen kan dienen. 
Concreet betekent dit in 2020: 

4.1 Er is/wordt een overzicht per 
kern/cluster gemaakt waarin 
wordt bijgehouden weike 
ontwikkelingen er spelen in de 
kernen. Deze wordt het hele jaar 
bijgehouden. 

Gemeenten/corpor 
aties 

Gedurende gehele jaar Doel is kennis delen en afstemmen van elkaars 
ontwikkelingen en activiteiten in de kwetsbare 
kernen. 

4.2 Inventariseren van sociale en 
maatschappelijke 
aandachtspunten in de 6 
kwetsbare kernen aan de hand 
van de twee vragen: 
• Weike aandachtspunten zijn 

er? 
• Weike ontwikkelingen 

verwachten we? 

Gemeenten/corpor 
aties 

Eerste helft 2020 Per dorp wordt een korte notitie opgesteld met daarin 
benoemd de aandachtspunten. 

4.3 Overleg voeren met de 
betreffende dorpen om antwoord 
te geven op de vraag: 
• Wat is er concreet nodig? 
• Weike prioriteiten kunnen we 

stellen? 
• Waar kunnen we vanuit de 

werkgroep met voorrang 
acties op zetten? 

• Weike koppelkansen zijn er? 

Gemeenten/corpor 
aties 

Eerste helft 2020 Voor contact met het dorp proberen we zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke momenten, 
zoals bv. vernieuwing holering of herstructurering. 

16 
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-

Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode uitvoering Toelichting 

4.4 Verkenning van de mogelijkheden 
van het transitiefonds (provincie) 
voor de activiteiten van de 
werkgroep. 

Gemeenten/corpor 
aties 

Gedurende gehelejaar Een eerste verkennend overleg start in 2019. 
Mogelijkheden, doel en voorwaarden moeten nog 
nader bepaald worden. Het zou mooi zijn als 
doelstelling van de werkgroep en het transitiefonds 
zijn te verenigen. 

4.5 Onderzoeken of we de 
systematiek van de DOM1 voor 
de 6 kernen (eventueel in 
ddngepas ie vormj Kunnen 
toepassen. 

Gemeenten Gedurende gehele jaar De methodiek van de DOM 1 werkte goed, maar 
wordt eind 2019 afgerond. Niet alle kwetsbare kernen 
waren aangewezen als DOM-dorp. 

4.6 Partijen betrekken elkaar bij het 
opstellen van documenten en 
beleidskaders, zoals Woonvisie 
en Strategisch Voorraadbeleid. 

Zie punt 0.4 
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Bijlage 5 

Activiteiten overzicht: 

Verduurzamen woningvoorraad, 
door isolatie van 160 woningen 

Thus Wonen Gedurende gehele jaar Bij uitvoering van een deel van het groot onderhoud en 
planmatig onderhoud worden de woningen ook 
energetisch verbeterd. 

Energetische verbeteringen bij 8 
woningen in Burdaard naar label 
A+. 

Wonen Noordwest 
Friesland 

Eind 2020 

Wonen NWF voert planmatig 
periodiek buitenonderhoud in een 
cyclus van 7 jaar. Hierbij vindt deels 
ook energetische verbetering plaats. 
WNWF voert renovatie (inclusief 
energetische verbeteringen) aan de 
binnenzijde van de woningen alleen 
uit bij mutatie en op verzoek 
[ IUUI ueto. 
Thus Wonen koerst op 75% 
afgemelde groene energielabels 
eind 2020 (labelklasse C/1,40 -
1,80 of beter) en 45% afgemelde 
energielabels in labelklasse B/E.l 
1 ,20-1,40 of beter 

Thus Wonen Eind 2020 

Opwekken duurzame energie door 
plaatsen zonnepanelen bij 1000 
woningen 

Thus Wonen Gedurende gehele jaar Aantallen uit te voeren woningen is afhankelijk van 
deelname bewoners. 

Wonen NWF stuurt op korte termijn 
op gemiddeld label B in 2021. 
Daarbij is 90% een groen label ( 
minimaal C). 
Er worden in 2020 zonnepanelen(6 
of 8) aangebracht bij 64 huurders 
van door te exploiteren woningen 
met een slechtere energie index 
dan 1,2 (= oude label B). 

Wonen Noordwest 
Friesland 

Eind 2020 Aantallen uit te voeren woningen is afhankelijk van 
deelname bewoners. In totale werkgebied is 
doelstelling 264. 
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In uitvoering van 111 gasloze en 
energiezuinige woningen in 2020. 

Thus Wonen Gedurende gehele jaar In 2020 wordt gewerkt aan een grote sloop- en 
nieuwbouwopgave. Doordat deze projecten jaar-
overschrijdend zijn, kan de opievering na 2020 plaats 
vinden. 
In afwijking tot het bod voor 2020 zijn de nieuwbouw 
aantallen niet opgenomen die in 2019 nog opgeleverd 
worden. 

Bouw van 35 gasloze en 
energiezuinige woningen 

Wonen Noordwest 
Friesland 

Eind 2020 

Groot onderhoud 180 woningen 
(b.k.t. en veiligheid) 

Thus Wonen Gedurende gehelejaar 

Regulier planmatig onderhoud ca. 
750 woningen 

Thus Wonen Gedurende gehele jaar 

Leefbaarheidsactiviteiten van Thus 
Wonen richten zicht op: 
• De fysieke kwaliteit van de directe 

woonomgeving 
• Het leefklimaat in de buurt 
• De sociale samenhang in buurten 

en wij ken 
• Inspelen op krimp 
• Stimuleren van initiatieven vanuit 

de bevolking. 
• Samen met gemeente en 

provincie zoeken naar oplossingen 
voor het behoud van leefbaarheid. 

• Hiervoor stelt Thus Wonen geld en 
middelen beschikbaar. 

Thus 
Wonen/Gemeente/ 
Bewonersraad 

Gedurende gehele jaar De krimpende en kwetsbare kernen vragen de 
komendejaren de nodige aandacht ten aanzien van de 
aanwezige voorraad en de verwachte 
vraagontwikkeling. In 2020 stelt Thus wonen 
menskracht en financiele middelen beschikbaar voor de 
procesbegeleiding van lokale maatwerk initiatieven. 

WNWF heeft beleid gericht "voor en 
nr\Ar r"i T IT I rrl n re " Cr if i *™i *•» 1̂1 i \sr* 

uoor nuuraers . cr is jaarnjKS 
maximaal € 150.000,- voor 
financiele bijdragen op het gebied 
van leefbaarheid beschikbaar voor 
het gehele werkgebied. 

Wonen NWF 
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WNWF faciliteert op het gebied van 
leefbaarheid dorpsbelangen en 
andere lokale 
samenwerkingsverbanden door 
middel van: 
• Inzet medewerkers voor 

bewonerszaken; overlastzaken, 
bemiddeling bij problemen, 
gezamenlijke tuinenaanpak, etc. 

• Inzet leefbaarheidscodrdinatoren; 
dorpsschouwen 1x per 2\3 jaar, 
woonomgevings\groenplannen, 
speeltuinen, versterking sociale 
structuur, buurt\dorpshuizen, etc. 

• Uitvoering gesprekken tussen 
WNWF, Dorpsbelangen en 
dorpencoordinatoren 1 keer per 
jaar. 

• In 2020 extra aandacht voor 
huurdersparticipatie, 'straatpraat' 
en leefbaarheidszaken rond 
diverse complexen. 

Thus om hus Thus Wonen 2 e en 3 e kwartaal Bij de jaarlijkse actie "Thus-om-hus" gaat Thus Wonen 
samen met, vertegenwoordigers uit het dorp of wijk, de 
Bewonersraad en met de dorpscodrdinator van de 
gemeente tuinen inspecteren. 

Buurtbemiddeling Thus Wonen Gedurende gehelejaar Thus Wonen kan afhankelijk van evaluatieresultaten 
(Bolwerk, 2019) gericht buurtbemiddeling inzetten bij 
casui'stiek. 
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Bij lage 6: 

Tabel 1 Huurpr i jsgrenzen 2014 t/m 2019 

Huurgrenzen (t/m) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Goedkoop 389,05 403,06 409,92 414,02 417,34 424,44 
2 Betaalbaar laag 1 444,02 460,00 467,82 472,50 476,28 484,38 
3 Betaalbaar laag II 501,93 520,00 528,84 534,13 538,40 547,56 
4 Betaalbaar laag III 556,82 576,87 586,68 592,55 597,30 607,46 
5 Betaalbaar hoog 596,75 618,24 628,76 635,05 640,14 651,03 
6 Bereikbaar 699,48 710,68 710,68 710,68 710,68 720,42 
7 Vrije sector 
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