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1 Inleiding

De invoering van de Woningwet in 2015 creëerde duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor 
sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en 
betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s 
en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, 
woningcorporaties en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol.

De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met de gewijzigde Woningwet, voortkomend uit de 
wetsevaluatie. De wijzigingen worden van kracht vanaf 1 januari 2022. De wet geeft onder andere meer 
mogelijkheden voor lokaal maatwerk, meer risicogericht toezicht en beperkt de administratieve lasten.

Een aantal wijzigingen:
• Via een experimenteerbepaling kan voortaan nieuw beleid getest worden.
• Het domein wordt op een aantal punten verruimd. Zo hoeven leefbaarheidsactiviteiten niet langer vooraf 

in prestatieafspraken opgenomen te worden. Het maximale bedrag van 127 euro per verhuureenheid 
(vhe) wordt geschrapt en activiteiten gericht op ontmoeting worden toegestaan.

• Op het terrein van verduurzaming mogen corporaties voortaan hetzelfde met hun bezit als andere 
vastgoedbezitters.

• Belemmeringen voor investeringen in maatschappelijk vastgoed worden weggenomen, voorbeelden zijn 
een buurtcentrum of een dagbestedingsruimte voor zorgbehoevenden. Hiervoor vervalt de eis van 
fysieke verbinding van zorgruimten met het overige vastgoed.

• Het proces rond de prestatieafspraken tussen corporaties, gemeenten en huurders biedt meer ruimte om 
het naar lokale voorkeuren in te richten. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om voor meerjaren afspraken 
te maken. Ook andere partijen zoals zorgpartijen en onderwijsinstellingen kunnen hierbij betrokken 
worden.

• Een woonvisie wordt verplicht voor gemeenten, gezien het belang daarvan voor de volkshuisvesting.
• Bij tijdelijke woningen wordt het eindigen van de omgevingsvergunning een opzeggingsgrond voor het 

huurcontract. De verhuurder heeft daardoor zekerheid dat de huurovereenkomst tijdig beëindigd kan 
worden als de vergunning verstrijkt.

• Er wordt een hardheidsclausule aan de wet toegevoegd voor gevallen waarin de wet evident onredelijk 
uitpakt.

• Er komt een opkoopbescherming voor koopwoningen. Gemeenten kunnen die voor bepaalde gebieden 
inzetten als daar te veel woningen door beleggers worden opgekocht.

UWOON, Omnia Wonen, de huurdersorganisaties en gemeente Elburg maken jaarlijks prestatieafspraken met 
elkaar. De afspraken die voor langere tijd gelden, zijn opgenomen in een Raamovereenkomst. In 2015 is deze 
voor het eerst opgesteld met een looptijd tot en met 2021. Daarnaast heeft het Rijk nieuwe Volkshuisvestelijke 
prioriteiten vastgesteld (2021-2025) en heeft gemeente Elburg in september 2020 een nieuwe Woonvisie 
vastgesteld. Voldoende aanleiding om tot een nieuwe Raamovereenkomst te komen.

De basis voor deze Raamovereenkomst vormen de door het Rijk geformuleerde Volkshuisvestelijke prioriteiten 
(zie bijlage 1), te weten (in willekeurige volgorde):

• Bijdragen aan de bouwopgave
door versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen

• Zorgen voor betaalbaarheid
door inzet van lokaal maatwerk

• Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad
door aandacht voor kwaliteitsaspecten en inzet op isolatie en de energietransitie

• Realiseren van wonen met zorg
door passende woonvormen en samenwerking

• Huisvesten van spoedzoekers
door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting

• Investeren in leefbaarheid
door differentiatie van wijken, ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer
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Deze prioriteiten zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken

Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6

Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
Duurzaamheid en kwaliteit 
Wonen, welzijn en zorg 
Bijzondere doelgroepen

Per thema wordt de visie van zowel de corporaties als gemeente Elburg weergegeven, gevolgd door de 
doelstellingen en (meerjaren-) afspraken die rond dit thema zijn gemaakt Deze raamovereenkomst vormt het 
kader voor de jaarafspraken (prestatieafspraken) Uitgangspunt is dat partijen een strategisch partnerschap 
aangaan op het gebied van de volkshuisvesting
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2 Procesafspraken

Partijen (te weten: de huurdersorganisaties SHOW en De Betere Woning, ÜWOON, Omnia Wonen en gemeente 
Elburg) hebben de volgende afspraken gemaakt over het proces met betrekking tot de beleidscyclus woonvisie- 
en prestatieafspraken:

• Februari: Ambtelijk overleg
Doel: evalueren en monitoren van de prestatieafspraken van het voorgaande jaar

• Maart: Bestuurlijk overleg
Doel: bespreken evaluatie prestatieafspraken voorgaand jaar

• Mei: Ambteliik overleg
Doel: voorbereiden bestuurlijk overleg juni

• Juni: Bestuurlijk overleg
Doel: monitoren voortgang prestatieafspraken lopend jaar

• Uiterliik 1 juli:
Activiteitenoverzicht door de corporaties

• Uiterliik 1 juli: jaarverslag corporaties gereed

• Juli-september: diverse ambtelijke overleggen 
(inclusief sociaal domein)
Doel: prestatieafspraken opstellen

• Oktober/november: concept prestatieafspraken gereed

• Begin november: Bestuurlijk overleg
Doel: bespreken concept prestatieafspraken

• Medio november:
Bestuurlijke besluitvorming over prestatieafspraken

• Uiterliik 15 december: bestuurlijk overleg 
Doel: ondertekenen prestatieafspraken

De huurdersorganisaties nemen als volwaardige zelfstandige partij deel aan zowel de ambtelijke als bestuurlijke 
overleggen.



3 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

3.1 Visies
Gemeente Elburg
De belangrijkste focus ligt de komende jaren op het op peil krijgen van de woningvoorraad in kwalitatief opzicht. 
Dat betekent iets voor de nieuwbouw en voor de ontwikkeling van de bestaande woningvoorraad. Wij gaan een 
kwantitatieve bijdrage leveren aan deze opgave door woningen aan de voorraad toe te voegen. In de Woonvisie 
is een opgave benoemd van 810 woningen tot 2030, bestaande uit huur en koop. Huidige inzichten wijzen er 
echter op dat deze opgave (fors) meer zal zijn. Een deel van de groei van Regio Zwolle zal in onze gemeente 
moeten worden opgevangen. We sturen op de juiste woning op de juiste plek, voor de juiste doelgroep. Ook 
geven we ruimte aan meer variatie en bijzondere woonvormen. We hebben oog voor de toename van kleine 
huishoudens. We werken samen om huurachterstanden vroegtijdig te signaleren en de inwoner daarbij 
ondersteuning aan te bieden, zodat huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Omnia Wonen
Omnia Wonen voelt zich verantwoordelijk om in de gemeenten in haar kerngebied, samen met de andere 
corporaties die daar actief zijn, zorg te dragen voor voldoende sociale huurwoningen voor mensen die op deze 
woningen zijn aangewezen.
Zij vindt het belangrijk dat huurders kunnen wonen in een woning die past bij hun huishoudenssamenstelling, 
leeftijd, inkomen en (specifieke) woonvraag.
Omnia Wonen informeert bepaalde doelgroepen op de mogelijkheden te verhuizen naar een meer passende 
woning, binnen of buiten de sociale huurvoorraad. De wens van de huurder is hierbij leidend.
Een ander belangrijk thema is de verscheidenheid in woningaanbod. Omnia Wonen zet zich in op inclusieve 
buurten en straten waar iedereen mee kan doen. Daarbij richt zij zich op haar primaire doelgroep. Betaalbaar 
wonen voor haar primaire doelgroep staat voorop. Maar betaalbaar wonen gaat niet alleen om de huurprijs. Ook 
andere woonlasten zoals de kosten voor energie en gemeentebelastingen doen er toe (NIBUD-methode). Naast 
een huurbeleid waarin betaalbaarheid vorm krijgt door relatief lage (streef-) hu ren maakt Omnia Wonen zich hard 
voor verduurzaming, met als doel om de woonlasten betaalbaar te houden.
Het huurbeleid en portefeuillebeleid zijn mede gebaseerd op wat de verschillende inkomensgroepen kunnen 
betalen.
Omnia Wonen wil huurders de prijs laten betalen die past bij de woning en hun inkomen. Huurders met een hoger 
inkomen hebben meer bewegingsruimte en kunnen een bewuste keuze maken om een hogere huurprijs te 
betalen of te verhuizen.

UWOON
De slaagkans voor woningzoekenden is 15%, dus een gemiddelde actieve zoektijd van bijna 7 jaar. Er zijn extra 
huizen nodig, zodat een woningzoekende korter op (eerste levensbehoefte) een dak boven het hoofd hoeft te 
wachten. Daarom breidt UWOON haar betaalbare voorraad uit en voert zij experimenten uit om door- of uitstroom 
bij huurwoningen bevorderen. Daarbij is er extra aandacht voor kleinere huishoudens en huurders met fysieke 
beperkingen of een specifieke zorgbehoefte. De betaalbaarheid van woningen houdt alle aandacht. Ook andere 
woonlasten, zoals energie, dragen bij aan de betaalbaarheid.

3.2 Analyse

3.2.1 Betaalbaarheid
Corporaties worden geacht optimaal gebruik te maken van de instrumenten die zij in handen hebben om de 
lagere inkomens een betaalbare woning aan te bieden en maatwerk te leveren in lokale of persoonlijke situaties 
die daarom vragen. Het kan daarbij gaan om het bewaken van de beschikbaarheid van betaalbare woningen, 
maar ook om het borgen van betaalbare huurprijzen. De middelen die corporaties tot hun beschikking hebben 
variëren van het bouwen van betaalbare woningen, passend toewijzen, doorstroming naar een passende woning 
bevorderen met verhuisregelingen, tot het aanbieden van een tijdelijke huurverlaging. Door maatregelen van de 
rijksoverheid zoals huurbevriezing, zijn woningcorporaties onzeker over de financiële mogelijkheden in de nabije 
toekomst. Dit kan leiden tot het maken van keuzes, de corporaties kunnen hoogstwaarschijnlijk niet alle opgaven 
voor hun rekening nemen.
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Woningcorporaties houden zich de komende jaren aan een huursomontwikkeling van niet meer dan inflatie, 
conform de wettelijke bepalingen en het huidige Sociaal Huurakkoord. Het blijft mogelijk maatwerk lokaal in te 
vullen en af te spreken. Het is nu ook wettelijk mogelijk dat woningcorporaties huurders een tijdelijke huurkorting 
geven als zij tijdelijk met financiële problemen kampen. Ook kan het een oplossing bieden aan huurders die voor 
een langere periode minder inkomen hebben. Een tijdelijke huurkorting (maximaal driejaar) geeft de ruimte om te 
zoeken naar een woning die beter past bij het nieuwe inkomen. Om doorstroming te bevorderen, is het wettelijk 
mogelijk om, bij een verhuizing naar een duurdere huurwoning, de huurprijs tijdelijk te verlagen als 
huurgewenning, zodat het makkelijker wordt om te verhuizen naar een meer geschikte woning.
De gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen zoals Sociaal Financieel Trefpunt, 
Schuldhulpmaatje en maatschappelijk werk pakken hun rol op het gebied van vroegsignalering en het voorkomen 
van huisuitzetting, zoals opgenomen in het Convenant vroegsignalering bij schulden (bijlage 3).

3.2.2 Beschikbaarheid sociale huurvoorraad, zowel kwantitatief als kwalitatief
In de Woonvisie is opgenomen dat van de nieuw te bouwen woningen 15 tot 20% sociale huurwoningen moet 
betreffen. De totale opgave die in de Woonvisie is opgenomen, zal vermoedelijk hoger zijn dan 810 (koop en 
huur) woningen. Ook blijkt uit de Woonvisie dat de vraag naar sociale huurwoningen stijgt. De druk op de woning
markt is dus groot. Daarnaast zijn er factoren die ook drukkend werken op de slaagkans voor het vinden van een 
sociale huurwoning, zoals bijvoorbeeld de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders. Het is onzeker 
hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt, maar in 2021 is sprake van een forse opgave, een verdubbeling ten 
opzichte van het voorgaande jaar.

Naast de kwantitatieve opgave is met name de kwaliteit van de voorraad sociale huurwoningen van belang. Het 
volgende is daarbij van belang:

• Er is behoefte aan een gedifferentieerd programma met daarbinnen belangrijke accenten. Wat sociale 
huur betreft, gelijkvloers, met name klein en betaalbaar (onder de eerste aftoppingsgrens).

• Gemeente Elburg wil inzetten op kwalitatief goede, levensloopbestendige woningen die voor meerdere 
doelgroepen geschikt zijn (zowel grondgebonden als appartementen).

3.3 Doelstellingen
Uitbreiding woningvoorraad
Gemeente Elburg heeft in de Woonvisie opgenomen dat zij de woningvoorraad tot 2030 wil uitbreiden met circa 
810 woningen, met de volgende onderverdeling:

-15-20% in sociale huur 
-15-20% goedkope/betaalbare koop
- 60-70% nieuwbouw in duurdere segment (> € 265.000,-)
- Ca. 50 tijdelijke/flexibele huurwoningen

Bij vaststelling van de Woonvisie is echter ook een motie aangenomen waarbij het college wordt verzocht zich in 
te spannen om minimaal 40% van het nieuwbouwprogramma te realiseren in de sociale 
huursector, goedkope koop en betaalbare koopwoningen.

Woon ruim teverdeling
Sociale huurwoningen zijn schaars, de markt is gespannen. Partijen willen deze schaarste zo eerlijk mogelijk 
verdelen. Om die reden is er een huisvestingsverordening (bijlage 4) vastgesteld en werken de corporaties 
samen in de regionale woonruimteverdeling ‘Huren Noord Veluwe’:

• Maximaal 5% van de leegkomende woningen wordt niet geadverteerd maar rechtstreeks via 
bemiddeling aangeboden aan woningzoekenden via de Centrale Uitgang. 1% kan door de corporaties 
gebruikt worden voor bijzondere afspraken.

• Maximaal 20% van de leegkomende woningen wordt via bemiddeling toegewezen aan 
vergunninghouders.

• Circa 20% van de geadverteerde woningen wordt beschikbaar gesteld via loting. Hierdoor maken 
mensen op deze hooggespannen woningmarkt met een korte inschrijfduur ook een kans op een 
huurwoning.

• Minimaal 75% blijft beschikbaar voor reguliere toewijzingen via inschrijfduur en loting

7



Betaalbaarheid
Partijen willen bereiken dat het wonen in Elburg betaalbaar is voor diverse inkomensgroepen tot aan ca. € 50.000 
huishoudinkomen. We willen dat:

er voldoende goedkope en betaalbare sociale huurwoningen zijn voor huishoudens die daarvan
afhankelijk zijn. Op grond van de motie betaalbaar wonen die bij vaststelling van de Woonvisie is
aangenomen, komt dit tot 2030 neer op tenminste 162 sociale huurwoningen.
huurders met betalingsproblemen adequaat worden ondersteund en er wordt samengewerkt door
gemeente, corporaties en maatschappelijke partijen om huisuitzetting te voorkomen.
de energierekening van huurders in Elburg zo laag mogelijk is;
de laagste inkomens door een passend beleid voldoende worden ondersteund.
overige woonlasten (belastingen) zo laag mogelijk zijn.

3.4 Doorlopende afspraken Betaalbaarheid en 
beschikbaarheid

3.4.1
Woningvoorraad

Nieuwbouw
1.1 Partijen onderschrijven het woningmarktonderzoek waarop de Woonvisie is gebaseerd. Zij 

dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitbreiding van de sociale 
huurvooraad met minimiaal 162 woningen tot 2030.
Mocht een nieuw woningmarktonderzoek aanleiding geven tot aanpassing van 
deze aantallen, dan treden partijen daartoe in overleg.

1.2 Gemeente • geeft de corporaties bij strategische grondposities als eerste de kans om de 
sociale huurwoningen te ontwikkelen.

• hanteert grondprijzen, passend bij het prijspeil voor een sociale huurwoning
• spant zich maximaal in om ervoor te zorgen dat woningcorporaties hun 

taken kunnen uitvoeren tegen zo laag mogelijke kosten zoals het optimaal 
faciliteren van het proces door gemeente, het zo vroeg mogelijk in het 
proces betrekken van de corporaties, niet teveel architectonische eisen en 
geen aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid, bovenop de 
wettelijke bepalingen.

• spant zich in om belemmeringen voor geïndustrialiseerd bouwen zoveel 
mogelijk te beperken. Uniformering van eisen en regels aan nieuwbouw is 
hierbij een van de voorwaarden voor succes.

1.3. UWOON wil haar woningvoorraad de komende jaren met in ieder geval 100 woningen 
uitbreiden. UWOON benadrukt het belang van het snel bouwen van betaalbare 
woningen.

1.4. Omnia Wonen liberaliseert bij mutatie 2 woningen aan de Buntgraslaan in 't Harde conform het 
scheidingsvoorstel daeb/niet-daeb.

Verkoop
1.5. Corporaties hebben op dit moment geen concrete plannen om woningen te verkopen, zodat 

de sociale huurvoorraad niet afneemt. Partijen treden in overleg als er wel sprake 
is van verkoop.

Verkoop van sociale huurwoningen heeft immers ook voordelen. Verkoop met 
voorrang voor huurders uit een sociale huurwoning:

• vermindert het aantal goedkope scheefwoners als de woning met voorrang 
wordt toegewezen aan een huurder.

• bevordert de doorstroming en daarmee de beschikbaarheid van sociale 
huurwoningen voor de doelgroep (slaagkans).

• biedt mogelijkheden voor middeninkomens om een goedkope koopwoning 
te kopen.

• biedt corporaties de mogelijkheid om het woningbezit te transformeren van 
grote eengezinswoningen naar kleinere appartementen of 
eengezinswoningen.
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• zorgt voor meer differentiatie en inclusiviteit en verbetert de leefbaarheid
1 6 Gemeente maakt het op grond van de Verordening Sociale Woningbouw mogelijk om bij 

verkoop van goedkope koopwoningen voorrang te verlenen aan huurders die 
sociale huurwoning achterlaten om doorstroming vanuit sociale huurwoningen te 
vergroten

1 7 Corporaties Verkopen (desgewenst en in overleg met de gemeente) voor verkoop gelabelde 
woningen aan de zittende huurder of bij mutatie
Als dit zich voordoet, doen de corporaties de huurders van de woningen met een 
verkoopbestemming allereerst een aanbod tot koop Indien deze met tot aankoop 
wenst over te gaan, worden deze woningen bij voorrang te koop aangeboden aan 
huidige huurders van sociale huurwoningen in de regio, met als doel de 
doorstroming te bevorderen
Verkoop van sociale huurwoningen betreft 'verkoop met voorlichting’ Dit houdt in 
dat bij verkoop duidelijk gecommuniceerd wordt over het huidige energieverbruik 
en de te verwachten benodigde investeringen (o a op het gebied van het 
verbeteren van het energielabel) en de mogelijke te treffen 
verbeteringsmaatregelen Tevens worden kopers actief geïnformeerd over 
(gemeentelijke) subsidie- en leenmogelijkheden die van toepassing zijn, o a de 
Starterslenmg en de Toekomstbestendig wonen lening

3.4.2
Woonruimteverdeling

2 1 Partijen monitoren periodiek de slaagkansen van de onderscheiden doelgroepen, 
gebaseerd op leeftijd, inkomen- en huishoudensomvang

22 Corporaties streven naar een eerlijke verdeling van de schaarste Zij monitoren de 
slaagkansverhoudingen per inkomensgroep en huishoudensamenstelling en 
streven naar gelijke slaagkansen per doelgroep, waarbij gestuurd wordt op zo 
klein mogeliike verschillen (±5%)

2 3 Gemeente en 
corporaties

conformeren zich aan het jaarlijks door de portefeuillehouders en corporatie- 
bestuurders vast te stellen percentage van de vrijkomende woningen dat via loting 
wordt aangeboden Vooralsnog wordt uitgegaan van een continuering van het 
percentage van 20%

24 Gemeente spant zich in om huisvesting voor middeninkomens te bieden op 
meuwbouwlocaties, naast de mogelijkheden in de sociale huursector, om zo 
doorstroming in de bestaande vooraad te creeeren

2 5 Partijen werken regionaal samen om de verhuiscoach uit het Actieplan Wonen van de 
Provincie Gelderland een succes te maken Gemeente en corporaties spannen 
zich in om doorstroming in de sociale huurwoningmarkt op gang te brengen en 
daarmee ook de slaagkansen te vergroten
Onderdeel hiervan is een pakket aan maatregelen dat ingezet wordt voor het 
bevorderen van doorstroming in de huurwoningen Hiermee is het aantrekkelijk 
om een beter passende woning te betrekken en de huidige woning achter te laten 
voor een andere woningzoekende

26 Corporaties wijzen 85% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe aan de corporatiedoel- 
groep Maximaal 15% van de woningen wordt toegewezen aan de 
middeninkomens en aan huishoudens met problemen rond gezondheid, 
overmacht, calamiteiten, etc

2 7 Gemeente werkt mee aan experimenten op het gebied van toewijzing om te sturen op 
instroom (artikel 16 Huisvestingsverordening)

3.4.3 Betaalbaarheid
3 1 Corporaties continueren het specifieke maatwerk (bv individuele huuraanpassing bij 

huurders) Huurders die relatief te weinig inkomen hebben ten opzichte van hun 
huurprijs, krijgen huurbevriezmg en/of huurverlaging Of er worden andere 
passende afspraken gemaakt

32 UWOON gaat in 2022 haar huurbeleid herzien en neemt gemeente en huurders mee in 
haar overwegingen en uitkomsten

33 Corporaties passen inkomensafhankelijke huurverhoging toe, passend binnen de gestelde 
kaders voor de maximale huursomstijging Additionele inkomsten worden

9



geïnvesteerd in de woningvoorraad in Elburg als deze met in de 
huursombenadermg is meegenomen

34 Corporaties benaderen huurders met een huurachterstand in een vroeg stadium om te komen 
tot een maatwerkoplossing, bv budgetbegeleiding, betalingsregelingen, 
verhuisadvies of ti|deli|ke huurverlaging

35 Gemeente ondersteunt de laagste inkomens met passend beleid, in de vorm van 
tegemoetkomingen, zoals biivoorbeeld de woonkostentoeslag

36 Gemeente houdt overige woonlasten, waaronder gemeentelijke belastingen, zo laag 
mogelijk Ook met de uitwerking van de energietransitie worden de woonlasten 
voor huurders zo laag mogeliik gehouden

37 Gemeente en 
corporaties

werken samen op het gebied van 'vroegsignalering' en hebben afspraken over het 
omgaan met betalingsachterstanden en het voorkomen van schulden en 
huisuitzetting vastgelegd in een convenant (woningbouwcorporaties, gemeente 
Elburg, Stimenz, Schuldhulpmaatje Elburg, Financieel Trefpunt) Deze werkwijze 
zetten we voort, ook in samenwerking met Vluchtelingenwerk en andere 
maatschappelijke partners Partijen verwijzen huurders actief naar genoemde 
instanties

38 UWOON Om de diverse inkomensgroepen gelijke slaagkans te geven, streeft zij naar een 
verdeling van streefhuren (prijspeil 01-01-2021) in haar portefeuille van
10% <442,47
45% < 633,26
45% > 633,25

39 Omma Wonen Streeft ernaar om 70% van de woningen onder de tweede aftoppingsgrens te 
verhuren
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4 Duurzaamheid en kwaliteit

4.1 Visies
Gemeente Elburg
In de Transitievisie Warmte (bijlage 5) is te lezen hoe we stap-voor-stap op weg gaan naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving. Nieuwe woningen worden aardgasvrij gebouwd. Om de warmtevraag en de 
verwarmingstemperatuur van woningen van vóór 1990 te verlagen, is een transitie nodig. Om dit te bereiken 
worden wijkuitvoeringsplannen opgesteld. Ook wordt ingezet op het hergebruiken van bouwmaterialen, 
klimaatadaptatie (het inrichten van een woonomgeving die bestand is tegen hitte, wateroverlast en droogte) en 
het versterken van de natuur bij nieuwe ontwikkelingen (natuurinclusief bouwen).

Omnia Wonen
De focus op duurzaamheid ligt bij Omnia Wonen op beheersing of zelfs verlaging van de woonlasten. Bij de 
verduurzaming van haar bezit wordt gewerkt vanuit het principe van de trias energetica. Omnia Wonen beperkt 
de energievraag en daarmee de woonlasten door het isoleren van de woning. Daarna vervangt zij installaties voor 
nog duurzamere installaties als de levensduur hiertoe aanleiding geeft. Een lagere prioriteit heeft het maximaal 
gebruik van energie uit duurzame bronnen.
Omnia Wonen levert direct of indirect een bijdrage aan de warmtevisies van gemeenten. Dit doet zij omdat zij 
inziet dat de invulling van deze visies cruciaal kan zijn voor de betaalbaarheid van woningen.

UWOON
In 2021 moesten huurwoningen in Nederland gemiddeld energielabel B hebben. Dit betekent een besparing op 
het gebouwgebonden energieverbruik van ongeveer 33% in de periode 2008-2020. UWOON streeft naar 
energieneutrale woningen in 2050. Andere maatregelen leggen we vast in een duurzaamheidsbeleid. We blijven 
in elk geval investeren in de energiezuinigheid van woningen, onder meer door isolatie. Focus ligt hierbij op het 
terugbrengen van het energiegebruik en daarmee de energielasten van onze huurders. Bewoners kunnen 
gebruikmaken van zonnepanelen. Daarmee beperken ze ook hun woonlasten. Om alle ambities waar te maken 
zijn forse investeringen nodig, tegelijk moeten huurwoningen betaalbaar blijven. Technologische ontwikkelingen 
zijn van groot belang om bij dit dilemma de juiste keuzes te maken. In 2022 wordt het duurzaamheidsbeleid van 
UWOON geactualiseerd, hierbij worden gemeente en huurdersorganisaties betrokken.

4.2 Analyse

Landelijke en regionale ambities
In december 2015 heeft Nederland in Parijs ingestemd met een nieuw VN Klimaatakkoord. Tijdens de klimaattop 
in november 2021 in het Schotse Glasgow is onderhandeld over hoe de eind 2015 in Parijs afgesproken 
klimaatdoelen gerealiseerd moeten worden. Het wordt gezien als belangrijkste top sinds het klimaatakkoord van 
Parijs in 2015. Het klimaatakkoord van Parijs heeft als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim 
onder 2 graden Celsius. Om de afspraken van het Parijse Klimaatakkoord te realiseren is een forse inspanning op 
energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen nodig. Het kabinet heeft destijds in het 
regeerakkoord aangegeven dat ze de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent wil verminderen ten 
opzichte van 1990. Om dit doel te halen is het nationale Klimaatakkoord opgesteld, waarin overheid, organisaties 
en bedrijven in Nederland concrete afspraken hebben gemaakt. In de provincie Gelderland gaan we nog een 
stapje verder dan de nationale doelstelling: in 2030 willen we de C02 -uitstoot met 55 procent hebben 
verminderd. Daarnaast heeft de overheid gesteld om in 2050 een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te 
hebben en een vermindering van de C02 -uitstoot met 95 procent ten opzichte van 1990. Om dat te behalen is 
het nodig om een kwart van de woningen in 2030 van het aardgas af te halen.

Elburg wil een klimaatneutrale gemeente zijn in 2050. Dat kunnen we voor een belangrijk deel doen door ons 
gebruik van fossiele energie te vervangen door schonere, duurzamere vormen van energie. Wij staan voor de 
opgave om ons energieverbruik te veranderen. Dat doen we onder andere door ons in te zetten voor wonen 
zonder aardgas.
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Het klimaat verandert, handelen is noodzakelijk om de nadelige gevolgen daarvan te beperken. In de 
Transitievisie Warmte hebben we duidelijk gemaakt hoe we stap-voor-stap op weg gaan naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving. Er ligt een grote opgave voor de bestaande woningvoorraad.
Het gaat daarbij om de overgang op een alternatieve warmtevoorziening, maar om dat te doen is het altijd goed 
en effectief om te starten met het beperken van de warmtevraag. Dit noemen we transitiegereed maken van het 
vastgoed.

I. Vraag beperken en 2. infrastructuur en 3. Verduur/am/ng
temperatuur verlagen warmte oplossing van de bron

frguui 2: De warmtetronsitte in een notendop Goede organisatie en fasering is nodig om optimale keuies te 

maken in oplossingen en volgorde van stappen

Om goed voorbereid te zijn op de warmtetransitie is het van belang om:
• warmtevraag en verwarmingstemperatuur in gebouwen te verlagen (isolatie, het juiste verwarmingssysteem);
• geschikte energie-infrastructuur te kiezen (verschillende infrastructuren kunnen verwarming van woningen 
mogelijk maken: warmtenet, elektriciteitsnet, gasnet);
• overstap te maken naar duurzame energiebronnen (beschikbaarheid voldoende en bewezen alternatieven 
bronnen).

Dit is te bereiken door een combinatie van:
• Isolatie van de vloer, gevel, glas en/of het dak
• Het dichten van kieren
• Efficiënt ventileren

Bij de keuze voor een individuele all-electric oplossing zullen waarschijnlijk warmtepompen worden ingezet. De 
warmtepompen maken gebruik van bodemenergie, zonthermie of buitenlucht als bron. Er is dus bij de inzet van 
warmtepompen op termijn ook voldoende duurzame elektriciteit nodig. Deze elektriciteit kan worden opgewekt 
met grootschalige zon -en windenergie. Dit is een taak van de netbeheerder.
Daarnaast zal iedereen elektrisch moeten gaan koken. De gasgestookte CV-ketels worden verwijderd en in 
sommige gevallen zullen ook de bestaande radiatoren of de gehele bestaande verwarmingsinstallatie vervangen 
moeten worden.

Dat zal in nauwe samenwerking met betrokken partijen en de inwoners opgepakt worden. Vanzelfsprekend zijn 
voor het wonen de corporaties een belangrijke partner. Afspraken over verduurzaming van hun woningvoorraad 
zullen in het kader van de transitievisie verder worden uitgewerkt en tevens beslag krijgen in nieuwe 
prestatieafspraken.

4.3 Doelstellingen
In de Transitievisie Warmte kijken we welke aardgasvrije alternatieven het beste passen. We starten in de wijken 
waar de oplossingen het meest duidelijk zijn, om daarna stap voor stap verder te ontwikkelen naar een 
aardgasvrije stad. Uit de analyse en de input van professionele stakeholders blijkt dat de meeste wijken in de 
gemeente Elburg vragen om individuele all-electric oplossingen. Voor de wijken Oostendorp, ’t Harde en 
Doornspijk zien we kansen om te starten met een individuele all-electric aanpak. Starten met de warmtetransitie 
in deze wijken betekent dat we samen met de betrokken stakeholders en bewoners gaan beginnen met de 
wijkuitvoeringsplannen. We zetten in op zo laag mogelijke woonlasten voor huurders en daarom zo laag 
mogelijke kosten voor de woningcorporaties.
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De gemeente zal in haar gemeentebrede aanpak alle bewoners faciliteren, niet alleen de bewoners in de 
stadwijken. Op basis van de analyse en selectiecriteria zijn we gekomen tot een fasering van wijken waar de 
komende jaren tot en met 2030 kan worden gestad.

JOJO J010 JOSOJOJO JOK JOW
T__________ T

Elburg Vesting
Heffitatiwtuar gas voor historische 
centrum; 520 woningen

Elburg Oostendorp
Individueel en all-etectrtc 1100 woningen

i
Bedrijventerreinen Broeklanden. Oostendorp en Kruismaten
Parkmanagement. 33 hectare

T

>010 101S 10 30 1 0)i 1040 104i 1050

Elburg Oostendorp
Oostendorp is een interessante wijk voor all-electric individuele warmteoplossingen, omdat er veel woningen met 
bouwjaar na 2005 staan, aangevuld met woningen van 1990-2005. Dit maakt de wijk kansrijk, omdat een 
aardgasvrije warmtevoorziening met de laagste maatschappelijke kosten gerealiseerd kan worden. Oostendorp is 
een goede plek om te starien met een gebiedsgerichte aanpak (all-electric), die vervolgens in andere gebieden 
kan worden toegepast.

't Harde en Doornspijk
Voor delen van ’t Harde en Doornspijk geldt hetzelfde als voor Oostendorp: er staan vrij recente woningen die 
relatief gemakkelijk richting aardgasvrij verbouwd kunnen worden. Met de geleerde lessen van de aanpak uit 
Oostendorp gaan we ook aan de slag in 't Harde en Doornspijk.

Bewustwording creëren bij huurders
Juist voor huurders met een kleine portemonnee is besparen belangrijk. Het duurzaamheidsloket van de 
gemeente, Veluwe Duurzaam, heeft veel kennis over verduurzaming en energiebewust gedrag. De mogelijke 
inzet van een energiecoach brengen we onder de aandacht bij de huurders. Deze energiecoaches hebben een 
opleiding over energiebesparende maatregelen gevolgd, zodat zij de juiste informatie en kennis in huis hebben 
om de huurder verder te helpen.

Klimaatadaptatie
We willen bereiken dat in Elburg sprake is van een woonomgeving die bestand is tegen wateroverlast, hitte, 
droogte en overstromingen.

13



4.4 Doorlopende afspraken duurzaamheid en kwaliteit
4.4.1 Energietransitie

1.1 Partijen zijn in bespreking over de gebiedsgerichte aanpak om de bebouwde 
omgeving in de gemeente Elburg te verduurzamen en uiteindelijk 
aardgasvrij te maken. In het kader van de warmtetransitie gaat het om de 
stadwijken Oostendorp, 't Harde en Doornspijk, waarvoor een 
wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld, om de mogelijkheden te onderzoeken 
om deze wijken in 2030 aardgasvrij te laten zijn.
Partijen spannen zich gezamenlijk in om de woonlasten van huurders niet 
te laten stijgen door de warmtetransitie. De financiële gevolgen van de 
warmtetransitie zijn voor woningcorporaties naar huidige inzichten 
voorlopig (te) groot.

1.2 Corporaties Op basis van de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen stellen 
de corporaties beleid en lange termijn plannen op. Hierbij ligt de eerste 
focus op het transitiegereed maken van de woningvoorraad door het 
aanbrengen van isolatie, waarmee de warmtevraag wordt beperkt. 
Vervolgens op vervanging van installaties, waar mogelijk, door nog 
duurzamere installaties en tot slot op opwekking van duurzame energie op 
of aan de woning. Per project stellen we een businesscase op. Hierbij 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor (voorbereiding op) 
zonnepanelen en elektrisch koken.

1.3 Gemeente biedt de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ aan aan woningeigenaren die 
duurzaamheidsmaatregelen treffen in hun woning. Dit is ook interessant 
voor kopers van huurwoningen.

1.4 Partijen komen periodiek (2x per jaar) bijeen om de voortgang van de 
energietransitie te bespreken.

1.5 Uwoon verzorgt bij het aanleggen van zonnepanelen ook een voorziening voor 
elektrisch koken.

1.6 Huurdersorganisaties Hebben een ambassadeursrol bij verduurzamingsprojecten van de 
woningcorporaties om voldoende draagvlak te krijgen.

4.4.2 Informatie en gedrag
2.1 Gemeente spant zich in om in regionaal verband en in samenwerking met het 

Energieloket ‘Veluwe Duurzaam’, zoveel mogelijk kennis te ontwikkelen en 
informatie beschikbaar te stellen over alternatieven voor aardgas bij 
nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad.

2.2 Partijen brengen de inzet van een energiecoach van Veluwe Duurzaam en 
mogelijke andere acties onder de aandacht bij de huurders. Deze 
energiecoaches hebben een opleiding over energiebesparende 
maatregelen gevolgd, zodat zij de juiste informatie en kennis in huis 
hebben om de huurder verder te helpen.

2.3 Huurdersorganisaties Hebben een ambassadeursrol om een gezond binnenklimaat onder 
huurders te bevorderen.

4.4.3 Klimaatadaptatie
3.1 Gemeente onderzoekt of maatregelen getroffen kunnen/moeten worden in het 

openbaar gebied en op woningniveau op het gebied van klimaatadaptatie 
en maakt hier aanvullende afspraken over. Lokale en regionale initiatieven 
die worden ondersteund zijn: 

o Actie Regenton
o Operatie Steenbreek (vergroening tuinen)
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5 Wonen Welzijn Zorg 

5.1 Visies
Gemeente Elburg
De vergrijzing, en daarmee de groep ouderen met een zorgvraag, neemt toe. Voor hen willen wij passende 
huisvesting bieden. Dat betekent niet altijd verhuizen. Vaak kan de bestaande woning worden aangepast, met 
gebruikmaking van de daarvoor bestemde subsidies/leningen. Als gemeente willen wij ook de opgave voor 
mensen met dementie analyseren.
Aan personen die uit kunnen stromen uit een instelling, willen wij passende huisvesting bieden. Regionaal is 
afgesproken dat een overeengekomen percentage (maximaal 5% in 2022) van de vrijkomende sociale 
huurwoningen, wordt bestemd voor deze doelgroep. Wij streven naar veilige, leefbare buurten, waar ruimte is 
voor ontmoeting.

Omnia Wonen
Omnia Wonen voelt zich verantwoordelijk om ‘langer zelfstandig’ te faciliteren door het merendeel van haar 
woningen bij planmatig binnenonderhoud en nieuwbouw op een basisniveau te brengen. Met relatief kleine en 
generiek aan te brengen voorzieningen maakt zij het zo mogelijk om het overgrote deel van de mensen - al dan 
niet met ondersteuning - langer zelfstandig te laten wonen.
Daarnaast wil zij ook voorzien in woningen die geschikt zijn voor mensen met grote fysieke beperkingen en/of de 
behoefte aan intensieve zorg hebben. Vanuit haar visie op een inclusieve samenleving en het beginsel van 
scheiden van wonen en zorg bouwt Omnia Wonen voor een diverse doelgroep (terughoudend in bouwen voor 
één doelgroep), waarbij de huurder keuzevrijheid heeft in zorglevering.

UWOON
Wij werken aan sterke buurten, waar mensen met diverse achtergronden elkaar de ruimte geven om te leven. Het 
helpt als zij elkaar kennen, elkaar accepteren en zaken open kunnen bespreken. Dat is de basis voor prettig 
samen wonen in een wijk waaraan iedereen positief bijdraagt.
Vroegtijdige signalering is belangrijk bij het voorkomen van huisuitzettingen, zowel door huurachterstand als 
overlast. Het op tijd inschakelen van professionele hulp en goede samenwerking met gemeentes en hulpverlening 
is daarbij essentieel.
Huurders kunnen, onder bepaalde voorwaarden, kleine aanpassingen aan de woningen laten uitvoeren waarmee 
zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Rolstoelgeschikte woningen verhuren wij zoveel mogelijk aan 
mensen die op deze voorziening zijn aangewezen. In 2022 stellen we samen met maatschappelijke partners een 
nieuwe visie op rondom wonen, welzijn en zorg.

5.2 Analyse
We onderscheiden bij wonen met zorg als vanouds drie groepen. Ten eerste zijn dit ouderen, waarbij nadrukkelijk 
wordt vermeld dat de meeste ouderen vitaal zijn en vaak pas na het 75e levensjaar het aantal problemen met de 
gezondheid toenemen. Ten tweede gaat het hier om de groep mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking, deze groep overlapt gedeeltelijk met de groep ouderen. Een derde groep die wordt onderscheiden zijn 
mensen die uitstromen uit het beschermd wonen, uit de maatschappelijke- of vrouwenopvang komen en/of 
waarbij vaak een psychiatrische kwetsbaarheid een rol speelt.

Ouderen
Op hogere leeftijd wordt het sociale netwerk vaak kleiner door overlijden of ziekte en neemt de kans op 
ontmoeting af door beperkingen. De eenzaamheid kan daardoor toenemen. Dit maakt dat het beleid gericht op de 
huisvesting van ouderen niet alleen op fysieke, maar ook op sociale factoren gericht moet zijn. Langer zelfstandig 
wonen vraagt om zowel een geschikte woning als een passende woon- en leefomgeving, voldoende 
voorzieningen en goede zorg en ondersteuning. Dit vraagt om goede samenwerking en om meer aandacht voor 
preventie. Corporaties moeten daar, net als gemeenten, zorgaanbieders en ouderen zelf, meer op inspelen.
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Mensen met een beperking
Wanneer woningcorporaties het zelfstandig wonen van mensen met beperkingen willen faciliteren, moeten zij dat 
(steeds opnieuw) op maat moet doen. Met oog en oor voor collectieve patronen, maar vooral voor individuele 
behoeften.

Uitstromers uit intramurale instellingen
Voor mensen uit intramurale instellingen, zoals de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, het beschermd 
wonen, GGZ-cliënten, jeugdzorg en detentie, geldt steeds vaker dat zij ambulant begeleid worden vanuit een 
streven naar een inclusieve samenleving. Zij hebben behoefte aan een woonvorm die bij de situatie past. De 
doelgroep is vaak alleenstaand, met een (zeer) laag inkomen. Woonruimte van een bescheiden omvang volstaat 
meestal. Naast beschikbaarheid van woonplekken en de benodigde adequate begeleiding vraagt het huisvesten 
van deze doelgroepen ook om aandacht voor sociale netwerken en inclusie in de wijken.

Wonen, Zorg, Welzijn
Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, 
zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. 
Mensen krijgen meer perspectief als ze in een draagkrachtige omgeving wonen met een goede sociale en fysieke 
infrastructuur en als ze voldoende mogelijkheden hebben tot laagdrempelige participatie. Dat geldt bij uitstek voor 
mensen die kwetsbaar zijn of een zorgbehoefte hebben. Dat maakt wijken leefbaar, bevordert sociale cohesie en 
voorkomt veel zorg- en hulpvragen.

Draagkrachtige buurten beginnen bij een goede mix van bewoners en woningen. Gemeente, marktpartijen en 
woningcorporaties zorgen daarom voor gemengde bouw- en herstructureringsprogramma’s en, waar nodig, 
gerichte toewijzing van bewoners. Wijkbeheer en andere interventies zijn effectief gebleken voor de leefbaarheid 
in wijken. Gemeente en woningcorporaties werken samen aan een schone, veilige, toegankelijke en gezonde 
openbare ruimte en leefomgeving.
Voor de sociale component van leefbaarheid is een gezamenlijke aanpak van gemeente, woningcorporaties, 
welzijns-, hulp- en zorginstellingen nodig. Goede participatie van bewoners is daarbij een noodzakelijkheid. Het 
doel is een leefbare wijk met sterke sociale cohesie en zo zelfredzaam mogelijke bewoners.

Wonen en zorg horen steeds vaker onlosmakelijk bij elkaar. Gemeente, woningcorporaties en zorg- en 
welzijnsinstellingen nemen samen de verantwoordelijkheid om voldoende en passende woningen beschikbaar te 
stellen voor kwetsbare inwoners. Daar hoort het faciliteren van de zorg en ondersteuning aan huis voor mensen 
die dat nodig hebben bij. Ook behoort er aandacht te zijn voor omwonenden van deze mensen. Door de 
vergrijzing is de komende jaren een toename te verwachten van mensen met dementie en mensen die intensieve 
verzorging nodig hebben. Kwetsbare mensen bieden we in de wijk naast een dak boven hun hoofd ook 
voorzieningen om te kunnen participeren in de buurt. Het gaat om sociaal vastgoed met ontmoetingscentra, 
dagbesteding en werkvoorzieningen.
Woningcorporaties investeren vraag gestuurd in kleine aanpassingen van bestaande woningen om het mogelijk 
te maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Woningcorporaties zorgen voor het realiseren van een aantal flexwoningen voor mensen die dringend een 
woning nodig hebben, zoals (dreigend) daklozen, mensen die een instelling verlaten en statushouders.
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5.3 Doelstellingen
Partijen willen dat er sprake is van leefbare wijken waar het prettig wonen is voor iedereen. Overlast willen we tot 
een minimum beperken en voor kwetsbaren willen we voldoende ondersteuning kunnen bieden.
De volgende doelstellingen moeten hieraan bijdragen:

Voldoende mogelijkheden krijgen om informatie te delen (binnen privacy-regels) voor adequate 
ondersteuning van kwetsbare bewoners.
een goede ruimtelijke en sociale basisinfrastructuur; en laagdrempelige beschikbaarheid van
ondersteuning (schuldhulpverlening, wijkteams, WMO- en werkvoorzieningen).
voorzieningen in de buurt om te kunnen participeren, denk aan ontmoetingscentra, dagbesteding en
werkvoorzieningen
faciliteren van de zorg en ondersteuning aan huis voor mensen die dat nodig hebben. De zorg wordt 
meer ambulant geleverd en verhuist als het ware met de cliënt mee van de instelling naar de wijk. 
in complexen met veel zorgvragers is het van belang dat een betere bewonersmix ontstaat. Waar 
mogelijk zorgen we voor een gerichte toewijzing van kwetsbare bewoners uit de Centrale Uitgang, 
bij extreme overlastsituaties vindt op bestuurlijk en uitvoerend niveau overleg plaats tussen corporatie en 
gemeente met als doel om gerichte acties af te spreken om de overlast te op zo’n kort mogelijke termijn 
te beëindigen.

5.4 Doorlopende afspraken Wonen Welzijn en Zorg
5.4.1 Leefbaarheid
1.1. Gemeente en 

corporaties
werken samen in wijkteams. Hiervoor zetten de gemeente en corporaties 
medewerkers in die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van 
overlast. Partijen hebben ook in de komende jaren de signalerende, faciliterende 
en verbindende rol.

1.2. Gemeente heeft de regierol rondom het wonen van kwetsbare personen, bijvoorbeeld 
mensen met verward gedrag. Hiermee willen we leefbaarheidsproblemen 
voorkomen en ondersteunen we omwonenden.

1.3. Partijen werken actief aan signalering en melding van verward gedrag bij het Sociaal 
Trefpunt. Zij hebben ervaringsdeskundigen (GGZ-problematiek) en werken samen 
met de praktiikondersteuners huisartsen.

1.4. De gemeente zorgt ervoor dat bij de toewijzing van een woning aan mensen via de Centrale 
Uitgang, uit een zorg- of opvanginstelling, in overleg met de corporatie meteen 
geregeld wordt dat hij of zij de juiste zorg en ondersteuning krijgt om 
zelfredzaamheid te ondersteunen.

1.5. Corporaties werken bij huurdersoverlast samen met zorgpartners/GGD en politie, onder 
andere door gebruik te maken van gedragsaanwijzingen;

1.6. Corporaties leveren naar rato van het woningbezit een financiële bijdrage aan
Buurtbemiddeling.

1.7. Gemeente Neemt regie bij complexe overlastsituaties en betrekt de corporaties hierbij.
1.8. Gemeente en 

corporaties
zetten zich in voor een goed werkend hennepconvenant en gaan met 
deelnemende partijen in gesprek over het aanbrengen van verbeteringen;

1.9. UWOON biedt samen met de reclassering de mogelijkheid om mensen die een taakstraf 
hebben gekregen, in te zetten in de wijken in Elburg.

5.4.2 Woningvoorraad en omgeving
2.1 Corporaties verhuren woningen die (ingrijpend) zijn aangepast voor mensen met een 

beperking na mutatie opnieuw aan mensen die op een dergelijke woning 
aangewezen zijn, mits dit niet tot onevenredig hoge huurderving door tijdelijke 
leegstand leidt. Is daarvan wel sprake, dan treden partijen in overleg over 
eventuele compensatie van huurderving (zie bijlage 2, Convenant 
woonvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

2.2 Corporaties voeren vraaggericht aanpassingen uit in de bestaande woningvoorraad, mits 
technisch en financieel haalbaar en nabij voorzieningen om mensen met een 
lichamelijke beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Gedacht kan worden 
aan het verbreden van toegangspaden of het verwijderen van drempels.

2.3 Gemeente en 
corporaties

betrekken het Gehandicaptenberaad Elburg vroegtijdig bij nieuwe wijken, 
herinrichting/onderhoud aan de openbare ruimte en nieuwbouw-/verbouwplannen 
voor gebouwen met een (aanmerkelijke) publieke functie (conform convenant 
tussen gemeente en GBE uit 2017).
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5.4.3 Senioren
3 1 Corporaties hebben woningen aangewezen waarbij de doelgroep senioren bij de 

woningtoewijzing voorrang krngt
32 Gemeente voert het project 'dementievriendelijke gemeente’ uit Doelstellingen bekendheid 

van dementie, zo lang mogelijk blijven meedoen, ondersteuning mantelzorgers en 
samenhang tussen disciplines rondom dementie De corporaties dragen hun 
steentie hieraan bi|

18



6 Specifieke doelgroepen 

6.1 Visie
Gemeente Elburg
Er is een tekort aan woningen voor jongeren en starters. Wij willen ervoor zorgen dat ook deze doelgroep een 
passende woning in onze gemeente vindt. Dit willen we bereiken door bijvoorbeeld flexibele woningen aan te 
bieden, maar ook door de doorstroming te stimuleren. De doelgroepen vergunninghouders, arbeidsmigranten, 
woonwagenbewoners, spoedzoekers en personen met ‘onbegrepen’ gedrag, moeten voldoende passende 
woningen kunnen vinden. Wij streven naar het faciliteren van de initiatieven die hiervoor worden ondernomen.

Omnia Wonen
Omnia Wonen zet zich in voor inclusieve buurten en straten waar iedereen mee kan doen. Daarbij richten zij zich 
op haar primaire doelgroep. Omnia Wonen ziet een noodzaak voor directe toewijzing en/of bemiddeling bij de 
woonvraag van specifieke doelgroepen.
Het gaat voor Omnia Wonen ook om de omgevingskwaliteit en kwaliteit van samenleven. Zij heeft aandacht voor 
mens en buurt.
Omnia Wonen zet in op verbinding, het goede gesprek, werkt vanuit haar kracht samen met de krachten van 
anderen. Daarom nodigt zij haar partners uit om samen te vormen, te delen en mijlpalen te behalen. Om zo 
maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren.

UWOON
UWOON is er voor mensen die er, om verschillende redenen, niet in slagen om zelf voor hun huisvesting te 
zorgen. We willen ervoor zorgen dat mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking meer 
mogelijkheden krijgen om zelfstandig te blijven wonen. In veel gevallen zal dat een zelfstandige woning zijn, 
rechtstreeks van ons gehuurd waarbij de zorg of begeleiding door specialistische partijen wordt verzorgd. In 
andere gevallen verhuren wij woonvormen aan instellingen die zorg en begeleiding aan hun cliënten bieden. 
Gedegen samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnspartijen is daarbij van het grootste belang.

6.2 Analyse
Vanuit verschillende invalshoeken is sprake van een verhoogde druk op bepaalde segmenten van de 
woningmarkt. Er is sprake van een groep mensen die om wat voor reden dan ook op korte termijn al dan niet 
tijdelijke huisvesting nodig heeft. Specifieke aandacht vraagt de groep jongeren (waaronder starters op de 
koopmarkt) die in de verdrukking komt op de woningmarkt. Ook ligt er al jaren een opvangtaak voor gemeenten 
en in eerste instantie corporaties voor huisvesting van vergunninghouders. De taakstelling neemt steeds meer 
toe. Daarnaast is in toenemende mate sprake van mensen die vanwege diverse oorzaken gedrag vertonen dat 
voor henzelf en/of voor de directe woonomgeving voor overlast zorgt. Tenslotte zorgen ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt voor een grote vraag aan huisvesting voor mensen die al dan niet tijdelijk in Nederland werkzaam 
zijn.

De verhoogde druk op de woningmarkt heeft niet alleen te maken met deze ontwikkelingen aan de vraagzijde, 
maar ook met ontwikkelingen in het aanbod. Op dit moment is in het algemeen sprake van een nijpende situatie 
op de woningmarkt, die negatieve consequenties heeft voor mensen die er niet in slagen geschikte huisvesting te 
vinden. Prijsontwikkelingen in de koopsector zorgen voor het steeds minder beschikbaar zijn van betaalbare 
woningen voor starters op de woningmarkt. De nieuwbouwproductie blijft achter bij de vraag, door prijsstijgingen 
van materialen en te kort aan personeel en betaalbare locaties.

Er is in de regio Noord-Veluwe (net als elders in Nederland) sprake van een stijging van het aantal mensen met 
onbegrepen gedrag. Het zijn gewone mensen, maar met bijzondere eigenschappen waardoor de match met ons 
maatschappelijk systeem niet te vinden is. Het zijn chronische gebruikers van de opvangvoorzieningen. Ze zijn 
wisselend wel/niet inbeeld, komen niet verder dan de dag-/nachtopvang en zorgen gezamenlijk voor een cultuur 
in deze voorzieningen die niet herstel bevorderend is. Doorgaans is sprake van een meervoudige onderliggende 
problematiek van verschillende aard (psychiatrisch, verslaving, licht verstandelijk beperkt). Het gedrag is
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wisselend en vraagt om begeleiding en begrenzing zonder er "boven op” te zitten. Problemen voor deze groep 
blijken vooral te maken te hebben met het leefgebied wonen en de daarbij noodzakelijke specialistische 
begeleiding. Voor een klein deel van deze cliënten is wonen in de wijk of in een zorginstelling niet meer mogelijk 
omdat ze een verleden hebben van ernstige woonoverlast en de gebruikelijke vormen van beschermd wonen 
afwijzen en vermijden. Ruimte voor de eigenheid moet gecombineerd zijn met een vertrouwde relatie met een 
aantal betrokkenen uit verschillende hoeken: hulpverlening, politie, gemeente, welzijn. Regievoering van 
betrokkenen is essentieel.

Vooral voor jongeren en starters is het moeilijk om aan woonruimte te komen. Er kunnen problemen ontstaan 
doordat jongeren te lang bij hun ouders blijven wonen, terwijl dat niet meer gaat of doordat zij helemaal geen 
onderkomen hebben. Er kan overlast ontstaan, jongeren kunnen gaan zwerven enzovoorts.

6.3 Doelstellingen
Naast beschikbaarheid van woonplekken en de benodigde adequate begeleiding vraagt het huisvesten van deze 
doelgroepen ook om aandacht voor sociale netwerken en inclusieve wijken. Doelgroepen die extra aandacht 
vragen zijn:

• Mensen die uitstromen uit instellingen
• vergunninghouders
• mensen met onbegrepen gedrag
• arbeidsmigranten
• jongeren;

6.4 Afspraken
6.4.1 Centrale uitgang
1.1 Corporaties stellen woningen beschikbaar aan de Centrale Uitgang voor de uitstroom uit 

instellingen in de regio conform het regionaal overeengekomen percentage 
(5%) van de vrijkomende huurwoningen voor de komende jaren

6.4.2 Vergunninghouders
2.1 Gemeente is primair verantwoordelijk voor het huisvesten van vergunninghouders 

conform de taakstelling die door de overheid wordt opgelegd. De gemeente 
zoekt ook naar huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders buiten 
de sociale huurvoorraad.

2.2 Corporaties zorgen in beginsel voor huisvesting van vergunninghouders vanuit de 
taakstelling in sociale huurwoningen van de woningcorporaties. Dit bedraagt 
per jaar maximaal 20% van de vrijkomende sociale huurwoningen naar rato 
van het woningbezit in de gemeente.

2.3 Gemeente en 
corporaties

overleggen hoe de taakstelling voor vergunninghouders kan worden 
opgevangen, als deze groter is dan 20% van de vrijkomende sociale 
huurwoningen.

6.4.3 Arbeidsmigranten
3.1 Gemeente spant zich in om het aanbod van legale verblijfplaatsen voor 

arbeidsmigranten (tijdelijk of permanent) te vergroten en hanteert daarbij het 
doelgroepenbeleid als uitgangspunt.

3.2 Corporaties denken mee in het vinden van passende (alternatieve) 
huisvestingsinitiatieven voor (short- en midstay) arbeidsmigranten, maar zijn 
hier niet verantwoordelijk voor.

6.4.4 Jongeren
4.1 Partijen spannen zich in om de slaagkans voor jongeren en/of 

eenpersoonshuishoudens te vergroten door het aanbod van passende 
woonruimte te vergroten door het toevoegen van (tijdelijke) huisvesting en 
het aanbieden van meer woningen door middel van loting.

4.2 Partijen spannen zich in om doorstroming ten behoeve van jongeren/starters op gang 
te brengen.
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6.4.5 Mensen met onbegrepen gedrag
5.1 Gemeente draagt zorg voor een geschikte locatie voor de ontwikkeling van 

‘maatwerkwoningen, waarna
5.2 Uwoon zorgdraagt voor realisatie van deze woningen.
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