Uitvoeringsagenda 2021 en 2022 Prestatieafspraken
Huurdersraad, Mijande Wonen en Gemeente Dinkelland
A. Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Activiteit
Te verwa chten verkoop gemiddeld 25
woni ngen per jaar over hele werkgebied
MW.

Bewa ken zoektijd va n maximaal 1 jaar.
Moni toren s chommelingen in zoektijden ook
i n relatie met mutatiegraad.
Woonvi ndsysteem Twente i mplementeren.

Activiteit

A1. Sterke buurten
Resultaat
Ieder ja ar verantwoording achteraf over
a a ntal verkochte woningen. Bespreken als
zi ch een bijzondere situatie voordoet
bi jvoorbeeld in kern met weinig sociale
huurwoningen.
Weten wat de gemiddelde zoekduur i s. Als
deze oploopt voor bepaalde type
woni ngen, plan maken hoe hier mee om te
ga a n.
Impl ementatie voorbereid.
In werking.

A2. Betaalbaar wonen
Resultaat

Planning
conti nu

conti nu

2021 – 2022
Ei nd 2022

Planning

Eva l uatie huurprijsbeleid 2020 – 2021
Verkennen of MW meer moet doen voor
mi ddeninkomens. Meer gebruikmaken va n
vri je toewijzingsruimte? En zo ja, hoe?
Een woonlastenonderzoek uitvoeren om
goed/beter beeld te krijgen va n onder
a ndere de fi nanciële mogelijkheden van
hui dige huurders.
Invl oed va n kosten verduurzaming op
fi nanciële l asten/lusten voor huurders en
voor MW i n beeld brengen en keuzes maken
om kl i maatdoelstellingen te realiseren.
Eva l ueren vroegsignalering schulden:
eva l ueren afspraken, a anpak en
ma a tschappelijke en financiële effecten met
a dvi ezen voor verbeteringen.
Ui tvoeren mogelijke adviezen evaluatie.
Ondersteunen va n huurders met financiële
probl emen.
Ma a twerk leveren voor huurders die (door
onder a ndere coronamaatregelen)
beta lingsproblemen hebben.

Eva l uatie met conclusies en acties.
Bes luit om al dan niet meer te doen voor
mi ddeninkomens en daarnaar handelen.

2021 gereed
2022

Goed zicht op financiële draagkracht en
mogelijkheden va n huidige huurders.
Met da a rbij adviezen om verbeteringen te
bereiken.
Keuze over vergoedingen door huurders
tegenover investeringen in duurzaamheid
door MW.

2021 – 2022

Vroegti jdig signaleren va n
beta lingsproblemen en schulden om erger
te voorkomen.
We weten elkaar te vinden en i nformeren
el kaar goed.
Op de persoon gerichte aanpak om verder
l eed te voorkomen .
Goede samenwerking tussen MW en
gemeentelijke s chulddienstverlening
Voorkomen va n huisuitzettingen.

2021

Meer a a ndacht voor het voorkomen va n
fi nanciële problemen.
Preventi eve i nzet woonconsulent met
s pecialisatie huurincasso. Zij werken
gebi edsgericht.
Bes luitvorming omtrent i nvoeren
Voorzi eningenwijzer

Voorkomen financiële problemen.
Ni euwe huurders worden gelijk
a a ngesproken als betaling niet goed gaat.

Conti nu

Bes luit over i nzet va n dit i nstrument i n het
ka der va n het armoedebeleid.

2021

2021

2022
Conti nu

1

A3. Doelgroepen
Resultaat

Activiteit
a. Jongeren
Fl yer ontwikkelen.
Communicatiestrategie voor jongeren
ontwi kkelen en uitvoeren.
Andere doelgroepen definiëren en
pri ori teiten vaststellen.
Pl a nvorming t.b.v. 2e doelgroep.
Sta rt ui tvoering plan.
b. Ouderen
Bel eid ontwikkelen over a anpassen
bes taande woningen naar
l evensloopbestendigheid.
Opzetten voorlichting aan ouderen voor
bewustwording toekomstbestendigheid
woni ng.
c. Statushouders
Hui svesten statushouders.
Moni toren druk op woningvra ag en
onderzoeken of er a lternatieve
hui svestingsmogelijkheden zijn.
Na zorg nadat s tatushouder woning heeft
betrokken.
d. Arbeidsmigranten
Eva l ueren beleid gemeente over huisvesting
a rbeidsmigranten (short- en midstay).
e. Woonwagenbewoners
Woonwagenbeleid op- en va ststellen:
onderzoeken hoe bestaande
woonwagenstandplaats i ngevuld wordt.
f. Zorgdoelgroepen

Betere doelgroepgerichte communicatie
voor jongeren via flyer.
Communicatiestrategie die later voor
a ndere doelgroepen gebruikt kan worden.
Betere doelgroepgerichte communicatie.

Planning
2021
2021 – 2022
2022

2022
Grotere l evensloopbestendigheid
woni ngbezit MW.

2022

Ouderen zijn zi ch bewust van de
toekomstbestendigheid va n de woning.

2021 - 2022

Gemeente kan taakstelling waarmaken.
Betere match vra ag en aanbod.

Conti nu
2022

Goede ‘landing’ statushouders ‘ i n de
buurt.

Conti nu

Inzi cht i n huisvestingsbehoefte en
opl ossingsrichtingen.

2022

Invul ling voor bestaande
woonwagenstandplaats.

2021 - 2022

Zi e s ociaal domein.

B. Kwaliteit en duurzaamheid
B1. Energiereductie en warmtetransitie
Activiteit

Resultaat

Planning

Di nkelland betrekt MW bi j het opstellen
va n de wa rmtevisie.

Een gedragen warmtevisie waarmee de
gemeente s amen met partners en
i nwoners aan de slag kan.
Inwoners (huurders en particuliere
woni ngeigenaren) kunnen laagdrempelig
a a n informatie komen over verduurzaming
en wa rmtetransitie en de mogelijkheden
voor ondersteuning.
Het s ti muleren en ondersteunen va n
pa rti culiere woningeigenaren met als doel
verduurzaming va n hun woning.
Bewoners worden tijdens huisbezoeken
geïnformeerd over maatregelen die ze zelf
kunnen nemen.

2021

Het verduurzamen va n gemiddeld 160
woni ngen per jaar.
Voor de periode tot en met 2023: ca . 325
woni ngen i n Twenterand en 80 i n
Di nkelland. Verdeling voor 2024 nog te
bepalen.

2021-2022

La a gdrempelige informatievoorziening
voor i nwoners rondom het thema
duurzaamheid, middels voortzetten va n
energieloketten en de inzet va n
woon/energiecoaches door MW.
Di nkelland onderzoekt de mogelijkheid
voor een duurzaamheidsfonds.
Va kl ieden MW i nformeren bewoners over
kl eine energiebesparende maatregelen die
de bewoner zelf uit kan voeren. Hiertoe
worden zij geschoold.
MW verduurzaamt i ndividuele woningen /
compl exen naar minimaal label A (zonder
zonnepanelen mee te berekenen). Het
verduurzamen va n complexen met
ges pikkeld bezit naar mi nimaal label B
(zonder zonnepanelen mee te nemen).

Conti nu

2021

Voorbereiding 2021
Ui tvoering 2022

2

MW updatet haar definitieve planning voor
verduurzaming mi nimaal ja arlijks i n het
GEO i nformatiesysteem va n de provincie.
Een communicatiestrategie maken hoe
zowel huurders maar ook particuliere
woni ngeigenaren geïnformeerd kunnen
worden over en gestimuleerd worden tot
verduurzamingsmaatregelen en
wa rmtetransitie.
Ideeën :
Voorbeeldwoning (bewoond/onbewoond ),
een voorlichtingsfilm, i nformatieavonden
MW (deels) openstellen voor particulieren.
Di nkelland kijkt naar opzet
duurzaamheidsubsidie voor particulieren.
Het i n beeld brengen va n koppelkansen
tus s en de wijkuitvoeringsplannen va n
Di nkelland en het
bezi t/verduurzamingsplanning va n MW.
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
om grondstoffen beter te (her-) gebruiken.

Activiteit

Actueel overzicht van de
verduurzamingsplanning va n MW i n het
ka a rtmateriaal va n de provi ncie.
Door te communiceren over de voordelen
va n verduurzaming en warmtetransitie
huurders, maar ook particulieren
s ti muleren mee te doen.

2021-2022

Koppeling tussen de plannen va n de
gemeente en die va n MW.

2021

Inventarisatie va n mogelijkheden en
ka nsen.

2022

2021- 2022

B2. De mens voorop: voorkomen van energie-armoede
Resultaat
Planning

MW moni tort de gemiddelde woonlasten
voor en na verduurzaming op
pos tcodeniveau.
Sa menwerking wooncoaches en
energiecoaches.

MW vra a gt huurverhoging voor haar
verduurzaming maar zorgt ervoor dat de
woonlasten na de verduurzaming niet
hoger zi jn (uitgaande va n gelijke
energieprijzen).

2021-2022

Woonconsulenten va n MW a dviseren
bewoners over hoe het optimale resultaat
en het beste wooncomfort te halen uit de
ui tgevoerde verduurzamingsmaatregelen
a a n hun woning.

MW zorgt voor opl eiding va n
woonconsulenten om voorlichting te
geven a lsenergiecoaches. En de
begeleiding va n bewoners na
verduurzaming,
Hi ermee wordt mede bijgedragen aan het
verl a gen va n de energielasten va n
bewoners.
Overzi cht va n regelingen.

2021-2022

Ook kl einschalige ideeën en initiatieven
worden gestimuleerd en ondersteund.

2021-2022

Gemeente maakt een overzicht va n
ondersteuningsmogelijkheden om energiea rmoede te voorkomen.
Ei gen ideeën en initiatieven stimuleren.
MW: i ndividuele verduurzamingsverzoeken
worden door MW ui tgevoerd.
DL: Loka l e energie-initiatieven va n
i nwoners s timuleren vi a een groene cheque
va n ma x 3.000 euro.

Activiteit
Pi l ot Bromeliastraat Denekamp
Ondergronds a fkoppelen HWA voorgevel.
Bi j de verduurzaming en a fkoppelen va n de
HWA worden bewoners gestimuleerd
tui nen te ‘ontstenen’.

B3. Klimaatadaptatie
Resultaat
Regenwater wordt gescheiden
opgevangen en tuinen zijn groener.

2021

Planning
2021-2022

Vi a dit pilotproject erva ring opdoen en
l eren voor volgende projecten.
Door positieve communicatie over het
project i s er meer aandacht voor en kennis
va n kl imaat a daptieve maatregelen en
bi odiversiteit bij betrokken huurders,
ma a r ook bij andere huurders MW en
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Het verwi jderen va n overvl oedige
bes trating bij mutatie door MW.

Regenton plaatsen bij mutatie door MW.

Groenblauw Twente | Samen maken we
Twente groenblauw
Website promoten.

pa rti culiere woningeigenaren. Wenselijk
gedra g wordt hiermee gestimuleerd.
Hemelwater kan beter de bodem
i ntrekken.
Na a st direct effect draagt deze maatregel
ook bi j aan bewustwording.
Hemelwater wordt opgeva ngen en
bewaard voor drogere perioden.
Na a st direct effect draagt deze maatregel
ook bi j aan bewustwording.
(vb. Woni ngcorporatie Tubbergen (€100,bi jdrage kopen bij lokale ondernemer)
Door het promoten en onder de aandacht
brengen va n de website kennis over
kl i maatadaptatie verbreden en wenselijk
gedra g stimuleren.

2021-2022

2021-2022

2021-2022

B4. Woningkwaliteit
Activiteit

Resultaat

Planning

MW ki est bij nieuwbouw voor
l evensloopbestendig en doelgroepona fhankelijk bouwen.

Al l e nieuwbouwwoningen va n MW zi jn
zel fstandige woningen, die geschikt zijn of
(rel atief eenvoudig) geschikt te ma ken zijn
voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook
a l s s prake is va n een fysieke handicap of
chroni sche ziekte va n de bewoner(s).
Doelgroep-onafhankelijkheid impliceert
da t ook andere doelgroepen er kunnen
wonen. Dit draagt bij a an de flexibele inzet
va n de woningvoorraad, a ansluitend op de
ontwi kkeling va n de doelgroep.

2021-2022

Gemeenten en MW brengen daarnaast de
s pecifieke behoefte naar (grondgebonden)
l evensloopbestendige woningen in beeld.
Bi j pl anmatig onderhoud en verduurzaming
s a neert MW het aanwezige asbest.
Ook het a sbest in zelf aangebrachte
voorzi eningen (ZAV) wordt gesaneerd
wa a rbij enkel verva ngingskosten voor
rekening va n de huurder zijn.
Met el kaar afstemmen va n planning en
ui tvoering va n meer i ngrijpende
werkzaamheden, om te bepalen of en waar
s a menwerking mogelijk is.

Behoefte aan (grondgebonden)
l evensloopbestendige woningen is
bekend.
Al l e woningen die zijn verduurzaamd en
wa a r planmatig onderhoud is uitgevoerd
zi jn a sbestvrij.

Bundelen va n werkzaamheden.
Twee keer per jaar a fstemming projecten.

2021-2022

conti nu

C. Sociaal domein

Activiteit

C1. Goede zorg en ondersteuning voor wie nodig
Resultaat

Hui svesten huishoudens bijzondere
doelgroepen:

Vol doende woningen voor mensen met
zorg- of begeleidingsbehoefte. Momenteel
i s dit het geval.

-Ui ts troom beschermd wonen en
ma a tschappelijke opvang
Afs pra ken maken over huisvesting
Bes chermd Wonen 2e helft 2021

Al s mensen uitstromen voorziet MW i n
hui svesting op redelijke termijn.
Gemeente zorgt voor ondersteuning.
Ma a twerk bij uitstroom en afspraken met
de zorgverleners. Eerste jaar is er s owieso
een zorgtraject.

Planning
conti nu
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-Urgent woningzoekenden in complexe
probl eemsituaties

Tweede kans overeenkomst met duidelijke
woon- en l eefregels zodat mensen weten
wa a r ze aan toe zijn.

-Urgent woningzoekenden op basis va n
medische beperkingen

Hui shoudens met medische urgentie
rea geren zelf op woningen. Ze s lagen
hi erin binnen 1 ja ar.
Convenant (vanwege o.a. AVG) met
a fs praken. Verbeterde en intensievere
s a menwerking rondom complexe
ca s uïstiek , we weten elkaar goed te
vi nden.
Medewerkers van gemeente en MW
weten de Schakel te vi nden en verwijzen
wa a r nodig door.
Vroegti jdige signalering va n situaties als
eenzaamheid, verwaarlozing en armoede.
Korte l i jnen tussen professionals a ls er
s pra ke i s van meervoudige
probl ematieken.

Onderzoeken hoe we beter met elkaar
kunnen afstemmen rondom complexe
ca s uïstiek. Hierbij voorbeelden uit andere
gemeenten betrekken (o.a. Twenterand).
Meer bekendheid geven aan de Schakel
bi nnen gemeente en MW.
Ui tbreiden groep medewerkers die
s i gnalen kunnen oppikken en op de juiste
pl ek kunnen afgeven.
Bi j MW:
Va kmannen volgen een s ociale
tra i ning.
Onderscheid tussen woonconsulenten
l eefbaarheid die meer in de buurten
kunnen zijn en woonconsulenten
huuri ncasso die a andacht kunnen
geven a an huurders met financiële
probl emen.
Bi j gemeente:
Boa ’s en buitendienst. Eventueel ook
medewerkers publieksbalie/KCC,
buurtmannen en buurtvrouwen.
Houden va n intakegesprekken door MW
om te s ti muleren dat mensen een woning
kri jgen i n een buurt die zo goed mogelijk
bi j hen past.
Woonzorgvisie gemeente opstellen met
i nzi cht in huidige en gewenste s ituatie
(doelen) en acties om daar te komen.
Ontwi kkelen van en uitvoering geven aan
een regionale aanpak uitstroom
ma a tschappelijke opvang (MO).
Het tra nsferpunt zal het eerste
a a nspreekpunt worden voor o.a. de
ui ts tromers, gemeenten en corporaties. Zij
zorgen voor een passend uitstroomplan en
bemi ddeling.
MW l a at woonbelemmeringen los op het
moment dat er een passend uitstroomplan
kl a arligt.
Gemeenten voorzien waar nodig, vanuit de
WMO, i n passende begeleiding/
hul pverlening.
Hui suitzettingen evalueren en ca suïstiek
bes preken. Bezien definitie dakloosheid.
Ook ki jken naar huurders die niet uitgezet
worden, maar va nuit bepaalde drang uit
zi chzelf de woning verlaten.
Vroegsignalering bij woonoverlast:
a fs praken concreet maken.

2021 - 2022

2021 - 2022

Conti nu

Betere match tussen bewoner en buurt.
Meer s preiding kwetsbare huishoudens.

Conti nu

Inzi cht i n specifieke doelgroepen en
eventuele tekorten (woon zorg a nalyse).
Formul ering van acties.
Verkorti ng verblijftijd maatschappelijke
opva ng.

2021 - 2022

Inzi cht krijgen waardoor i n de toekomst
beter s amengewerkt kan worden.

2021

Ca s usbespreking ti jdens de zorgtafel met
a l s doel tot een oplossing te komen.
Afs pra ken op papier waardoor
dui delijkheid gegeven wordt aan nieuwe
medewerkers.

Conti nu

2021 - 2022
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Vers terken samenwerking en
eenduidigheid rondom de Wmo:
Proces va ststellen bij vri jkomen
a a ngepaste woning.
Benodigde verbeteringen benoemen
en pl an maken voor uitvoering.
Va s tleggen Wmo aanpassingen in
woni ngcartotheek.
Li js t s amenstellen met
woni ngaanpassingen en bijbehorende
pri jzen.
Onderzoeken of overheveling Wmobudget t.b.v. aanpassingen naar MW
mogelijk i s (lumpsum).
In a cht nemen va n
zorgtoegankelijkheid van woningen
bi j renova tie en nieuwbouw en
voorkomen va n dure Wmoa a npassingen.
Onderzoeken of Wmo-toekenningen
brui kbaar zijn voor medische indicatie

-

-

-

-

-

Werki nstructie melding en
a a nbieding vri jgekomen aangepaste
woni ngen.
Defi nitie: ‘aangepaste woning’.
Li js t met woningaanpassingen en
eenheidsprijzen.
Opna me Wmo-aanpassingen i n
woni ngcartotheek MW (bij nieuwe
s i tuaties).
Toe- en doorgankelijkheid va n de
woni ng is onderdeel va n planvorming
bi j renova ties en nieuwbouw.
Bes luit of overheveling toegepast
ga a t worden.
Ui tvoerders komen minimaal 1 keer
per ja a r bij elkaar om resultaten en
erva ri ngen te bespreken.
Bes luit om Wmo-toekenningen
wel /niet in te zetten voor bepaling
medische indicatie.

2021

2021
2021
2021

2021/2022
2022
2021/2022

2021

C2. Met oog voor de buurt
Activiteit

Resultaat

Planning

Aa npak leefbaarheid door gebiedsgerichte
i nzet woonconsulenten l eefbaarheid en
s oci aal consulent.
Va nuit gemeente bieden s pecialisten
ondersteuning.

Porti ekgesprekken door MW bij de
Kerkui l. (Wat vi nden huurders belangrijk
bi j het wonen.) Gemeentelijke
ondersteuning waar mogelijk i .v.m.
openbaar groen, speeltoestellen,
zwerfvuil.

2021

Sta rtoverleg MW (woco) en gemeente
(tea mchef publieke dienstverlening en
boa ). Te bespreken: nut/noodzaak voor
onderlinge afstemming, welke vorm zich
da a rvoor l eent en wie te betrekken (team
toezi cht en handhaving openbare ruimte,
buurtmannen/vrouwen).
Ondersteuning kwetsbare bewoners met
i nzet va n woonconsulenten en s ociaal
cons ulent MW

Structureel periodiek overleg waardoor
we el kaar goed weten te vi nden en zaken
a fs temmen.

2021

Inzet op i ndividuele bewoners door
woonconsulenten en waar gewenst /nodig
met ondersteuning va n hulpverlenende
orga nisaties en gemeente.
Extra verbi nding tussen buren.
Beter uiterlijk va n tuinen.

conti nu

Bel eid va stgesteld.
Verbeteren kwaliteit va n de leefomgeving.

2021 - 2022

Inzi cht i n wat bewoners belangrijk vi nden
a l s het gaat om de leefomgevi ng.
Bewoners zetten zi ch ook zelf in voor een
pretti ge leefomgeving.
Intern registratiesysteem overlast.

2021 – 2022

Ui treiking Beste Buurbokaal 2021.
Verbeteren bekendheid Beste Buurbokaal.

2021

Tui nwedstrijd als vervolg op de verzonden
ka a rt met tuinzaadjes aan huurders.
‘Groene l oper project’ met
weds trijdelement: welke straat is het
mooi ste in de buurt?
Heri jken beleid rondom tuinen,
groenonderhoud en parkeren door MW.
Gemeente ondersteunt, onder meer via
koppeling met buurtmannen/
buurtvrouwen en met openbare ruimte.
Groenproject i n Denekamp.
Afs temming met Mi jnDinkelland 2030 en
buurtmannen en -vrouwen.
Goed overzicht krijgen over type en
frequentie overlastsituaties.
Sti muleren bewonersinitiatieven onder
meer door Beste Buurbokaal.

2021

2022
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C3. Een sluitend partnernetwerk
Activiteit

Resultaat

Planning

Bi jeenkomst medewerkers va nuit s ociaal
domein.
Thematische i nspiratiebijeenkomst
orga niseren rondom de praktijk va n de
ra a movereenkomst, als onderdeel va n de
moni toring en samenwerking.

El ka ar beter kennen, casus besprekingen,
(a ctueel) s moelenboek.
Thematische ontmoeting tussen
bes tuurders, beleidsmakers,
pra ktijkprofessionals en Huurdersraad
over de a lledaagse praktijk rondom de
ra a movereenkomst en de dilemma’s die
zi ch daarbij voordoen.
Vers terken verbinding tussen bestuur –
bel eid – ui tvoering.
Anders verantwoorden / monitoren va n
de voortga ng (tellen én vertellen).

2021
2022
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