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Geachte mevrouw Tijsma,

Hartelijk dank voor uw bod als startpunt voor de jaarlijkse prestatieafspraken. We zijn het
afgelopen jaar veelvuldig met elkaar en met de Bewoners Organisatie Westerwolde in

overleg geweest over de ontwikkelingen in onze gemeente.

Afgelopen maart heeft de gemeenteraad de "Woonvisie Westenuolde 2019-2024 Ver-
nieuwen en vitaal houden" vastgesteld. Hiermee hebben wij de basis gevormd voor de
koers die we als gemeente de komende vijf jaar gaan volgen. Een van onze speerpunten
is het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de sociale huurwoningen. Wij
willen dat er voldoende en goede sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor onze inwo-
ners. Samen met u werken wij hier aan.

We hebben de afgelopen periode een gezamenlijke start met u gemaakt voor de uitwer-
king van ontwikkelplannen, omdat de ontwikkelingen in onze gemeente vragen om een
gebiedsgerichte aanpak. Met deze ontwikkelplannen kunnen we een lange termijnvisie
opstellen voor de verschillende kernen in de gemeente. Op die manier kunnen we maat-
werk afspraken maken zowel voor de sociale thema's als de fysieke ingrepen. We zijn
inmiddels gestart met de uitwerking voor Vlagtwedde. Daarnaast werken we hard aan de
voorbereiding voor nieuwbouw in Blijham, Bellingwolde en Ter Apel en zijn we gestart
met een verkenning naar de mogelijkheden in Vlagtwedde.

Graag willen we onze energie inzetten op deze projecten. Gezamenlijk, uiteraard ook met
uw huurdersvertegenwoordiging BOW, gaan we ons er op richten om meerjarige presta-
tieafspraken te maken voor de periode 2021-2025 op basis van onze woonvisie en de
koers van Acantus. Hiervoor hebben wij met elkaar de basis gelegd in de bijgevoegde
prestatieafspraken.

Op korte termijn zullen we mogelijkheden voor overkoepelende afspraken bespreken, zo-
als voor grondprijzen, bestemmingplannen, leges en grondruil. We zetten verder in op de
gebiedsgerichte aanpak (ontwikkelplannen) voor maatwerk in de wijken. Hierbij wordt ge-
keken naar de koppelkansen tussen de portefeuillestrategie van Acantus en de gemeen-
telijke woonvisie. Daarnaast zetten we ons in voor de leefbaarheid in het gebied en on-
derzoeken we de samenwerkingsmogelijkheden voor de verduurzaming van het woning-
bestand van Acantus en de ontwikkeling van gemeentelijke warmtevisies in 2021. We
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hebben aandacht voor de betaalbaarheid van de woningen en gaan in gesprek over het
preventief signaleren van betalingsproblemen.

ln het voorjaar 2020 evalueren we de Pilot Voorzieningenwijzer. Op basis van de resulta-
ten nemen we een besluit over het al dan niet structureel inzetten van dit product. Verder
bespreken we de aanpak van rotte kiezen, verkoopstrategie en de generieke achtervang.
Samen met het RWLP nemen we deel aan de woningmarktmonitor op basis waarvan we
het gevoerde beleid kunnen evalueren en bijstellen.

Rest ons nog te benadrukken dat wij onze samenwerking graag voortzetten en ven¡vach-
ten we met onze afspraken de aantrekkelijkheid van Westerwolde als woon- en leefge-
bied te vergroten. Deze brief wordt mede ondertekend door de Bewoners Organisatie
Westenrolde.

Voor vragen over deze brief kunt u contact met Simone La Brijn via telefoonnummer
(0599) 320 220 of via s.labriin@westerwolde.nl.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

Huizing
ouder

namens de Bewonersorgan isatie Westenivolde,

H

Voertje mee...
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Voel je thuis

Overkoepelende ofspraken voor níeuwbouw :
We gaan in gesprek om de randvoorwaarden vast te stellen om de volkshuisvestetijke
opgave op korte termijn mogetijk te maken. We witten het hierin hebben over:* Over-a[[ overzicht perspectief locaties* De gemeente denkt actief mee over de te volgen planologische procedures. Acantus

is verantwoordetijk voor het aanvragen van een passend bestemmingsplan en voor
het aanvragen van de benodigde vergunningen. De gemeente treedt daarbij
faciliterend op.* Er zal overleg plaatsvinden over de toepassing van een sociaal tarief voor de
verkoop van gemeentegrond.* Er vindt per locatie afstemming plaats over de verdeling van de kosten voor
(openbare) voorzieningen (bestrating, parkeren, groen, etc. )en het onderhoud en
beheer daarvan. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld, die door beide
besturen wordt vastgesteld.* GrondruiI gebeurt in principe met gesloten beurs (kosten notaris en kadaster 50/50)

Yerkoop:
We witlen in 2020 in gesprek met de gemeente over de uitgangspunten van verkoop op
basis van het nieuwe verkoopbeteid. Dit beteid wordt aan de gemeente en de BOW

beschikbaar gestetd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het gemeentetijk beteid.
We gaan afspraken maken op hoofdtijnen en niet per woning. Acantus neemt het initiatief
voor dit overleg. Aankoop maakt deel uit van verkoopbeteid en wordt meegenomen in
overleg tussen gemeente en Acantus. Acantus staat open voor aankoop wanneer dit voor
bepaald project noodzakelijk is. De Gemeente is actief met het aanpakken van de
zogeheten 'Rotte Kiezen' vanuit het keuzemenu van het RWLP. Acantus levert uitertijk 1

maart 2020 een lijst met te verkopen woningen in Westerwolde.

Níeuwbouwprojecten:
St. Luciastraat Ter Apel; Om zo spoedig mogetijk met het project van start te kunnen

gaan dient Acantus een aanvraag in voor de wijziging van het
bestemmingsptan en de omgevingsvergunning. De gemeente
faciliteert dit waar mogetijk. Voor de overdracht van de grond
wordt een voorstel voorbereid dat op korte termijn aan het
coltege van b en w wordt voorgelegd. We streven naar
bestuitvorming voor de zomervakantie van 2020.
De Dorpsraad Btijham heeft op77 oktober aangegeven dat de
Kruisstraat de beste locatie is voor nieuwbouw. Acantus zal
het traject voor nieuwbouw opstarten in Btijham.
Het bestaande ptan is door welstand afgewezen. Acantus zorgt
voor een aantrekkelijker plan op basis van de criteria die de
gemeente nader aangeeft. De gemeente facititeert de
aanpassing van het bestemmingsptan zodat Acantus een
verzoek om herziening van hetbestemmingsplan en een
omgevingsvergunning kan aanvragen. We streven naar
besluitvorming voor de zomervakantie van 2020.
Acantus wil hier graag nieuwbouw reatiseren. Samen met de
gemeente wordt gezocht naar locaties. Er zijn geen
nieuwbouwlocaties die eigendom zijn van de gemeente of

Btijham;

Kastanjelaan Belli n gwolde;

Vtagtwedde;



Voel je thuis

Acantus. Locaties aankopen van derden en ontwikkelen is een
langdurig traject. Het gebied
Stotlaan/Oostersinget/Kraaikampweg wordt nu eerst
onderzocht op de mogetijkheden om nieuwbouw,
verduurzaming en sloopte realiseren. De gemeente is
voornemens om medewerking te vertenen aan eerst sloop en
dan vervangende nieuwbouw op deze locatie, omdat er geen
alternatieven zijn in Vlagtwedde. We willen deze afspraken in
het voorjaar van 2020 vastleggen om de procedures voor de
zomervakantie in gang te zetten.

W ì j kon tw ì kke I p I a nn en :
De 'Woonvisie Westerwotde 2019-2024. Vernieuwen en vitaal houden' is door de
gemeenteraad vastgestetd. De afgelopen maanden zijn de visies op het bezit van Acantus
per kern doorgesproken. Vanuit het RWLP is een projectleider bij de gemeente
gedetacheerd om het komende hatf jaar het wijkontwikketplan Vtagtwedde te gaan
werken. Het streven is om dit ptan uitertijk 1 maart klaar te hebben. Vanuit Acantus [igt,
voor de tooptijd van deze prestatieafspraken, in Vlagtwedde de nadruk op het gebied
Slotlaan/Oostersingel/ Kraaikampweg. Voor de uitwerking van de overige
wij kontwikkelptannen moeten nog nadere procesafspraken worden gemaakt.

P í lot V oo rzí eníngenw í jze r :
De pilot in Ter Apel is in oktober 2019 gestart. ln eerste instantie is er een maximum van
200 gesprekken afgesproken (75 Acantus, 25 Woonzorg en 100 gemeente). Onderdeel van
de afspraak is dat de pitot door een onafhanketijk, extern bureau wordt geëvatueerd. De

evaluatie moet klaar zijn voor 1 maart 2020. Mede op basis van deze uitkomsten zal een
besluit worden genomen over het structureel inzetten van de Voorzieningenwijzer.

Vroegsígnalerìng:
Om betalingsachterstanden en ontruimingen te voorkomen wiI Acantus gaan inzetten op
vroegsignalering. Om vroegsignatering uit te kunnen voeren dient er een goede
samenwerking met de (schutd)hutpvertening te zijn. ln 2020 gaan we het gesprek voeren
over de mogetijkheden hiervoor in de gemeente Westerwotde.

Warmtevísíe:
De gemeente is verplicht om eind 2021 een warmtevisie gereed te hebben. ln 2020 gaan
we hierover in gesprek om de verduurzamingsprojecten van Acantus hier goed op aan te
laten sluiten en de ervaringen van Acantus op ander locaties in te kunnen zetten.

Le ef bo a r hei d sp r oj ecten :
Om meer aandacht te generen voor leefbaarheidsprojecten zal Acantus inspiratie sessies
organiseren voor stake-hotders. Daarnaast zal het een vast onderwerp worden op de
agenda van de projectgroep. Doel is om meer projecten vanuit onder andere de gemeente
en BOW aangedragen te krijgen en om te kijken waar gemeente en Acantus elkaar kunnen
versterken. Hiervoor zutlen de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen aan de
gemeente en BOW worden verstrekt.
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hlonítoring:
Acantus zorgt één keer per jaar in januari voor cijfers inzake het aantal woningen in de
gemeente, woningzoekenden, verhuringen, opzeggingen en de inzet van
leefbaarheidsgetden. Zowel de gemeente als Acantus werken mee aan de monitor
Woningmarkt in samenwerking met het RWLP.

Generìeke achtervang:
De gemeente Westerwotde heeft de verzoeken voor generieke achtervang (ongetimiteerd)
voor leningen die Acantus stuit stuiten met borgstelling via het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw steeds gehonoreerd. De borgstetling zorgt eryoor dat Acantus de investeringen
in de sociate huurvoorraad goedkoper kan financieren en daardoor méér kan doen. De
achtervang wordt naar rato van het bezit verdeeld over de gemeenten. Omdat Acantus
voor een grote investeringsopgave staan in de gemeente Westerwolde vragen wij van de
gemeente Westerwotde specifiek'ongelimiteerde generieke achtervang'. Hiermee worden
grote administratieve gevolgen en daarmee onnodige vertraging in de projecten
voorkomen.
Acantus neemt het initiatief om voor 1 aprit 2020 het gesprek over aan te gaan met de
gemeente over de nieuwe investeringsopgave in de gemeente, zodat het cotlege van
Westerwotde dit aan de gemeenteraad kan voorstetlen
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