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Geachte raadsleden,

In deze brief informeren wij u over de prestatieafspraken 2022 voor de sociale huurwoningmarkt in de 
gemeente Tynaarlo. Het is de planning om deze gezamenlijk met de corporaties en huurdersverenigingen 
te bekrachtigen door ondertekening op 9 december a.s.

De Woningwet bepaalt dat er jaarlijks prestatieafspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente, de 
woningcorporaties en huurdersorganisaties. Dat gebeurt op basis van een overzicht van voorgenomen 
activiteiten die de woningcorporaties voor 1 juli bij ons moeten indienen (het bod op de woonopgave). Dit 
‘bod’ geeft weer welke bijdrage de corporaties leveren aan de lokale woningmarkt. Het ‘bod’ is gebaseerd 
op de Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017.

De afgelopen periode hebben wij samen met de corporaties en huurdersorganisaties diverse gesprekken 
gevoerd over het ‘bod’ en actuele thema’s. Deze gesprekken hebben geleid tot de prestatieafspraken 
2022. Alle betrokken partijen hebben ingestemd met de voorliggende prestatieafspraken. Hiermee is 
voldaan aan het zogenaamde tripartite overleg zoals de woningwet voorschrijft, met als uitgangspunt dat 
de drie partijen gelijkwaardig aan tafel zitten.

Met deze prestatieafspraken is gezocht naar een goede balans tussen de verschillende beleidsmatige 
wensen en doelen van gemeente Tynaarlo, de corporaties en de huurdersverenigingen. In de 
prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit 
woningvoorraad, huisvesting bijzondere doelgroepen, wonen en zorg en leefbaarheid. Evenals 
voorgaande jaren ligt ook nu het zwaartepunt van de afspraken rond de thema’s betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en duurzaamheid.  

De prestatieafspraken voor 2022 zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Enkele in het oog springende 
afspraken zijn:

Meerjarige prestatieafspraken
Partijen hebben de intentie om na vaststelling actualisatie Woonvisie meerjarige prestatieafspraken
op te stellen. Hierbij worden in een jaarschijf concrete afspraken voor het jaar erop vastgesteld. 
Meerjarige prestatieafspraken bieden de mogelijkheid om langer vooruit te kijken en vormen daarmee de 
basis voor de samenwerking in de komende jaren. Door meerjarige prestatieafspraken te maken kunnen 
partijen zich meer richten op de uitvoerig van de afspraken dan het proces.
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Betaalbaarheid
De woningcorporaties hebben minimaal 80% van de voorraad beschikbaar voor 1-2 
persoonshuishoudens met een beperkt inkomen. De woningcorporaties voeren een gematigd huurbeleid 
om de betaalbaarheid te garanderen. 
Daarnaast zetten partijen zich om op het voorkomen van schuldenproblematiek door in te zetten op 
vroegsignalering. Ook gaan partijen in overleg met maatschappelijke organisaties over het breder 
toepassen van de voorzieningenwijzer.

Beschikbaarheid
Onder voorbehoud vaststelling Woonvisie wordt gekeken of partijen de sociale huurvoorraad kunnen 
uitbreiden. SEW heeft de intentie om circa 24 nieuwbouw woningen realiseren op locatie de Kooi in 
Eelde. Voor Laarhove onderzoeken de gemeente en Woonborg de mogelijkheden voor uitbreiding van de 
sociale voorraad in Zuidlaren. 

Kwaliteit
De woningcorporaties en huurdersverenigingen nemen hun verantwoordelijkheid ophet thema 
duurzaamheid. Eind 2021 hebben de woningen van de corporaties gemiddeld energielabel B. De 
woningcorporaties hebben hiermee een belangrijke doelstelling gehaald (Convenant Energiebesparing 
Huursector). Ook de komende jaren blijven de woningcorporaties zich inzetten om woningen te 
verduurzamen, zonder dat dit ten koste gaat van de woonlasten van huurders. 
De woningcorporaties en huurdersverenigingen hebben geparticipeerd in het proces van de Transitievisie 
Warmte. Voor 2022 is een afspraak gemaakt: dat partijen werken gezamenlijk aan verduurzaming en 
kwaliteitsverbetering van woningen en woonomgeving door hun plannen vroegtijdig met elkaar te delen. 
Hierbij maken partijen een koppeling met de nog vast te stellen Transitievisie Warmte.

Kleine Kernen
Woonborg is bereid om investeringen te doen in de kleine kernen, zo worden bijvoorbeeld in Yde vier 
woningen verduurzaamd. De behoefte per kern vraagt echter om maatwerk. De gemeente en Woonborg 
gaan hierover in 2022 met elkaar in gesprek. 

Bijgevoegd vindt u de prestatieafspraken voor 2022.
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