
Prestatieafspraken tussen woningcorporaties, 
huurdersverenigingen en gemeente Doetinchem

Informatieve raadsbijeenkomst 4 april 2019



Het maken van prestatieafspraken

• Herziene Woningwet 2015
o Woningcorporaties, gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken 

prestatieafspraken over een ieders bijdrage aan de lokale 
woonopgaven.

• Prestatieafspraken met: 
o Mooiland

o Habion

o Woonzorg Nederland 

o De Woonplaats en huurdersvereniging Dinxperlo

o Sité en huurdersvereniging Siverder



Het maken van prestatieafspraken

• De meerwaarde
o Structureel overleg tussen gemeente, woningcorporaties en aanwezige 

huurdersverenigingen 

o Positief effect op samenwerking

o Brede blik op het onderwerp wonen



De gemaakte afspraken voor 2019



Sité, huurdersvereniging Siverder en gemeente

• Het proces: 
o Activiteitenoverzicht/bod door Sité

o Gezamenlijke werksessie Sité, Siverder, gD, 

Buha en Buurtplein  

o Bestuurlijk tripartite overleg ter 

voorbereiding op ondertekening

o Continue leerproces. 



• De inhoud - afspraken gemaakt over:
o Toevoegen, renoveren en vervangende nieuwbouw van woningen

o Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen

o Duurzaamheid

o Wonen, zorg en welzijn

o Leefbaarheid en participatie

o Financiën

Sité, huurdersvereniging Siverder en gemeente



Terugblik- en vooruitblik Sité 2018
https://www.youtube.com/watch?v=97gEO_02rFg&trk=organization-update-content_share-video-
embed_share-article_title

https://www.youtube.com/watch?v=97gEO_02rFg&trk=organization-update-content_share-video-embed_share-article_title


Vraag, aanbod & beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van woningen

o Gezamenlijke opgave: passend blijven bedienen van de vraag 
van verschillende doelgroepen

JONGEREN

OUDEREN

GEZINNEN
ALLEENSTAANDEN

passend toewijzen

zoektijd Wmo

Beschermd wonen 

Vergunninghouders

Aftoppingsgrenzen

…



Vraag, aanbod & beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van woningen





Vraag, aanbod & beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van woningen

Huishoudenscategorie Aantal woningen 
toegewezen

Gemiddelde zoektijd in 
maanden

Tot 23 jaar, inkomen tot ht
grens

67 4,8

1-2 pers huishouden, 
inkomen tot ht grens

213 10,0

3 en meer pers huishouden
Inkomen tot ht grens

47 9,9

Huishouden met inkomen 
tussen ht grens en €36.798

84 8,9

Huishouden met inkomen 
hoger dan €36.798

23 9,6

Totaal 434 8,9



Betaalbaarheid van woningen

Verschillende instrumenten om mensen 

aan het wonen te houden:

o Preventief overleg

o Deurwaardersgesprekken

o Vroegeropaf in Doetinchem

o ‘Je eerste huis, wonen zonder

geldzorgen’

BETALINGSGEDRAG IN CIJFERS 2018 2017

AANMANINGEN: 3.537 6.417

LOPENDE BETALINGSREGELINGEN: 101 93

WOONBEPALINGEN: 15 37

AANTAL WOONBEPALINGEN NIET

GELUKT: 7 6

UITZETTINGEN TEN GEVOLGE VAN

BETALINGSACHTERSTAND: 9 12

UITZETTINGEN TEN GEVOLGE VAN

HENNEPTEELT:
0 2

UITZETTINGEN TEN GEVOLGE VAN

OVERIGE OORZAKEN:
5 2

DEURWAARDERDOSSIERS: 275 282

TOTALE HUURACHTERSTAND PER 31 

DECEMBER: 

€ 583.294 € 554.664



Gezamenlijke opgave: 
Betaalbaar, comfortabel, duurzaam wonen



Duurzaam – gezamenlijk optrekken

o Nieuwbouw aan de Hofstraat en 
Kennedylaan – aardgasloos

o Caenstraat van label F naar A
o Nieuw-Wehl – samen naar aardgasloos



Leefbaarheid, overlast & veiligheid 



Leefbaarheid, overlast & veiligheid 



Project Keppelseweg 

o Voormalig kantoorpand 

o Zorgpartijen uitgedaagd

o Mix ouderen met zorgvraag &  

jongeren met beperking

o Samenwerkingsovereenkomst

o Dagbesteding


