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Inleiding 

Waadhoeke is in 2018 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en 
vier dorpen van de gemeente Littenseradiel.  
In deze nieuwe gemeente zijn twee woningcorporaties en ook twee huurdersorganisaties actief. Daar waar in 
2016 en 2017 nog separaat tripartiete prestatieafspraken zijn gemaakt, per gemeente en corporatie, is het 
de wens van de gemeente, de twee corporaties en de twee huurdersorganisaties om gezamenlijk voor de 
gehele gemeente Waadhoeke prestatieafspraken overeen te komen voor het jaar 2019. 
 
De fusie heeft invloed op de nu te maken prestatieafspraken 2019 tussen Accolade, Huurdersvereniging 
Franeker (HVF), Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad en de gemeente De Waadhoeke voor 
2019.  
Binnen de gemeente De Waadhoeke zijn nog 4 verschillende woonvisies en vigerende afspraken op het 

gebied van volkshuisvesting. De gemeente heeft kenbaar gemaakt een nieuwe Woonvisie te gaan 

ontwikkelen waarbij partijen hebben aangegeven hieraan hun bijdrage aan te willen leveren.  

 
Prestatieafspraken die conform bestaand gemeentelijk beleid zijn - of daaruit voortvloeien (projecten) - 

kunnen gewoon tussen partijen gemaakt worden. Daar waar partijen prestatieafspraken willen maken die 

(kunnen) leiden tot nieuwe beleidsrichtingen, is afgesproken dat deze ambtelijk worden ingezet en in 2019 

aan de bestuurder van de nieuwe gemeente De Waadhoeke ter vaststelling wordt voorgelegd. 

 

In het verlengde hiervan zijn in de gemeente De Waadhoeke tussen navolgende partijen prestatieafspraken 

gemaakt over het jaar 2019: 

• De gemeente De Waadhoeke 

• Huurdersvereniging Franeker (HVF) 

• Accolade 

• De Bewonersraad 

• Wonen Noordwest Friesland 

 

Voor de opmaat om te komen tot prestatieafspraken vormen onderstaande onderleggers de basis: 

 

1. Woonvisie Menameradiel 2012-2016 (vastgesteld 4 april 2012)  

 

2.  Structuurvisie Wonen het Bildt 2014-2024 (vastgesteld november 2014 ). 

 

3. Woonplan 2015-2018 gemeente Franekeradeel 

In het woonplan heeft de gemeente haar woonbeleid en haar visie op het wonen neergelegd.  

 

4. Het Lokaal akkoord gemeente Franekeradeel 2015-2018.  

Het Lokaal Akkoord is een onderdeel van het nieuwe Woonplan 2015-2018 en vormt het kader voor de 

transformatieopgave. Het Akkoord is in 2015 tot stand gekomen tussen de gemeente Franekeradeel en 

de woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland en Accolade 

 

5. Het bod aan gemeente van Accolade 

Accolade heeft eind juni aan de gemeente en de huurdersvereniging Franeker haar bod voor 2019 

uitgebracht. Dit bod geeft de voorgenomen activiteiten van Accolade in de gemeente Franekeradeel 

weer. Dit bod heeft Accolade met de HVF besproken en vormt onderdeel van de prestatieafspraken. 

 

6. Het bod aan de gemeente van Wonen Noordwest Friesland 

Wonen Noordwest Friesland heeft in juni haar bod (activiteitenoverzicht) voor de periode 2019-2023 

uitgebracht aan de gemeente Waadhoeke en De Bewonersraad. Dit bod is in de maanden maart en april 

besproken met De Bewonersraad.  De laatste actuele planning van de projecten (renovatie, 
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herstructurering, nieuwbouw) is in deze prestatieafspraken voor 2019 opgenomen.   

 

7. De bijdrage en inzet van De Bewonersraad ten behoeve van de prestatieafspraken 2019 

In mei 2018 heeft De Bewonersraad, vanuit het huurdersbelang haar voorgenomen bijdrage en inzet 

zowel gemeentelijk specifiek als gemeente grensoverschrijdend aan de corporaties en gemeenten 

aangeboden. De bijdrage is met de corporaties en gemeenten besproken en vormt onderdeel van de 

prestatieafspraken 

 

8. Inzet en bijdrage van Huurdersvereniging Franeker 

HVF heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid en bestedingsruimte van Huurders. 

Tezamen met de uitkomsten van het onderzoek naar betaalbaarheid van de bewonersraad wil zij hierin 

bijdragen aan het tot stand brengen van een instrumentenkoffer om huurders te helpen bij 

betaalbaarheidsproblemen en de preventie hiervan.  

Ook zal HVF een bijdrage leveren aan de gemaakte afspraken zoals zijn opgenomen onder de vijf 

thema’s van deze prestatieafspraken voor het jaar 2019. 

 

9. Bijdrage en inzet gemeente Waadhoeke 

De gemeente Waadhoeke blijft inzetten op haar rol als woongemeente. Hierbij wordt rekening gehouden 

met demografische en financiële ontwikkelingen, die zijn weerslag vindt in de woningmarkt. Thema’s als 

betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit op maat, verduurzaming, herstructurering, inbreiding en in 

beperkte mate uitbreiding zijn hierbij aan de orde. Verder zet de gemeente in op transformatie van de 

huidige woningvoorraad in het licht van wonen en zorg. Dit alles zal naar verwachting zijn weerslag 

vinden in de woonvisie van de gemeente Waadhoeke eind 2019. 

 

10. Proces afspraken: 

 

Jaarcyclus 

In 2019 zetten partijen de volgende stappen in de jaarcyclus voor de totstandkoming van biedingen en 

prestatieafspraken: 

 

Maart/april: evaluatie van het proces bieding en prestatieafspraken 2019 

In maart/april 2019 evalueren partijen de jaarcyclus 2018. Partijen evalueren het tot standkomingsproces 

van de prestatieafspraken 2019 en de uitvoering de prestatieafspraken 2018. Bij deze evaluatie 

betrekken zij de voortgangsrapportage medio 2018 en ook eventuele verbeterpunten die zij bij de 

evaluatie van de vorige cyclus hebben vastgesteld.  

 

1 Juli: uitbrengen bod 

Conform de Woningwet 2015 brengen de corporaties voor 1 juli 2019 haar bod voor 2020 (concreet) uit. 

Hierin is een doorkijk naar de aansluitende 4 jaar opgenomen. De corporaties bereiden haar bod voor 

met haar huurdersorganisaties. 

 

Juli /augustus/september: bespreken bieding  

In een ambtelijk overleg na 1 juli wordt het bod van de corporaties toegelicht en besproken en 

vervolgens vrijgegeven voor de onderhandelingen richting prestatieafspraken.  

 

November 2019: prestatieafspraken 2020 

Partijen streven naar afronding voor 1 november van de prestatieafspraken over 2020,  zodat 

besluitvorming bij partijen tijdig voor 15 december plaatsvindt.  Begin 2019 wordt in gezamenlijk overleg 

de definitieve planning bepaald op basis van wat haalbaar en realistisch is. 

 

Samenwerking en organisatie 
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Om te komen tot prestatieafspraken stellen partijen een werkgroep op die de voorbereiding van de 

prestatieafspraken ter hand neemt. Daarnaast vindt op basis van bovengenoemde jaarcyclus twee keer 

per jaar bestuurlijk overleg plaats, tenzij er in de ogen van de werkgroep sprake is van bijzondere 

omstandigheden. 

Partijen stemmen hun jaarcyclus zowel qua besluitvorming als qua begrotingscyclus zoveel mogelijk af 

op de cyclus Woningwet 2015. Partijen ontwikkelen hierdoor gezamenlijk een zo soepel mogelijk en 

goed op elkaar afgestemd proces. 

 

De corporaties nemen (afwisselend) het initiatief om de werkgroep en bestuurlijk overleg bijeen te 

roepen en stelt een planning op om tijdig de bestuurders van alle partijen een eindconcept voor de 

prestatieafspraken te kunnen voorleggen. Iedere partij is gedurende het werkproces zelf 

verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling naar het eigen bestuur zodat een gedragen 

eindconcept van de prestatieafspraken ontstaat.  

 

 

 

11. Afstemming  

Alhoewel gemeentelijke en corporatiebeleidskaders in de basis qua werkgebied grens gebonden zijn 

geldt dat niet altijd voor haar inwoners en haar problematiek. Op gemeentelijk niveau vanuit de 

prestatieafspraken worden werkgroepen ingericht die kijken naar gemeentegrenzen overstijgende 

thema’s. Bijvoorbeeld de energie transitie, betaalbaarheidsproblematiek, overlast, verward gedrag 

en in- en uitstroming van WMO aangepaste woningen. Er is behoefte om meer intergemeentelijk en 

intercorperatief daar waar het kan te komen tot afstemming en harmonisatie op diverse 

volkshuisvestelijk en sociale vraagstukken. Vanuit De Bewonersraad wordt ingezet op het doen 

ontstaan van initiatieven, die bijdragen aan dergelijke samenwerkingsvormen, welke 

gemeentegrenzen overstijgen en in het belang van kwetsbare groepen sociale huurders cohesie 

binnen het woningmarktgebied Fryslân bevorderen.  

 
 
 
 
 
In het hierna volgende document zijn de prestatieafspraken over het jaar 2019 opgenomen. 
 
De prestatieafspraken zijn als genummerde actiepunten opgenomen in een tabel. De actiepunten zijn 
onderverdeeld in de volgende hoofdthema’s: 

0. Algemeen 
1. Betaalbaarheid 
2. Beschikbaarheid 
3. Kwaliteit/Verduurzaming 
4. Wonen en zorg 
5. Leefbaarheid en omgeving 
6.  

Per actiepunt is beschreven door welke partij(en), wanneer welke inzet wordt geleverd.  
 
 
 
Bijlagen: 

1. Tabel 1 Huurprijsopbouw/grenzen van de sociale huurvoorraad Format Huurdersverenigingen 
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Overeengekomen en getekend te Franeker op 5 december 2018 
 
 

 

Namens gemeente Waadhoeke  
Mevrouw N. Haarsma 
Wethouder Wonen & Leefbaarheid  
 
 
 
 
 
Namens De Bewonersraad 
De heer F.J.H.E van den Broek 
Algemeen directeur  
 
 
 
 
 
Namens Huurdersvereniging Franeker 
De heer M. Duyzer 
Voorzitter   
 
 
 
 
 
Namens Accolade  
De heer R. Swart  
Directeur - bestuurder 
 
 
 
 
 
Namens Wonen Noordwest Friesland  
De heer M.C.G.M Hagenaars 
Directeur - bestuurder 
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Nr. Afspraak Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode 
uitvoering 

Stand van zaken Toelichting 

0. Algemeen – monitoring      

0.1 •     Monitoring gegevens woningmarkt (jaarlijks): particulier en huur 
    Doel bewaken woningmarkt voor evenwichtige woonmarkt keuzes in koop en huur.  
 

 
 

• Definiëren wachttijden/zoekduur. eenduidig systeem. Werkafspraak corporaties en 
huurdersorganisaties (HO). 
 

• Corporaties ontwikkelen een monitor waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkelingen 
naar de vraag en het aanbod sociale huurwoningen in Waadhoeke. Het gaat hierbij over 
gegevens van de corporaties zelf: 

- Het aanbod aan sociale huurwoningen (huuropbouw, soort woning, soort kern en 
                          ontwikkeling) 

- De vraag naar sociale huurwoningen (leeftijd, gewenste woningtype, herkomst en 
inkomen) 

- Het aanbod in relatie tot de vraag ( wachttijd/zoekduur, reacties, slaagkans en 
mutatiegraad) 

 
De resultaten van deze monitor worden besproken tijdens de evaluatie van de      
prestatieafspraken en hebben betrekking op de periode die vooraf gaat aan het jaar waarin de 
evaluatie plaats vindt. De corporaties leveren de data tijdig aan.  
 

• Gezamenlijk afspraken maken over aanvaardbare huur- en/of woonlastenquote en mogelijke 
consequenties hiervan in de praktijk. Komt terug bij betaalbaarheid. 
 
 

Gemeenten/ 
Corporaties 
 
. 
 
Corporaties/HO  
 
 
Corporaties 

Uitvoering 2019 
 
 
 
 
Q1 2019 
 
 
Q1 2019 

 Partijen zien de noodzaak van 
monitoring.  
KAW monitor ANNO 
gemeenten kan als 
mogelijkheid wordt 
beoordeeld. In de kader van 
de wenselijkheid provinciale 
vergelijking 
 

0.2 • Ontwikkelen visie op wonen (woonvisie) Waadhoeke Gemeente Uitvoering 2018/2019   

1. Betaalbaarheid 
Woonplan” Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen zijn voor de doelgroep. Dit 
betreft huishoudens die aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Dit betreft een 
inkomen tot max. € 36.156,-  

    

1.1 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid wordt uitgevoerd conform vastgesteld huurprijsbeleid; 

• Monitoring en bewaking toewijzing op basis wettelijke passendheid en vastgesteld eigen 
huur\inkomens toewijzingsbeleid op basis van het afgesproken format huurprijsgrenzen met de 
huurdersverenigingen.(bijlage 4) 

Corporaties 
 

Doorlopend   

1.2 • Gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van vroeg signalering en het daarbij 
ontwikkelen van een instrumentenkoffer om de betaalbaarheidsproblemen van huurders te 
voorkomen en hen te ondersteunen bij gerichte oplossingen.  

Gemeente    

1.4 • De huurprijs is gematigd. Zo worden er meer betaalbare huurwoningen aan de doelgroep 
verhuurd. 

• De verschillen in huurprijs van kwalitatief vergelijkbare woningen worden verkleind door de 
huursombenadering 

Accolade    

1.5 • Huurverhoging en aanpassing bij mutatie op basis van vastgesteld beleid en streefhuur. Per 
woning verhoging of verlaging toepassen.  

• Minimaal 90% woningvoorraad onder de aftoppingsgrenzen huurtoeslag. 

Wonen NWF    

1.6 De Bewonersraad en HVF geven periodiek voorlichting aan leden over de samenhang 
betaalbaarheid, woonlasten(quote), huishoudensinkomen en/of woonzorgquote. (schriftelijk en 
digitaal) 

De Bewonersraad 
HVF 

doorlopend   

1.7 De gezamenlijke Friese huurdersorganisaties ontwikkelden in 2018 een digitaal portaal voor 
huurders met informatie over huren en inkomen. Deze wordt up- to- date gehouden. 

De Bewonersraad 
 

doorlopend   

1.8 De Bewonersraad en HVF wijzen leden op (vrijwilligers)organisaties ten behoeve van hulp bij 
budgettering. 

De Bewonersraad Doorlopend   

1.9 De Bewonersraad ontwikkelde in 2018 een woonlastenspiegel. Doel: monitoren of en in hoeverre De Bewonersraad 2019   
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Nr. Afspraak Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode 
uitvoering 

Stand van zaken Toelichting 

verduurzaming van de woningvoorraad daadwerkelijk leidt tot verlaging van de woonlasten. 
In 2019 zal zij dit middel gebruiken om haar leden bewust te houden van de relatie tussen gedrag 
en woninglasten in het tijdperk van duurzaamheid.  

1.10 De Bewonersraad gaat steekproefsgewijs het woningaanbod monitoren of prijs/kwaliteit van 
geboden woningen overeenkomt met het door corporaties gevoerde huurprijsbeleid. 
HVF Monitort dagelijks het woningaanbod van Accolade. 

De Bewonersraad/ 
HVF 

   

1.11 WNWF werkt met een Woonlastencalculator. Ook Accolade en De Bewonersraad willen een 
woonlastencalculator toevoegen aan haar website om huurders inzicht te geven in woonlasten 
(huur en energie) bij het maken van een keuze van een nieuwe huurwoning. 
Gezamenlijk gaan we afstemming welke gegevens hiervoor worden benut om te komen tot 
gelijkluidende adviezen in de calculator) 
 

De Bewonersraad    

2. Beschikbaarheid 
Woonplan Lokale vraag is leidend. Streefverhouding huur/koop is 30/70. Er kan flexibel met 
deze verhoudingen worden omgegaan. Verkoop van huurwoningen kritisch beoordelen. 

    

2.1 Jaarlijks wordt het aantal beschikbare sociale huurwoningen in kaart gebracht op grond van 
huurprijsklassen (tabel 1, bijlage 4). Met als doel inzicht in de matching tussen: 
huishoudsamenstelling, huishoudinkomen, huurprijsklasse en woningtype. 
In het 2e kwartaal van 2019 hebben de corporaties de monitoring beschikbaar en bespreken we 
de  doelen om te komen tot matching. 

Corporaties 
 

2e kwartaal 2019 
(evaluatie) 

  

2.2 De wachttijd voor grondgebonden woningen met een huur tot € 597 is hoog. Die voor alle andere 
soorten woningen is kort. Accolade wil meer evenwicht brengen in het woningaanbod. 
Accolade onderzoekt samen met de gemeente de mogelijkheden voor nieuwbouw op twee 
locaties in Franeker. Accolade heeft de intentie op deze locaties nieuwbouw te realiseren. Op het 
moment dat er een (financieel) realistisch plan ligt, gaat Accolade dit bespreken met gemeente en 
HVF.  Accolade wil deze nieuwbouwplannen, verder gaan uitwerken en uitvoeren als uit het 
overleg naar voren komt dat: 
• er met de gemeente duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de kosten; 
• er met gemeente en HVF duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verkoop, sloop en 
nieuwbouwopgave in Franeker voor de komende jaren. Voor Accolade vormt het SVB hier het 
uitgangspunt; 
 
Accolade gaat de mogelijkheden onderzoeken om  wachttijden positief te beïnvloeden door:: 
•gezinnen voorrang te verlenen bij de huur van grondgebonden woningen in de huurklasse van € 
597,- tot € 641,- 
•bij de verhuur van de eventuele nieuwbouwwoningen op de twee locaties in Franeker voorrang te 
verlenen aan huishoudens die huurder zijn van Accolade en in Franeker in een grondgebonden 
woning woont met een huur tot € 597,- 

Accolade 2019 
 

  

2.4 Accolade verkoopt geen grondgebonden woningen die een streefhuur hebben beneden de € 
597,- tenzij het gaat om versnippert bezit 

Accolade    

2.5 Accolade ziet het verhuren van woningen met een huur boven de € 710,- niet als haar taak. In de 
gemeente Waadhoeke betreffen dit 41 woningen die Accolade op termijn wil verkopen waardoor 
de gelden ten goede komen aan de sociale verhuur. 

Accolade Doorlopend    

2.6 Wonen NWF stuurt op basis van vierjaarlijks vastgesteld beleid kernvoorraad (laatste in 2018) en 
marktscores per dorp (jaarlijks). Afname en plannen blijven conform SVB 2017. 
Op basis marktscores 2018 is besloten grotendeels te stoppen met de verkoop vanwege de 
gestegen vraag naar huurwoningen. Medio 2019 worden de marktscores per dorp opnieuw 
vastgesteld en zo nodig maatregelen genomen. Verkoop vindt uitsluitend plaats in gebroken 
complexen, waar al woningen uit zijn verkocht. Incidenteel vindt er aankoop plaats van voormalige 
huurwoningen uit gebroken complexen conform SVB 2017. 

Wonen NWF 2019   

2.7 De Bewonersraad doet periodiek onderzoek (juni) onder haar leden die in een kalenderjaar een 
woning hebben betrokken om de mate van beschikbaarheid van de sociale voorraad naar type en 
huurprijs in de gaten te houden.  

De Bewonersraad Doorlopend 
 

  

2.8 • De Bewonersraad zet zich in om, in samenspraak met corporaties en 
huurdersorganisaties, voor het begrip ‘actief woningzoekende’ een eenduidige definitie te 

De Bewonersraad 2019   
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Nr. Afspraak Verantwoordelijke 
/trekker 

Datum/periode 
uitvoering 

Stand van zaken Toelichting 

formuleren in het hele woningmarktgebied Fryslân. De uitkomsten van 2018 worden benut voor 
gesprekken over de beschikbaarheid in 2019 

• De wachttijd/zoekduur van 1 jaar (52 weken) wordt Friesland breed gehanteerd. Echter de 
zoekduur  verschilt per gemeente en is vaak vertroebeld door gemiddelden op basis van 
huurprijzen. De Bewonersraad zet zich in om op basis van deze verschillen per gemeente in de 
prestatieafspraken meer ‘lokale kleur’ aan te brengen om een passende zoekduur overeen te 
komen. De uitkomsten van 2018 worden benut voor gesprekken over de beschikbaarheid in 2019 

2.9 Beide woningcorporaties gaan hun gegevens naast elkaar leggen in deze gemeente om zo 
inzage te krijgen in de wachttijd/zoekduur en woonwensen in de dorpen en stad te onderzoeken. 
Hierbij wordt gekeken naar de opbouw binnen de huurprijsklassen benoemd door de overheid. 
Indien partijen het wensen wordt er een extra verdiepingsslag gemaakt in de huurprijsklassen in 
tabel 1 
 

Corporaties    

2.10 De betrokken partijen maken in 2019 afspraken over de ruimtelijke voorwaarden bij nieuwbouw, 
herstructurering en verduurzaming zodat deze processen zo snel en soepel mogelijk kunnen 
verlopen.  Voor de financiële afspraken inzake de bijdrage bovenwijkse voorzieningen, 
herstructurering en ambtelijke kosten worden de afspraken hierover uit het Lokaal Akkoord 
Franekeradeel (2015-2018, onder punt 10) als uitgangspunt genomen.       

Gemeente    

3. Kwaliteit/Verduurzaming/sloop- en/of nieuwbouw 
Woonplan: De nadruk ligt op de kwaliteit van de bestaande voorraad. De energieprestatie 
van (nieuwbouw)woningen dient in lijn te zijn met het bouwbesluit. 

    

 Kwaliteit     
3.1 Accolade voert bij 267 woningen planmatig onderhoud uit. Accolade 2019   

3.2 Accolade voert bij 178 woningen energetische verbetering door. Doelstelling is CO2 neutraal in 
2050.  

Accolade 2019   

3.3 Corporaties en huurdersorganisaties doen een (schriftelijk) beroep op de Gemeente om de 
gevolgen van een labelsprong en energiebesparende maatregelen (zonnepanelen) die invloed 
hebben op de  WOZ en daarmee de huurprijs verhogen te beperken.  

Corporaties/ HVF/De 
Bewonersraad 

   

3.4 • Wonen NWF voert planmatig periodiek buitenonderhoud in een cyclus van 7 jaar. Hierbij 
vindt deels ook energetische verbetering plaats. In 2019 in Sint Annaparochie, Bitgummole, 
Ingelum, Menaam, Oosterbierum, Oudebildtzijl en Tzummarum.    

• WNWF voert het beleid dat renovatie aan de  binnenzijde woningen alleen bij mutatie en 
op verzoek huurders wordt uitgevoerd. 

Wonen Noordwest 
Friesland 

2019   

3.5 Wonen NWF gaat aan slag met het CO2 neutraal maken van het woningbezit. In 2019 worden 12 
woningen in Minnertsga eerst voorzien van een zeer grote extra isolatieschil ( zogenaamd CO2 
neutraal-ready). In een later stadium worden installaties aangebracht om de woningen volledig 
CO2 neutraal te maken. 
Woningen die minder geschikt hiervoor zijn en nog minimaal 25 jaar meegaan in de verhuur, 
worden regulier gerenoveerd naar label B ( inclusief cv). In 2019 betreft dit in Waadhoeke  48 
woningen.   

Wonen Noordwest 
Friesland 

2019   

3.6 • Streven is 100% groen energielabel in 2023. 

• Voorstel zonnepanelen aan te bieden aan huurders van door te exploiteren woningen met 
een slechtere energie index dan 1,2 (= oude label B). Ligt ter advies bij DB. 

Wonen Noordwest 
Friesland 

2019   

3.7 De Bewonersraad organiseert zes keukentafelgesprekken In heel Friesland met huurders die 
meer dan een jaar in een verduurzaamde woning wonen om hun ervaringen op te tekenen. Dit om 
te helpen bij het kunnen beantwoorden van al dan niet opgewekte verwachtingen. 

De Bewonersraad 2019   

3.8 De Bewonersraad gaat inventariseren onder haar leden (digitaal panel) wat de gewenste 
basisoplevering is van (nieuwbouw) woningen. De uitkomsten zullen in een notitie worden 
verwerkt en besproken. 

De Bewonersraad 2019   

3.9 Partijen zetten zich in om inwoners te betrekken bij duurzamer wonen en leven; 
1. actief deel te nemen met huurdersorganisaties aan de communicatie richting onze huurders bij 
het verduurzamen van onze woningen; 
2. samen energiecoaches in te zetten; 
3.Corporaties worden betrokken door de gemeente om een visie op te stellen over het 
verduurzamen van de woningvoorraad. Met daarbij een planning waarin staat wanneer een buurt 
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van het gas af gaat; 
4. een stimulerende rol aan te nemen in het ontwikkelen van duurzame energie en opslag. 
5. aandacht te besteden aan problemen die mogelijk ontstaan bij het terug leveren van duurzame 
energie aan het bestaande energienet; 
6. te zorgen dat partijen bij elkaar komen om samen te werken aan een duurzamere samenleving; 
7.elkaar te informeren over subsidies op het gebied van duurzaamheid; 
8. te zorgen voor efficiënte en passende ruimtelijke voorwaarden die het mogelijk maken 
om onze woningvoorraad zo snel mogelijk te herstructureren en duurzaam te maken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het ‘inpakken’ van een woning, waardoor de 
rooilijn overschreden wordt.   

 Sloop/nieuwbouw     
3.10 Er zijn geen harde plannen voor sloop. Wel zijn er “zachte” plannen om in 2019 met 

voorbereidingen te starten die kunnen leiden tot de sloop van een complex woningen in Franeker. 
De sloop van deze woningen gaat in overleg met de gemeente en de HVF. De huurders hebben 
instemming op de plannen op basis van het protocol herstructurering welke is overeengekomen 
met de huurdersorganisaties. 

Accolade Start 2019?  Uitvoering conform 
protocollen en sociale 
pakketten: 70% huurders 
instemming noodzakelijk 

3.11 In 2019 worden conform de planning van juli 2018 in totaal 28 woningen gesloopt en 51 nieuwe 
woningen opgeleverd in Waadhoeke.  

Wonen NWF 2019  

 
Uitvoering conform 
protocollen en sociale 
pakketten: 70% huurders 
instemming noodzakelijk 

3.12 De Bewonersraad/HVF ondersteunt huurders, obv het overeengekomen “Protocol en sociale 
pakketten bij wijkvernieuwing tussen corporaties en huurdersorganisatie”, bij herstructurerings- en 
vernieuwingsprojecten van corporaties. 

Corporaties 
De Bewonersraad 
HVF 

Doorlopend   

4. Wonen en zorg 
Woonplan: Er dient meer aandacht uit te gaan naar extramurale zorg voor mensen met een 
lichte zorgbehoefte. Van de nieuwbouw is 30% levensloopbestendig. Corporaties bieden 
schuldhulpverlening aan of begeleiden mensen hier naar toe. 

    

4.1 Partijen zetten zich in: 

• te kijken naar een betere spreiding van de huisvesting van kwetsbare huurders. Het gaat 
hierbij om bijvoorbeeld statushouders en mensen die vanuit een (zorg)instelling 
zelfstandig gaan wonen. Denk hierbij aan het uitgangspunt ‘de straat is de maat’ 

• de vraag naar huisvesting van bijzondere doelgroepen in kaart te brengen. Hierbij gaat 
het om de kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Zo kunnen wij betere afspraken maken 
over een passend huisvestingsaanbod 

• te zorgen voor een goed integratieproces van statushouders. En te zorgen voor een 
goede spreiding van statushouders over de hele gemeente; 

• Aandacht te hebben voor ‘verwarde personen’. Wij denken aan: 
a. realiseren van ‘tussenvormen’ voor mensen die te licht zijn voor intramuraal wonen en te zwaar 
voor zelfstandig wonen. Denk aan bijvoorbeeld co-housing; 
b. zorgen voor huisvesting met een ‘time-out’ functie. Dit houdt 
in dat iemand tijdelijk begeleid mag wonen als het zelfstandig 
wonen even niet lukt. Daarna keren ze terug naar hun eigen 
woning. Of ze stromen door naar een tussenvorm of instelling; 
c. het verbeteren van de standaard aanpak, de zorg en begeleiding 

Trekker gemeente 2019   

4.2 33% van de woningen is verzorgend of geschikt wonen voor zorgbehoevenden. Accolade    
 Op basis SVB 2017 groeit het percentage “geschikt voor ouderen” naar 23%. Deze woningen zijn 

geschikt voor minimaal ‘rollator ‘ en zorg aan huis.  
Wonen NWF    

4.3 Uitvoering convenant huisvesting jongeren in kader Jeugdwet. Is afgesloten begin 2018 en loopt 
tot 2020. Evaluatie in 2019.   
 

Wonen NWF    

4.7 De Bewonersraad heeft in 2018 in de gemeente Smallingerland de in- uit- en doorstroming van 
WMO aangepaste woningen onderzocht. Uitkomsten van vereiste investeringen en aantallen 
lijken niet groot. Merendeels ligt de problematiek op kleine persoonlijke aanpassingen en het 
bewust maken van senioren om tijdig vooruit te denken. Het pakket van maatregelen om de in- 
door en uitstroming te bevorderen wat eind 2018 is ontwikkelt zal in de gemeente Waadhoeke 

De Bewonersraad 2019   
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worden gedeeld in 2019 met als doel bij te dragen aan een zo kosten efficiënt mogelijke inzet van 
gemeentelijke WMO- middelen en corporatiegelden. 
 
 

5. Leefbaarheid en omgeving 
Woonplan: Uitgangspunt voor leefbaarheid van wijken en dorpen is de eigen kracht van de 
bewoners 

    

5.1 • Gemeente betrekt de huurdersverenigingen bij dorp buurt en wijkschouwen. Gemeente 2019   
5.2 Gemiddeld besteed Accolade €109 per woning aan leefbaarheid in de gemeente De Waadhoeke. 

Accolade staat open voor initiatieven van andere partijen.. 
Accolade 2019   

5.3 WNWF heeft beleid gericht “voor en door huurders”. Er is jaarlijks maximaal € 150.000,- voor 
financiële bijdragen op het gebied van leefbaarheid beschikbaar voor het gehele werkgebied. 
 
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 leefbaarheidscoördinatoren; dorpsschouwen 1x per 2\3 jaar, 
woonomgevings\groenplannen, speeltuinen, versterking sociale structuur, buurt\dorpshuizen, 
etc.   

• Uitvoering gesprekken tussen WNWF, dorpsbelangen en dorpencoördinatoren 1 keer per jaar. 

• In 2019 extra aandacht voor huurdersparticipatie en leefbaarheidszaken rond diverse 
complexen. 

 

Wonen NWF    

5.4 • Corporaties en huurdersorganisaties betrekken huurders meer bij de verbetering van het 
leefklimaat in buurten 

• Partijen gaan gezamenlijk inventariseren wat er is inzake Aanpak eenzaamheid onder 
ouderen; 

• de opvang, begeleiding en het tegengaan van de overlast van 
‘verwarde personen’. Om de overlast door verwarde personen te verminderen denken wij aan een 
verbetering van de standaard aanpak. Ook staan we open voor nieuwe woonconcepten voor deze 
mensen, waar ze voldoende bescherming en hulp krijgen. 

 
 
Gemeente 
 
 
Gemeente 
 
 

   

5.6 De Bewonersraad start in 2019 met regioraad nieuwe stijl waarbij ledenparticipatie wordt 
gestimuleerd. We stimuleren regioraadsleden om actief deel te nemen aan wijk- dorp- en 
buurtschouwen. 

    

5.7 De Bewonersraad ondersteunt initiatieven van huurders om in zelfbeheer werkzaamheden uit te 
voeren zoals bv zelfbeheertaken op het gebied van schoonmaak en (tuin)onderhoud.  

De Bewonersraad 
 

2019 
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Tabel Huurprijsgrenzen 
 
(voor 2019 zullen de bedragen conform prijspeil 2019 van toepassing zijn) 
 
 
 

 


