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Inleiding

Op 16 november 2017 namen ruim 50 maatschappelijke organisaties, huurders en bedrijven deel aan
onze rondetafelconferentie. Deze wordt elke twee jaar georganiseerd door de samenwerkende
woningcorporaties in de gemeente Apeldoorn. Tijdens deze conferentie wordt samen op basis van de
actualiteit de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Apeldoorn nader onderzocht.
Het eerste doel van de bijeenkomst is het informeren van onze stakeholders over de prestaties van
de afgelopen twee jaar. Het tweede doel is om inzichten en informatie op te halen die de corporaties
de komende jaren helpen richten bij de invulling van hun taken in Apeldoorn.
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Terugblik en vooruitblik

Tijdens de rondetafelconferentie hebben we teruggeblikt en de voornemens van de corporaties
benoemd. Hieronder geven we de onderwerpen van de terugblik weer. Voor de overige
onderwerpen verwijzen we naar de bijlage.

In 2016 heeft voor het eerst het door de woningwet voorgeschreven tripartite overleg
plaatsgevonden. Dit is het overleg tussen huurdersorganisaties, gemeente en corporaties met als
doel te komen tot prestatie afspraken. In de prestatieafspraken is de focus komen te liggen op
betaalbaarheid & beschikbaarheid van sociale huurwoningen en op leefbaarheid in de buurten.
In 2016 en 2017 zijn de volgende nieuwbouwprojecten opgeleverd: Vogelbuurt, De Baar,
Paalbergweg (Hoenderloo), De Ruiterij (Beekbergen), De Kokshof (Uddel), Sulvalda (Loenen),
Schatkamer van zuid.
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Terugkomend op de belangrijkste aandachtspunten die onze stakeholders in 2015 hebben
meegegeven, zijn de volgende hoofdpunten te melden:
A. Vergunninghouders (vluchtelingen):
De corporaties hebben met de gemeente de aanpak huisvesting vergunninghouders verder
uitgebouwd. De versnelling van de nieuwbouw t.b.v. vergunninghouders is gedeeltelijk
gelukt. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van meerdere
vergunninghouders in één woning. Dit was met name bedoeld voor jonge
vergunninghouders.
B. Passend toewijzen & betaalbaarheid:
Door de nieuwe regels rond passend toewijzen komen minder woningen beschikbaar voor de
primaire doelgroep. Om hierin tegemoet te komen hebben de corporaties voor een deel van
de woningen de huren verlaagd. In 2016 zijn de effecten gemonitord. De conclusie was dat
de huurverlaging effect heeft gehad, waardoor de slaagkans van de primaire doelgroep niet
al te hard is gedaald.
C. Eigen kracht & draagkracht buurten:
In 2016 is in het Staatsliedenkwartier onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de buurt.
Het is nog lastig om mogelijkheden te vinden om de leefbaarheid echt te beïnvloeden. Eén
van de aspecten, van belang voor de woonbeleving, is de kwaliteit van de woning. Hier wordt
door de corporaties extra op gestuurd.
D. Duurzaamheid & bedrijfsleven:
Duurzaamheid is een belangrijk thema. Alle corporaties streven naar een zo hoog mogelijke
inzet op duurzaamheid. De corporaties hebben hun ambities flink opgeschroefd. Het streven
is naar gemiddeld label B te komen.
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Rondetafels

Net als in 2013 en 2015 hebben we dit jaar weer gewerkt met kleine groepen rond de tafel. Hierdoor
hebben we een goed gesprek kunnen voeren met onze stakeholders. Dit gebeurde aan de hand van
actuele thema’s:

A. Kwetsbare buurten
B. Duurzame toekomst

A. Kwetsbare buurten

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn we in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan. Eén
voorbeeld betrof het optreden van de politie, waar met veel overmacht werd opgetreden bij een
appartementencomplex. Een ander voorbeeld betrof de verzamelzucht van een huurder in een
woning, hierdoor is er sprake van vervuiling en overlast.
De kernvraag is iedere keer: Hoe moet de corporatie hiermee omgaan?
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De deelnemers gaven ons de volgende tips en aanwijzingen mee:
-

-

-

-

Spreiding en samen wonen:
o Probeer zwakke huurders te spreiden om buurten gezond en veerkrachtig te houden.
o Zorg als corporaties voor meer flexibiliteit in het wonen, zorg voor een gevarieerder aanbod,
zorg voor meer creativiteit bij de toewijzing.
o Leefstijlen kunnen botsen, ga daarom meer groeperen. Alleen mixen op plekken waar dat
kan.
o Ontwikkel ook groepsgewijs zelfstandig wonen, als dat past bij een doelgroep.
o Als mensen minder bang zijn, elkaar kennen, zijn ze meer verdraagzaam: zet dus in sociale
cohesie (welzijnswerk!) en goede communicatie.
o Erken dat mensen meer op zichzelf zijn en verwacht dus niet teveel van het ‘netwerk’.
Samenwerking:
o Werk samen met de zorginstelling, trek samen op. De problematiek kan alleen gezamenlijk
worden aangepakt, ketenbenadering.
o Zorg voor een geleidelijke overgang naar zelfstandig wonen. Zacht laten landen door
woonbegeleiding.
o Vervul een brugfunctie tussen zorgverleners en huurder en omwonenden.
o Het is een maatschappelijke zoektocht naar verdraagzaamheid. Hiervoor is een duidelijk rol
weggelegd voor overheid en politie.
o Maak gebruik van bestaande groeperingen, verenigingen, vrijwilligers, bewonerscommissies.
Signaleren en doorverwijzen:
o Pak de preventieve rol door te signaleren en door te verwijzen naar andere instanties, want
er is sprake van sociaal economische problematiek.
o ‘Hamer’ bij de zorginstelling op goede diagnose en daarmee dus een goede behandeling. Daar
ligt de kiem bij het voorkomen van heel veel problemen, zeker bij dubbeldiagnostiek.
o Teruggang naar de instelling is niet goed geregeld, dat haalt het vertrouwen van bewoners
onderuit.
Zelf doen:
o Zorg voor respijt, time out als het niet goed gaat, probeer ontruimingen hiermee te
voorkomen.
o Zorg voor ‘reuring’: kunstenaars, creatieve beroepen, ondernemers bij elkaar. Werk met
ondernemers samen, zorg samen voor een gezonde leefomgeving.
o Probeer de problemen in buurten en complexen zo klein mogelijk te houden, zit er dus dicht
op zodat je snel kan ingrijpen (inzet complexbeheerders).
o Breng de schade in woningen die door overlastgevers wordt gemaakt, apart in beeld, laat zien
wat de extra kosten zijn.
o Corporaties gaan ‘redden’: laat het ook vooral mis gaan, zodat de problemen zichtbaar
worden, ga eerder naar een advocaat, doe aangifte, niet toedekken in ieder geval.
o Maak gebruik van gedragsaanwijzingen, volg de jurisprudentie op het gebied van gedwongen
innemen van medicijnen (belangrijke oorzaak van daar waar het mis gaat).

Samenvatting tips en aanwijzingen:
1. Betrek vrijwilligers/introductie/zachte landing/buurtvader-moeders
2. Wijs mensen op hun eigen verantwoordelijkheid, geef duidelijke ‘spelregels’ mee; 3 x OEI is
DOEI. Maak gebruik van de ‘gedragsaanwijzing’.
3. Regierol in ketensamenwerking bevorderen (SWT+); meer samenwerken, liefst op buurt- of
straatniveau. Zorgversnippering zien te voorkomen.
4. Buurtbeheerders moeten blijven
5. Flexibeler aanbod: moeten alle mensen bij elkaar wonen. Voor sommige werkte het, voor
ander niet. Kijk naar het belang van de cliënt. Grote concentraties van mensen met zorg zien
te vermijden.
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6. Sociale samenhang helpt om mensen welkom te laten voelen.
7. Stoppen met redden, wijs op eigen verantwoordelijkheid. Actief ondersteunen. Laat de buurt
helpen, zodat de slaagkans groter wordt. Bewoners geven zelf een ‘warm welkom’.

Duurzame toekomst

Aan de ronde tafel hebben we met elkaar gesproken over onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid t.a.v. de duurzame toekomst. Allereerst is een korte inleiding gegeven over de
afspraken die binnen de corporatiesector met de overheid zijn gemaakt n.a.v. het klimaatakkoord
(Parijs), een wereldwijde verantwoordelijkheid.
De corporatiesector heeft afgesproken haar bezit te verduurzamen, met de concrete afspraak
gemiddeld label B in 2021. De Apeldoornse corporaties hebben dit met de
huurdersbelangenverenigingen en de gemeente bekrachtigd in de prestatieafspraken 2018.
Aanvullend hebben we met elkaar afgesproken dat we in 2018, ondersteund door onze
brancheorganisatie, een routeplanner maken op weg naar een Co2 neutrale voorraad in 2050.
Daarmee zal modelmatig gewerkt worden op basis van de nodige aannames. Onderweg zullen we
diverse dillema’s met elkaar verkennen. In de inleiding is een toelichting gegeven op begrippen als:
energie prestatie coëfficiënt (EPC), Bijna Energie Neutraal (BENG), energieneutraal, Nul op de meter
woning (NOM) en Co2 neutraal. Ook is door elke corporatie een toelichting gegeven op een actueel,
recent project, met aandacht voor de doelstelling, realisatie en dillema’s welke we in projecten
tegenkomen. Gepresenteerd zijn: de renovatie van de laagbouwwoningen in de Rivierenbuurt, De
grootschalige zon PV op de Adelaarslaan en Aristotelesflats, de renovatie van de appartementen aan
de Faustraat en de renovatie van de eengezinswoningen aan de Hackfortweg.
Vervolgens zijn we op basis van de inleiding (ervaring van de corporaties) en ervaring van onze
gasten in gesprek gegaan over de vraag:
Wat wilt U ons eind 2017 meegeven (input) voor de duurzame toekomst van Apeldoorn en het op
te stellen duurzaamheidsbeleid van corporaties in 2018?

De volgende punten zijn ons aangedragen of geadviseerd.
-

Huurders:
o Betrek de huurderorganisaties bij projecten. Zij kunnen verder kijken dan de huidige huurder,
zij kunnen ook meedenken voor de toekomstige huurder.
o Maak bewoners bekend met energiecoaches.
o Communiceer duidelijk over plannen en de uitvoering.
o Help bewoners bij renovaties, zeker als ze (tijdelijk) moeten verhuizen.
o Gedragsbeïnvloeding --> ander taalgebruik per doelgroep.
o Zorg voor bewustwording bij burgers in het algemeen en kijk naar mogelijkheden binnen het
onderwijs.
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o

Betrek onderwijs, zorg voor lespakketten (is reeds eerder ontwikkeld door deA) en
continuïteit hierover in het onderwijs.

-

Samenwerking:
o Werk mee aan initiatieven van zorgorganisaties/ onderzoek investeringscapaciteit.
o Werk mee aan initiatieven van zorgorganisaties om bijv. te investeren in zonnepanelen op
‘onze’ panden. Regiefunctie bij de corporatie bij diverse huurders/doelgroepen in complex.
o Meer onderling samenwerken : stimuleer dat de corporaties in Apeldoorn samen gaan
werken om hun opgave uit te voeren, bijv. gezamenlijke inkoop en uitvoering van projecten
in vergelijkbare woningen;
o Lokale politiek landelijk inzetten om investeringscapaciteit corporaties te vergroten.
o Besteed de opgave niet uit. Blijf betrokken als corporatie.

-

Particulieren:
o Biedt particulieren ook duurzaamheidsmaatregelen aan.

-

Techniek:
o Focus op integraliteit omgeving, kijk ook naar hybride oplossingen.
o Kwaliteit binnenklimaat: aandacht voor luchtkwaliteit en temperatuur.
o Bij isolatie aandacht voor geluid (Lelystad).
o Bij innovatie aandacht voor Co2 binden.
o Collectieve energie oplossingen warmtenet/zonnepanelen velden.
o Onderzoeken loskoppelen energienet? (aardgas)
o Nieuwbouw altijd energieneutraal. In de nieuwbouw lat hoog leggen.
o Start met labels slechter dan C = grootste financiële voordeel bewoner.
o Gemeentelijke regie op energietransitie, warmtebronnen.
o Aandacht voor technologische ontwikkelingen.

-

Financieel:
o Hou het realistisch en betaalbaar.
o Begin waar het echt moet en financieel verstandig is.
o Goedkoop of groen?
o Het gaat gewoon geld kosten: accepteren!
o Heb aandacht voor veranderende fiscale regimes.
o Kijk naar Total cost of ownership (ook ecologisch).
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Vervolg
De aandachtspunten van onze stakeholders vormen waardevolle input voor onze volkshuisvestelijke
opgave in Apeldoorn. De corporaties nemen de aandachtspunten, adviezen en tips mee in het
gezamenlijke beleid en de prestatieafspraken. Wij danken al onze stakeholders voor hun bijdrage aan
onze volkshuisvestingsopgave.
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Bijlage: sheets rondetafelconferentie terugblik en vooruitblik
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