Prestatieafspraken
2022
Gemeente Rucphen
Ondertekend op 15 december 2021

0

Algemeen
Thuisvester heeft in 2021 de contouren van haar portefeuillestrategie voor de periode 20222030 vastgesteld. Voor gemeente Rucphen gaan we uit van een uitbreiding van de sociale
woningvoorraad. Dit sluit aan bij de Woonvisie van de gemeente. Daarnaast dient uitbreiding
als structurele oplossing voor de schaarste en verdringing die nu ervaren wordt, en in het
kader waarvan tijdelijk een huisvestingsverordening is ingesteld. In 2022 wordt de
portefeuillestrategie verder ingevuld op gemeente-, wijk-, en kernniveau in samenwerking met
de gemeente, huurdersorganisatie en andere maatschappelijke partners.
In de prestatieafspraken kijken we niet alleen naar het jaar 2022 maar ook naar de langere
termijn.

1

Liberalisatie en verkoop

Actiehouder

1.1

Thuisvester staat ervoor open om, afhankelijk van de lokale behoefte, een
rol spelen bij de huisvesting van huishoudens met een middeninkomen.
Door de verhoging van de DAEB-inkomensgrens voor
meerpersoonshuishoudens per 1 januari 2022 naar EUR 44.196,-- (prijspeil
2021), krijgen gezinnen met een middeninkomen een betere toegang tot het
gereguleerde huursegment. Daarnaast heeft Thuisvester wettelijke ruimte
om 7,5% van haar sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met
een inkomen boven de grens. Thuisvester, de gemeente en de
huurdersorganisatie bespreken of de lokale situatie vraagt om aanvullende
maatregelen, zoals extra 7,5% vrije toewijzingsruimte, liberalisatie van
sociale huurwoningen, verkoop onder voorwaarden of nieuwbouw voor
middeninkomens.

Huurdersvereniging,
gemeente en
Thuisvester

1.2

Uit een enquête onder woningzoekenden in de gemeente Rucphen is naar
voren gekomen dat er een vraag is naar gelijkvloerse woningen in de
commerciële sector. Als onderdeel van haar portefeuillestrategie werkt
Thuisvester een visie uit voor haar niet DAEB-woningen (vrije sectorhuur) in
gemeente Rucphen. Ook onderzoekt Thuisvester de mogelijkheden om dit
type woningen in de nieuwbouw te realiseren bij het project De Leijkens.

Thuisvester

1.3

Thuisvester stelt in haar portefeuillestrategie beschikbaarheid van sociale
huurwoningen centraal. Uitgangspunt is dan ook dat er geen woningen
worden verkocht. Een uitzondering wordt gemaakt voor woningen die niet te
verduurzamen zijn of waar een onevenredig grote investering moet worden
gedaan om ze ‘verhuurgereed’ te maken. In 2022 verkopen we maximaal 5
van deze woningen.

Thuisvester
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2

Nieuwbouw en aankoop

Actiehouder

2.1

Thuisvester bouwt de onderstaande nieuwbouwwoningen. De investering
voor de 46 woningen die in 2022 op worden opgeleverd, bedraagt
€10.541.000,-.

Thuisvester

Project
De Berg/ Van Trijp
3 eengezinswoningen
Maximastraat
5 woonwagenwoningen
Hofstede
38 eengezinswoningen
Dorpsstraat 151-155
11 eengezinswoningen
De Leijkens
80 eengezinswoningen en appartementen

Plaats

investering in €

Oplevering

Schijf

€789.947

2022

St. Willebrord

€1.233.260

2022

Rucphen

€8.517.854

2022

St. Willebrord

€3.046.814

2023

Rucphen

€23.578.136

2025

Totaal: 137 woningen

€37.166.011

2.2

Thuisvester heeft bij nieuwbouw aandacht voor kleinere huishoudens en
bijzondere doelgroepen zoals spoedzoekers* als aanvulling op de
bestaande woningvoorraad. Zo staan voor de locatie De Leijkens 10-12
woningen voor spoedzoekers gepland.

Thuisvester

2.3

Thuisvester communiceert via de lokale media over het moment dat
nieuwbouwwoningen worden geadverteerd in Klik voor Wonen. Doel is om
de slaagkans van woningzoekenden uit gemeente Rucphen te vergroten.

Thuisvester



definitie spoedzoeker: een woningzoekende die niet in aanmerking komt voor een urgentieregeling, maar
die wél met spoed (andere) woonruimte nodig heeft (Bron: Het bod van 200 woonplekken, 20-7-2020).

3

Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep

Actiehouder

3.1

Thuisvester blijft in 2022 woningen verhuren tegen een betaalbare huurprijs
en hanteert daarbij een percentage van 72,5% van de maximale huur.
Bovendien toppen we waar nodig woningen af op de aftoppingsgrens zodat
deze woningen beschikbaar blijven voor huishoudens met huurtoeslag.

Thuisvester

3.2

Thuisvester zet de middelen die samenhangen met de
inkomensafhankelijke huurverhoging in voor extra investeringen in de
DAEB-voorraad. Thuisvester investeert in de complexen FIN-S014.01, FINS038.01, FIN-S042.01. FIN-S044.01, FIN-S045.01, FIN-S046.01, FINS052.01 en FIN-S059.01. Zie ook afspraak 5.1.

Thuisvester

3.3

In gemeente Rucphen is sinds 2021 de huisvestingsverordening van kracht.
Doel is om woningzoekenden uit gemeente Rucphen een grotere kans op
een sociale huurwoning te bieden. In 2022 evalueren we de werking van de
huisvestingsverordening op 2 momenten (in juni en december).

Gemeente en
Thuisvester

3.4

Thuisvester ziet dat steeds meer sociale huurwoningen buiten Klik voor
Wonen om worden toegewezen. Woningen worden buiten Klik voor Wonen
toegewezen via:

Huurdersvereniging,
gemeente en
Thuisvester
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-de reguliere urgentieregeling
-de verruimde urgentieregeling
-medische urgentie (wmo of zorgindicatie)
-maatwerk door Thuisvester
In 2022 bespreken Thuisvester, de gemeente en huurdersvereniging de
cijfers over toewijzingen buiten Klik voor Wonen. Dit om meer inzicht te
verschaffen, te bepalen of deze ontwikkeling wenselijk is en hoe deze
eventueel te beïnvloeden.

4

Huisvesting van specifieke doelgroepen

Actiehouder

4.1

Vanuit het project Huisvesting en preventie van dakloosheid is een
inschatting gemaakt van de uitstroom uit beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Gemeente Rucphen en Thuisvester organiseren
samen de in 2022 aan Rucphen gevraagde woningen. Ook wordt in 2022 in
dit kader een convenant vastgesteld.

Gemeente en
Thuisvester

4.2

De gemeente en Thuisvester hebben aandacht voor de groep zorg mijdende
overlastgevers, mensen die eigenlijk niet in de wijk kunnen wonen. Een deel
van deze groep is nu woonachtig op Camping De Witte Plas. In 2022 kiezen
de gemeente en Thuisvester een locatie om een passend woonproduct voor
deze doelgroep te realiseren.

Gemeente en
Thuisvester

4.3

De huisvesting van statushouders in gemeente Rucphen is problematisch.
Statushouders voelen zich niet welkom geheten door hun omgeving. Er
hebben zich meerdere incidenten voorgedaan. In 2022 stellen de gemeente
en Thuisvester gezamenlijk een plan van aanpak op, met acties zoals het
meten van de uitstroom, werken met buddy’s, bepalen wie regievoerder is
en het invoeren van een regulier statushouders overleg. Eind 2022 komen
gemeente en Thuisvester met een gezamenlijk advies aan het bestuur op
welke wijze de huisvesting van statushouders in de toekomst verbeterd kan
worden in de gemeente.

Gemeente en
Thuisvester

4.4

Gemeente Rucphen is bezig met huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.
Indien nodig wordt Thuisvester hierbij betrokken.

Gemeente en
Thuisvester

4.5

Zorgaanbieder Groenhuysen, gemeente Rucphen en Thuisvester
constateren dat er naast het zelfstandig thuis wonen en de meer traditionele
woonvormen zoals het verpleeghuis, een andere woonvorm voor ouderen
wordt gemist. In 2022 onderzoeken partijen gezamenlijk de mogelijkheden
om zo’n nieuwe woonvorm te realiseren en komen met een advies.

Gemeente,
Groenhuysen
en Thuisvester

4.6

Gemeente Rucphen en Thuisvester maken m.b.t. woonwagenkampen
afspraken over het wachtlijstbeheer.

Gemeente en
Thuisvester
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5

Kwaliteit en duurzaamheid

Actiehouder

5.1

Thuisvester blijft investeren in de energetische verbetering van haar
woningbezit. In Rucphen worden in 2022 178 woningen verbeterd.

Thuisvester

FIN-complex

FIN-S014.01
FIN-S038.01
FIN-S042.01

FIN-S044-01
FIN-S045-01
FIN-S046-01
FIN-S052-01

Adressen

van Boutershemstraat,
Oranje Nassaustraat
Irishof, Narcishof
Jacob van Lennepstraat,
van Schendelstraat
Schoolstraat
Bergakker, De Berg
Beethovenstraat
Julianastraat, van
Marxhemstraat
van Slotendreef,
Vasseurdreef

Plaats

Investering

Aantal
woningen

Rucphen

€400.000

16

St. Willebrord
Zegge

€575.000
€1.000.000

23
40

Schijf
St. Willebrord
Rucphen

€225.000
€425.000
€250.000

9
17
10

St. Willebrord

€1.529.936

35

€5.605.499

178

Totaal

5.2

Thuisvester brengt haar aanbod van woningen dat geschikt is voor senioren
(met en zonder fysieke beperking) nauwkeurig in beeld. We zetten het
aanbod af tegen de vraag, passen indien nodig de
woningportefeuillestrategie hier op aan, en delen de informatie met de
gemeente en huurdersvereniging.

Thuisvester

5.3

Gemeente Rucphen heeft in 2021 haar transitievisie warmte vastgesteld en
heeft een start gemaakt met de vertaling van de visie naar een
uitvoeringsprogramma. Dit loopt door in 2022. Thuisvester is hierbij
aangehaakt.

Gemeente

5.4

Gemeente Rucphen heeft een visie zon- en windenergie vastgesteld, waarbij
windenergie geen optie is. In het kader van zonenergie, bijvoorbeeld
grootschalige opwekking op daken, bespreekt de gemeente in 2022 de
mogelijkheden met Thuisvester. Dit moet leiden tot het vaststellen van
minimaal 1 project in 2022.

Gemeente en
Thuisvester

5,5

Thuisvester spant zich in om bij sloop/renovatie de materialen die vrijkomen
zoveel als mogelijk circulair te laten verwerken. Daarnaast kiest Thuisvester
bij nieuwbouw en renovatie zoveel als mogelijk voor duurzaam
materiaalgebruik, mits prijs, kwaliteit en gewenste snelheid dit toelaten. In
2022 verzorgt Thuisvester aan de hand van een concreet nieuwbouw- of
renovatieproject een presentatie over dit thema.

Thuisvester

5.6

De gemeente zet zich in om de woon- en leefomgeving aan te passen aan
klimaatverandering. Slim omgaan met hitte, droogte en
(hemel)waterproblematiek in nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw
is daarom nodig. Thuisvester heeft ten aanzien van klimaatadaptatie in 2022
budget gereserveerd voor pilotprojecten en zal de gemeente uitnodigen om
gezamenlijk een project op te zetten.

Gemeente en
Thuisvester
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6

Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Actiehouder

6.1

Thuisvester wil de samenwerking in wijken met gemeente en stakeholders
nog verder intensiveren. Of het nu gaat om de samenwerking met de
wijkagenten, de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar),
maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, Buurtbemiddeling, WMO of
OGGZ. Om die reden willen we vaker fysiek in dezelfde ruimtes werken op
het gemeentehuis in Rucphen. Dit bevordert een goede afstemming, alsook
de dienstverlening aan bewoners. In 2022 gaan partijen in overleg over de
gewenste vorm.

Gemeente en
Thuisvester

6.2

Gemeente en Thuisvester gaan in 2022 intensiever samenwerken rond
toewijzing van woningen in kwetsbare wijken.

Gemeente en
Thuisvester

6.3

In gemeente Rucphen bestaat druggerelateerde problematiek. De
samenwerking tussen gemeente Rucphen en Thuisvester bij bestuurlijke
sluitingen van woningen loopt goed. Dit willen we graag voortzetten.
Daarnaast zet de gemeente in 2022 een onderzoek uit naar
drugsproblematiek. Naar aanleiding hiervan stellen de gemeente en
Thuisvester vervolgacties op. Thuisvester en gemeente Rucphen gaan in
ieder geval in gesprek met de OGGZ en Novadic Kentron om de
samenwerking te intensiveren.

Gemeente en
Thuisvester

6.4

Gemeente Rucphen gaat in 2022 een proef doen om in gevallen van
ernstige overlast en intimidatie, de overlastgever te verplaatsen in plaats van
de gedupeerde(n).

Gemeente

6.5

In de wijk de Gagelrijzen wordt bij iedere nieuwe toewijzingen een intake
gepland, dit om de leefbaarheid te bevorderen. Thuisvester evalueert deze
werkwijze in 2022. Afhankelijk van de evaluatie wordt deze werkwijze
eventueel uitgebreid naar andere wijken.

Gemeente en
Thuisvester

De gemeente gaat in 2022 aan de slag met de herinrichting van het
openbaar gebied van de Gagelrijzen. Thuisvester wordt hierbij betrokken.
6.6

De huurdersorganisatie hecht er sterk aan dat Thuisvester een kantoor met
een baliefunctie behoudt voor huurders in gemeente Rucphen. Thuisvester
heeft dit toegezegd voor de komende jaren.

Gemeente en
Thuisvester

6.7

Thuisvester wenst indien nodig kleinschalige infrastructuur in de directe
nabijheid van (nieuw gebouwde) woningen te realiseren (ook op
(toekomstig) eigendom van de gemeente). Hierbij valt te denken aan
parkeerplaatsen, verlichting, paden, riolering etc. ten behoeve van de
woningen. Bij de ontwikkeling van een locatie, leidt de invulling van het
openbaar gebied soms tot problemen. Doel is om met de invulling van het
openbaar gebied de leefomgeving en leefbaarheid te vergroten. Thuisvester
kan vanuit de woningwet alleen dan openbaar gebied realiseren, als hiervan
melding is gemaakt in de prestatieafspraken. De inrichting van het openbare
gebied blijft een primaire taak van de gemeente.

Gemeente en
Thuisvester

6.8

De gemeente heeft in 2021 het proces schuldhulpverlening heringericht.
Hier bestaan nog onduidelijkheden over en de wachtlijsten lopen op. Dit leidt

Gemeente en
Thuisvester

Prestatieafspraken Rucphen

6

tot meer ontruimingen. In 2022 maken gemeente Rucphen en Thuisvester
werkafspraken met als doel huurders met schuldproblemen snel te helpen
middels een outreachende werkwijze Dit om te voorkomen dat mensen in de
schuldhulpverlening en maatschappelijke opvang terechtkomen.
6.9

Gemeente Rucphen en Thuisvester houden een maandelijks spreekuur
waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met allerlei vragen, ideeën
en klachten. De wijkagent, BOA en woonconsulent Thuisvester staan in 3
kernen ter beschikking van inwoners en ondernemers.

Gemeente en
Thuisvester

Deze prestatieafspraken 2022 zijn overeengekomen te Rucphen op ….
Gemeente Rucphen
M. de Bruijn
Wethouder Wonen

Digitaal ondertekend door Martien de Bruiijn
op 15-12-2021

15-12-2021

Huurdersvereniging gemeente Rucphen
A. Tack
Voorzitter

Digitaal ondertekend door Albert Tack
op 15-12-2021

15-12-2021

Thuisvester
P.J.L. Hobbelen
Directeur-bestuurder

Digitaal ondertekend door Pierre Hobbelen
op 15-12-2021

15-12-2021
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