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Oplegnotitie Prestatieafspraken 2022 
 

 
Inleiding 
 

De oplegnotitie 2022  is als actualisatie op de ‘Prestatieafspraken Noordenveld raamovereenkomst 2019-

2023’, samen met de voorgaande actualisaties het kader voor de bijdrage die partijen leveren aan de 

volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Noordenveld in 2022.  

De raamovereenkomst 2019-2023 is geënt op het gemeentelijke woonbeleid, maar geeft via de 

doorontwikkeling middels de jaarlijkse actualisaties tevens richting aan het woonbeleid van de gemeente. 

Daarnaast is het samen met de actualisaties een onderlegger voor het jaarlijkse activiteitenoverzicht van 

Actium en Woonborg, en voor de jaarlijks te maken prestatieafspraken tussen gemeente Noordenveld, 

Actium, MEVM, Woonborg en AH WOON.  

 

Ten behoeve van  de actualisatie 2022 is wederom gekozen voor een oplegnotitie. De oplegnotitie betreft 

de afspraken die gewijzigd of aangevuld zijn ten opzichte van het vorige jaar of ten opzichte van de 

raamwerkafspraken 2019-2023, en bevat nieuw toegevoegde afspraken.  

 

Leeswijzer 
De afspraken hebben een eigen nummering die niet gerelateerd is aan de raamovereenkomst of eerdere 

oplegnotities. Is de afspraak een wijziging van een eerdere afspraak, dan wordt dit aangegeven onder 

vermelding van het gewijzigde artikelnummer. Staat er niets bij, dan is het een nieuwe afspraak. Wel zijn 

de afspraken op de gebruikelijke wijze onderverdeeld  in de paragrafen uit de raamovereenkomst. De 

nummering daarvan is gelijk aan die van de raamovereenkomst 2019-2023. Per afspraak zijn de betrokken 

partijen vetgedrukt waarop de prestatie van toepassing is. 

 

Disclaimer 
Partijen stellen de afspraken vast onder voorbehoud van vaststelling van de individuele begroting en 

onder voorbehoud van de daadwerkelijke mogelijkheden voor financiering en borging. Partijen houden 

zich het recht voor om de afspraken, in gezamenlijk overleg, bij te stellen als gevolg van nieuwe of 

gewijzigde wetgeving. 

 
Nieuwe en gewijzigde prestatieafspraken 2022 

4.1 Betaalbaarheid  

1 Actium en Woonborg nemen het initiatief voor een overleg met de gemeente en de GKB om het 

proces van intake voor bewindvoering voor huurders te verkorten en te vereenvoudigen. 

2 Vanaf april 2021 wisselen corporaties gegevens uit met de gemeente volgens het Landelijk 

Convenant Vroegsignalering. Eind 2021 evalueren partijen dit. De gemeente neemt het 

voortouw. Als de resultaten achterblijven bij de verwachtingen zullen partijen inzetten op 

scherpere afspraken. 

 

 



 

 
3 Woonborg en AH WOON werken samen, ieder vanuit eigen mogelijkheden en in 

gelijkwaardigheid, aan betaalbaar wonen bij Woonborg. Energielasten worden daarin steeds 
belangrijker. Zowel AH WOON als Woonborg zijn van mening dat de beperkte financiële 
middelen slim en effectief ingezet moeten worden voor betaalbaar(der) wonen in de volle 
breedte. Voor 2022 geldt daarom dat de huursom met maximaal 1% boven inflatie kan stijgen 
om daarmee de verduurzaming en nieuwbouw een impuls te geven (vervangt artikel 10 
Oplegnotitie 2021) 

4 Daarnaast kan de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) als percentage boven op de 
inflatie gehanteerd worden om ook de verduurzaming en andere kwaliteitsverbetering te 
versnellen. De IAH zal bij die woningen die een huurprijs hebben onder de liberalisatiegrens 
worden verhoogd met het maximaal toegestane percentage. In situaties van IAH voor huren 
boven de liberalisatiegrens past Woonborg huurbevriezing toe. 

5 Het huidige Sociaal Huurakkoord loopt op 31 december 2021 af. Op dit moment zijn de 
gesprekken over een nieuw Sociaal Huurakkoord nog gaande en volgen partijen het huidige 
akkoord. Actium en Woonborg volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe Sociaal 
Huurakkoord. 

6 In 2022 voeren Actium, Woonborg, MEVM en AH WOON een nieuw gezamenlijk en bij 
voorkeur provinciaal woonlastenonderzoek uit in opdracht van de Drentse corporaties en 
huurders- organisaties. Aansluitend wordt de mogelijkheid verkend om te komen tot 
gezamenlijk woonlastenbeleid, waarin de energiearmoede speciale aandacht krijgt. 

7 De gemeente actualiseert in 2022 de rioolheffing op basis van de nieuwe modelverordening 
VNG, die gebaseerd is op een verbreding van riool naar 'waterzorg'. De actualisatie is gereed 
voor 2023. De corporaties en huurdersorganisaties pleiten voor de overgang naar een 
gebruikersheffing. Het college neemt dit mee in de voorstellen. (vervangt artikel 19 
jaarafspraken 2019) 

4.2    Beschikbaarheid 

8 Partijen conformeren zich aan de behoefteprognose van het KAW woningmarktonderzoek 

Noordenveld. Daaruit blijkt uit de relevante scenario's (midden en hoog) een noodzakelijke 

groei van de sociale huurvoorraad tot 2030 van 82-128 wooneenheden. Verminderd met de 

geraamde verkoop en met gerealiseerde en lopende nieuwbouwplannen is het geraamde 

tekort tot 2025 circa 38-52 sociale huurwoningen, met het zwaartepunt op grondgebonden 

woningen in Peize en Roden. Dit tekort loopt tussen 2025 en 2030 snel verder op. Partijen 

onderkennen dat deze prognose noopt tot meer nieuwbouw dan nu in de planning zit. Partijen 

spreken af hierop maximaal in te zetten. Voor Actium en Woonborg betekent dit bereidheid tot 

investeren in de benodigde nieuwbouw; voor de gemeente betekent dit een maximale 

inspanning om loop korte termijn aanvullende bouwlocaties voor sociale huurwoningen 

beschikbaar te stellen. (Vervangt artikel 20 Oplegnotitie 2021) 

9 In 2022 levert Woonborg 12 nieuwbouwwoningen op aan de Madelief in Nieuw-Roden. Om 

doorstroming hiermee te bevorderen zet Woonborg haar 'loyaliteitsprogramma' in. Bij de 

nieuwe verhuringen krijgen zittende huurders in Nieuw-Roden in een eengezinswoning voorrang. 

De door de toepassing van deze voorrangsregeling vrijkomende eengezinswoningen worden 

vervolgens met voorrang toegewezen aan woningzoekenden van 55 jaar en jonger. Daarnaast 

start Woonborg met de bouw van 20 woningen in Roden vanuit de Pilot Drenthe Woont Circulair. 

Deze circulaire sociale huurwoningen worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.  

10 Als vervolg op de sessies over de voorraadontwikkeling samen met gemeente en Actium neemt 

Woonborg initiatief om in gezamenlijkheid te kijken hoe kan worden 'verdicht' bij nieuwbouw 

met een intensiever ruimtegebruik, bijvoorbeeld door meerlaagse woningbouw. 



 

11 In geval van gebiedsontwikkeling waar sociale woningbouw wordt opgenomen in het 

programma, worden corporaties zo vroeg mogelijk door de gemeente bij de planvorming 

betrokken. 

12 Gemeente actualiseert haar woonvisie in 2022 conform de wettelijke verplichting. Input hiervoor 

is woningmarktonderzoek, onderzoek naar woonwagenbehoefte (nog uit te voeren), 

onderzoeken naar wonen en zorg aanbod, flexwonen. Participatief traject met o.a. corporaties 

en huurdersorganisaties. (vervangt artikel 29c Oplegnotitie 2021) 

13 Bij het actualiseren van de gemeentelijke Omgevingsvisie worden Actium, Woonborg, MEVM en 

AH WOON door de gemeente proactief geïnformeerd en betrokken. Startjaar, vorm en inhoud 

zijn nog niet bepaald. Het participatiebeleid is als onderdeel daarvan gereed voor 

inwerkingtreding van de wetgeving. 

4.3 Kwaliteit van de woningvoorraad 

14 Woonborg wil in 2022 ruim 60 woningen met een C-, D- of E-label verbeteren naar label A. Dit 

gebeurt in Roden, Roderwolde, Nietap, Nieuw-Roden, Peize en Roderesch. 

15 Actium heeft tot op heden gestuurd op energielabels en/of energie-index en gaat vanaf 2021 

sturen op CO2-uitstoot en energielasten. Actium heeft de ambitie om in haar hele werkgebied 

de CO2- uitstoot in 2030 met 25% te verlagen t.o.v. 2017. Actium zal hierop inzetten in de vorm 

van een stapsgewijze verduurzaming van haar woningen en no-regret maatregelen. (vervangt 

artikel 33c Oplegnotitie 2021) 

4.4 Huisvesting bijzondere doelgroepen 

16 Partijen ondersteunen een provinciale samenwerking met betrekking tot de huisvesting van 

statushouders. Indien nodig maken partijen lokaal aanvullende afspraken over het realiseren van 

alternatief aanbod gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt en de toename van het aantal 

vluchtelingen. 

17 Spoedzoekers zijn mensen die een acute woonvraag hebben, maar niet in aanmerking komen 

voor ‘urgentie’. Uit onderzoek van de Provincie Drenthe blijkt dat er grote behoefte is aan 

tijdelijke huisvesting voor deze doelgroepen (flexwonen). Actium en Woonborg zijn bereid 

minder conventionele wijzen van huisvesting te onderzoeken als aanvulling op de reguliere 

voorraad. Bijvoorbeeld door het realiseren van tijdelijke woningen of door woningen met 

bestemming 'sloop' tijdelijk te verhuren, daar waar dat kan. 

4.5    Wonen, welzijn en zorg 

18 Partijen werken samen met zorgaanbieders op basis van het Uitstroomconvenant WeerThuis. De 

uitstroom uit beschermd wonen, medisch verblijf en maatschappelijke opvang loopt via een 

coördinatiepunt voor alle gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in de regio. 

19 Partijen stellen gezamenlijke werkafspraken op rondom WMO-aanvragen, eventueel in een 

convenant. Het doel is uniform beleid en werkwijze in het aanpassen van woningen met een 

bijdrage vanuit de Wmo, waardoor bewoners op één plek terecht kunnen met hun verzoek. 

(vervangt artikel 53 Jaarafspraken 2019) 

20 Bij het beheer in haar wooncomplexen signaleert Woonborg problemen die ontstaan als 

bewoners een scootmobiel hebben. Met name bij het stallen ervan in de algemene ruimten kan 



 

dit op enkele plekken zorgen voor brandonveilige situaties. Woonborg inventariseert deze 

problematiek en als er aanleiding is, zal Woonborg in 2022 samen met gemeente zoeken naar 

mogelijke oplossingen. 

4.7 Leefbaarheid 

21 Woonborg implementeert haar Visie op Leefbaarheid langs de lijnen naoberschap, samenwerken 

en communicatie. Woonborg wil de samenwerking verder uitrollen, verstevigen en hier 

afspraken over maken waarbij het belangrijk is om elkaar pro-actief weten te vinden. 

22 Woonborg wil aan de slag met gemeente en WiN om achterstallig tuinonderhoud aan te pakken. 

In 2021 heeft zij in de Bomenburcht Roden een uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet. 

Woonborg wil een aanpak creëren voor bewoners die ‘niet kunnen, niet willen of niet weten’. 

Ook onderzoekt Woonborg mogelijkheden voor het aanpakken van problematiek rondom het 

onderhoud van erfafscheidingen.  

5. Proces 

23 Conform de herziene Woningwet beoordelen partijen vóór 1 april 2022 bij de evaluatie of de 

jaarlijkse actualisatie van de prestatieafspraken voor 2023 nodig is. Woonborg neemt het 

initiatief voor deze evaluatie 

 

  



 

Ondertekening 

De in dit document gemaakte afspraken leggen we vast tussen: 

1. Gemeente Noordenveld, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw K.M. Ipema, 
gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het College van Burgemeester en 
Wethouders, hierna te noemen: ‘de gemeente’. 

2. Woonborg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder mevrouw E. Borstlap, 
hierna te noemen: ‘Woonborg’. 

3. Actium, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder mevrouw M. Boeijen hierna te 
noemen: ‘Actium’. 

4. Algemene Huurdersvereniging WOON, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar ivoorzitter de heer 
J. Emmens, hierna te noemen: ‘AH WOON’. 

5. Mit En Veur Mekaor, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer  H. Oostland, 
hierna te noemen: ‘MEVM’. 

 

De in dit document gemaakte afspraken zijn geldig van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 na 

ondertekening door alle partijen. Bij fusies dragen partijen er zorg voor dat de in deze overeenkomst 

gemaakte prestatieafspraken door de nieuwe rechtspersoon worden overgenomen.  

De afspraken gemaakt in de ‘Prestatieafspraken Noordenveld Raamovereenkomst 2019-2023 

Jaarafspraken 2019’ en in de opvolgende actualisatiedocumenten blijven onverkort van kracht voor zover 

niet gewijzigd of vervangen middels de oplegnotitie 2022. 

Deze overeenkomst kan alleen met instemming van alle partijen worden ontbonden of gewijzigd. 

 

Ondertekend december 2021  

 

Gemeente Noordenveld: K.M. Ipema  
Wethouder  

 

 

____________________  

Woonborg: E. Borstlap AH WOON: J. Emmens 

Directeur-bestuurder Voorzitter 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Actium: M. Boeijen MEVM:  H. Oostland 

Directeur-bestuurder                            Voorzitter 

  

 

 

____________________               ___________________ 
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