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Beüeft: Prestatieafspraken2020

Geachte mevrouw Tijsma,

Eind juni 2019 hebben wij uw bod op onze vastgestelde woonvisie ontvangen. ln de
begeleidende brief heeft u ons uitgenodigd om tot aanvullende prestatieafspraken te komen
voor de periode 2020-2021. Daarnaast stelt u voor om de reguliere overlegstructuur over de
prestatieafspraken te continueren. ln deze brief leest u onze reactie daarop.

Actualisatie van de bestaande prestatieafspraken
Tijdens de collegevergadering van 10 december 2019 hebben wij besloten de bestaânde
prestatieafspraken op hoofdlijnen te continueren en daar waar nodíg te actualiseren. Hiertoe is
de bijgevoegde activiteitenlijst opgesteld en door ons vastgesteld als leidraad voor de
prestatieafspraken van 2020. Ons besluit ligt in lijn van de afspraken die tijdens de stuurgroep
vergaderingen van 30 september en 25 november 2018 met u en de Commissie Huurzaken zijn
gemaakt.

Onderbouwing van ons besluit
De laatste versie van prestatieafspraken dateren van eind 2017. Samen met u en de Commissie
Huurzaken hebben we de afgelopen maanden de activiteitenlijst geactualiseerd. Uitgangspunt
hierbij is dat de lijst voor slechts 1 iaar,2o2o-2o2l wordt vastgesteld om vervolgens het proces
voor meerjarige afspraken op te starten. op hoofdlijnen zijn de huidige prestatieafspraken naar
onze mening nog actueel. Daarnaast constateren wij dat de huidige prestatieafspraken nog niet
volledig zijn uitgevoerd of afgerond. Wel bemerken wij dat een aantal prestatieafspraken
inmiddels verder uitgewerkt zijn. Deze afspraken zijn dan ook verder aangescherpt in het
bijgevoegde activiteitenoverzicht.

Akkoord van de Commissie Huurzaken
wij hebben ons voornemen om tot dit bestuit te komen gedeeld met de Commissie Huurzaken
tijdens de stuurgroepvergadering van 30 september en 25 november 201g. De commissie
Huurzaken is dezelfde mening toegedaan als verwoord in bovenstaand besluit.
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Overlcgstructuur in 2020

Ten aanzien van de overlegstructuur gaan wij met uw voorstel akkoord om deze ook voor 2020
te continueren. W'tj gaan ervan uit dat voor 2020 en verder wij samen met u en de Commissie
Huurzaken in goed overleg tot meerjarige prestat¡eafspraken kunnen komen op basis van de
vastgestelde woonvisie.

Hebt u nog vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw H.A.H. Schuur van het
team Omgevingsbeleid en Ontwikkeling. Zij is te bereiken per email
hilde.schuur@dekomoaniie. nl.

Met vriendelijke
Burgem Veendam,
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prestatie afspraken 2020
concept opgestetd oktober 2019

Actie Onderwerp Afspraak Regievoerder Partijen Stvz nov 2019 Deadline
1

2

Stoop- en vervangende
nieuwbouw

Renovatie /
verduurzami ngsprojecten

Realisatie aantallen nieuwbouw en sloop hangt onder andere af van geschikte nieuwbouw- en ontwikkellocaties. De gemeente levert
locatiemogetijkheden aan. Nieuwbouw concentreert zich zoveel mogetijk rond het centrum. De Arriva locatie wordt onderzocht voor mogetijke
nieuwbouw. Eind 2019 levert gemeente de kaders om hier verder te ontwikketen. Locatie Sorghvtiet (winketcentrum) wordt tevens onderzocht.
Gemeente is in gesprek met marktpartij en geeft uitertijk eind 2020 duidetijkheid of Acantus hier kan ontwikketen. Focus tigt op deze 2
ontwikketingen, Veendam Noord en verduurzamingsprojecten in Veendam. lndien Kleine Vaartlaan vrij komt dan wilten we hierover in gesprek met
de gemeente. De Commissie Huurzaken stelt voor de ontwikkelmogetijkheden voor de volgende tocaties te onderzoeken: hoek Jacob

Gemeente Acantus en gemeente n.a.v. stuurgroep op 16

mei jt. wordt een
brainstormsessie gepland

om de voortgang te
bespoedigen.
Bijeenkomst heeft op 30
cenfemher

doorlopend in
2020

ln 2020 start Acantus met de bouw van 12 nieuwbouwwoningen aan de Pijtkruidstraat.Verwachte oplevering fase 1 is 2021 . ln de meerjaren
prestatieafspraken worden fase 2 en 3 opgenomen. Project heeft vertraging van ca I jaar opgetopen wegens onderhandetingen tussen Acantus en
gemeente over (financiele) randvoorwaarden. Met de Commissie Huurzaken eventuele aanvullende afspraken op het Sociaat Statuut afstemmen en

voor goede communicatie hierover richting bewoners. Overleg en afstemming over project vindt ptaats met werkgroep bewoners. Bewoners

Acantus Acantus, gemeente en
Commissie huur¿aken

Gemeente & Acantus
hebben overeenstemming
over randvoorwaarden

3',t-12-2021

streeft er naar om eind 2020 aan te vangen met de bouw van 12 nieuwbouwwoningen aan de 11e Laan. Verwachte optevering is 2021
meente levert inspanning en denkt mee in planotogische procedures de ontwikketing volgens ptanning te laten verlopen. Doetstetting is om de

lasten zo taag mogetijk te houden. We wilten met de gemeente afspraken maken over definitieve invutting van maximaal 16 woningen
liggen er oude afspraken over verrekenen van kosten mbt aankoop gronden en stoop van panden.

Acantus Gemeente en Acantus Projectleider Acantus is

hierover in gesprek met
de gemeente. Begin 2020

meer duidetijkheid over
planning

31-12-2020

Gemeente en Acantus gaan in gesprek over de randvoorwaarden bij nieuwbouw om de votkshuisvestetijke opgave op korte termijn mogetijk te
maken. Hierbij wordt gesproken over: passende bestemmingsplannen, getdende leges, grondprijzen, voorzieningen op de kavet en buiten de kavel,
mogetijkheden van een gronddepot (kostetoos verzetten van grond), grondruit met gesloten beurs, kosten notaris 50%-50"/").

Streven om in 2032 95o/ovãn de woningvoorraad in Veendam/ Witdervank minimaa[ op energieindex 1,0 te hebben (voorheen tabet A). Reatisatie
hiervan moet geschieden door nieuwbouw en verduurzamingsprojecten.ln20lg/2020 start Acantus met de voorbereidingen om woningen te

uurzamen. Uitvoering kan doorlopen naar 2Q21. Woortmanslaan 25 woningen, Dr. Witkensstraat 20 woningen, Dr. Bekenkampstraat 23
ngen, Continententaan 23 woningen, Dr. Kuyperstraat 14 woningen, Zeestratenbuurt 57 woningen, Gatjootstraat 46 woningen. ln 2020 wit

betrokken worden bij het tot stand komen van deze visie zodat Acantus in haar verduurzamingsopgave hierop kan aanstuiten

Gemeente Gemeente en Acantus Gemeente komt met een
voorzet in het eerste
kwartaal van 2020

doorlopend in
2020

Acantus Acantus en gemeente

doorlopend in
2020

3 Verkoop huurwoningen en

aankoop particutiere panden
witlen in 2020 in gesprek met de gemeente en de commissie huurzaken over de uitgangspunten van verkoop op basis van het nieuwe

Hierbìj witten we afspraken maken op hoofdtijnen en niet per woning. Acantus neemt het initiatief voor dit overleg. Aankoop maakt
t uit van verkoopbeleid en wordt meegenomen in overleg tussen gemeente en Acantus. Acantus staat open voor aankoop wanneer dit voor

bepaatd project noodzaketijk is. De Gemeente informeert Acantus over de aanpak van de'rotte kiezen'en stemt dit af in de samenwerking

Acantus Acantus en gemeente eind 2020

4 Levensloopschiktheid ln 2020 ontwikkelt Acantus in samenwerking met de gemeente een definitie van levensloopgeschiktheid en zorggeschiktheid van woningen. De
commissie huuaaken wit in dit proces meegenomen worden.

Acantus Nog bepaten Acantus start eind 2019

met ontwikkeling
definitie

2e kwartaat 2020

5

6 Ontwikkelplannen

Woonruìmteverdeling en

betaalbaarheid
ln 2020 ontwikkelt Acantus een Woontastenbeleid. Wij btijven streven naar een beperking van de woontasten voor onze huurders. Dit doen wij door
binnen de kaders van wet- en regetegeving zoveet mogetijk te sturen op huurprijs en energiekosten via energetische ingrepen. De gemeente stuurt
zoveel als mogetijk op de inkomsten van onze huurders (via werk) en de tokate betastingen en heffingen. Gemeente en Acantus zoeken de
samenwerking voor de pitot'vrijwittige huur innen op uitkering'. Gemeente zoekt middeten om dit zo efficient mogetijk te organiseren. Hatf 2020
komen gemeente en Acantus met een van aanpak voor een lot. Van de hu wij om zich het contact met huurders

Acantus en
gemeente

Acantus, gemeente en
huurderdersorganisatie

lnmiddets zijn er slechts
twee huurders die hier
aan deetnemen.

eind 2020

ln juli 2019 is in Veendam Noord de pilot'Voorzieningenwijzer'van start gegaan. Vanwege het tage gemiddetde inkomen is voor deze wijk gekozen.
Erworden 100 huishoudens bezochtvooreen gratis adviesgesprekteneinde een besparing te realiseren op devaste (woon)tasten. Afhanketijkvan
de evaluatie wordt er 2020 door Acantus een vervotg gegeven aan de pitot. Wij verwachten van de gemeente dat zij in 2020 deze uitrot
ondersteunen. Van de huurdersorganisatie verwachten wij dat zij deze pilot promoten in de contacten met de huurders.

Gemeente Gemeente, Acantus doorlopend in
2020

Om betalingsachterstande n en ontruimingen te voorkomen wit Acantus gaan inzetten op vroegsignatering. Om vroegsignalering uit te kunnen
, dient dit te worden opgenomen in het door de gemeente vastgestelde schuldhutpverteningsplan. Regie voor dit ptan tigt bij de gemeente.

verwachten in het 1e kwartaat van 2020 een ptan van aanpak. Van de huurdersorganisatie verwachten wij dat zij bij de uitvoering van dit ptan
ambassadeursrol vervutlen.

gemeente gemeente, Acantus,
huurdersorganisatie

1e kwartaat 2020

ln maart 2020 is het Wijkontwikketptan Veendam Noord gereed. Gemeente/Acantu
s

Acantus, CH Procesplan is gereed

Wijkonderzoek start
begin 2020

't-4-2020

Gemeente ontwikkett in 2020 een visie op voor het centrum van Veendam. Deze visie kan vertrekpunt zijn voor wijkontwikketptan Gemeente Gemeente en Acantus 2e kwartaal 2020

7 huisvesting bijzondere
doelgroepen

Taakstetting huisvesten statushouders. Acantus huisvest minimaal 75%van de aantallen van de gemeentetijke taakstetting. Gemeente is
verantwoordelijk voor het aanleveren van statushouders. Acantus voldeed in2019 aan haar verptichting om alte aanvragen te huisvesten.

Gemeente Gemeente, Acantus Loopt doorlopend in
2Q20



Actie Onderwerp Afspraak Regievoerder Partíjen Stvz nov 2019 Deadlìne

I Wonen Wetzijn en Zorg Om te komen tot transparantie in vraag en aanbod voor huisvestings-en accommodatie initiatieven, organiseert de gemeente periodiek, in principe
twee keer per jaar, een Wonen Wetzijn Zorg-overleg met zorgaanbieders, vastgoed houdende zorgpartijen, zorg- en maatschappelijk vastgoed
houdende marktpartijen en corporaties. ln 2020 zetten we deze afspraak voort. Voor de uitstroom uit Beschermd Wonen maken de gemeente en
Acantus voor 2020 procesafspraken.
Acantus en gemeente maken in 2020 een procesafspraak i.v.m. het aanleveren van overzicht WMO-aanpassingen (gemeente) en ovezicht
Huurdersonderhoud (Acantus). Commissie huurzaken wit in dit proces betrokken worden.

Gemeente Gemeente en Acantus Loopt doorlopend in
2020

Gemeente/Acantu

De gemeente zal Acantus actief informeren over inkoop- en aanbestedingsprocedures op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Beschermd Wonen & Maatschappetijke Opvang, Jeugdhutp en de Algemene Voorziening Maatschappetijke Ondersteuning.

Gemeente Gemeente en Acantus Lopende afspraak doorlopend in
2020

9 Leefbaarheid en
huurdersparticipatie

Partijen bespreken de mogetijkheden om leefbaarheidsgetden bij projecten in te zetten zoals onderbouwd in de prestatieafspraken van 2019, met
name waar het om gezamentijke projecten gaat. Aanvragen kunnen rechtstreeks naar Acantus. Er is vanuit Acantus € 127,- per woning beschikbaar
voor leefbaarheidsprojecten. lnitiatieven komen zo veet mogetijk vanuit de gemeente, bewoners en/ of de Commissie Huurzaken. Acantus
organiseert inspiratiebijeenkomsten om leefbaarheidsprojecten te stimuleren.

Acantus Gemeente, Acantus en
c.H.

Randvoorwaarden m. b.t.
inzet
leefbaarheidsbudget zijn
gecommuniceerd

doorlopend in
2020

10 Afstemming
onderhoudsprogramma's

Acantus en gemeente stemmen onderhoudsbegroting Groen/ Openbare werken en verduurzamingsprogramma (gemeente) zo veel mogetijk af aan
renovatie en verduurzamingsprogramma (Acantus), om onnodige investeringen te voorkomen. Dit vergt een gezamenlijke inspanning. Zodra de
investeringslocaties bekend zijn, worden deze afgestemd. Voor 2020 zijn dit in etk geval de Woortmanstaan, Dr. Wilkensstraat, Pijlkruidstraat, Dr
Bekenkampstraat, Continentenlaan, Zeestratenbuurt, 1 1e Laan en Galjootstraat. Gemeente brengt betreffende projecten voor 2020 in kaart.

Gemeente Gemeente, Acantus Gemeente en
projectteiders Acantus

stemmen uitvoering
inmiddets af

doorlopend in
2020

11 Monitoring Acantus tevert 1 keer per jaar een cijfermatige monitor aan de projectgroep m.b.t. tot o.a. aantal woningen, woningzoekenden, verhuringen,
opzeggingen, leefbaarheidsgetden. Eerste monitor wordt eind 2020 aangeleverd.

Acantus Projectgroep 31-12-2020

12 Meerjaren
prestatieafspraken

Acantus maakt samen met gemeente en huurdersorganisatie meerjaren prestatieafspraken voor 2021 en verder. Wij doen dit i.s.m. een extern
procesbegeteider/voorzitter/penvoerder. De kosten hiervan worden op basis van50%-50% verdeling door gemeente en Acantus betaatd. ln 2020
trekken gemeente en Acantus samen op in dit proces.

Acantus en
gemeente

Acantus, gemeente en
huurderdersorganisatie

1-1.2020


