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Prestatieafspraken 2021 
 

 

Ondertekening 
 

In dit document leggen we de prestatieafspraken vast tussen: 

1. Gemeente Brummen, vertegenwoordigd door wethouder mevrouw G.I. Timmer, gemachtigd door de 

burgemeester, handelend namens het college van burgemeester en wethouders, hierna te noemen: ‘de 

gemeente’. 

2. Veluwonen, vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder de heer M.H. de Wilde. 

3. Stichting Huurdersbelangen Samen Eén: vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer G.J.M. van den 

Hoogen. 

 

Gemeente Brummen, Veluwonen en Stichting Huurdersbelangen Samen Eén gezamenlijk ook te noemen: 

‘partijen’. 

 

Deze prestatieafspraken 2021 gelden vanaf 1 januari 2021 na ondertekening door alle partijen en worden jaarlijks 

herijkt per 1 januari. 

 

Deze overeenkomst kan alleen met instemming van elk van de afzonderlijke partijen worden gewijzigd of 

ontbonden. 

 

Deze overeenkomst is ondertekend op 15 december 2020 te Brummen, 

 

 

 

 
Mevrouw G.I. Timmer, wethouder gemeente Brummen 

 

 

 

 

 

De heer M.H. de Wilde, directeur-bestuurder Veluwonen 

 

 

 

 

 

De heer G.J.M. van den Hoogen, voorzitter Stichting Huurdersbelangen Samen Eén 
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1. Inleiding 
 

 

Driepartijenoverleg en prestatieafspraken 

De gemeente Brummen, Veluwonen en Samen Eén willen dat huurders in 

de gemeente Brummen zich thuis voelen in een fijn huis in een mooi dorp. 

Om daarover duidelijke afspraken te maken komen we jaarlijks bij elkaar 

om prestatieafspraken te maken. Het vertrekpunt hiervoor is de 

gemeentelijke Woonagenda 2019-2023 ‘Gewoon Goed Wonen’, dat door 

de gemeenteraad is vastgesteld op 19 september 2019 (na raadpleging 

van diverse partners, waaronder Samen Eén en Veluwonen). Veluwonen 

heeft eerder dit jaar een ‘bod’ uitgebracht. Dit is een overzicht van 

activiteiten en voornemens van de corporatie voor 2021 en de volgende 

jaren als bijdrage aan de gemeentelijke Woonagenda.   

 

Dit alles is het belangrijkste vertrekpunt van het driepartijenoverleg. Dit 

document, de prestatieafspraken 2021, is het resultaat van dit 

driepartijenoverleg. Deze afspraken gelden in 2021 met een doorkijk naar 

de volgende jaren. 

 

 

Context prestatieafspraken 2021 

In de Woningwet van 2015 wordt de werkwijze prestatieafspraken te 

maken beschreven. Het doel van deze wet is dat de woningcorporaties 

samen met gemeenten en huurdersorganisaties in gesprek gaan over 

lokaal beleid en dit op elkaar afstemmen en overeenkomen. Daarom eist 

de wet dat we jaarlijks prestatieafspraken maken en moeten we dus 

jaarlijks bij elkaar aan tafel schuiven. We vinden dit een goede 

ontwikkeling.  

 

De maatschappelijke eisen die aan Veluwonen worden gesteld met 

betrekking tot betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid zijn 

hoog. Aan de andere kant heeft Veluwonen ook veel belastinguitgaven, 

zoals de verhuurdersheffing en de anti-tax avoidance directive (ATAD), die 

ervoor zorgen dat er minder geld beschikbaar is voor (nieuw)bouw, 

onderhoud, renovatie en verduurzaming. Ook de stijging van de OZB en 

de overdrachtsbelasting leiden tot meer uitgaven. Soms betekent dit dat 

we onze ambities wat moeten verminderen.  

 

Ook de gemeente Brummen heeft te maken met hoge eisen en 

doelstellingen door bijvoorbeeld de hoge kosten voor jeugdzorg, de 

maatschappelijke opvang en de verduurzaming. De gemeente komt, net 

zoals Veluwonen, op een punt waarop de portemonnee begint te knellen. 

Daarom zijn er tijdens het maken van deze prestatieafspraken zorgvuldige 

afwegingen gemaakt welke afspraken wel haalbaar zijn en welke niet.    

 

Daarnaast zijn de prestatieafspraken dit jaar uniek, aangezien deze zijn 

gemaakt in een tijd waarin Nederland door de Coronacrisis er ingrijpend 

anders uitziet. Dit heeft natuurlijk impact op de manier waarop we met 
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elkaar werken, maar het heeft een veel grotere impact op 

woningzoekenden en huurders in de gemeente Brummen. Dat zorgt 

ervoor dat we belangrijke keuzes moeten maken in tijden van schaarste.  

 

 

Focus prestatieafspraken 

Deze afspraken gaan vooral over huishoudens met een bescheiden 

inkomen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen tot € 39.055 

per jaar (prijspeil 2020). 1  De Rijksoverheid heeft deze huishoudens 

aangewezen als doelgroep voor sociale huurwoningen. Daarnaast richten 

we ons op groepen huishoudens die vanwege een psychosociale en/of 

een lichamelijke beperking extra aandacht nodig hebben en we voorzien 

statushouders van een huis. Ook in de gemeentelijke Woonagenda gaat 

een belangrijk deel van de aandacht uit naar deze groepen.   

 

Vanuit het aanbodperspectief gaat het in deze prestatieafspraken 

voornamelijk om woningen van Veluwonen met een huurprijs tot de 

liberalisatiegrens (€ 737,14, prijspeil 2020). Deze woningen passen qua 

prijs bij de eerdergenoemde doelgroepen. Daarnaast maken we afspraken 

hoe om te gaan met woningen met een huur boven de € 737,14 en 

woningen die we verkopen.  

 

 

Opgave 

In deze prestatieafspraken hebben we aandacht voor:  

1)  betaalbaarheid; 

2) beschikbaarheid; 

3)  kwaliteit en duurzaamheid van woningen; 

4) zorg en huisvesting ouderen; 

5) huisvesting overige aandachtgroepen; 

6)  leefbaarheid. 

 

Dit zijn ook de onderwerpen die de minster van Wonen en Rijksdienst 

heeft aangegeven in zijn brief van 22 juni 2015.  

 

 

Leeswijzer: opzet prestatieafspraken 

Dit document begint met twee hoofdstukken over onze samenwerking en 

de gemeentelijke Woonagenda. Vervolgens worden de zes thema’s apart 

behandeld. Elk thema begint met een beschrijving van (algemene) 

uitgangspunten en bestaand beleid. Vervolgens worden de concrete 

uitvoeringsafspraken voor 2021 benoemd. Het thema 

jongerenhuisvesting speelt momenteel in de gemeente Brummen. Daar is 

geen speciaal hoofdstuk over geschreven, maar het thema komt wel terug 

in de hoofdstukken 3 (de gemeentelijke woonagenda), en 5 

(beschikbaarheid).  

  

 
1 Tijdens het schrijven van deze prestatieafspraken wordt er in de Tweede en Eerste Kamer een wetsvoorstel 
behandeld waarin de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen wijzigt. Als dit door beide kamers wordt 
aangenomen, dan voeren we uiteraard de nieuwe wetgeving uit.  
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2. Samenwerking 
 

 

Overleg en samenwerking: gelijkwaardig en wederzijds vertrouwen 

De gemeente Brummen, Veluwonen en Samen Eén willen op een 

constructieve manier gezamenlijk werken aan volkshuisvestingsbeleid in 

de gemeente Brummen. We doen dit op basis van de Woningwet. Hierin 

staan de spelregels en verantwoordelijkheden voor onze samenwerking. 

Vanzelfsprekend houden we ons hieraan.  

 

Gezamenlijkheid, wederkerigheid en gelijkwaardigheid ontstaan niet als 

vanzelf. Daarvoor moeten we ons goed bewust zijn van ieders rol. 

‘Gelijkwaardigheid’, ‘transparantie’ en ‘wederzijds vertrouwen’ zijn 

sleutelwoorden voor een goede samenwerking. Wat verstaan we 

hieronder? 

A. We delen informatie tijdig met elkaar. Daarnaast houden we elkaar 

op de hoogte over ontwikkelingen die mogelijk van belang zijn.  

B. We vinden het belangrijk dat alle partijen zich kunnen vinden in de 

prestatieafspraken.  

C. Elke partij draagt bij aan de prestatieafspraken vanuit eigen rol en 

verantwoordelijkheid en we maken gebruik van elkaars kennis en 

kunde.  

D. We evalueren de samenwerking en als het nodig is maken we 

aanvullende afspraken. 

E. We plannen samen overleggen in en bepalen samen de agenda. Dit 

doen we op basis van de jaarcyclus voor prestatieafspraken (dit 

wordt hieronder uitgelegd).   

F. Er worden voldoende overlegmomenten gepland om 

prestatieafspraken uit te werken. Als één van de partijen meer 

overleg wil, dan regelen we dit. 

G. De prestatieafspraken die we voor 2021 maken zijn zoveel mogelijk 

‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdgebonden). Daar waar dat kan geven de afspraken een doorkijk 

naar de jaren na 2021. 

 
 

Jaarcyclus prestatieafspraken (conform Woningwet)  

 

Mei 2021: 

Uiterlijk in mei evalueren we het proces om te komen tot deze 

prestatieafspraken en stellen het bij indien nodig. Daarbij kijken we ook 

of we op schema liggen met het uitvoeren van de prestatieafspraken. Ook 

blikken we terug op de gang van zaken tijdens de driepartijengesprekken 

van voorgaand jaar. Daarnaast is er ruimte om de wensen en 

verwachtingen van partijen voor het komend ‘bod’ te uiten. Als er sprake 

is van nieuwe wet- en regelgeving die van invloed is op het maken van 

nieuwe prestatieafspraken die gelden vanaf 2022, dan wordt dat ook 

besproken. Beschikbare gegevens over de koop-/huurmarkt worden ook 

betrokken in de evaluatie. 

Het evaluatie-/voorgangsoverleg vindt plaats op initiatief van Veluwonen. 
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1 juli 2021: bod Veluwonen 2022 

Uiterlijk 1 juli brengt Veluwonen het ‘bod’ uit voor het eerstvolgende jaar. 

Dit bod wordt voorbereid in samenspraak met Samen Eén. Het bod geeft 

de activiteiten aan waarmee Veluwonen het jaar daarop mee aan de slag 

wil. Het wordt verstuurd naar het College van de gemeente Brummen en 

Samen Eén en geeft de ‘startpositie’ aan van Veluwonen in de aanloop 

naar de driepartijengesprekken.   

 

1 juli – 15 december 2021: prestatieafspraken 2022 

Na het uitbrengen van het bod neemt Veluwonen het initiatief tot een 

overleg met de gemeente en met Samen Eén. Dit overleg is bedoeld om 

te komen tot nieuwe prestatieafspraken. Het overleg hierover moet in de 

1e helft van november afgerond worden, zodat er tot 15 december 

voldoende tijd is voor interne besluitvorming. Voor de gemeente gaat het 

om instemming van het College van Burgermeester en Wethouders en 

binnen Veluwonen dient de Raad van Commissarissen in te stemmen met 

de prestatieafspraken. Samen Eén heeft in deze periode de gelegenheid 

om de achterban te raadplegen. 

 

 

15 december 2020: deadline prestatieafspraken 2021 

Uiterlijk 15 december moeten de getekende prestatieafspraken zijn 

verstuurd aan de Minister. Dit doet Veluwonen. 
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3. De gemeentelijke woonagenda 2019 - 

2023 
 
 

 

Een woonagenda zet de koers uit voor het gemeentelijke woonbeleid. Het 

geeft een integraal beeld van het wonen in Brummen, zowel de (sociale) 

huurmarkt als de particuliere woningmarkt. De woonagenda geeft richting 

aan de opgaven, het geeft de ambitie aan. Wat voor samenleving willen 

we zijn? Hoe realiseren we de opgaven waar we voor staan, wie zijn hierbij 

bij betrokken, wie doet wat? 

 

De Woonagenda vormt de wettelijke basis voor prestatieafspraken met 

de corporatie voor de gemeentelijke ‘toezichtstaken’ en het is het kader 

voor de woningbouwprogrammering. 

 

De huidige woonagenda ‘Gewoon goed wonen’ (vastgesteld op 19 

september 2019) heeft betrekking op de periode 2019-2023. Deze 

woonagenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 

Veluwonen. Ook zijn er voor het ‘ophalen’ van zoveel mogelijk informatie 

en visies meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en 

stakeholders (waaronder huurdersverenigingen, dorpsraden, makelaars, 

belangenorganisaties, zorgpartijen, etc.). Hiervoor bestond grote 

belangstelling. Naast informatiebijeenkomsten hebben Veluwonen en de 

gemeente gezamenlijk een woningbehoefteonderzoek laten uitvoeren 

om de ontwikkelingen op de woningmarkt in beeld te krijgen. Dit geeft 

aan welke woningen we nu hebben en waar de gemeente in de toekomst 

behoefte aan heeft. De Woonagenda betreft een actualisatie van onze 

voorgaande woonvisie en is op onderdelen aangepast. De Woonagenda 

bevat de langetermijnvisie (het wensbeeld) en bevat pijlers die een 

belangrijke bijdrage levert aan de langetermijnvisie. Tijdens de 

raadsbehandeling van 19 september 2019 is een motie aangenomen 

waardoor er een onderzoek in Brummen wordt verricht naar 

jongerenhuisvesting. De gemeente en de corporatie zijn zich bewust van 

het gevoel van jongeren dat zij niet aan bod komen. Dit signaal wordt 

uiterst serieus genomen. De gemeente heeft in 2020 haar 

woningbehoefteonderzoek uit 2019 laten herijken, waarin specifiek 

aandacht is voor jongeren. Dit onderzoek toont aan dat de 

beschikbaarheid voor jongeren onder druk staat. Veluwonen en de 

gemeente zijn momenteel in gesprek met de jongeren en hierbij zoeken 

we naar oplossingen.  

 

Naast de jongeren hebben we ook aandacht voor de ouderen. Veluwonen, 

de gemeente en overige zorgpartners binnen Brummen gaan samen 

onderzoeken of de beschikbaarheid van woningen voor zowel zelfstandige 

senioren als intramuraal wonen voldoende is voor de toekomst. 

 

 

Het wensbeeld voor Brummen 2025 

Een vertrouwd dorps woonklimaat in een economisch vitale gemeente 
met een duurzaam en sociaal karakter. Waar het goed wonen is voor jong 
en oud, dankzij een gedifferentieerd aanbod van kwalitatief 



Prestatieafspraken 2021 
Gemeente Brummen - Veluwonen - Stichting Huurdersbelangen Samen Eén  8 

hoogwaardige woningen. Brummen bestaat uit twee grote kernen en 10 
dorpen/buurtschappen. De gemeente kenmerkt zich door haar dorpse en 
landelijke woonmilieus. Het leefmilieu is in alle kernen overwegend goed 
en passend bij de omvang. De voorzieningen in de kernen Brummen en 
Eerbeek zijn op peil.  
 
Het doel van de woonagenda is om iedereen prettig te laten wonen in 
Brummen en om woonwensen en woonbehoeften van inwoners zoveel 
mogelijk te realiseren binnen de gemeente. Het woningaanbod moet 
bijdragen aan vitale kernen en een vitale bevolkingsgroep. Iedere inwoner 
dient binnen een acceptabele tijd een passende/betaalbare woning te 
vinden. Je kan oud worden binnen onze gemeente.  
 
Met de vier pijlers in de woonagenda en de ambities daarbij denken we 
een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan dit doel. Het gaat om de 
volgende opgaven: 

• Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

• Wonen, zorg en welzijn, in combinatie met de vergrijzing 

• Duurzaamheid, met focus op de bestaande woningvoorraad 

• Leefbaarheid 
 

Met de woonagenda wordt richting gegeven aan demografische 
ontwikkelingen, veranderingen in de samenleving en wetgeving op het 
gebied van wonen. In de woonagenda worden de demografische 
prognoses tot 2040 gebruikt, maar ligt de focus vooral op de komende 4 
jaren. Op basis hiervan kan gestuurd worden om kwalitatieve woningen 
aan de bestaande markt toe te voegen. Naast een behoefte aan sociale 
huurwoningen, blijkt er ook een grote behoefte te zijn om de (lage) 
middeninkomens te bedienen en is er vraag naar levensloopgeschikte (of 
makkelijk geschikt te maken) woningen. Vooral voor het bouwen van niet-
DAEB zijn marktpartijen het eerste aanspreekpunt. Daarnaast overleggen 
de partijen over de positie van middeninkomens op de plaatselijke 
woningmarkt, zodat dat beter in kaart komt.  

  

Wat doen we in 2021? 

A. Veluwonen is in gesprek met de gemeente en jongeren over oplossingen waardoor jongeren meer kans 

maken op de lokale huurmarkt. In 2021 willen we enkele maatregelen treffen om dit te doen. Hoe deze 

maatregelen er precies uit zien wordt dus later bepaald.   

B. De gemeente stelt een afwegingskader woningbouw op, waaraan nieuwe woningbouwinitiatieven getoetst 

kunnen worden. De sociale huurwoningen maken hier onderdeel van uit. 

C. De partijen onderzoeken gezamenlijk of en hoe de (lage) middeninkomens bediend kunnen worden. 

Uiterlijk in de tweede helft van 2021 moet bekend zijn of en hoe de partijen zich willen inzetten voor 

woonruimte voor (lage) middeninkomens.  

D. De gemeente trekt met Veluwonen op in het traject jongerenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor 

ouderenhuisvesting. Samen met partners wordt onderzocht of de koers welke uitgezet is de juiste is voor de 

toekomst, of dat er een aanpassing van de woonagenda wenselijk is. Samen Eén wordt betrokken om de 

woonwensen van ouderen in kaart te brengen. 

De gemeente gaat in gesprek met jongeren en andere burgers om te bepalen of de woonvisie nog gewijzigd moet 
worden, zodat jongerenhuisvesting een grotere plek krijgt in deze visie. 
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4. Betaalbaarheid 
 

 

 

Onze uitgangspunten 

In de gemeentelijke Woonagenda beschrijft de gemeente dat onze 

aandacht in de eerste plaats gericht is op huishoudens met een inkomen 

tot €39.055 (prijspeil 2020). Het wonen moet voor hen betaalbaar zijn. 

Hierbij kijken we naar de totale woonlasten. Daarmee bedoelen we dat 

we naast de huurprijs ook oog hebben voor andere woonlasten, zoals 

energiekosten, servicekosten en gemeentelijke belastingen. We vinden 

dat de woonlasten moeten passen bij het inkomen, zodat huishoudens 

niet financieel in problemen komen.  

 

Woningen worden passend toegewezen (zie ook hoofdstuk 6). Dat wil 

zeggen dat we woningzoekenden en nieuwe huurders koppelen aan 

woningen die bij hun inkomen passen. Zo voorkomen we de zogenaamde 

dure scheefhuur, waarbij huishoudens in een huis terechtkomen die ze 

eigenlijk niet goed kunnen betalen.   

Het is nagenoeg onmogelijk om nieuwbouw in het goedkope 

huursegment (dus voor minder dan € 619 huur per maand) aan te bieden. 

Dat komt omdat de wettelijke eisen voor nieuwbouw hoog zijn, waardoor 

de nieuwbouw meer kwaliteit en een hogere huurprijs heeft in 

vergelijking met bestaande sociale huurwoningen. Toch draagt 

nieuwbouw ook bij aan beschikbaarheid voor huishoudens met een 

bescheiden portemonnee, aangezien we verwachten dat nieuwbouw leidt 

tot doorstroming. Oftewel, als er nieuwbouw is zullen ook huidige 

huurders van Veluwonen erop reageren en in veel gevallen laten ze dan 

een betaalbare woning achter voor andere woningzoekenden. 

 

 

Huurbeleid Veluwonen 

Het uitgangspunt van het huurbeleid van Veluwonen is dat de huurprijs 

voor een woning en de kwaliteit van een woning met elkaar in verhouding 

staan. Daarom werken we standaard met een huur van 68% van de 

maximale huurprijs op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). 

Het WWS kijkt naar bepaalde elementen in een woning en stelt op basis 

van de af-/aanwezigheid hiervan een maximale (sociale) huurprijs op. 

Elementen waarnaar het WWS kijkt zijn bijvoorbeeld de grootte en 

energielabel van de woning, de WOZ-waarde, een vaste trap naar zolder 

en een tweede toilet. Veluwonen vraag 68% van deze maximale huurprijs, 

zodat ons aanbod qua prijs goed overeenkomt met de vraag en 

verschillende inkomens in ons werkgebied. We noemen dit 68%-bedrag 

ook wel de ‘streefhuur’. Op deze manier zorgen we dus voor een goede 

prijs-kwaliteitsverhouding voor alle huizen. 

 

De jaarlijkse huursomstijging is maximaal inflatievolgend (excl. 

huurharmonisatie). Per woning kan het huurverhogingspercentage anders 

zijn. Veluwonen verlaagt de huur als deze hoger is dan deze streefhuur. 

Daarmee stemmen we de huur meer overeen met de streefhuur. We 

bepalen het verlagingspercentage jaarlijks. Huurders die een lagere huur 

betalen dan de streefhuur krijgen van ons bij de jaarlijkse huuraanpassing 

Er is sprake van 
huurharmonisatie als een 
huurders verhuist uit een 
woning en een nieuwe 
huurder een andere huurprijs 
betaalt voor dezelfde woning. 
Een voorbeeld is een gezin 
dat verhuist en maandelijks 
€400 heeft betaald. Bij de 
verhuizing bekijkt een 
medewerker van Veluwonen 
de technische staat van de 
woning en concludeert dat 
op basis van de WWS de 
nieuwe huurprijs €450 moet 
zijn. Die €50 verschil is het 
huurharmonisatiebedrag.    



Prestatieafspraken 2021 
Gemeente Brummen - Veluwonen - Stichting Huurdersbelangen Samen Eén  10 

een huurverhoging op basis van het landelijk bepaalde inflatiepercentage 

plus 0,5%. 

De uitwerking van de jaarlijkse huurronde gebeurt in samenspraak met 

Samen Eén. Daarbij volgen we de uitgangspunten van het Sociaal 

Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond.  

 

We willen de huurprijs zo vaak mogelijk afhankelijk laten zijn van de 

kwaliteit van de woning. Daarnaast geven we vanaf 2021 huurders die in 

de wat duurdere sociale huurhuizen wonen (vanaf € 619, prijspeil 2020) 

een huurverlaging als ze te weinig inkomen hebben, waardoor hun 

inkomen niet past bij de huurprijs.  

 

 

Betaalbaarheid en duurzaamheid 

Veluwonen heeft hoge ambities als het gaat over duurzaamheid. We 

vinden dat duurzaamheid ook samen moet gaan met betaalbaarheid. Als 

we renoveren, dan is het uitgangspunt om naar minimaal energielabel B 

te renoveren, maar het komt veel vaker voor dat we renoveren naar 

energielabel A. Onderdeel hiervan is dat de huurders dan een lagere 

energierekening hebben. In het hoofdstuk ‘Kwaliteit en duurzaamheid van 

woningen’ gaan we hier verder op in.  

 

Ook hebben we te maken met de ontwikkeling om woningen op termijn 

aardgasvrij te maken. Nieuwbouw is al standaard aardgasvrij. In de 

toekomst zal ook gekeken worden hoe bestaand bezit aardgasvrij kan 

worden gemaakt. Dat doen we nu door grote, alternatieve installaties in 

woningen te plaatsen die veel kosten. Deze kosten zijn voor Veluwonen 

op korte termijn hoog, waardoor het lastig is om aardgasvrije woningen 

aan te bieden voor een lage huurprijs.   

 

 

Informatie aan huurders en woningzoekenden 

Het is van wezenlijk belang dat huurders en woningzoekenden goede 

informatie krijgen over (gemeentelijke) regelingen waar ze gebruik van 

kunnen maken. We bedoelen bijvoorbeeld de huurtoeslag en 

gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen. De 

minimaregelingen staan voor inwoners uitgelegd in de folder ‘Meedoen in 

Brummen’. Zo is bijvoorbeeld de ‘Voorzieningenwijzer’ sinds 2020 als 

minimaregeling opgenomen waar minima gebruik van kunnen maken. We 

zien het als een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid om in het 

bijzonder huishoudens met lage inkomens goede adviezen te geven over 

betaalbare maandlasten. 

 

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichting van de 

schuldhulpverlening en aanpak van armoede. Hoe dit in Brummen is 

georganiseerd staat – net als de minima-ondersteuning – beschreven in 

de beleidsnota ‘ondersteuning van mensen met een laag inkomen en/of 

financiële problemen’.  
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Ten slotte, als huishoudens in financiële problemen dreigen te komen, 

willen we dat op tijd signaleren. Zo voorkomen we dat schulden onnodig 

oplopen en betalingsproblemen structureel worden. Bij Veluwonen is 

deze ‘vroegsignalering’ integraal onderdeel van het huurincasso-proces. 

Als we armoede vermoeden of signaleren, adviseert Veluwonen huurders 

dringend om hulp te zoeken bij instanties, zoals het Steunpunt Geld & 

Administratie van de SWB  en Team Voor Elkaar. Veluwonen werkt met 

hen samen om erger te voorkomen.2 

 

  

 
2 Vanaf 1 januari 2021 gaat de gewijzigde wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) in werking, waardoor de 
gemeente meer gegevens over betalingsachterstanden uitwisselt met woningcorporaties, energie- en 
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 

Wat doen we in 2021? 

A. De gemeente en Veluwonen hebben in 2019 besloten om ‘De Voorzieningenwijzer’ in de gemeente 

Brummen te gebruiken. In 2021 zal deze inzet van De Voorzieningenwijzer verdergaan.  

B. De gemeente draagt zorg voor een kwalitatief goede schuldhulpverlening (Steunpunt Geld & 

Administratie). De gemeente draagt aan het Steunpunt Schuldhulpverlening bij met een subsidie van € 

30.000 per jaar en er wordt jaarlijks € 30.000 euro gereserveerd om uit te keren op basis van prestatie 

(achteraf). Veluwonen draagt € 25.000 per jaar bij. 

C. Veluwonen stuurt op het niet laten oplopen van een betalingsachterstand. De norm is dat de 

betalingsachterstand niet hoger is dan 0,5% van de huursom.1 In de praktijk betekent dit dat huurders na 

één maand betalingsachterstand al een herinnering ontvangen en dat Veluwonen na twee maanden 

betalingsachterstand bij deze huurders op bezoek gaat als ze dit op prijs stellen.  

D. Veluwonen en de gemeente gaan met elkaar in gesprek om te bepalen of nadere afspraken over 

vroegsignalering nodig en uitvoerbaar zijn.  

E. De gemeente zal haar minimabeleid actief communiceren. Veluwonen verstrekt nieuwe huurders 

standaard de minimafolder.  

F. Samen Eén zal het minimabeleid actief communiceren tijdens hun ledenvergaderingen en bijeenkomsten 

met huurders. 
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5. Beschikbaarheid: passend toewijzen, 

doorstroming, verkoop en nieuwbouw 
 

Krappe woningmarkt 

De afgelopen jaren is de woningmarkt in Nederland steeds krapper 

geworden. Er is dus steeds meer vraag naar (huur)woningen, terwijl er 

minder aanbod is. Mensen worden steeds ouder en de groep 65+’ers 

groeit, waardoor er de zogenaamde dubbele vergrijzing optreedt. 

Daarnaast zijn er ook steeds meer eenpersoonshuishoudens en zorgen 

migratiestromen ervoor dat er meer huishoudens in Nederland zijn.  

Dit speelt ook lokaal in de gemeente Brummen. In 2018 zochten 

woningzoekenden nog gemiddeld iets meer dan een halfjaar voordat ze 

een woning kregen aangeboden. In het eerste halfjaar van 2020 is de 

gemiddelde zoektijd iets minder dan één jaar. Dit geeft aan dat de 

woningmarkt in Brummen de afgelopen jaren krapper is geworden.  

 

Onze uitgangspunten 

Het aantal sociale huurwoningen en de vraag naar sociale huurwoningen 

moet in evenwicht zijn. Het huidige aantal woningen voor zelfstandig 

wonen (ongeveer 2.700 huizen)3 is onvoldoende om in de toekomstige 

behoefte te voorzien. Vraag- en aanbodontwikkelingen moeten daarom 

voortdurend in de gaten gehouden worden. 

 

Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat iedereen die in Brummen 

woont of wil wonen een passende woning kan vinden. De gemeente 

verwacht dat het aantal huishoudens tot 2027 toeneemt met ongeveer 

650 tot 700. Uit onderzoek in 2019 blijkt dat er in deze periode behoefte 

is aan een toename van 95 tot 200 sociale huurwoningen. We zien dat de 

wachttijden en zoektijden oplopen. Dat is een belangrijk signaal dat 

aangeeft dat er nu te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn. 

Daarom streven we ernaar om rond de 200 woningen toe te voegen tot 

en met 2030. In de Woonagenda staat dat de gemeente de 

nieuwbouwplannen afstemt op de behoefte. Daarom zet de gemeente in 

op het bouwen van woningen die de doorstroming vanuit de sociale 

huursector moet stimuleren. 

 

De gemeente heeft een afwegingskader woningbouw gemaakt om te 

kunnen sturen op kwaliteit in 2016. Nieuwbouw moet passen binnen dit 

kader en biedt voor ontwikkelaars en particulieren duidelijke uitspraken 

over waar de woningbouwbehoefte ligt. Om die reden heeft de gemeente 

bepaald dat ze met ontwikkelende partijen in gesprek gaat om betaalbare 

koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector te realiseren. Naar 

verwachting zal dit worden doorgezet in het nog te actualiseren 

afwegingskader op basis van de nieuwe woonagenda 2019 – 2023.  

 

We leggen de focus bij de kernen Eerbeek en Brummen. De focus ligt op 

inbreiding voor uitbreiding, transformaties, herstructurering of het 

 
3 Behalve 2.767 woningen voor zelfstandig wonen verhuurt Veluwonen 160 woningen/units voor niet-zelfstandig wonen, 
waaronder Beekwal (63), Tolzicht (54) en units voor cliënten met een geestelijke en/of verstandelijke beperking (Eerbeek: 30 
wooneenheden, Brummen: 66 wooneenheden). Daarnaast verhuurt Veluwonen ook drie standplaatsen. 

Als we over het wonen in Brummen 
praten, dan hebben we het vaak 
over de ‘doorstroming’. Een jong 
koppel zal bijvoorbeeld graag willen 
wonen in een eerste, kleinere 
woning. Mochten ze dan kinderen 
krijgen, dan zal dat koppel weer 
gaan zoeken naar een grotere 
woning. Ze laten dan een kleine 
woning achter, die weer geschikt is 
voor een volgend koppel zonder 
kinderen. Dat fenomeen – waarbij 
huishoudens willen verhuizen naar 
woningen die passen bij hun 
huishouden en leeftijdsgroep – 
noemen we de doorstroming. Die 
doorstroming moeten we 
bevorderen. Stel je bijvoorbeeld 
voor dat dat jonge koppel met 
kinderen niet kan verhuizen naar 
een grotere woning. Dan woont dat 
koppel ongelukkig en kunnen ze ook 
niet hun kleinere woning 
achterlaten voor een nieuw koppel 
dat ook graag klein wil wonen. Als 
het ergens in de doorstroming 
vastloopt, dan kan dat dus op deze 
manier gevolgen hebben voor alle 
woningzoekenden.  
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leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in de kleine kernen. Per 

locatie toetst de gemeente of het plan een maatschappelijke meerwaarde 

heeft, zoals vanuit een oogpunt van duurzaamheid, leefbaarheid of 

cultuurhistorie. Verder kijkt de gemeente of de nieuwbouw op een 

beeldbepalende plek staat. Het thema duurzaamheid en klimaat krijgt 

hierbij de laatste jaren een grotere rol.  

 

De gemeente en Veluwonen hebben een programma opgesteld voor 

nieuwbouw van sociale huurwoningen in de komende jaren. Deze 

concentreert zich op de Eerbeekse Enk, Noorderenk en de vrijkomende 

schoollocaties in Brummen en Eerbeek. De afgelopen 10 jaren is er maar 

beperkte nieuwbouw geweest in Eerbeek. Er werd zelfs gezegd dat 

Eerbeek ‘op slot’ zat. Daarom hebben de gemeente en Veluwonen de 

aankomende jaren veel aandacht voor nieuwbouw in Eerbeek. In de 

Eerbeekse Enk is de bouw in 2019 gestart en zal oplevering in 2020 en 

2021 plaatsvinden. Op een paar schoollocaties is de bouw inmiddels 

gestart. Deze nieuwbouw houdt het woningaanbod in beide dorpen in 

evenwicht. 

 

Verkoop 

Veluwonen verkoopt huurwoningen maar bouwt ook nieuw. Er worden 

diverse huizen verkocht, waaronder een groep woningen in de vrije sector 

(boven € 737, prijspeil 2020) en zogenaamd ‘versnipperd bezit’. Met 

versnipperd bezit bedoelen we woonblokken waar zowel koop- als 

huurhuizen zitten. Ook zijn er huizen voor verkoop aangewezen om meer 

diversiteit in wijken en buurten te bereiken. Onze koopwoningen zijn 

aantrekkelijk voor bijvoorbeeld starters of gezinnen met een 

middeninkomen, terwijl onze huurwoningen voor deze groepen juist wat 

moeilijker beschikbaar zijn. Zittende bewoners mogen de woning kopen, 

anders wordt de woning verkocht als een huurder eruit verhuist. De 

opbrengst uit verkoop (gemiddeld €170.000 per woning) is onder andere 

bedoeld om te kunnen investeren in kwaliteit en duurzaamheid.  

 

Verkoop van sociale huurwoningen mag niet leiden tot een onbalans in 

het aanbod van sociale huurwoningen. Het aantal te verkopen woningen 

moet daarom steeds in samenhang worden gezien met de mogelijkheid 

om nieuwbouw te realiseren. Vanwege deze reden halveert Veluwonen 

het aantal te verkopen woningen vanaf 2023 (van 20 naar 10 woningen 

per jaar).  Huizen die ooit met de Koopgarant-regeling zijn verkocht (±125) 

worden doorverkocht zodra Veluwonen deze heeft teruggekocht. Als de 

beschikbaarheid van sociale huurwoningen onder druk komt te staan, dan 

kan Veluwonen er ook voor kiezen om deze woningen opnieuw te 

verhuren. 

 

60-20-20 afspraak 

We verdelen de sociale huurwoningen eerlijk. Huishoudens met de 

laagste inkomens kunnen aanspraak maken op de woningen die passen 

bij hun inkomen (passend toewijzen). We streven naar een eerlijke 

verdeling van de slaagkansen tussen (inkomens)doelgroepen. Daarom 

hebben we de zogenaamde 60-20-20 afspraak.  

 

 

Dit betekent dat van de aangeboden woningen:  

- 60% een huur heeft onder de 1e aftoppingsgrens (tot €619,01) 

Koopgarant is een speciale regeling 
in een koopcontract, waarbij de 
verkoper (in dit geval Veluwonen) 
een terugkoop-garantie geeft. 
Dezelfde woning kan vervolgens 
opnieuw goedkoop worden 
verkocht, of juist verdergaan als 
huurwoning. Dat bepalen we op 
basis van lokale behoefte. Deze 
regeling bestaat zodat er meer grip 
is op de verkoopprijs van 
(goedkope) woningen van 
corporaties, zodat deze echt 
beschikbaar blijven voor een lage 
koopprijs. Als we een woning 
terugkopen, dan wordt deze niet 
weer als koopgarantwoning door 
ons verkocht.   
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- 20% een huur heeft tussen de 1e en de 2e aftoppingsgrens (€619,01 tot 

€663,40) 

- 20% een huur heeft tussen de 2e aftoppingsgrens en de maximale 

huurtoeslaggrens (€663,40 tot €737,14). 

Hiervan mag maximaal 10% worden afgeweken (bijvoorbeeld 50%-

70% onder de 1e aftoppingsgrens).  

 

Monitoren ontwikkelingen 

We monitoren de ontwikkelingen op de plaatselijke sociale huurmarkt, 

zodat we op tijd weten wanneer we moeten zorgen voor beter 

betaalbare woningen. Deze monitoring gebeurt deels in Woonkeus 

Stedendriehoek, waarin alle woningcorporaties in de Stedendriehoek 

samenwerken. Maar we vinden ook de vertaling naar de Brummense 

situatie belangrijk. Daarom volgen en analyseren we de plaatselijke 

vraag- en aanbodontwikkelingen geregeld. Hieruit zien we ook dat de 

toewijzing van huizen aan bijzondere doelgroepen  een impact heeft op 

de sociale huurmarkt in de gemeente Brummen. Als daartoe aanleiding 

is, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat alle groepen 

woningzoekenden voldoende kansen blijven houden om een huis te 

vinden binnen een redelijke termijn. 

Wat doen we in 2021? 

Nieuwbouw 

A. Veluwonen levert in 2021 de nieuwbouw op de Eerbeekse Enk in Enk (10 woningen), de Meengatschool (5 woningen), de 

Krullevaar (16 woningen) en de Triangel (24 woningen). 

B. In 2021 worden voorbereidingen (ontwerp en bestemmingsplan) getroffen voor drie nieuwbouwprojecten in Brummen en 

Eerbeek die in 2021 worden gerealiseerd. In totaal betreft die 45 woningen.   

C. Verder zijn de gemeente Brummen en Veluwonen in gesprek over nieuwbouw in de centra van Brummen en Eerbeek (de 

zogenaamde centrumplannen) en op de locatie van het oude tuincentrum in Laag-Soeren.  

 

Verkoop 

D. Tot en met 2022 houdt Veluwonen rekening met de verkoop van 20 woningen per jaar, daarna 10 per jaar. Dit aantal 

wordt jaarlijks opnieuw bezien. Er zijn ca. 400 woningen aangewezen voor verkoop. De verwachte opbrengst is jaarlijks 

€3,4 mln. (20 verkochte huizen). 

 

Woonruimteverdeling 

E. Veluwonen wijst ‘passend’ toe zoals is afgesproken binnen de regio Stedendriehoek.  

F. Veluwonen wijst max. 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe aan woningzoekenden met een inkomen van 

€39.055 tot €43.574 (prijspeil 2020); de zogenaamde EU-grens.  

G. Mocht de wetswijziging (“huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet”) worden aangenomen door de 

Eerste en Tweede Kamer, dan spreken we af dat Veluwonen maximaal 15% vrij mag toewijzen aan huishoudens die met 

hun inkomensgrens boven de nieuwe inkomensnormen vallen.   

H. De gemeente stuurt jongeren rond hun achttiende verjaardag, in samenwerking met Veluwonen, een kaart met de oproep 

om in te schrijven bij Woonkeus Stedendriehoek.  

 

Monitoring 

I. Veluwonen werkt samen met de Woonkeus Stedendriehoek samen om halfjaarlijks een monitor tot stand te brengen 

met betrekking tot de regionale vraag naar huurwoningen. Hierbij tonen we de vraag naar aanbod uit de gemeente 

Brummen. 

J. Actieve zoektijd is onderdeel van de monitor. Als deze sterk toeneemt bespreken partijen de oorzaken hiervan, in 

samenhang met de overige indicatoren in de monitor. Partijen bespreken in hoeverre ontwikkelingen aanleiding geven 

tot bijstellingen van huidige bouw- en verkoopplannen.  

K. Veluwonen ondersteunt de gemeente als er extra vragen zijn over de koop- en huurmarkt in Brummen. Zo ondersteunt 

Veluwonen bijvoorbeeld actief het onderzoek naar jongerenhuisvesting in de gemeente Brummen.  
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6. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen: 
Woningverbetering en sloop/vervangende nieuwbouw 

 

 

 

Onze uitgangspunten: ambities op (middellange) termijn 

De gemeente heeft in haar Koersdocument Duurzame energie (2015) 

geschreven dat ze in 2030 energieneutraal wil zijn. De gemeente 

Brummen zoekt hierbij verbinding en geeft hierbij het juiste voorbeeld. 

Ook op nationaal niveau zijn er meerdere doelen en plannen, zoals het 

klimaatakkoord (CO2 neutraliteit in 2050), het grondstoffenakkoord 

(volledig hergebruik van grondstoffen in 2050) en het Deltaplan 

Ruimtelijke adaptatie (waterrobuust en klimaatbestendig in 2050). Wij 

moeten ons aanpassen aan die nationale doelstellingen. De komende 

periode gaat de gemeente bijvoorbeeld aan de slag met haar warmtevisie.  

 

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van ruimtelijke kaders voor 
zonneparken. Deze stelt de gemeente naar verwachting halverwege 2021 
vast. Ook onderzoeken we gezamenlijk de haalbaarheid van een 
warmtenet in Eerbeek, gevoed door de restwarmte van de papierindustrie 
en/of de industriewaterzuivering in Eerbeek. In de regio werken we aan 
de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES leggen we vast hoeveel 
duurzame energie in de gemeente geproduceerd gaat worden. Hierbij 
zetten we in op twee bewezen technieken: zonne-energie en 
windenergie.  
 

Warmtevisie 

In het landelijke klimaatakkoord dat in 2018 is ondertekend, staat dat elke 

gemeente uiterlijk in 2021 een ‘transitievisie warmte’ moet hebben 

vastgesteld. Hierin moet onder andere het tijdspad zijn vastgelegd 

wanneer welke wijken gereed worden gemaakt om van het aardgas af te 

gaan. Daarmee weten verhuurders, particuliere woningeigenaren en 

andere betrokkenen (zoals de netbeheerder) wanneer een buurt of wijk 

aan de beurt is. De slaagkans van deze warmtevisie zal mede afhangen 

van het draagvlak onder bewoners en stakeholders. Woningcorporaties 

spelen hierin een essentiële rol. Voor de gemeente Brummen geldt dat er 

aansluiting moet zijn tussen de te ontwikkelen warmtevisie en het 

renovatie- en investeringsprogramma van Veluwonen.    

 

De gemeente is in 2020 aan de slag gegaan om een warmtevisie te 

schrijven en gaat hiermee verder in 2021. Dit doet de gemeente in nauwe 

samenwerking met de provincie Gelderland, die momenteel bezig is met 

een warmtekanskaart. Eind 2021 moet de warmtevisie zijn vastgesteld. 

Vanwege de grote strategische en financiële belangen zal de gemeente 

Veluwonen en Samen Eén actief betrekken bij de inhoud van de 

warmtevisie.  

 

In het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie is opgenomen dat 

gemeenten vanaf 2020 klimaatadaptief moeten gaan handelen en uiterlijk 

in 2024 klimaatadaptatie moeten hebben opgenomen in haar 

omgevingsvisie. Dit betekent in de praktijk dat de gemeente Brummen bij 

nieuwe ontwikkelingen aandacht zal vragen voor dit onderwerp en 

meekoppelkansen wil benutten.  
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Veluwonen wil ook haar steentje bijdragen om steeds minder CO2-uitstoot 

te behalen. Daarom heeft Veluwonen als doel dat de woningen van 

Veluwonen in 2027 gemiddeld label A hebben. Daarnaast wil Veluwonen 

in 2030 maar de helft van de CO2 uitstoten in vergelijking met 2019. Dit 

betekent dat steeds meer huurders een veel lagere energierekening 

krijgen. Bovendien doen zich vele ontwikkelingen voor die nog lang niet 

zijn uitgewerkt. Zoals het gemeentelijke beleid ten aanzien van de 

warmtetransitie, de uitwerking van het landelijke klimaatakkoord, 

veranderende regelgeving, de investeringsruimte van corporaties, et 

cetera. Dit neemt niet weg dat we in de tussentijd stilzitten. Veluwonen is 

bijvoorbeeld druk bezig met het verduurzamen van haar woningen door 

deze flink te renoveren. De gemeente Brummen zit bijvoorbeeld aan tafel 

om de haalbaarheid van warmtenetten te bespreken. Deze 

ontwikkelingen, waar meerdere partijen bij zijn betrokken, vragen 

komende jaren veel tijd en aandacht. Gemeente en Veluwonen willen 

hierin gezamenlijk optrekken, ieder vanuit een eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Daarnaast is het van belang dat Samen Eén hierbij 

is betrokken. De adviezen van Samen Eén zorgen ervoor dat we ook 

rekening blijven houden met de belangen van eigen huurders.   

 

Plannen op de korte en middellange termijn 

De woningen in Brummen moeten goed inspelen op de woonbehoeften 

van mensen. We zetten daarom in op renovatie (woningverbetering). De 

oudste huurwoningen komen als eerste aan de beurt. Veluwonen 

beoordeelt voor elk woningcomplex rond het 50e exploitatiejaar of 

woningen ingrijpend kunnen of moeten worden verbeterd. Als we dan 

renoveren, dan is het de bedoeling dat de kwaliteit van deze woningen 

weer zo goed is dat ze 40 jaar meekunnen. Om dit te bereiken zijn vaak 

grote en dure werkzaamheden (vooral schilrenovatie) nodig. Soms 

combineert Veluwonen dit met werkzaamheden binnenshuis om het huis 

beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van huidige en 

toekomstige bewoners. Vooralsnog hoort het aardgasvrij maken van het 

bestaand bezit hier nog niet bij, omdat dit te grote investeringen vraagt.   

 

Onlosmakelijk onderdeel van elke renovatie is de energetische kwaliteit. 

Veluwonen heeft in 2017 besloten om in geval van renovatie de 
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energetische kwaliteit standaard te verhogen naar energielabel A 

(voorheen was dit energielabel B). Voor deze verbetering vraagt 

Veluwonen tot op heden huurverhoging van de zittende bewoners, maar 

er wordt momenteel beleid ontwikkeld om toch een geringe 

huurverhoging hiervoor te vragen. Deze huurverhoging zal lager zijn dan 

de vermindering van energielasten (bij normaal energieverbruik). Onder 

de streep is dit dus een voordeel voor de huurder. 

 

De verbetering van de energetische kwaliteit leidt ertoe dat de woningen 

van Veluwonen in 2021 gemiddeld een energielabel B (index 1,35) 4 

hebben.  

 

Soms wijkt Veluwonen af van het uitgangspunt om bij renovatie de 

levensduur met 40 jaar te verlengen en huizen minimaal op A-label te 

brengen. In bepaalde situaties is het (bijvoorbeeld technisch) niet mogelijk 

om dit te bereiken.  

 

De verbeteringrepen zoals hierboven bedoeld zijn in eerste instantie 

gericht op het goed isoleren van woningen. Hiermee beperken we het 

energieverlies en daarmee de warmtevraag zoveel mogelijk. Daardoor 

bieden woningen meer wooncomfort, omdat huurders minder te maken 

hebben met koude kamers in de winter of tocht op herfstachtige dagen. 

Met het verbeteren van installaties (CV, warmteopwekking en -

terugwinning) is extra ‘duurzaamheidswinst’ te behalen, omdat de woning 

minder energie vraagt om te verwarmen. Ook is Veluwonen in 2020 

begonnen met het aanbrengen van PV-panelen op daken van haar 

woningen die daarvoor in aanmerking komen. Daarmee zorgen we dat de 

woningen ook zelf schone energie kunnen opwekken en bewoners direct 

kunnen profiteren van hun zelf opgewekte groene stroom. Deze drie 

strategieën (isolatie, duurzamere installaties en duurzame opwek van 

energie) worden nu naast elkaar uitgevoerd. Innovaties op dit terrein 

volgen elkaar snel op. Als zich nieuwe, goed toepasbare ontwikkelingen 

voordoen, maakt Veluwonen hiervan gebruik.  

 

De effectiviteit van maatregelen om de woningvoorraad te verduurzamen 

hangt nauw samen met de inrichting van de openbare ruimte. Zo zegt de 

warmtevisie (zie hierna) iets over de inrichting van de openbare ruimte, 

maar we hebben bijvoorbeeld ook te maken met elektrische netwerken in 

buurten en wijken die op de energietransitie worden aangepast.  Doordat 

we zoveel PV-panelen aanleggen moet het elektriciteitsnet flink worden 

uitgebouwd. De gemeente en Veluwonen moeten samen zorgvuldige 

afwegingen maken, zodat de verduurzaming in de gemeente Brummen 

minimale hinder of vertraging ondervindt door dit soort problemen. 

  

Veluwonen heeft bovenstaande ambities vertaald in een 

verbeterprogramma voor de komende 10 jaar. Dit omvat ruim 800 

woningen met een totaalbudget van ±€ 63,2 miljoen.  

 

 

 

 

 

 
4 Index op basis van ‘Nader Voorschrift’ 1-1-2015 

Trias energetica 
 
Verduurzamen doen we volgens de 
zogenaamde ‘trias energetica’. Dat 
betekent dat we inzetten op 
verduurzaming via drie manieren. Ten 
eerste zorgen we ervoor dat woningen 
niet zoveel energie verspillen, door 
bijvoorbeeld woningen beter te isoleren. 
Ten tweede zorgen we voor duurzame 
opwek, door bijvoorbeeld PV-panelen te 
plaatsen. Als laatste zorgen we ervoor dat 
fossiele brandstoffen de woning zo 
efficiënt mogelijk van energie en warmte 
voorzien als er even geen eigen, 
duurzame energie beschikbaar is. Dat 
doen we bijvoorbeeld door woningen 
heel constant te verwarmen en gebruik te 
maken van duurzame apparaten, zoals 
warmtepompen.  
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Sloop en vervangende nieuwbouw 

In sommige gevallen kiezen we niet voor verbetering van oude woningen, 

maar voor sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw. De komende 10 

jaar is dat aan de orde voor 117 huizen. Hiermee is in totaal een budget 

gemoeid van ±€29 miljoen. 

Vervangende nieuwbouw is (bijna) energie-neutraal (BENG) en 

aardgasvrij. Het uitgangspunt bij nieuwbouw is dat het energielabel 

minimaal A++ (energie-index lager dan 0,4) is.  

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in 2021? 

A. Veluwonen voert in 2021 de volgende projecten uit: 

- In Brummen verbeteren we Tolzicht. Dat doen we in nauwe samenwerking met Riwis. Het betreft een 

interne verbouwing waar we een groot deel van de algemene ruimtes ombouwen naar 

zorgappartementen. Het gaat zowel om het intramurale gedeelte en de extramurale aanleunwoningen. We 

verwachten dat de zorgappartementen na de verbouwing weer zeker 25 jaar meegaan. In totaal 

verwachten we ongeveer €2,75 miljoen uit te geven aan deze verbetering. We starten met deze 

verbetering in 2021 en we verwachten deze af te ronden in 2022.  

- In de Noorderenk in Eerbeek gaan we aan de slag met het renoveren van 225 woningen. Daarbij worden de 

woningen verbeterd naar label A en we verwachten dat de gerenoveerde woningen weer 40 jaar 

meekunnen. In 2021 gaan we de renovatieplannen maken en we verwachten dat we in 2022 beginnen met 

het renoveren. In 2022 tot en met 2024 leveren we de renovaties op.  

B. Veluwonen biedt huurders zonnepanelen aan. Dat hebben we in 2020 gedaan voor de inwoners van Brummen 

en in 2021 worden de zonnepanelen aangeboden aan bewoners van Eerbeek.  

C. Veluwonen gaat een deel van Oud Eerbeek (Jan Mankesstraat e.o.) renoveren vanaf 2023. Omdat het hierbij 

gaat om veel woningen, waarbij er ook sloop/nieuwbouw is, blijft Veluwonen hierover in overleg met diverse 

betrokkenen en belanghebbenden, zoals gemeente en bewoners(vertegenwoordiging). Op basis hiervan 

worden vervolgstappen gezet en plannen uitgewerkt. De ontwikkelingen en de voortgang van het proces 

wordt besproken in het regulier overleg tussen Samen Eén en Veluwonen. 

D. De gemeente Brummen schrijft in 2021 hun warmtevisie. De warmtevisie wordt zo geschreven dat het 

duidelijk richting geeft voor Veluwonen. Veluwonen, Samen Eén en de gemeente hebben nauw contact met 

het tot stand brengen van de warmtevisie. 

E. De gemeente Brummen is in 2020 in gesprek gegaan over de haalbaarheid van een warmtenet. Hierbij 

onderzoekt de gemeente of het mogelijk is een warmtenet aan te leggen vanuit de papierfabrieken in Eerbeek. 

Dit onderzoek zal in 2021 afgerond worden. 

F. De gemeente zal vanaf 2021 klimaatadaptief gaan handelen. Het op te stellen klimaatplan krijgt een plek in het 

programma klimaat en duurzaamheid. 

G. De gemeente Brummen biedt een energieloket aan waar bewoners langs kunnen komen voor meer informatie 

over hoe zij duurzamer kunnen wonen.  

H. De gemeente is weer gestart met energiecoaches om inwoners te begeleiden in energieverbruik en 

verduurzaming. 

I. Veluwonen gaat in 2021 verder met al hun appartementencomplexen voorzien van ledverlichting en later 

mogelijk zonnepanelen. Dit project is in 2020 gestart.   

J. Veluwonen plaatst in 2021 in 55% van haar bezit rookmelders en koolmonoxidemeters. Eerder zijn er in 2020 

20% van de woningen voorzien van rookmelders en koolmonoxidemeters. In 2022 worden de laatste 25% 

voorzien.  

K. Veluwonen en Samen Eén gaan met elkaar en andere huurders in gesprek over het verbouwen van keukens op 

het aardgas naar aardgasvrije keukens. In 2021 moet duidelijk worden of het haalbaar is om keukens van het 

gas af te krijgen en hoe we dat dan willen doen.   
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7. Zorg en huisvesting ouderen 
 

 

 

Onze uitgangspunten 

We willen dat senioren fijn kunnen wonen in de gemeente Brummen. 

Onderdeel daarvan is dat senioren zelf de keuze hebben of ze zelfstandig 

blijven wonen of juist gaan wonen in een zorg-wooncomplex. Momenteel 

heeft Veluwonen ongeveer 750 woningen in de gemeente Brummen (iets 

meer dan een kwart van het totaal) die zijn gelabeld met voorrang voor 

55+’ers en/of senioren. Dat betekent dat 55+’ers voorrang krijgen als ze 

op die woningen reageren of dat de woningen alleen aan senioren worden 

aangeboden. Van de huidige bewoners is echter ±45% ouder dan 65 jaar 

(25% is ouder dan 75 jaar). Een groot deel van de ouderen woont in een 

‘reguliere’ eengezinswoning en wil daar blijven wonen. Senioren hebben 

al langer minder belangstelling voor klassieke seniorenwoningen. Daarom 

bieden we een groot deel van de genoemde 450 à 500 seniorenwoningen 

aan voor een ruimere doelgroep (kleine huishoudens) dan uitsluitend 

senioren. Als er 55-plussers reageren hebben ze een voorrangspositie.  

 

Bij nieuwbouw en verbouw houden we rekening met de groeiende 

vergrijzing van de bevolking en de opgaven die daaraan met zich 

meebrengt. Zo willen we meer woningen realiseren voor kleine 

huishoudens die ook geschikt zijn voor ouderen. Als er vanuit ouderen 

vraag is naar deze woningen, kunnen zij hiervoor in sommige gevallen 

voorrang krijgen. Daarnaast is er beleid vanuit de gemeente voor 

mantelzorgwoningen en is er de mogelijkheid om gebruik te maken van 

de inwoonregeling om mantelzorg te verlenen. 

 

Langer zelfstandig wonen en zorg 

Zoals gezegd blijven ouderen langer in hun huidige woning wonen. Dit 

komt ook door veranderingen in de zorg en het overheidsbeleid. Zo is de 

‘drempel’ om in een verzorgingshuis te gaan wonen flink verhoogd door 

lange wachtlijsten. Ouderen krijgen dus zorg of andere vormen van 

hulpverlening aan huis. 

 

Ons streven is dat oudere inwoners in hun dorp of wijk kunnen blijven 

wonen als zij dit willen. De sociale contacten zijn hierbij erg belangrijk. 

Buren helpen ouderen soms mee met wat taakjes of verlenen zelfs (voor 

een deel) mantelzorg. Ook Veluwonen zet zich in zodat ouderen 

comfortabel in hun huidige woning kunnen blijven wonen, ook al wonen 

ze niet in een aangepaste seniorenwoning. Daarom doen we op aanvraag 

aanpassingen in huis die het wonen voor senioren wat makkelijk maakt, 

zoals het aanbrengen van steunbeugels en het verwijderen van dorpels en 

drempels. Hiervoor is (voor het gehele werkgebied) in 2021 €60.000 

beschikbaar. Als andere voorzieningen nodig zijn om zelfstandig te kunnen 

blijven wonen, kunnen inwoners contact opnemen met Team Voor Elkaar 

van de gemeente. De gemeente en Veluwonen stemmen hun beleid 

daarover op elkaar af. 
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Omdat het aantal hulpbehoevende ouderen flink toeneemt vinden we het 

belangrijk dat ouderen zelfredzaamzijn. Goede hulp en zorg is daarbij van 

belang, naast het sociale netwerk in de wijken of kernen en een goede 

inrichting van de openbare ruimte. 

 

Voor ouderen die beschermd moeten wonen is het belangrijk dat hiervoor 

een passende voorziening in Brummen en Eerbeek aanwezig blijft. 

Momenteel betreft dit Beekwal (Eerbeek) en Tolzicht (Brummen). Ook 

deze woonvoorzieningen moeten blijven voldoen aan nieuwe eisen en 

behoeften op he gebied van wonen en zorgverlening. Veluwonen en de 

gemeente gaan met overige zorgpartijen in gesprek over wonen en zorg. 

Dit gesprek is gericht op het huidige aanbod (zowel zelfstandig wonen als 

intramuraal) en de ontwikkelingen voor de toekomst in de zorg. Een 

onderdeel van dit gesprek is de vraag hoe ouderen die zorg nodig hebben 

zelf het liefst willen wonen. Om dit te weten te komen gaan we ook in 

gesprek met ouderen zelf, zodat we hun woonsituatie beter begrijpen.  

 

 

 

  

Wat doen we in 2021? 

A. Veluwonen start in 2021 met het renoveren van Tolzicht. 

B. De gemeente, Veluwonen en Riwis gaan met elkaar in overleg over de toekomst van Beekwal. 

C. De partijen monitoren de huidige beschikbaarheid voor ouderen en er wordt onderzocht of het aanbod 

voor de toekomst voldoende is.  

D. De partijen onderzoeken naar wat voor woonvormen er vraag is onder senioren die zorg nodig hebben. 

Uiterlijk eind 2021 komen de partijen tot een gezamenlijk standpunt hierover.  

E. De gemeente werkt haar richtlijnen omtrent het huisvesten van mantelzorgers/zorgontvangers uit, 

waardoor Veluwonen een duidelijk, gemeenschappelijk kader heeft om te toetsen of mantelzorgers met 

urgentie een huurwoning nodig hebben.   



Prestatieafspraken 2021 
Gemeente Brummen - Veluwonen - Stichting Huurdersbelangen Samen Eén  21 

 

8. Huisvesting overige aandachtsgroepen 
 

Onze uitgangspunten 

In de gemeente Brummen staan meerdere gebouwen voor mensen met 

een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor begeleid of 

beschermd wonen. Veluwonen beheert en verhuurt diverse gebouwen 

voor deze doelgroepen. Dit past in de visie en doelstellingen van 

Veluwonen en blijft deze taak dus uitvoeren. 

 

Ontwikkelingen zoals de uitstroom uit zorginstellingen 

(extramuralisering), de huisvesting van statushouders en toenemende 

overlastmeldingen zorgen ervoor dat de leefbaarheid in wijken steeds 

meer onder druk komt te staan. De draagkracht van sommige wijken (met 

name waar veel sociale huur is gevestigd) staat hierdoor onder druk. 

Spreiding en begeleiding van kwetsbare doelgroepen is hierbij van belang 

om de wijk vitaal te houden. Daarom nemen de gemeente en Veluwonen 

acties om de leefbaarheid in wijken te waarborgen. Zo werkt de gemeente 

op regionaal niveau mee aan de ‘Transformatieagenda maatschappelijke 

opvang en beschermd wonen’. Dit is gericht op meer zelfredzaamheid en 

meer huisvesting in de wijk. Zodra een cliënt klaar is om zelfstandig te 

wonen wordt hiervoor een begeleidingsplan opgesteld en kan de cliënt via 

de opstapregeling in aanmerking komen voor een zelfstandige woning. 

Voor een andere cliënt kan er juist besloten worden dat zij/hij behoefte 

houdt aan een beschutte woonplek. 

 

Beschermd wonen gaat veranderen 

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig 

kan wonen, vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Dit 

beschermd wonen is tijdelijk van aard totdat personen weer (onder 

begeleiding)  zelfstandig kunnen wonen. Binnen het beschermd wonen 

gaat een kanteling plaatsvinden. De rol van een centrumgemeente vervalt 

en gemeenten zijn in de toekomst zelf verantwoordelijk voor hun 

inwoners, ongeacht of zij op dit moment elders wonen. In de praktijk 

betekent dit dat mensen die willen uitstromen in principe terug gaan naar 

de woonplaats waar zij van vandaan komen. Ook zal er regionaal 

onderzocht worden hoe er een herverdeling plaats kan vinden van het 

aantal beschermd wonen plekken. Gemeenten die momenteel een 

regionale rol vervullen zullen naar alle waarschijnlijkheid hun plekken 

afbouwen en gemeenten waar voor inwoners te weinig plekken aanwezig 

zijn zullen gaan opbouwen. Omdat dit een grote opgave betreft voor 

gemeenten is in de regio eind 2020 gestart met het in beeld brengen van 

alle woonlocaties. In 2021 zal het beschermd wonen verder vorm krijgen. 

 

Daarnaast heeft de gemeente de taak en verantwoordelijkheid om 

statushouders van woonruimte te voorzien. Daar werkt Veluwonen actief 

aan mee, door woonruimte te reserveren voor woningzoekende 

statushouders. We doen dit op basis van taakstellingen die elk half jaar 

door de Rijksoverheid bekend worden gemaakt.  Vanuit de gemeente 

wordt de statushouder een jaar begeleid, zodat de statushouder op 

sociaal en financieel vlak fijn in de wijk kan wonen. In 2021 gaat de 

gemeente statushouders actiever begeleiden door veranderingen in de 
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wet. Ten slotte zijn er andere groepen die via hulpverlening (bijvoorbeeld 

vrouwenopvang) worden opgevangen en een woning nodig hebben. Als 

zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning werkt Veluwonen hieraan 

mee. Als er vooraf vraagtekens zijn of een nieuwe huurder zijn 

verplichtingen na kan komen, sluit Veluwonen een buitenkanscontract en 

maakt zo de toewijzing van een woning toch mogelijk. 

 

Veluwonen spant zich in om huisuitzettingen te voorkomen. Hiervoor 

wordt nauw samengewerkt met de gemeente en diverse 

hulpverleningsinstanties. Veluwonen heeft een ‘vangnet’ (‘laatste kans 

beleid’) om dreigende ontruimingen te voorkomen. In 

uitzonderingsgevallen is ontruiming onvermijdelijk. Dit gebeurt altijd op 

basis van een gerechtelijke uitspraak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in 2021? 

A. Partijen erkennen statushouders als woningzoekenden met voorrang. 

B. Veluwonen huisvest statushouders op basis van de gemeentelijke taakstellingen. Voor het 1e halfjaar 2021 

zijn dat 16 personen, voor de 2e helft van het jaar is de taakstelling nog niet bekend. 

C. Gemeente en Veluwonen overleggen wat er nodig is om de transformatie van beschermd wonen en 

extramuralisering te ondersteunen. Veluwonen stelt voor dit doel huizen beschikbaar. Per jaar betreft het 

ongeveer zes cliënten. De spelregels zijn vastgelegd in de Opstapregeling.  

D. De partijen zullen in 2021 met elkaar in gesprek gaan over de veranderingen op het gebied van beschermd 

wonen en de wet langdurige zorg (wlz) en wat voor gevolgen dit heeft op het gebied van wonen. Indien 

nodig zullen er aanvullende afspraken worden gemaakt.  
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9. Leefbaarheid 
 

Onze uitgangspunten 

We willen dat de leefbaarheid in de dorpen zo goed mogelijk is. Iedereen 

verstaat hier iets anders onder. Wat verstaan we hier zoal onder? 

o Het voorzieningenaanbod moet op peil zijn, maar moet wel passend 

bij het draagvlak en de schaalgrootte van het dorp. Er moet ook een 

goede mix zijn met commerciële verhuur en koop. 

o De bevolkingsopbouw van wijken en dorpen zou gevarieerd moeten 

zijn. In de kleine kernen zien wij echter een sterke vergrijzing. 

o De woonomgeving moet aantrekkelijk (schoon) zijn en moet ook een 

veilig gevoel geven.  

o De woonomgeving moet ook goed toegankelijkheid zijn voor 

bijvoorbeeld ouderen. Maar er moeten ook voldoende 

speelmogelijkheden zijn voor kinderen. 

o Hetzelfde geldt ook voor het openbare gebied. Ook deze moet veilig 

zijn, goed begaanbaar en voorzien van voldoende verlichting.  

 

Voor de gemeente is het een kerntaak om te zorgen voor een goede 

woonomgeving en openbare ruimte.  Maar ook Veluwonen besteedt 

actief aandacht aan kwesties die te maken hebben met leefbaarheid. Zij 

moet zich daarbij vanwege landelijke wet- en regelgeving beperken tot 

een maximum (gemiddeld bedrag) per woning (€ 131,37, prijspeil 2020).  

 

Veluwonen werkt op dit terrein nauw samen met politie, maatschappelijk 

werk, de sociale wijkteams en andere hulpverleningsinstanties. Zo 

proberen zij met buurtbemiddeling te komen tot een goede en houdbare 

oplossing van een buren-/buurtconflict. De gemeente, Veluwonen en de 

politie werken nauw samen wat betreft bestrijding van woonfraude en 

hennepteelt in woningen. Verder bevordert Veluwonen met speciale 

activiteiten (maatwerk per buurt/dorp en specifiek thema) de 

betrokkenheid en participatie van bewoners. 

 

Wat doen we in 2021? 

A. In de Brummense dorpen is geen ‘zware’ leefbaarheidsproblematiek aan de orde. Dit neemt natuurlijk niet weg 

dat er (veelal incidenteel en individueel) situaties zijn die aandacht nodig hebben. Activiteiten die in dit verband 

plaatsvinden zijn: 

o Buurtbemiddeling 

o Sociaal beheer herstructurering 

o Bestrijding hennepteelt of andere criminele activiteiten in samenwerking met de politie  

o Samenwerking en overleg met bewonersvertegenwoordigers en dorpsraden 

o Ondersteuning kleinschalige bewonersinitiatieven 

B. In 2021 heeft Veluwonen contact met haar 10 klankbordgroepen en bewonerscommissies. Hierdoor kan 

Veluwonen beter de ervaringen van huurders in bepaalde dorpen/wijken peilen. Als er negatieve signalen uit de 

klankbordgroepen komen, dan komt Veluwonen in actie om de leefbaarheid te verbeteren.  

C. Veluwonen en de gemeente proberen samen de wijken leefbaar te houden en zorgen voor een gevarieerd 

woningaanbod. 

D. De gemeente is aan de slag met het centrumplan Brummen. Samen met inwoners en betrokken partijen wordt 

gewerkt om een samenhangende aanpak van het centrum te ontwikkelen, waardoor het centrum meer 

aantrekkelijk wordt. Veluwonen gaat met de gemeente in gesprek om te kijken wat ze hieraan kan bijdragen.  

E. Bij het opstellen van het klimaatplan is er ook aandacht voor groen het openbare gebied. Naast het feit dat 

groen verkoeling geeft en veel hemelwater kan opvangen, zal het de woonkwaliteit verbeteren. 


