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Leeswijzer
ln dit document zijn de prestatieafspraken tussen partijen vastgetegd. Door de kaders te
lezen krijgt de lezer een idee van de afspraken die gemaakt zijn op de verschittende
onderdeten. De actiematrix bevat de acties die gedurende de Looptijd van de
prestatieafspraken door partijen uitgevoerd worden.
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lnleiding
ln de Prestatieafspraken 2023 hebben De Bouwvereniging, Gemeente Harlingen en
Huurdersvereniging Hartingen de afspraken op volkshuisvestetijk gebied voor het komende
jaar vastgelegd. Soms is daarbij een langere (meerjarige afspraak) vastgetegd, terwijt er
ook een doorkijkje naar komende jaren is gedaan.

Voorafgaand heeft De Bouwvereniging een activiteitenoverzicht (het bod) opgestetd waarin
haar bijdrage aan het votkshuisvestetijk beteid in de Gemeente Hartingen in 2023 is
verwoord. De gemeente Hartingen en Huurdersvereniging Harlingen hebben positief
gereageerd op het activiteitenoverzicht van De Bouwvereniging.
Het activiteitenoverzicht van De Bouwvereniging en de Woonvisie van de gemeente zijn de
basis voor deze prestatieafspraken.

ln een driepartijenoverteg zijn daarna de ambities onder teiding van een onafhanketijk
procesbegeteider doorgesproken. Daarbij is ook stilgestaan bij de roerige tijden waarin we
leven. Een oortog in Oekraine met ats gevolg een energiecrisis, stijgende inflatie, een
vtuchtetingencrisis. Daarnaast een wooncrisis, een klimaatcrisis etc.
Ook andere invtoeden van buitenaf, zoats vanuit de Rijksoverheid, Aedes en Woonbond, die
over een aantal onderwerpen Nationale Prestatieafspraken hebben gemaakt, zijn
onderwerp van gesprek geweest. A[ met a[ zaken, die ook tokaal invtoed hebben.
Partijen maken een voorbehoud bij deze prestatieafspraken. Gezien de onzekerheden
omtrent inflatie en rente kan financiering in de toekomst bij ongunstige ontwikketingen
een probleem worden. Uiteraard gaan partijen dan in gesprek hoe hier mee om te gaan.

Door partijen is tetkens het belang voor de huurder centraat gestetd.
Daarbij is vooral de betaatbaarheid van het wonen met de stijgende energieprijzen een
betangrijk punt van aandacht geweest, waarbij at bij de eerste besprekingen naar voren
kwam dat partijen maatwerk witten leveren om te voorkomen dat huurders hierdoor in
onoverkometijke problemen geraken.

Ook betreffende andere thema's zoats beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid zijn
(her)nieuw(d)e afspraken gemaakt.
Deze zijn net ats voorgaande jaren opgenomen in een matrix (zie bijtage).

':-tn méf 20il èiaiueien De Bouwveieiii¡ni, ¿e ièmeèiie en ae Huuideiineièiisinii 
I

, de prestatíeafspraken, waarbij de matríx het uítgangspunt is. Bíj grote 
i

i y9ry1_q9iry99 lgr t_W:_e_nlìj4t gygflgg nl9_! .d9 llig_pgrçijç!1 plaats uinden. 
i

Gemeente en Huurdersverenigíng Harlíngen hebben twee keer per jaar overleg over alle
Iopende zaken.
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1. Betaalbaarheid

Jaarlij kse h u u rsomstijging/h uurverhogi ng
De jaartijkse huursomstijging gaat op basis van de nationale prestatieafspraken tussen
Aedes, Woonbond en het Rijk naar 0,5 % onder de gemiddetde CAO-stijging. Ook op basis
van de nationate prestatieafspraken krijgen huishoudens met een inkomen op of onder
120%van het minimum en met een huur boven de € 550,-- (prijspeit 2020) per 1 juti 2023
(vanuit de nationate prestatieafspraken een jaar naar voren geschoven) een huurvertaging
tot € 550,-- (eveneens prijspeit 2020). Net als vorig jaar wordt een gedifferentieerde
huurverhoging toegepast om de prijs-/kwatiteitverhouding in de woningvoorraad zoveel
mogetijk in evenwicht te brengen. Uitgangspunt btijft om gemiddetd alle huurwoningen
stapsgewijs naar het streefhuurniveau van 65% van de maximate huurprijs te brengen.
I nkomensaf hanketij ke huu rverhogi n g bespreekt De Bouwvereni gi n g met de
Huurdersvereniging en hierover wordt de gemeente geihformeerd.

Betalingsproblemen
Huurders die problemen hebben met de
betaling, door bijvoorbeetd de stijgende
energielasten, biedt De Bouwvereniging
zoveet mogetijk maatwerk. De gemeente zet
net als De Bouwvereniging voor al haar
inwoners maatwerk in, bijvoorbeeld
gefaseerd betaten of uitstel van betating, bij
betatingsprobtemen. De Bouwvereniging
neemt ook ats partij deel aan de
vroegsignalering, onderdeet van de wet
Schutdhutpvertening.

le prestatieafspraken
tussen Aedes, Woonbond en het Ríjk naar 0,5 % onder de gemíddelde CAO-stìjgíng.

, lnkomensafhankelìjke huurverhoging bespreekt De Boiwièren¡iini mei de 
ì

i !P!!ry_eryt9!.91!¡glryS, cçllSg¡lg y_o!! hi_"_fg_ygf SSïnfo_rmeerd. i

Beschikbaarheid
|n2021 heeft De Bouwvereniging haar Strategisch Voorraadbeteid (SVB) geactualiseerd.
Vanuit dit Strategisch Voorraadbeteid (SVB) zet De Bouwvereniging - eveneens ten behoeve
van de middeninkomens - een nieuwe koers in met betrekking tot de opbouw van haar
woningbezit. Het aandeel woningen met een huurprijs boven de 2d" aftoppingsgrens gaat
De Bouwvereniging stapsgewijs vergroten.

Het doel van De Bouwvereniging is om in 2035 een woningvoorraad te hebben met
ongeveer de votgende verdeting:

- 17% (onder kwaliteitskortingsgrens, goedkoop)

- 55% (tussen kwatiteitskortingsgrens en 1" aftoppingsgrens, betaatbaar)

- 16% (tussenle aftoppingsgrens en 2u aftoppingsgrens, betaalbaar grens 2)

- 17lo (boven de 2" aftoppingsgrens, bereikbaar).
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Dit betekent ten opzichte van nu dat het aandeel boven de 1" aftoppingsgrens gaat
toenemen. ln overteg met gemeente en huurdersvereniging gaat De Bouwvereniging
woningen labeten voor huuroptimatisatie. Verder doet De Bouwvereniging toevoegingen in
het segment boven de 1" aftoppingsgrens bij nieuwbouw. Uitgangspunt bLijft dat er
votdoende woningen beschikbaar btijven voor de huidige doetgroepen van De

Bouwvereniging.

De situatie op drie peitmomenten:

Ta bel 1. Ve rh oudi ng h u u rvoorraa d pe r 1 -5-20 2L I t-5-2022 I t-9 -2022

L-5-202L 1,-5-2022 t-9-2022 Streef%

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 2035

Goedkoop 422 20% 422 L7% 388 15% t2%

Betaalbaar L.785 73% L.815 75% 1,.864 75% 55%

Betaalbaar grens 2 I29 4% 1,48 6% 1,47 6% L6%

Bereikbaar 45 3% 49 2% 98 4% L7%

Totaal 2381, 100% 2434 LOO% 2497 IOO% t\Oo/o

Goedkoop: huur <= € 442,46, Betaatbaar: huur tussen € 442,46 en € 633,25, Betaatbaar grens 2: huur
tussen € 633,25 en € 678,66 (beschikbaar voor drie- en meerpersoonshuìshoudens aangewezen op
huurtoestag). Bereikbaar: huur > € 678,66 - €763,47.

Voor bepaatde (nieuwbouw)woningen zijn afspraken gemaakt om deze bereikbaar te
houden voor specifieke teeftijd- of inkomensgroepen. Bij uitwerking van het huurbeteid
houdt De Bouwvereniging deze woningen in de daarvoor afgesproken huurcategorie.
Partijen monitoren dit. We monitoren drie keer in het jaar de beschikbaarheid,
doorstroming en wachttijden.

, oõ íouwveienlgiii saai diie keei ii hèl jaar dd t;¿;i¿hl[baaihe:id; dooliiiomins ãn-_- 
ì

: wochttiiden monitoren. I

i Groepef 6feiwbc;lwjw¿iì;ii;l¿;n-Í;lïlien øeieîxøaaf iõò:i ci{lpi;¿lfietai; G;äftîjci: ò1- - i
I

, inkomenlgrogp?n. . j

Ontwikkeling woonlasten en inkomensverdeling huishoudens/huurders in Harlingen
De VFW (Vereniging Friese Woningcorporaties), WoonFriestand en OSFH (Friese
Huurdersverenigingen) zijn voornemens op korte termijn een woontastenonderzoek
(woontasten: huur + energietasten + gemeentetijke betastingen + waterschapstasten) onder
haar huurders uit te voeren, waarbij men gegevens per gemeente en corporatie
gerapporteerd krijgt. De verwachting is dat na groen licht van de desbetreffende
stuurgroep, deze gegevens in het voorjaar 2023 beschikbaar zijn.
Partijen gaan daarna bespreken of op basis van deze rapportage de huidige verhouding in
de huurvoorraad votdoet.

op bosis van de rapportage over het
huidige verhouding in de huurvoorraad in Harlingen
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Wachttijden en doorstroming
Afgesproken is dat partijen gaan monitoren hoe indicatoren zich gaan ontwikkelen en hoe
doorstroming na optevering van de nieuwbouw op gang komt. De Bouwvereniging streeft
ernaar om de zoekduur van woningzoekenden (tijd tussen 1" reactie en betrekken woning)
op gemiddetd 15 maanden te houden. De Bouwvereniging monitort de gemiddetde
wachttijd (duur inschrijftijd tot betrekken woning) voor actief woningzoekenden en
relateert dit aan provinciate cijfers van de VFW (Vereniging Friese Woningcorporaties).
Doetstetting is om aan te sluiten op het Friese gemiddetde.

Daarnaast vindt er per vier maanden uitwisseling en overteg ptaats over verhuur- en
doorstroomcijfers tussen partijen.

rtíjen inzicht in de
rnzage tn
geagendeerd

2. Duurzaamheid
Energiebespa ri ng/energie-armoede
Voor 2023 staat bij de gemeente energiebesparing/ bestrijding energiearmoede centraat.
Mede door de oortog in Oekraihe, zijn de energieprijzen nog meer gestegen dan alwerd
verwacht. De groep inwoners die te maken heeft met energie-armoede is daarom groter
geworden.
De gemeente heeft hiervoor van het rijk middel,en gekregen. Ze gaat deze met name
inzetten voor maatregeten gericht op gedragsverandering en het stimmer omgaan met het
energieverbruik. Het gaat om de intensivering van de inzet van energiecoaches, de inzet
van een CV- dokter, een witgoedregeting en het aanbieden van energiebesparende
artiketen. De Bouwvereniging zet, wanneer dit nodig btijkt te zijn, haar eigen instattateur
in voor cv-tuning. Mede op basis van de informatie die de gemeente van de Bouwvereniging
heeft gekregen, heeft de gemeente corporatiewoningen gesetecteerd in de buurten waar
zich huurders bevinden die vatten in de doetgroep waar de middeten voor zijn. Samen met
de Bouwvereniging wordt afgestemd wetke woningen zij nog denken te gaan verduurzamen
en wetke huurders en woningen zich nog tenen voor energiebesparende maatregeten vanuit
de gemeentetijke aanpak. De Energiecoaches zutten deze huurders bezoeken en
beoordeten wetke maatregeten het best passend zijn bij de situatie van de desbetreffende
huurder.

Transitievisie Warmte
Door de sporen "ledereen isoleren", "Stap voor stap
aardgasvrij" en "Denk vooruit" te bewandelen, gaat
de gemeente aan de stag met het terugdringen van
het aardgasverbruik. Zo worden atte gebouwen
geteidetijk aardgasvrij-ready gemaakt. ln 2023 gaat
de gemeente aan de slag met een uitvoeringsptan
van de Transitievisie Warmte waarin ze aangeeft
wat ze hiervoor gaat doen.

6
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gemeente Horlingen betrekt De Bouwverenig¡ng en Huurdersvereniging nouw bij (de
in het koder van) het in 2023 op te stellen uitvoerìngsplan. Partijen

elkaar actief op.

Klimaatadaptatie
De gemeente en De Bouwvereniging zetten in op ktimaatadaptatie. Hierbij gaat het in de
basis over hoe wij omgaan met hoosbuien (extreme neerstag), hitte, droogte en
zeespiegetstijging. De gemeente kijkt naar knetpunten zoweI ondergronds (riotering) ats
bovengronds (openbare inrichting). Denk aan wadi's, waterpleinen en speettuinen, maar
ook aan aanwijzing van straten ats tijdetijke wateropslag. De gemeente gaat
oppervtaktewater reatiseren om in te zetten om water te bergen bij hoosbuien, het
tegengaan van droogte en hittestress en om samen met vergroening tot meer biodiversiteit
en grotere wetzijn te komen. Ook De Bouwvereniging gaat in de bestaande wijken en bij
nieuwbouw vergroening van de woonomgeving, waterberging en biodiversiteit stimuteren.

De Bouwvereniging, de Huurdersvereniging Hartingen en de gemeente hebben en vragen
veel aandacht voor vergroening, niet atteen voor ktimaatadaptatie en biodiversiteit, maar
ook voor een gezonde leefomgeving die tevens uitdaagt tot bewegen. Dit gaat zowel om
nieuwbouw ats om bestaande situaties. Partijen zoeken waar mogetijk de samenwerking.
Gemeente, De Bouwvereniging en Huurdersvereniging Hartingen trekken samen op bij
initiatieven zoats aanbrengen van gevettuintjes, beschikbaar stetten van regentonnen en
projecten zoats 'tegel eruit, boompje erin'.

Met de Huurdersvereniging gaat De Bouwvereniging beteid opstetten om verstening van
(voor)tuinen tegen te gaan en gaat hiervoor voorwaarden opstetten. Ook het mutatiebeteid
wordt hiervoor aangepast, waarbij het idee is om groenere tuinen op te leveren.

Huurdersverenigíng en De Bouwvereniging gaan beleid opstellen voor vergroening van
de (voor)tuínen.

Gemeente, De Bouwverenigìng en Huurdersvereniging Harlingen trekken samen op om
in de wijken van haar huurders ínitíatíeven te ontwíkkelen voor klìmaatadaptatie en
vergroenìng.

Hittestress
Door de stijgende temperaturen en de hoge isolatiegraad van de woningen wordt steeds
meer hittestress eryaren. Huurdersvereniging en De Bouwvereniging gaan gerichte
voortichting aan huurders geven hoe hier mee om te gaan.

Huurdersvereniging en DBV gaan voorlichting geven hoe met toenemende wormte in
wonìngen om te gaan.

Nieuw duurzaamheidsbeleid
ln de eerste hetft van 2023 gaat De Bouwvereniging haar duurzaamheidsbeteid herijken.
Het gaat hierbij niet alteen om energiemaatregeten, maar om het totate
duurzaamheidsbeteid, zoats o.a. circutariteit, belasting van het mitieu en biodiversiteit. Na
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grote investeringen zonder huurverhoging wat geteid heeft tot gemiddetd energietabeI A
bij haar woningen, gaat DBV het beteid voor de komende jaren vaststetten waarbij ook de
gemeente en Huurdersvereniging wordt betrokken.

DBV betrekt HVH en gemeente bij het herijken van het duurzaamheidsbeleid van DBV

Pilot VFW in bestaande voorraad
Bij een zestal eengezinswoningen bij de Bouwvereniging wordt een pitot van de VFW
(Vereniging Friese Woningbouwcorporaties) uitgevoerd om de woningen verder van het
aardgas af te haten. Dit met inzet van hybride warmtepompen en vottedige verwarming
door warmtepompen. Deze pitot duurt een paar jaar, waarbij resuttaten worden
gemonitord. Ook de andere aangestoten corporaties doen pilots (met andere methodes),
waarbij aanpak en uitvoering worden gedeetd, zodat Friestand breed aan kennisdeting
wordt gewerkt.

De Bouwvereniging voert een pilot uit voor het verder aardgasvrij maken von
woningen in de bestoande bouw.

Elektrisch koken
ln 2023 gaat De Bouwvereniging nog actiever het etektrisch koken stimuteren. Bij
keukenvervanging wordt zo veet mogetijk het gas afgestoten. Bij verhuizing wordt
eveneens gestimuteerd dat nieuwe huurders overstappen op etektrisch koken. Zittende
huurders kunnen een aanvraag doen voor een kostetoze aanstuiting voor elektrisch koken.
Een concreet voorbeetd van het stimuteren van de overgang tot etektrisch koken is het
éénmatige aanbod aan 64 zittende huurders in twee wooncomptexen om de gasptaat (in
eigendom van dBv) te laten vervangen door een inductiekookptaat. Het aanbod betreft het
aanbrengen van een kookgroep in de meterkast, het ptaatsen van de kookptaat en het
aanbieden van de kookptaat met korting waarbij de huurder eigenaar wordt. Atgemeen
beteid met betrekking tot etektrisch koken gaat De Bouwvereniging ontwikketen in 2023.

De Bouwvereniging stimuleert act¡ef de overgang tot elektrìsch koken. De
Bouwverenigìng gaot in 2023 beleid ontwikkelen hierop.

3. Transitie van woningen
Het 'langer thuis btijven wonen' btijft een betangrijk thema. De doetgroep van De

Bouwvereniging bestaat steeds meer uit ouderen en kteine huishoudens. De afgetopen
jaren heeft De Bouwvereniging meer woningen geschikt gemaakt voor deze doetgroep

Levensloopbestendige woningen toevoegen door nieuwbouw en herstructurering
Door nieuwbouw en herstructurering is er een ftinke hoeveetheid levenstoopbestendige
woningen toegevoegd aan het woningbestand. Deze woningen zijn geschikt voor ouderen,
maar ook voor andere doetgroepen zoats een-/ tweepersoonshuishoudens en kteine
gezinnen. Daarmee heeft De Bouwvereniging een woningbezit dat geschikt is voor een
gevarieerde doetgroep.

Comfort+
De Bouwvereniging continueert haar beteid Comfort+ (Opptussen van woningen) door in
2023 circa 35 eengezinswoningen beter geschikt te maken voor ouderen. Omdat de
restopgave van de transitie lager ingeschat wordt, is het programma voor Comfort +

enigszins afgebouwd.
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We btijven gezamentijk aandacht besteden aan informatie over het thema "Langer thuis
wonen" en gaan één keer per jaar een aandachtmoment (bijv. een markt) organiseren om
de bewustwording en bekendheid te vergroten.

Monitoring beschikbaarheid
Zoats ook omschreven onder het hoofdstuk Aandachtgroepen gaan partijen ook in 2023 de
beschikbaarheid voor en daadwerketijke verhuur van woningen aan ouderen monitoren.

Jaarlijks verstrekt De Bouwvereniging bij de evaluatie een overzicht van het aantal
levensloopgeschikte woningen in haar voorraad en het aantal woningen dat vio
Comfort+ is oangepast.

Eén keer per jaar orgoniseren portijen een aondochtmoment (eventueel met andere
partijen) over het thema "Zo long mogelijk zelfstondig thuis wonenlLanger thuís
blijven wonen".

Verkoop en aankoop
ln de prestatieafspraken 2019 is afgesproken dat in een periode van vijf jaar (2019 t/m
2023) in totaat maximaal 25 woningen verkocht worden door De Bouwvereniging en dat dit
gesatdeerd mag worden met eventuete aankopen van particutieren.

Het aan- en verkoopbeteid van De Bouwvereniging is erop gericht om versnippering te
voorkomen/op te heffen. ln kteine VvE's heeft De Bouwvereniging een
aankoop/verkoopbeteid met ats doel om afscheid te nemen van de VvE's. De te verkopen
woningen hebben hetzetfde kwatiteitsniveau ats de woningen die door De Bouwvereniging
btijvend worden verhuurd en lopen vottedig mee in het ptanmatige onderhoud.

De verkopen vinden ptaats in de postcodegebieden 8861 , 8862,8872 en 8857.

i oe aouwverenlfrnlgeeft øilde evaluailleen overzlcntnõrwei*oðnte õn -- - - - - 
I

iss!s@--eg!r9!-zi9þ!tqry-49-s9!-qÞe!!s..urpntßst!J9or.y-9!.þ9.L---

4. Kwalitatief goed en passend woningbezit
Niet Planmatig Onderhoud
Onder niet ptanmatig onderhoud (NPO) vatt het onderhoud bij woningmutaties, de
reparatieverzoeken en daarnaast onderhoud dat onder het servicefonds vatt. Ook het op
aanvraag vervangen van keukens vatt hieronder.

Planmatig Onderhoud
Voor planmatig onderhoud (PO) kent De Bouwvereniging een
cyctus van zeven jaar. ledere zeven jaar komt een
woningcomptex in beetd en wordt bekeken wetk onderhoud er
nodig is om de kwatiteit van het comptex op peit te houden. ln
2023 wordt PO uitgevoerd bij 245 woningen, terwijt er ook
overtoop van PO is vanuit 2022. Daarnaast is er sprake van
contractonderhoud: dit is onderhoud dat (twee)jaartijks wordt
uitgevoerd aan bijvoorbeetd tiften en cv-instattaties.

66 wonlngen Kllpper en K¿rveelstråat
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Onderstaand een overzicht in wetke comptexen in 2023 ptanmatig onderhoud wordt
uitgevoerd:

Tabel 2 plðnmõt¡g onderhoud ln 20ll3

Complex Adressen PO lsolatie etc.

181

280

310

330

340

490

630

uo
850

grto

H. de Grootstraat/Thorbeckestraat

Barkstraat, Boeíerpad, Bomstraat, Brikstraat,

Tjalkstraat, J. vd Vondelstr.

Horscamp

Nic. Beetsstr., Brederodestr,, Brigantijnstr.,

Fregatstraat, Ga ljoenweg, Genestetstr.

Galeistraat, J. vd Vondelstraat

Botterweg, Botterhof, Ach I u merd ij k,

Ach I umerhof, Kerkstraat

Harnzerhof

H. de Grootstraat

Grachtswalplein

Rozengracht ( De Herbergier)

39

It0

1

58

22

43

13

8

5

16

11

Totaal 245 11

Plaatsen zonnepanelen beschermd

stadsgezicht en monumenten

Pi lotproject zes eengezinswon i ngen

Overloop vanuit 2O22

580 KerkpoortlÍaat7,7a
590 Vijverstraat 5,7,9

600 Klipperstraat,Karveelstraat

654 Fabriekstraat4,6,S

670, 681 Prins Clausstraat

3

113

Naast het ptanmatig onderhoud is voor de comptexen 630, 600,670 en 681 in de begroting
ook budget opgenomen voor verbetering woonomgeving of teefkwatiteit.

Vernieuwing
Voor het vernieuwen van het woningbezit zijn vaak
comptexe en ingrijpende maatregeten nodig. Door
middeL van toevoeging, maar vooral door
herstructurering, wordt de match van vraag en aanbod
gereatiseerd. Bij herstructurering speett de routekaart
naar ktimaat neutrate wijken en het aardgas-toos maken
van woningen een bel,angrijkere rot. ln de afweging
stoop/nieuwbouw of renovatie wordt door De

Bouwvereniging een scenario meegenomen om de
bestaande woningen ktimaatneutraat te maken.
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Dit zijn comptexe activiteiten waarbij een goede samenwerking van De Bouwvereniging
met huurders, de huurdersvereniging en de gemeente essentieet is. Het uitgangspunt
daarbij is dat atte partijen samen met etkaar deze projecten wensen te reatiseren. Er vindt
maandetijks een overteg ptaats tussen De Bouwvereniging en gemeente Harlingen, waarin
de ptanning wordt bewaakt en knetpunten worden opgetost.

hlaandelijks hebben gemeente Harlingen en De Bouwverenìgíng overleg over de
Iopende projecten.

Hieronder een overzicht van de projecten

Toekomstig Almenum

Huidi g wooncentrum Almenum

Samen met Stichting Huurdersbetangen Almenum, gemeente Harlingen, De Bouwvereniging
en Huurdersvereniging Hartingen is onder begeteiding van KAW een programma van eisen
opgestetd. ln 2020 is er op grond daarvan een bestuit tot stoop en nieuwbouw genomen.
ln 2021 zijn er nieuwbouwptannen ontwikketd, wetke gepresenteerd zijn aan de bewoners
en omwonenden. Er heeft een draagvtakmeting ptaatsgevonden onder bewoners, waarbij
een overgrote meerderheid van bewoners heeft ingestemd met de ptannen en sociaal
statuut.

LL
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Actie Red een plant van Almenum

Hetaas heeft het project vertraging
opgetopen door één bezwaar dat bij
de Raad van State loopt. Ptanning is
nu dat vanaf 2023 fasegewijs wordt
gestoopt en in 2024 de eerste
nieuwbouwwoningen worden
opgeteverd.

-I
I

Troktotie zomerse dag bewoners Almenum ijscokar
Vrijkomende woningen in de wijk Almenum
Voor de vrijkomende woningen van de Stichting Begeteid Wonen Noordwest Friestand in de
wijk Atmenum heeft De Bouwvereniging na verkenning van de vraag vanuit doetgroepen als
scenario het transformeren van de onzetfstandige woningen naar zetfstandige woningen in
haar begroting opgenomen. Tussentijds worden de onzelfstandige woningen momenteel
gebruikt voor opvang van Oekrai'ense vtuchtetingen, waarvoor met de gemeente een
gebruikersovereenkomst is afgesloten.

Nieuwstraat
Begin 2021 is door de zorgaanbieder de huurovereenkomst van een complex onzetfstandige
woningen aan de Nieuwstraat opgezegd. Er heeft een inventarisatie ptaatsgevonden onder
mogetijke toekomstige gebruikers van dit comptex. Daarnaast is er ook overteg met de
gemeente over toekomstige mogelijkheden geweest. Ondanks een aantal bezichtigingen is
er geen nieuwe huurder gevonden. ln het voorjaar 2022 is na overleg met gemeente
bestoten de locatie in te zetten voor opvang van Oekrai'ense vtuchtetingen. De geplande
ombouw van 12 onzetfstandige appartementen naar 4 zetfstandige woningen voor normate
verhuur is verschoven naar 2025.

12
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5. Ontwikkeling woningvoorraad
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6. Leefbaarheid
Vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, veitigheid, integratie of opvoeding kunnen
het beste op de schaal van een buurt of dorp worden aangepakt. Dit betekent een
samenhangende strategie op maat. Soms vraagt dat, ats dat noodzaketijk is, om een
stevige rol en daadwerketijk ingrijpen door
de overheid. Maar in het atgemeen is het
veel beter om aan te stuiten bij de tatenten
in de wijk. Om ruimte te scheppen voor
initiatieven van bewoners of andere
partijen in de wijk, zoats
onderwijsinstetlingen, wetzijnswerk of
buurtagenten. Dat vraagt om het
formuteren van randvoorwaarden, lostaten
door gemeente en de Bouwvereniging en
het facititeren van optossingen die in de
buurt of het dorp zetf tot stand komen.
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Ats bewoners bereid zijn om verantwoordetijkheid te nemen, moeten ze daartoe ook in de
getegenheid worden gestetd. Dus niet het beteid dichttimmeren van achter het bureau,
maar ruimte scheppen om op het niveau van de buurt of het dorp optossingen te vinden en
te werken aan samenhang in de buurt of het dorp. Het samenbrengen van informatie om
structureel samen met de inwoners te kijken waar de "druk" het hoogst is, waar onbatans
dreigt en wat nodig is. ln dit kader geven de wijkschouwen, het FF buurten met de bakfiets
in de stad Hartingen en ook de dorpsschouwen en dorpsvisies een goed beetd van wat
"[eeft" in de buurt. Op basis hiervan kunnen vervolgacties worden ontwikketd.

ln het kader van de ontwikketingen binnen het Sociaal Domein stett de gemeente samen
met De Bouwvereniging en partijen uit de sector Zorg en Wetzijn een addendum bij de
Woonvisie op, waarin de ontbrekende componenten op het gebied van zorg worden
toegevoegd. ln dit addendum Woonzorg leggen we vast op welke wijze we integraat de
leefbaarheid in onze wijken, buurten en dorpen in de toekomst kunnen behouden. Ook zijn
de convenanten Aanpak Voorkoming Escatatie (AVE), Eén tegen Eenzaamheid en het
actieprogramma "Weer Thuis" getdend. Het addendum Woonzorg is erop gericht om de
imptementatie van de uitstroom Beschermd Wonen, tandetijk beteid Langer Thuis,
Actieprogramma Weer Thuis, "de zachte tanding", vorm en kteur te geven.
Daarnaast dient er een integrate invutling gegeven te worden aan de huisvesting van
aandachtgroepen vanuit het sociaal domein, arbeidsmigranten en statushouders
betreffende het samenkomen dan wel spreiden in onze wijken, buurten en dorpen (zie
hoofdstuk 7).

Gemeente start op basìs vdn de huídige ontwikkelingen samen met betrokken partìjen
ín het eerste kwartaal met het opstellen von een plan van aanpdkvoor addendum

de Woonvisie.

Veitig, prettig en gezond wonen betekent ook een woonomgeving die leefbaar is. De
Bouwvereniging btijft haar Leefbaarheidsbeteid continueren. Vanuit het ondernemingsptan
van De Bouwvereniging staat de leefkwatiteit centraal.
De totate begrote uitgaven, exctusief inzet eigen personeel, betreffende leefkwaliteit in
2023 bedragen gtobaa[ € 0,5 mitjoen.

Reguliere vaste uitgaven
De Bouwvereniging investeert continu op het gebied van leefbaarheid, in de vorm van
personeel en wijkvoorzieningen. 7ij zet haar buurtbeheerder en woonconsutenten in de
wijken in en doet daarnaast uitgaven voor de leefomgeving.

Bijdrage aan Nieuw Zuid
De Bouwvereniging draagt sinds 2018 bij aan het
centrum Nieuw Zuid. De Bouwvereniging heeft ook
wekelijks een spreekuur in Nieuw Zuid. ln 2022 is het
experiment Nieuw Zuid door de gemeente geëvalueerd.
Daarbij is duidetijk gebteken dat Nieuw Zuid een
toegevoegde waarde heeft voor de huurders van De
Bouwvereniging. De Bouwvereniging heeft de intentie
om de jaartijkse bijdrage van minimaat € 10.000 te
continueren. De evaluatie Nieuw Zuid wordt nog door
partijen besproken.

t4
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'Keep rolling'
fn juti 2021zijn De SkÛte Wetzijn, het Gebiedsteam, Nieuw Zuid, de wijkagent en De
Bouwvereniging gestart met 'Keep rolting' waarbij men met bakfietsen laagdrempetig in
gesprek komt met de wijkbewoners. Ook in 2023 btijven partijen actief met dit project de
wijk ingaan.

De bíjdrage vdn De Bouwvereniging oan Nieuw Zuíd blíjft gecontìnueerd evenals het
deelnemen aon het project'Keep rollíng'.

BetereBuurtFonds
Het teefbaarheidsfonds van De Bouwvereniging wordt steeds meer gebruikt voor
initiatieven op wijk- en buurtniveau. Het budget voor 2023 is ca. € 80.000, --. Samen met
de Huurdersvereniging Hartingen btijft De Bouwvereniging dit BetereBuurtFonds onder de
aandacht brengen van haar huurders.

het evaluatìemoment ìn meì worden de aanvragen plus de voortgang en de
voor het Betere&uurtFond s

Pilot Plan van Aanpak KarveelstraaVKlipperstraat
ln deze pitot wordt door Huurdersvereniging, Gemeente Harlingen en De Bouwvereniging
een gezamentijke aanpak van de fysieke woonomgeving uitgevoerd. Hatverwege het
project bteek ook de sociate component een betangrijke rol te zijn. De pitot wordt in 2023
afgerond, waarna een evatuatie ptaatsvindt van het ptan van aanpak.

De pílot betreffende aanpakvdn de fysíeke woonomgevíngwordt geëvalueerd.

Leefomgeving in de wijk
Huurdersvereniging Hartingen wiI evenats vorig
jaar graag meer aandacht voor de fysieke
woonomgeving. Denk hierbij onder andere aan
tuinonderhoud en het onderhoud van stegen. De
Bouwvereniging en de Huurdersvereniging
Hartingen hebben etke twee maanden overleg om
samen deze probtematiek te bespreken en af te
tasten welke mogelijkheden er zijn om de
fysieke woonomgeving daar waar nodig te
verbeteren. Uitgangspunt btijft dat de huurder
primair verantwoordetijk is voor het onderhoud.

Huurdersvereníging Harlingen en De Bouwverenígìng hebben tweemaandelíjks overleg
over de fysíeke woonomgeving, om te komen tot optímalíseringvan beleìd.

Rijksbeleid "Langer Thuis"
ln 2018 is het Programma 'Langer Thuis' vastgestetd als onderdeet van het tandetijke Pact
voor de Ouderenzorg. Met dit Pact hebben het kabinet, de gemeenten en maatschappetijke
partijen de handen ineengeslagen om de zorg en woonsituatie voor ouderen merkbaar te
verbeteren. "Uitgangspunt hierbij is de wens van ouderen om zo lang mogetijk op een
goede manier zetfstandig te kunnen btijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een
woning die aanstuit bij hun persoontijke behoeften. Thuis zo lang het kan."r Met het oog

l Programma LangerThuis, pagina 5.
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op dit uitgangspunt heeft de gemeente, binnen de kaders van de Wmo 2015, de taak om
inwoners te ondersteunen bij hun zetfstandig functioneren (zetfredzaamheid) en deetname
aan de samenteving (participatie) wanneer zij daar op eigen kracht en met behutp van hun
netwerk niet toe in staat zijn. Dit kan gaan om het bevorderen van de sociate samenhang
en ontmoeting, om ondersteuning in de thuissituatie of om fysieke zaken, zoats
hutpmiddeten in en aanpassingen van de woning. Binnen wat passend en veitig is. Langer
thuis wonen betekent nametijk niet dat bewoners per sé in de huidige woning dienen te
btijven wonen of dat de gemeente tot het uiterste moet gaan om mensen thuis te kunnen
taten btijven wonen. Verhuizen naar een andere woning of een instetling (Wet tangdurige
zorg) is soms ook een optie. Dat is maatwerk en hangt af van de situatie en wat daarbij
passend is qua woon- en zorgbehoefte. Betangrijk hierbij is dat de inwoner ook een eigen
verantwoordetij kheid draagt.

Om langer thuis te wonen te bevorderen, is
het niet wensetijk dat er pas iets gebeurt ats
iemand a[ probtemen of beperkingen ervaart in
het zetfstandig thuis wonen. Voortichting en
informeren van toekomstige of 'nieuwe'
senioren over mogetijkheden die zij nu en in
de nabije toekomst hebben om hun woning
leeftijdsbestendig te maken kan eraan
bijdragen dat ouderen in de toekomst tanger
thuis kunnen wonen.

P e rsoonli j k ext ra aandacht

Po rti j en on twí kke I en een bewustwordìngscompagne " ni euweu seni o ren.

Voorzieningen
ln de Woonvisie 2020-2030 is het betang van voorzieningen nabij woongelegenheden
benadrukt en de ambitie om Hartingen te transformeren tot één woonzorgzone benoemd.
Komende jaren zal er extra aandacht zijn voor het gebruik van de openbare ruimte door
atte doetgroepen. Zo is er bijvoorbeetd bij de inrichting van de openbare ruimte aandacht
voor votdoende rustpunten (bankjes) op de wandetroutes van en naar de voorzieningen en
wordt gekeken of voorzieningen obstaketvrij te bereiken zijn. De nabijheid en
bereikbaarheid van voorzieningen zijn betangrijk voor atte inwoners en moeten met een
vergrijzende bevotking votdoende aandacht krijgen. Hierbij speten De Bouwvereniging en
de Huurdersvereniging een actieve rol in de wijken waar huurders wonen.

De Bouwvereníging en de Huurdersvereniging denken octief met de gemeente mee over
het gebruík van de openbare ruimte door olle doelgroepen en de nabíjheid en
bereìkbaarheíd von voorzieningen ín de wijken woor De Bouwverenigìng huurders
heeft. Partíjen delen sígnalen die zìj ontvangen over dit onderwerp met de gemeente.

Pilot lokaalveryoer
Naar aanteiding van signaten van burgers met een beperkte mobititeit wordt onderzoek
gedaan naar de mogetijke inzet van lokaal vervoer. ln 2027 is de pitot Automaatje gestart.
ln maart 2023 wordt ook een pilot lokaal vervoer gestart. Op deze wijze worden minder
mobiete burgers in de getegenheid gestetd zetfstandig gebruik te maken van de facititeiten
in de gemeente en het bezoeken van het sociale netwerk.

Gemeente Harlingen start ìn 2023 noast de pilot Automaatje ook met een pilot lokaat
vervoer
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7. Aandachtgroepen
Hartingen kent veetverschillende inwoners, met hun eigen behoeften en achtergronden.
Sommige inwoners zijn kwetsbaarder dan andere en hebben extra aandacht nodig.

Samen maken deze mensen onze buurten. Meestat ontstaat 'ats vanzetf' een goede sociate
batans in de wijk- of dorpsgemeenschappen. Soms is er meer nodig. Wanneer dat de
draagkracht en het zetf organiserend vermogen van wijken en dorpen overstijgt, zien wij
hierin een ro[ voor de gemeente.

De gemeente neemt daarin vooral een ondersteunende rot, de regie over initiatieven en
projecten btijft bij de inwoners. Bij het bieden van ondersteuning witten we dat zoveel ats
mogetijk baseren op meetbare feiten, tegetijk luisteren we naar de verhaten en ervaringen
van inwoners.

Hierbij gaan we voor een integrale aanpak, rekening houdend met de verschittende
aandachtgroepen in de wijk, dorp of buurt en de sociate vraagstukken die op dat niveau
kunnen speten. We witten aandacht btijven schenken aan verschitlende aandachtgroepen
ats het gaat om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huurvoorraad. Onder andere
jongeren tot 30 jaar, middeninkomens, ouderen, inwoners met een verstandetijke
beperking of psychische beperking, statushouders en arbeidsmigranten.

Vanuit de nationate prestatieafspraken tussen het Rijk, Aedes en de Woonbond worden
deze aandachtgroepen uitgebreid met dak- en thuistoze mensen, gedetineerden, mensen
die uitstromen vanuit een intramurale (zorg)instetting en mensen met sociate en medische
urgentie. Hoogstwaarschijntijk zal de gemeente, om deze aandachtgroepen met urgentie
te kunnen huisvesten, verordeningen op moeten stetten.

Jongeren tot 30 jaar
Vanuit de woningzoekendenregistratie van De Bouwvereniging is de
vraag vanuit de verschittende leeftijdsgroepen in kaart gebracht.
Onderstaand een overzicht van de leeftijdsverdeting van atle
woningzoekenden. CircaT0% van de woningzoekenden is onder de 30
jaar. Jongerenhuisvesting btijft een punt van aandacht voor partijen
en wordt gemonitord. lndien de positie van jongeren verstechterd
dan kunnen aanvuttend acties ondernomen worden om de
beschikbaarheid en bereikbaarheid van huurwoningen voor jongeren
te verbeteren.

Nieuwe bewoonster studio Plan zuid F3

De Bouwvereniging blijft gerìcht vía vdn media,
jongerenwerk) ìnformotie geven over het huren van een woníng, de vrijkomende

en het van en

Ouderen
De aandachtgroepen voor sociate huisvesting verandert. Huishoudens worden kteiner en de
teeftijd wordt hoger. Dat betekent dat er in de toekomst votdoende geschikte woningen
voor ouderen moeten zijn in de portefeuitte van De Bouwvereniging. Maar de oudere van
nu, is niet de oudere van de toekomst. De verwachting is dat de toekomstige oudere
andere eisen stett aan de woning. De huidige (demografische) ontwikketingen laten zien
dat we de inzet op het bouwen van ftexibel in te richten woningen moeten continueren.
Dit zijn onder andere woningen waar atte aandachtgroepen "tanger" kunnen wonen en
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waar ook ouderen met kteine tichametijke beperkingen en
belemmeringen zetfstandig gebruik van kunnen maken. Door
in nieuwbouw aandacht te hebben voor deze aandachtgroep
en daarnaast bestaand bezit beter geschikt te maken via
Comfort+ is hieraan de afgetopen jaren grotendeets invutting
aangegeven. Bij Nieuwbouw en Transitie zijn de ptannen
opgenomen. Met deze aanpassingen is een deel van de
voorraad levenstoopgeschikt en daarmee voor meerdere
aandacht en beschikbaar.

Tabel 3. leeftiidsærdeliry
rcníngzo€fendert
teeftijd Percentage

l*22jaar
23-30 jaar

31-4O jaar

4l-5É. jaar

55-il jaar

6T74 jaar

> 75 jaar

Totaal

9%

L396

Lû6

18%

LTYI

19%

L4%

Ínt6

tçn22
9%

L3%

11%

Ln6

lTYo

18%

ls%

tffi

tçmtt

De Bouwvereniging blijft de beschikbaarheid plus daadwerkelijke verhuur aan
i jongeren en ouderen in 2023 monitoren. En grijpt bij jongeren in zodra er
' onvoldoende woningen onder de grens van € 442,46 aan jongeren verhuurd worden.
, Uitgangspunt is dat 50% van deze woningen aan jongeren onder de 23 worden
, verhuurd, maar dat daarnaast ook de resultaten van verhuringen aan de groep

tussen de 23 en 30 jaor meegewogen worden. Tijdens de evaluatie worden de
, resultaten besproken en wordt ingegrepen wanneer partijen dit noodzakelijk
, vinden. Bij ouderen kan ingegrepen worden door aanvullend meer woningen te
t, Iabelen voor ouderen.

Partijen continueren de mogelijkheden van het themo "Longer
zelfstandig wonen". Dit kan gaon om fysieke zaken in de woning en woonomgeving als
om sociale !ry e e !! ! -s I t eç! s g! y g ly s r!, en zorg).

Middeninkomens
De gemeente wil de signaten over een tekort aan woningen, zowel koop als huur, voor
middeninkomens beter onderbouwen. Daarom is in 2021 een onderzoek gestart naar de
positie van de middeninkomens op de woningmarkt in onze gemeente. ln 2022 is de
rapportage van RIGO opgeleverd. De anatyses in de rapportage van RIGO wijzen uit: "dat
middeninkomens in Hartingen goed en betaatbaar wonen. Er zijn nauwetijks huishoudens
waaryoor de woonlasten te hoog zijn. Een groot deel woont in een (grondgeboden)
koopwoning. Probtemen kunnen evenwel ontstaan ats ze witten verhuizen. Voor
middeninkomens die op zoek zijn naar andere woonruimte zijn de ver-huismogetijkheden
in Hartingen beperkt. ln de corporatiesector komen zij nauwetijks aan bod omdat er

I
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nauwetijks geschikte woningen voor hen worden
aangeboden. ln de particutiere huursector is het aanbod
beperkt en is de kwatiteit (oppervtakte) een
aandachtspunt. ln de koopmarkt zijn er een beperkt aantal
woningen die in het prijssegment vatten die de
middeninkomens kunnen betaten (36%l.ln het segment dat
beschikbaar is voor middeninkomens worden ook
eengezinswoningen aangeboden. Met name voor
woningzoekenden met een laag middeninkomen die weinig
vermogen hebben is het lastig om een koopwoning te
vinden. Het gebrek aan verhuismogetijkheden kan ervoor zorgen dat starters met een
middeninkomen hun wooncarrière moeten uitstetten en dat huurders die 'scheef wonen' in
een sociale huurwoning minder snel doorstromen."

Er is dus kort gezegd op dit moment geen tekort aan woningen voor middeninkomens, maar
naar de toekomst toe wet. Daarom maakt de gemeente afspraken met ontwikketaars en
corporaties over woningen voor de middeninkomens.

De Bouwvereniging gaat bij nieuwe locaties, wanneer er behoefte is en geen invutting
vanuit de markt mogetijk is, 5% voor de secundaire doetgroep en middeninkomens (met
een huurprijs tot de tiberatisatiegrens en een inkomen tot € 50.000, -) realiseren.

ln2021 heeft De Bouwvereniging haar Strategisch Voorraadbeteid (SVB) geactuatiseerd.
Vanuit dit Strategisch Voorraadbeteid (SVB) zet De Bouwvereniging - eveneens ten behoeve
van de middeninkomens - een nieuwe koers in met betrekking tot de opbouw van haar
woningbezit. Het aandeel woningen met een huurprijs boven de 2d" aftoppingsgrens gaat
De Bouwvereniging stapsgewijs vergroten.

Gemeente m Huurdersverenígingwordm jøorlíjks bíj de evoluotíe geiinformeerd over
d e woni ngvoo r roadve rd e Ii ng.

DBV gaat ìn 2023 na overleg met gemeente en Huurdersverenigìng wonìngen ldbelen
ten behoeve vdn mìddenìnkomens.

Mensen met een verstandetijk en/of lichamelijk beperking/wonen met ondersteuning
Voor deze doetgroep is vaak aangepast zorgvastgoed noodzaketijk. De Bouwvereniging
heeft op verzoeken van zorgpartijen, initiatieven van ouders etc. een aantal specifieke
comptexen/woningen hiervoor gereatiseerd. Dit betreft 3% van de totate huurvoorraad.

Nieuwbouw Stationslocotie voor Stichtíng Begeleid Wonen NW Friesland
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Kwetsbare burgers
Er zijn verschillende kwetsbare groepen op de woningmarkt met etk een eigen zorg- of
ondersteuningsvraag. Er is onderscheid te maken tussen huishoudens die tijdetijke
ondersteuning nodig hebben en burgers die meer permanente ondersteuning nodig hebben.
Kwetsbaarheid komt in vete vormen voor.
Er zijn veel factoren die ervoor zorgen dat een huishouden (tijdetijk) kwetsbaar is. Denk
aan lichametijke beperkingen, (chronische) psychische probtematiek, een verstandetijke
beperking, psychosociale problemen, maar ook probtemen op het gebied van inkomen en
financiën, familie en sociale retaties of verstavingsproblematiek.

ln januari 2022 is het provinciaat convenant 'Weer Thuis' ondertekend. Hierin zijn
afspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties vastgetegd rondom uitstroom
uit beschermd wonen en maatschappetijke opvang. Thema's ats huisvesting, spreiding over
de provincie, bieden van passende begeteiding, het creëren van een zachte landing en hoe
te handeten bij zorgen/escatatie komen aan bod in het convenant. Eind2022/begin 2023
gaan partijen, onder regie van de gemeente Hartingen, de afspraken vanuit het Friese
convenant vertaten naar lokate werk- en procesafspraken voor de gemeente Hartingen.

Met betrekking tot huisvesting is gekeken naar vraag en aanbod, in dit onderzoek zijn
verschittende woonvoorzieningen onderzocht, denk hierbij bijvoorbeetd aan Skaeve Huse
voor de kwetsbare burger die zich niet aan een gewone woonomgeving kan aanpassen etc.
Gezien de verwachte uitstroom, gebaseerd op cijfers verstrekt door het Sociaal Domein
Friestand, is er op dit moment geen noodzaak aanwezig hierin te voorzien. Huisvesting voor
kwetsbare burgers btijft een aandachtspunt tijdens de evatuaties.

,de

Onzelfstandig wonen, kamergewijze verhuur
De gemeente Hartingen heeft in haar woonvisie 2020-2030 vastgetegd dat zij een flexibete
huisvestingsschit mogetijk wit maken. ln de meeste bestemmingsptannen is de bestemming
Wonen omschreven ats een comptex van ruimten, uitstuitend bedoetd voor de huisvesting
van één afzondertijk huishouden. Bewoning is toegestaan, zotang er één afzondertijk
huishouden wordt gevoerd. Daardoor is ander (ftexibel,) woongebruik tot nu niet mogelijk.
Onder ander woongebruik vatt bijvoorbeetd het onzelfstandig huisvesten (kamergewijze
verhuur). Door voorwaarden voor onzetfstandig huisvesten vast te stetlen, maken we het
mogel.ijk om kwatitatieve legate huisvesting te reatiseren voor groepen die om
onzetfstandig wonen vragen. Voor de regio Noardwest Frystân getdt nu een uniform beteid
voor ander woongebruik, waaronder ook het onzetfstandig huisvesten vatt.

Gemeente Harlingen en De Bouwvereniging gaøn de komende jaren gezamenlijk
beleid ontwikkelen op het gebíed von onzelfstandíg huisvesten en betrekken
Huurdersvereniging Horlingen doarbij.

Statushouders
ln 2022 hebben partijen het in 2016 vastgestetde Ptan van Aanpak huisvesting
statushouders geactuatiseerd. Een van de atternatieve maatregeten uit dit Pl.an van Aanpak
is het onzetfstandig huisvesten. De (financiëte) afspraken om het onzelfstandig huisvesten
voor statushouders door corporaties mogetijk te maken, worden in 2023 verder regionaal
uitgewerkt. Om deze afspraken te kunnen maken was het nodig dat gemeente Waadhoeke
ook een Ptan van Aanpak huisvesting statushouders heeft vastgestetd. Dit is in2022
gebeurd. Daarna wordt het regionate atgemeen beteid onzetfstandig huisvesten voor
statushouders met de financiële afspraken vastgelegd.
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Ook in 2023 btijft de afspraak gehandhaafd dat maximaal lS% van de beschikbaar komende
mutatiewoningen met urgentie aan statushouders toegewezen wordt. Bij verhoging van de
taakstetting gaan partijen met etkaar in overteg.

ìiaxìmdal 15% van de beschìkbaar komende mutatiewoningen wordt met urgentie aan
stotushouders toegewezen. Partijen gaan bij verhoging van de taakstelling met elkaar
in overleg.

8. Maatschappetijk vastgoed

De Bouwvereniging heeft op enkete locaties (wooncentrum Atmenum, Harnzerhof)
maatschappetijk vastgoed in haar bezit. De mogetijkheden binnen de huidige Woningwet
om in maatschappetijk vastgoed te investeren zijn beperkt, at zijn er in 2021 een aantal
betemmeringen weggenomen.
Bij de ptanvorming rondom wooncentrum Atmenum gaan partijen zich inzetten voor het
behouden van het huidige maatschappetijke vastgoed.

9. Financiële paragraaf

ln deze prestatieafspraken zijn voor 2023 afspraken vastgetegd over nieuwbouw,
verduurzaming en onderhoud. Samen met de overige votkshuisvestetijke opgaven, zoals
opgenomen in deze prestatieafspraken, heeft De Bouwvereniging dit verwerkt in haar
(concept) bedrijfsbegroting voor 2023 en de meerjarencijfers 2023-2027.

Door de hoge inftatie en de optopende rente is het lastig voor een woningcorporatie om
een goede voorspetting van de inkomsten en uitgaven te gaan doen de komende jaren. Het
afgetopen jaar is de verhuurdersheffing afgeschaft. Dit geeft votdoende ruimte om de snel
stijgende kosten van onderhoud en nieuwbouw op te vangen.

Het kabinet heeft voor 2023 een eenmatige huurvertaging in het leven geroepen. Bij
huurders die tot 120 % van het minimate inkomen hebben dient de huur eenmatig te
worden vertaagd tot € 550 (prijspeit 2020) indien de kate huur hoger dan dit bedrag is. De
Bouwvereniging heeft geen inzage in de hoogte van de betastbare inkomens van de
bewoners op dit moment. Er is een inschatting gemaakt om hoeveel huurvertaging het zal
gaan in 2023 en verder. Begroot is dat dit 2%van de huur nu door de aanstaande vertaging
niet ontvangen zal worden. Jaartijks is dit een inkomensverties van € 0,3 mtn.

De uitgaven voor 2023
Onder de operationete kasstromen staan de opbrengsten uit huur en verkoop en de
uitgaven voor onderhoud, rente op getdteningen en het overige beheer van de woningen.
Aan het onderhoud wordt € 5,6 mitjoen rechtstreeks aan facturen uitgegeven. Het groot
onderhoudsproject wat wordt uitgevoerd aan de Prins Ctausstraat is daarbij de grootste
uitgave. Aan betastingen zowet gemeentetijk als landetijk wordt naar verwachting 2,5 mtn.
uitgegeven. Dit getdt ook voor bijna hetzetfde bedrag aan lonen ptus de sociate lasten van
het eigen personeet. De investeringen in nieuwbouw en renovaties worden voor een groot
deel gefinancierd met leningen van diverse (Nedertandse) banken. ln totaal is er eind 2022
€ 83 mtn. geleend. Hiervoor dient naar verwachting votgend jaar € 1,9 mtn. aan rente te
worden betaatd.

Aan nieuwbouw wordt votgend jaar € 5 mitjoen uitgegeven. Dit is het bedrag wat voor de
eerste fase van de nieuwbouw van 25 woningen van het vernieuwde Atmenum zal worden
uitgegeven. De woningen worden naar verwachting in2024 opgeteverd. ln de jaren 2026 en
2027 zutten de tweede en derde fase worden opgeteverd.
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ln zowel 2026 en2027 zijn 20 woningen per jaar ingerekend die gebouwd zutten worden
maar waarvan nog niet bekend is waar ze komen. ln de jaren is ook ingerekend dat een
comptex van 12 onzetfstandige woningen omgebouwd wordt naar 4 zetfstandige woningen.
fn totaat zat de komende 5 jaar €54,7 mtn. worden uitgegeven aan stoop/nieuwbouw
projecten.

Voor verbetering van het woningbezit staat een uitgavenpost van € 1,8 mitjoen. Naast het
opwaarderen van de woningen aan de Prins Ctausstraat betreft dit extra
isotatiemaatregeten bij de woningen aan het Harnzerhof, het aanbrengen van
zonnepaneten binnen het beschermd stadsgezicht en op de gemeentetijke monumenten en
het opwaarderen van 35 woningen in het kader van het comfort+ programma.

Meerja rencijfers 20 23 -2027

ln de financiëte tabet wordt een doorkijk gegeven in de nabije toekomst. De investeringen
voor de nieuwbouw van de genoemde projecten staat vermetd onder "uitgaande
kasstromen nieuwbouw".

opgenomen van de lening. De rente wordt ook

Uit onderstaande tabet btijkt dat de
uitgaven inctusief nieuwbouw en de
verbeteringen hoger zijn dan de totate
inkomsten. Er wordt ingeschat dat het
beginsatdo van de banktegoeden per I
januari 2023 € I mitjoen bedraagt. Om alte
plannen te kunnen bekostigen is
aanvuttende financiering nodig van € 6,1
mitjoen in 2023. ln 2023 loopt een ftexibete
lening af. Een nieuwe Flex-tening zal
worden afgestoten in 2023 om de
financiering te betalen. Met een
zogenaamde Ftex-tening kan iedere maand
worden bepaatd wetk deel wordt
maandetijks bepaatd.

De komende 5 jaar dient € 11 mtn. te worden afgetost. Voor deze herfinancieringen en het
deel voor de investeringen wat niet met eigen middeten betaatt kan worden moet € 41,9
mtn. worden geteend.
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Financieel overzicht voor de komende vijf jaar

KASSÍROOM UlT OPERATIONETE ACNUTEITEN
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DBV9lijdens evaluatie worden kengetallen en cijfers vånu¡t beßrotln¡ 2023 verder toerel¡cht door DBV34

Gem7B¡j verhog¡n8van taâkstell¡nB statushouders gaan part¡ien ¡n overlet33

Gem/DBV7Semeente en DBV gâan gezamenl¡jk beleid ontwikkelen op gebied vån onzelfstendig huisvesten32

Gem7Part¡jen maken e¡nd 202¿begin 2023 lokaal æncrete werk- en procesafsprãken rcnd Fr¡ese convenant Weer thu¡s3t

DBV7DBV gaat ¡n æ23 ne overleg met gemeente en HVH woningen labelen tbv middeninkomens3f
DBV7Bli evaluat¡e ¡ntormeen DBV Dartiien over haar wonin¡voorraadverdel¡nt29

Gem7lamenwÊrlen rondom het theme "Lânter zelfstand¡r wonen wordt re(ont¡nueerd2t
DBV7DBV monitort beschikbaarheid woninren ion¡eren/oudercn èn besDrcekt Esulteten tildens evaluatie en b¡i ount 421

DBV7DgV bl¡ift rericht ommuniærên neer ioneeren2a

6Gemeente start ¡n 2023 neest de o¡lot Automâet¡e ook met een o¡lot lokeel vêruoer.25

Gêm5DBV en l.MH denken actief mee over Iebrulk oDenbare ru¡mte/voon¡enin¡Ên24

Gem6Part¡¡en ontw¡kkelen een bewustwotd¡nrsemoarnc "nieuwe" seniorcn2!
HVH6Huurdeßveren¡¡inr en DBV hebben tweemaandel¡iks overle¡ over fvs¡eke woonomrevinr22

HVH6P¡lot ¡ezamenl¡ike eanDek l(aNeclstraet/Kl¡DDcrstr¿at wordt af¡erond en ¡cëvalueerd2l
DBV6B¡i evaluat¡e worden voortgan: en afhandelin¡ aanvra¡en BetereBuurtFonds brsÞroken)t

6em/DBV6samenwerk¡nf Nieuw zu¡d en 'KeeÞ rolllnt" wordt fecontlnueerd.1C

Gem66emeente stelt PvA addendum Woon¿orÍ oÞ bil de Woonvisie.7t

GÞñ/DBV4DBV Þñ rêñÞÞnte qtêmñêñ ñâândÞl¡¡ks Dlånñ¡ñc ôrô¡Þct.n DBV ef77

DBV?B¡i êvâluãtiÞ vêßtÞkl DBV ôvÞnlcht ven v¿rloo¡/ænkonen en ¡elabeld¡ wonln¡¡n voor v¡rkmo7(

Grm/DBV3Eén kee¡ oer iaarwordt een aandachtsmoment !èoruãn¡sêerd omtrcnt "Iåntèrthu¡s wonenl1!

DSV3learl¡¡ks vertrelt De Bouwverenir¡nr b¡¡ evaluåtie een over¿icht van lèvenslooo¡esch¡ktê woninren/Comfort+74

DBV2
Dê Bôuwvêrênirlnc atlñulÞÞrt actlÞf de ovênenr lot êlèltrlgch koken- en râât in 2fIB hlerco beleld ontwllkelen13

DBV2De Bouwverenr¡nr voert Dllot uit voor het verder aårdiåsvril maken vån woninreñ ln beståande bouwt2

11 DBV2DÞ BôuwÞreñ¡cln. hÞtÞLt cÞñêêntê ên HvH b¡¡ hêt hêri¡ken van duunaamhe¡dsbêleid v.n DBV

HVH2HuurdeßvereniÍinr en DBV Íean voorl¡chtinr mven hoe met toenemende warmte om tê ftan10

kl¡ñãâtãdåôtiê êñ vêEmnln!
Gemeente, HvH en DBV trêkken sâmên op om ¡n wljken van haar huurdêrs ¡nlt¡etirv!n te ontwikkelên voor

s Gem2

Huurdeßveren¡rin! en DBV .ean bele¡d oDstellen voor venroeninr van lvmrltulnenI DBV2

1 Gêm2

Gemeente betrekt De Bouwveren¡g¡ng en Huurdersverenigint bij het op te stellen uitvoeriñgsplan van de

6 DBV1Perv¡er meenden qeeft DBV lnricht in verhuur- en doostroomci¡fers

DBV1

Rapporta8e woonlestenonder¿oek VFWwordt besproken met pârt¡jen ¡n relat¡e met huurvoorraad De

BÕuwve re ni ri n r5

4 DBV1Per vier mâenden monitor¡m bêsch¡kbaarheid, doorstrom¡nc en wechttiid

1

De Eouwverenlglng bespr€ekt inkomensafhankeliJke huurverhoging met tùurdersver€niglng en lnforme!rt
eemeente3 DBV

z HVH0Gemeente en Huurdeßve¡en¡¡ing overleggen twee keer Derlaarover lopende zaken
1 DBV0Fvâlrrâl¡Þñññêñl ìnnlannen mal
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11. Ondertekening Prestatieafspraken
Deze gezamentijke prestatieafspraken zijn ondertekend op 14 december 2022.

De Bouwvereniging

Directeur-bestuurder

Mevrouw P E. Wier

Gemeente Hartingen

Wethouder

De K.deG

ng Hartingen

De L.A. Posthumus

De Bouwverenigíng

r'
d
J7-.t
GEiIEEiITE HANTINOEN

é=-'-'-

r:l:t
Huurdersveren¡g¡nt

Harlingen

(_

25



_i


