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actua I isatie 2023-2024

Inleiding

Op basis van het gemeentelijke woonbeleid (Nota Wonen 2019) en de strategische doelstellingen
van Vivare hebben de gemeente Renkum, Vivare en de Renkumse Huurders Vereniging (RHV)
prestatieafspraken gemaakt voor 2023 en 2O24.

In de lijn van de herziene Woningwet 2015 worden de prestatieafspraken nu om het jaarof om de
twee jaar vernieuwd, en jaarlijks nog wel getoetst aan het'bod'van Vivare. Dit bod bestaat uit een
activiteitenoverzicht waarin Vivare duidelijk maakt wat haar bijdrage is aan de uitvoering van het
lokale volkshuisvestingsbeleid. De RHV en gemeente hebben hun reactie gegeven op dat'bod'.

Lopende zaken/succesvolle afspraken
Niet alle afspraken tussen partijen krijgen een plek in de prestatieafspraken. Lopende afspraken die
goed werken hebben immers geen bijzondere aandacht nodig. Deze lopende afspraken, die zijn
opgenomen in de bijlage bij deze afspraken, worden gemonitord om te kunnen vaststellen of ze
goed blijven werken.

De essentie van prestatieafspraken is dat ze aanvullend zijn op de lopende (en succesvolle) zaken

Drie thema's
In deze prestatieafspraken wordt de gezamenlijke ambitie integraal uitgewerkt in drie thema's

L Beschikbaarheid en Betaalbaarheid
2, Kwaliteit en Duurzaamheid
3. Leefbaarheid & Wonen-Zorg

Een integrale aanpak van deze thema's is essentieel. De hierna beschreven prestatieafspraken
staan niet op zichzelf , maar hebben belangrijke raakvlakken met elkaar maar ook met de reeds
lopende (succesvolle) zaken.
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1, Beschikbaarheid en Betaalbaarheid

Inleiding

Vivare, gemeente Renkum en RHV willen er zijn voor iedereen die niet zelfstandig in zijn of haar
huisvesting kan voorzien. Het is daarom van belang dat er voldoende passende woningen
beschikbaar zijn voor mensen met een relatief laag inkomen, Voor nu en in de toekomst. Bij de
planning van deze opgave werken de Renkumse paftijen nauw samen met de regionale partners.

Prestatieafspra ken 2023-2024

1. Programma wonen en nota Grondbeleid, In de eerste twee kwartalen van 2023 stelt de
gemeente het programma Wonen en de nota Grondbeleid op. Vivare en de RHV leveren input
voor de onderwerpen die voor hcn rclcvant zijn. Het regionaal woningmarktonderzoek is

belangrijke input.
a, Het programma Wonen 2023 geeft richting aan de prioriteiten van nieuwbouw. Bij

nieuwe (uitbreidings-)locaties is specifiek aandacht voor een aantal groepen zoals
senioren, lage middeninkomens of begeleid wonen,

b. Het programma Wonen geeft richting voor doorstroming op de woningmarkt. Na het
vaststellen van het programma Wonen werken de RHV, Vivare en de gemeente samen
aan een actieplan doorstroming. Dit plan voeren we uit in 2024. Het actieplan richt zich
onder andere op voldoende beschikbare woningen voor senioren en het wegnemen van
belemmeringen om te verhuizen.

c. In de nota grondbeleid wordt nader ingegaan op de wijze waarop sociale woningbouw
een plek krijgt in de ontwikkelingen, onder andere door uitgangspunten te formuleren
voor het aandeel sociaal in de projecten, de sociale grondprijs en eventuele
fondsvorming, mocht dat aan de orde zijn, Nadere afspraken hierover worden gemaakt
bij het opstellen van de nota grondbeleid.

d. Voor de verschillende onderdelen is het uitgangspunt dat landelijk en regionaal
woonbeleid (o.a, Woondeal) gevolgd wordt bij het maken van afspraken hierover.

2. Realisatie vastgoedprojecten en sociale huurwoningen. Partijen zetten in op de realisatie
van 300 sociale huurwoningen in de periode tot 2030, waarvan er circa 50 in de periode tot en

met 2025 worden gerealiseerd. Vivare en de gemeente geven prioriteit aan deze opgave en

zorgen voor beschikbaarheid van voldoende personele inzet.
a. De gemeente zet op locaties in eigendom van ontwikkelaars ook in op de ontwikkeling

van sociale huur. Door middel van een doelgroepenverordening en duidelijke kaders zet
de gemeente de toegelaten instelling in een stevige positie, zodat de kostenbeheersing
al vroeg in het project ingezet kan worden.

b. Paftijen zien de volgende kansrijke locaties, waar naar we gezamenlijk onderzoek doen
en toewerken naar afspraken over nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Proiect Resultaten in 2O23 en 2O24
Moviera, Oosterbeek In 2O23 komt Vivare met de ontwikkelaar tot een

overeenkomst m,b.t. 12 sociale huurwoninoen.
Don Boscoweq, Renkum In 2023 start de bouw
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Groeneweg, Renkum In 2023 doet Vivare een studie naar

toekomstscenario's van het oude groen

kruisqebouw,

Scholenstrip Bram Streeflandweg In 2023 werken de gemeente en Vivare samen

aan een deel sociale huurwoningen in de

scholenstrip in aansluiting op het vigerende
beleid.

Het aandeel sociale huur en het PvE van Vivare
kan als input dienen voor de tender in 2023-
2024.

Overdal, Oosterbeek Vivare onderzoekt in 2O23 of er een businesscase
is om seniorenwoningen te ontwikkelen op grond

van Vilente. De gemeente stelt ambtelijke
capaciteit beschikbaar; het gaat om intake,

meedenken over stedenbouwkundige,

verkeerskundige en planologische

randvoorwaarden. De businesscase is voor Vilente
en Vivare.

Rabobank, Oosterbeek Ontwikkeling van de locatie voorlopig on hold, Bij

het opstarten van deze ontwikkelingen zal in een
vroeq stadium qesproken worden met Vivare.

De Hes, Oosterbeek De gemeente heeft conform gemeentelijk beleid

ingezet op de realisatie van een woningen in het
sociale segment waaronder sociale huur, De

aantallen sociale huur zijn nu niet bekend. De

ontwikkelaar en Vivare werken in 2023 aan een
intentieovereenkomst voor de bouw van sociale
huur in de ontwikkeling van de nieuwe HES. De

gemeente brengt Vivare in contact met de

ontwikkelaar,

Pietersbergseweg, Oosterbeek Vivare onderzoekt met de gemeente

verschillende toekomstscenario's voor de hoek

van de Pietersberqseweq en de Utrechtseweq.
Pro Persona, Wolfheze Vivare en de gemeente voeren in 2023 en 2O24

minimaal 4 keer overleg over de

ontwikkelstrategie van het Pro Personaterrein om

te onderstrepen dat de ontwikkeling minimaal
30o/o sociale huurwoningen of sociale

koopwoningen (Wondeal) behelst, Vivare wil,
indien moqelijk, hierin een actieve rol vervullen,

Al bert Schweizerschool,

Goudsbloemstraat Renkum

Ontwikkeling van de locatie voorlopig on hold, Bij

het opstarten van deze ontwikkelingen zal in een

vroeq stadium qesproken worden met Vivare,
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3. Tijdelijke woningen. Gemeentelijk uitgangspunt is de realisatie van 100 tijdelijke woning de
komende vier jaar, Het plan van aanpak tijdelijke woningbouw wordt door gemeente opgesteld
in Q1 van 2023. Daarin, of in de uitwerking van dit plan van aanpak worden ook mogelijke
locaties genoemd. Locaties zijn nu nog niet bekend. In 2023 wordt gestreefd naar een

businesscase voor minimaal één locatie met sociale huur in samenwerking met Vivare.

4. Woonwagenstandplaatsen, De gemeente heeft in 2020 de behoefte voor nieuwe
woonwagenstandplaatsen in kaart gebracht. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is

aan een beperkte uitbreiding van het aantal standplaatsen. In2O23 wordt door de gemeente
onderzocht of er mogelijkheden zijn en of tot uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt
overgegaan.

5, Beschikbaarheid voor jongeren (tot 27 jaar). In 2023 wordt de maatregel vooftgezet om
15o/o van de woningen via loting aan te bieden (voor jongeren ondcr 27)zodatjongeren een
grotere slaagkans hebben, Vivare zet deze maatregel door. Vivare en gemeente evalueren in

2023 hoe de slaagkans van jongeren onder 27 uitde gemeente zich ontwikkelt. Als de

slaagkans afneemt neemt Vivare maatregelen om de slaagkans minimaal gelijk te houden aan

2021 bijvoorbeeld door meer woningen aan te bieden via loting,

2. Kwaliteit en Duurzaamheid

Inleiding
Vivare en de gemeente Renkum werken actief aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de
bestaande voorraad.

In Renkum zetten we alle zeilen bij om onze duurzaamheidsambities waar te maken. Vivare heeft
de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. De gemeente wil klimaatneutraal zijn in 2040, Om dit
te bereiken zetten we samen in op de verduurzaming van woningen. Ook moeten woningen en
wijken aangepast worden om weersextremen op te vangen en de biodiversiteit te vergroten, Tot

slot willen we hergebruik van materialen (circulair bouwen) stimuleren, net zoals duurzame
mobiliteit, Dit alles brengt kosten met zich mee. Duurzaamheidmaatregelen zijn niet alleen als
kostenpost te beschouwen, het levert maatschappelijk veel op: minder energieverbruik, een lagere
energierekening, verhoogd wooncomfort voor de huurder; het draagt bij aan het tegengaan van de
klimaatverandering, minder overlast bij hoosbuien en hitte, en zorgt voor meer biodiversiteit, We

gaan uit van de mogelijkheden en zoeken naar creatieve oplossingen en subsidiemogelijkheden.

Prestatieafspraken 2íJ23-2024

6, Aanpak energiearmoede. De aanpak energiearmoede hoort ook bij de aanpak armoede en
het voorkomen van (oplopen) schulden. Vanuit de SPUK-regeling is er bij de gemeente geld
beschikbaar gekomen voor de aanpak energiearmoede, Vivare heeft in 2022 een Plan van
Aanpak energiearmoede vastgesteld en is gestart met de uitvoering.

a, De gemeente is in gesprek met de Energiebank Arnhem e.o. met de bedoeling een
samenwerking aan te gaan. Lokaal worden er dan vrijwilligers gezocht die vervolgens
door de Energiebank getraind worden om huishoudens te adviseren over
energiebesparende maatregelen, Volgens plan start de gemeente in bepaalde wijken
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waar veel energiearmoede is met een huis-aan-huisaanpak, De gemeente doet een

aanbod om kleine maatregelen te installeren en geven voorlichting en advies aan de

bewoners. Daarnaast wil de gemeente ook een intensieve aanpak inrichten, waarbij
nog meer de focus ligt op structurele gedragsverandering. Vanwege de vele
huishoudens met een urgent probleem, ontwikkelt de Energiebank momenteel ook een
g roepsgerichte aanpa k.

b, Vivare werkt actief mee aan het matchen van huurders aan de energiecoaches zodat
hun advies daar terecht komt waar dit het hardst nodig is. Vivare werkt aan een plan

hoe ook kleinschalige aanpassingen aan de woning gedaan kunnen worden. Dat kan

bijvoorbeeld door een bewonersbedrijf of klussendienst. Vivare onderzoekt in het eerste
half jaar hoe dit kan in de gemeente Renkum.

c. Vivare zet eigen medewerkers in om bewoners van een sociale huurwoning met een E,

Fof G label met kleine maatregelen te helpen (denkaan radiatorfolie ed.). De

gemeente wil met hun aanpak hierop aansluiten, en onderhouden daarom nauw
contact met Vivare,

d. De RHV informeert de huurders actief over de mogelijkheden die mensen hebben over
de inzet van de energiecoach en de andere maatregelen die er ingezet worden.

7, Transitievisie warmte/wijkuitvoeringsplan. Vanuit de transitievisie warmte stelt de
gemeente in 2023 en 2024 voor de volgende wijken waar Vivare bezit heeft een
wijkuitvoeringsplan (WUP) op. Een WUP is een verdiepingsslag op de Transitievisie Warmte die
met alle belanghebbenden gemaakt wordt om de energievraag van de woningen in een wijk
flink naar beneden te krijgen en uiteindelijk de wijk aardgasvrij te maken.

a. Stenen Kruis Oosterbeek,
b. Heveadorp,

c. Fluitersmaat Renkum.

De gemeente leidt dit proces en Vivare is partner. In het WUP beschrijven de gemeente en

Vivare hoe de sociale huurwoningen naar verwachting verwarmd zullen worden en in welke
stappen Vivare de nodige energetische maatregelen doet, Onderdeel van de energetische
maatregelen zijn het verbeteren van de verwarmingsinstallaties, Vivare heeft voor het opstellen
van een route voor het vervangen van CV-installaties voor bijvoorbeeld hybride warmtepompen
duidelijkheid nodig over de toekomstige warmteinfrastructuur van de gemeente (transitievisie
warmte),

B, EFG-labels. In de Nationale Prestatieafspraken (juni 2022) is afgesproken dat de corporaties
uiterlijk in2O28 alle woningen met een E-, F- of G-label uit de sector heeft laten verdwijnen,
met uitzondering van monumenten en voor sloop en/of verkoop aangemerkte woningen. Vivare
ondersteunt deze ambitie. De aankomende jaren wordt daarmee extra ingezet op de woningen
die het slechtst geïsoleerd zijn. Op dit moment is Vivare bezig met een routekaart voor het
wegwerken van de EFG labels. In de eerste helft van 2023 presenteed Vivare in welke volgorde
en met welke aanpak alle woningen in de gemeente in voor 2029 minimaal een label D hebben.
En welke uitzonderingen er eventueel nog overblijven. De routekaart is een indicatie voor de
gekozen aanpak.
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9, Groot Onderhoud. Vivare werkt door aan een aantal Groot Onderhoud projecten waarbij
direct ook zoveel mogelijk toegewerkt wordt naar de isolatiestandaard. ln 2O23 en 2024 gaaï.

het om de volgende projecten in uitvoering:
Waterweo 66 woninqen

Mecklenburq 53 woninqen

Ds Gewinweo 46 woninqen

Totaal 165 woningen

Daarnaast werkt Vivare aan de voorbereiding van Groot Onderhoud aan de Frisoflat met een

oplevering in 2025.

10. Zonnepanelen. Vivare biedt zonnepanelen aan bij alle woningen die Groot Onderhoud krijgen
in 2023 en 2024 waar dit technisch mogelijk is, Daarnaast rondt Vivare in 2023 het project af
waarbij een deel van de huurders zelf aan konden geven of ze panelen op hun woning willen,
Daarmee hebben ruim 200 huurders in de gemeente zonnepanelen,

11, Vergroenen en verduurzamen tuinen. Vergroenen en verduurzamen van tuinen is een

belangrijk thema, Vivare gaat faciliterend om met huurders die hun bestaande woning willen
afkoppelen of anderszins willen aanpassen met het oog op een veranderend klimaat. Vivare en
gemeente maken in 2023 een flyer voor alle huurders hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een

meer klimaatadaptieve tuin, Afstemming wordt gezocht met de gemeentelijke inspanningen op
dit gebied, gericht op álle Renkumse inwoners en daarmee ook op huurders van Vivare.

12. Hitte, wateroverlast en biodiversiteit. Vivare wil bij groot onderhoudsprojecten gebruik
maken van meekoppelkansen op het gebied van hitte en wateroverlast en wil daarnaast de

biodiversiteit vergroten. De gemeente wil in de openbare ruimte bij betreffende projecten
zoeken naar mogelijkheden om verder te vergroenen, schaduw te creëren (hitte aanpakken) en

de biodiversiteit te vergroten. In 2023 en 2O24 scannen Vivare en de gemeentelijke
afkoppelcoach alle projecten/initiatieven op kansen op het gebied van het afkoppelen. In 2023
doet Vivare bij een project waar groot onderhoud plaatsvindt een pilot om regenwater beter
vast te houden rond de woningen. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor afkoppelen
onderzocht bij een project in voorbereiding is (Frisoflat), zodat ervaring wordt opgedaan met
hoe afkoppelen van regenwater vanaf het begin kan worden meegenomen in een project.
Uitvoering van dit project is in 2025 voorzien.

3, Leefbaarheid & Wonen-Zorg

Inleiding
Vivare en de gemeente Renkum vinden leefbare wijken de norm. Onder een leefbare wijk verstaan
partijen 'een wijk waar een goede balans is tussen draagkracht en draaglast, een omgeving die
gezond, schoon, heel en veilig is en waar het voor iedereen prettig wonen is'.

Met de toenemende vergrijzing in de gemeente en de veranderende rol in de maatschappelijke
opvang staat het Wonen en Zorg-thema steeds prominenter op de agenda, In 2023 en 2024
werken we op basis van een nieuwe Woonzorgvisie aan een gezamenlijke agenda op het gebied
van wonen en zorg zodat we in de gemeente voldoende passende woonplekken hebben voor
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bewoners met een zorgvraag en zodat we de juiste (sociale)infrastructuur bieden aan deze
bewoners.

Zowel bij leefbaarheid als wonen en zorg is een integrale en gebiedsgerichte werkwijze
noodzakelijk evenals het gezamenlijk optrekken van het Ruimtelijk en Sociaal Domein,

Prestatieafspraken 2íJ23 en 2O24

13. Woonzorgvisie, Vanaf 1 januari 2024 geldl de nieuwe woonzorgvisie van de gemeente

Renkum, In2O23 wordt deze visie opgesteld, aan de hand van een analyse naar de huidige en

toekomstige woonzorgbehoefte per aandachtsgroep. De woonzorgvisie van de gemeente en de
wijkplannen van Vivare worden op elkaar afgestemd om toekomstbestendig te kunnen bouwen
en te waken voor een evenredige verdeling van zorgbehoevende over de gemeente, De

gemeente neemt hier de regierol in en Vivare wordt nauw betrokken, evenals de zorgpartijen.

Op basis van de woonzorgvisie evalueren de gemeente en Vivare in Q4 2023 in hoeverre de

huidige afspraken rondom maatwerkwoningen en levensloopbestendige woningen voldoende
ruimte bieden om te voldoen aan de behoeften van de aandachtsgroepen. Eventuele acties
worden in 2024 uitgevoerd. We kijken specifiek naar:
a. het uitbreiden van het'Convenant Uitstroomafspraken: van beschermd wonen naar

zelfstandige woonruimte', zodat meer doelgroepen voor deze regeling in aanmerking
komen;

b. meer complexen labelen als levensloopbestendig en/of 65+ complex;
c. aanvullende afspraken maken omtrent de rolstoeldoorgankelijkheid en -toegankelijkheid

van nieuwbouw op basis van behoefte.

14. l0-jaren plan kwetsbare buurten, Het project kwetsbare wijken wordt gecontinueerd in

2023, Dit project heeft ons geleerd dat er een langdurige aanpak noodzakelijk is om de

leefbaarheid van kwetsbare buurten te verbeteren. In 2023 onderzoekt de gemeente wat er
noodzakelijk is om de leefbaarheid op langer termijn te verbeteren en stelt een meerjarenplan
op vanuit een integraal perspectief (ruimtelijk, sociaal & veiligheid). Vivare draagt bij aan het
onderzoek en ondersteunt in het opstellen van het meerjarenplan. De uitvoering van het
meerjarenplan start Q1 van 2024.

15. Wijkplannen Vivare. Vivare werkt voor de kernen van de gemeente Renkum in 2023
wijkplannen uit, Wijkplannen gaan over veerkrachtige in de wijk en geven Vivare daarnaast
richting aan de opgave voor beschikbaarheid, leefbaarheid en wonen-zorg. In de wijkplannen
gaat Vivare ook in op de inzet van sociaal cement per wijk, Om de veerkracht in de wijken te
verbeteren benut Vivare (een deel van) de wettelijk vrije toewijzingsruimte (15o/o) zoals die in
de Herziene Woningwet is benoemd. Vivare en gemeente bespreken de wijkplannen in de
werkgroep ruimte en werkgroep leefbaarheid.

16. Wmo-convenant. De gemeente Renkum en Vivare maken gezamenlijk afspraken over de
uitvoering van woningaanpassingen en het effectief matchen van nieuwe bewoners bij reeds
aangepaste woningen in een convenant. De samenwerkingsafspraken worden uiterlijk in Q2
2023 geformaliseerd tussen de gemeente en Vivare.
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17. Huisvesting statushouders. De gemeente en Vivare zien in 2023 en2024 een grote opgave
om samen te werken aan de oplopende taakstelling voor huisvesting van statushouders.
Minimaal vier keer per jaar voeren Vivare (Senior Klantconsulent) en gemeente (projectleider
opvang) overleg over taakstelling en de uitstroom van de tussenvoorziening, Afspraken over de
uitstroom Tussenvoorziening liggen vast in een aparte overeenkomst.

18. Vroegsignalering. In navolging van de landelijke prestatieafspraken wordt QI2024 gestart
met de evaluatie van het landelijke convenant vroegsignalering en de samenwerking op het
gebied van schuldhulpverlening. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor mogelijkheden tot
intensivering van de samenwerking. De gemeente neemt hier toe het initiatief,

PRESTATI RAKEN VIVARE.GEMEENTE RENKUM-
actua 3-2024

ber 2022

Mevr. D. van Bentem
Wethouder gemeente RenkumBestuurder
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Bijlage 1: Lopende werkzaamheden

Vivare heeft streefhuurbeleid vastgesteld. lndien alle woningen opnieuw verhuurd zouden worden dan ziet de
verdeling van de huurwoningen over de verschillende huurklassen er als volgt uit:

Cijfers Renkum

Stand van

zaken per

novembe1202L

in%

Absolute

a anta llen.

Streefhu u rbeleid

2O2tin%

Streefh u u r-be leid

in absolute

aantallen.

Aantal zelfstandige

woningen
2806 2806

Huurklasse 1a 9% 255 1,4% 379

1b1

rb2
Huurklasse

24% 669 27% 763

48% 1346 30% 851

Huurklasse 1c 9% 24r 6% 177

Huurklasse 2 9% 249 19% s22

Vivare Select 2% 46 4o/o 1.14

1. Vivare hanteert de huursombenadering. Hierbinnen streeft Vivare langjarig, bij
gelijkblijvende omstandigheden (waaronder wet- en regelgeving) naar een inflatievolgende
huurverhoging. Deze uitgangspunten worden jaarlijks, met in acht name van het
streefhuurbeleid, verder geconcretiseerd in het proces van huurverhoging waarbij de HVR
het adviesrecht heeft,

2. Eventuele huurverhoging vindt alleen plaats bij mutatie, woningverbetering en jaarlijkse
huurverhoging. Streefhuur is bij mutatie het leidende principe, Is de huidige huur lager dan
streefhuur dan wordt de huur verhoogd, is de huidige huur hoger dan de streefhuur dan
wordt de huur verlaagd naar streefhuur.

3, Vivare ondersteunt huurders vroegtijdig bij het voorkomen van huurachterstanden, Vivare
biedt maatwerk aan huurders die door plotselinge inkomensdaling in de knel komen. Vivare
bespreekt met deze huurders de verschillende oplossingsmogelijkheden. In specifieke en
urgente situaties is het mogelijk om de huur (tijdelijk) te verlagen.

4. De gemeente biedt hulp aan mensen met schuldproblemen door bijvoorbeeld te
bemiddelen bij het treffen van een betalingsregeling met de schuldeiser of een
budgetoverzicht op te stellen.

5, De RHV informeert de huurders over mogelijkheden van huurtoeslag en de jaarlijkse
huurverhoging. Dit doet zij zowel aan individuele huurders als aan leden gezamenlijk via
informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en website.

6. Gemeente en Vivare zetten Lokaal Maatwerk in om specifieke complexen bij de daarvoor
bestemde doelgroep te krijgen. Daarbij gaat het in elk geval om woningen die expliciet
bedoeld zijn en toegankelijk zijn (gemaakt) voor senioren of mensen die slecht ter been
zijn, Inzet van Lokaal Maatwerk mag de verhuurbaarheid van deze complexen niet onder
druk zetten. Mocht dit wel zo zijn, treedt Vivare in overleg met de gemeente en de RHV
over mogelijke aanpassing van deze afspraak.

7, Vivare draagt bij aan de taakstelling huisvesting statushouders naar rato van haar aandeel
in de sociale huurvoorraad binnen de gemeente Renkum. Vivare heeft daarbij oog voor het
maatschappelijk draagvlak, Als het maatschappelijk draagvlak onder druk komt te staan,
dan overleggen Vivare en Gemeente over maatregelen zoals:

a, Meerdere statushouders in een woning versnelling van geplande nieuwbouw
waardoor meer doorstroming ontstaat
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b. Inzet semi-permanente woningen
c. Transitie bedrijfsonroerend goed
d. Maatwerk voor minderjarige statushouders als ze meerderjarig worden
e. Flexibelere verdeling statushouders tussen de gemeenten

B. Gemeente en Vivare hebben werkafspraken gemaakt over de uitstroom uit beschermd en
begeleid wonen.

9. Vivare brengt geen andere woningen naar Vivare-Select, dan benoemd in de lijst daeb/niet-
daeb (d,d. 2B-LI-2OI6 als onderdeel van het splitsingsvoorstel d.d. 11-10-2016), tenzij de
huurdersvereniging hiermee akkoord is, Uitgangspunt is dat er voldoende woningen
behouden blijven voor de sociale huursector,

10. Voor de schaarse gemeentelijke locaties of als ontwikkelaars met nieuwe plannen komen,
bespreekt de gemeente de plannen met Vivare en brengt mogelijkheden voor sociale huur
onder de aandacht.

11. De gemeente hanteert voor sociale huurwoningen een vaste grondprijs. Vivare wenst de
grondprijs te kunnen bespreken vanuit de haalbaarheid van projecten voor onder andere
bijzondere doelgroepen of woningen die vooruitstrevend zijn op het gebied van
duurzaamheid.

12. De gemeente werkt actief mee aan nieuwbouwinitiatieven in de sociale huur, zodat het
mogelijk is meer te differentiëren in wijken met veel sociale huurwoningen en de sociale
woningvoorraad op peil te houden,

13. Vivare en gemeente stemmen met elkaar af met als resultaat een planning voor
wijkverbetering waarbij werkzaamheden aan complexen en infrastructuur op elkaar
aansluiten.

14. Bij nieuwbouw kiest Vivare altijd voor hang- en sluitwerk dat voldoet aan politiekeurmerk.
Bij Groot onderhoud staat veiligheid en degelijkheid ook centraal, maar politiekeurmerk
niet standaard, Per project bepalen we of het mogelijk is om het keurmerk te realiseren.

15, Vivare doet in 2023 voor alle appartementencomplexen in de gemeente Renkum een quick
scan op brandveiligheid. Op basis van de prioritering die daaruit komt volgt een uitgebreide
brandscan en een gefaseerd programma met maatregelen vanaf 2023.

16. Gemeente spant zich in om subsidies bij andere overheden te verkrijgen om de
woningvoorraad toekomstbestendiger te maken. Dit geldt niet alleen voor bestaande
woningvoorraad, maar ook voor eventuele nieuwbouw en herstructurering initiatieven.

17. De RHV zorgt, in samenwerking met Vivare en gemeente, voor voorlichting aan haar
achterban bij groot onderhoud en herstructurering,

18, Gemeente zorgt dat mensen die vanuit een kwetsbare situatie in een nieuwe
woonomgeving komen passende begeleiding krijgen, zodat deze mensen hun leven weer
kunnen oppakken.

19. Gemeente en Vivare nemen deel aan het project buurtbemiddeling, hierin werken
woningcorporaties en gemeenten samen.

20. Huurders zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden voor woningaanpassingen.
Partijen spannen zich in om huurders op een goede manier te informeren en op de juiste
manier door te verwijzen.

21, Vivare sluit zich net als de gemeente aan bij Operatie Steenbreek. Met concrete acties rond
afkoppelen, ontstenen en vergroenen worden huurders actief betrokken worden bij de
vergroening van huis en tuin.

22. Gemeente en Vivare sluiten samen aan op plannen binnen de regio over de aanpak voor
het tegengaan van vervuilde en verwaarloosde woningen. Het is van belang om daarbij de
juiste netwerkpartners aan te haken en samen doelen te stellen om te komen tot een
goede aanpak.
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Bijlage 2: Procedure prestatieafspraken

Overleg

De gemeente, Vivare en de RHV voeren drie keer per jaar bestuurlijk overleg. Tijdens deze
bijeenkomsten informeren en raadplegen partijen elkaar over hun activiteiten en plannen. Vivare
organiseert het bestuurlijk overleg en de gemeente fungeert als gastheer.
r In februari/maart van het jaar staat overleg over de evaluatie van de prestatieafspraken van het

voorgaande jaar op de agenda,
. In juli geeft Vivare een toelichting op haar'bod'en staat de vooftgang van de samenwerking en

het proces van de prestatieafspraken centraal. Naast de reguliere deelnemers schuiven dan ook
vertegenwoordigers van de andere beleidsvelden/afdelingen aan.

o In november staan de nieuw af te sluiten prestatieafspraken op de agenda (zie hiervoor ook de
jaaragenda).

Daarnaast is er ten minste drie keer per jaar ambtelijk overleg, Tijdens dit overleg vindt
afstemming plaats over lopende zaken en projecten. Verder is de monitoring van de
prestatieafspraken een vast agendapunt en wordt het bestuurlijk overleg voorbereid.
Eén keer per jaar staat de voortgang van de prestatieafspraken centraal. Naast de reguliere
deelnemers schuiven dan ook vertegenwoordigers van de andere beleidsvelden/afdelingen aan

Partijen gaan hierbij uit van het volgende:
. Gezamenlijkheid van gemeente, Vivare en de RHV is het uitgangspunt bij de totstandkoming

van de prestatieafspraken en de uitvoering hiervan, Dit vraagt optimale transparantie naar
elkaar en goede afstemming van de verschillende werkwijzen,

. De 'Nota Wonen 2019' geeft het kader aan waarbinnen wordt samengewerkt. Dit is niet'in
beton gegoten'. Bij ontwikkelingen buiten dit kader geldt dat dit in afstemming gebeurt tussen
de drie partijen.

o Partijen informeren elkaar tijdig over ontwikkelingen en investeringen.
. Partijen benutten elkaars kennis en invloed om plannen verder te brengen, Dit vraagt een

uitnodigende houding naar elkaar.

Jaaragenda
In 2O23 en 2024 leggen we het accent op het monitoren en bijsturen van de prestatieafspraken,
Uitvoering en bijsturing vindt vooral plaats via de werkgroepen en waar nodig op bestuurlijk
niveau,

De aangevulde monitor met "stoplichten" op de afspraken en de bouwprojecten verstuurt Vivare
minimaal één week voor de ambtelijke voorbereidingsafspraak naar de gemeente en naar de RHV

Maart 2023 Bestuurlijk overleg Eindevaluati e 2O22
- eerste monitor 2023

Juli 2023 Toelichting op het bod (activiteiten beschrijving
2024) - tweede monitor 2023

Oktober 2023 Bespreken eventuele herijking afspraken 2023-
2024 - derde monitor 2023

Nlaart 2024 Tussenevaluatie 2023 - eerste monitor 2024
Juli 2O24 Bod 2025 - tweede monitor 2024
Oktober 2O24 Bestu u rl ij k overleg concept prestatieafspraken

2425 - 2026 - derde monitor 2024
December 2024 Ondertekenen prestatieafspraken 2025 - 2026
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Ambtelijke voorbereidi ng bestu urlij k overleg
Drie keer per jaar overleg gericht op een goed bijgewerkte monitor en de agenda voor het
bestuurlijk overleg (vertegenwoordiging RHV, gemeente en Vivare).

Werkgroep Ruimte & Duurzaamheid
De werkgroep bestaat uit medewerkers van Vivare en gemeente en draait om de uitvoering van de
prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid en de randvoorwaarden voor de projecten
(o,a. programma Wonen, grondbeleid enz.).

Werkgroep Leefbaarheid en Wonen & Zorg
Werkgroep bestaat uit medewerkers van Vivare en gemeente en draait om de uitvoering van de
prestatieafspraken en de acties onder meer volgend uit de Woonzorgvisie. Hier vindt afstemming
plaats over de wijkaanpak en clusters van zorg en voorzieningen in de gemeente.

Managementoverleg
Eens per kwartaal spreken de managers van het ruimtelijk en het sociaal domein én de strategisch
adviseur en manager Klantmaatwerk van Vivare gebied Renkum elkaar. Dit overleg is bedoeld om
signalen vanuit het bestuur of de projecten nader te bespreken, Door elkaar ook op dit niveau te
kennen is het eenvoudiger opschalen in geval dit nodig is.

N ieuwbouwprojectenoverleg
In dit overleg dat minimaal 4 keer per jaar plaatsvindt stemmen de ambtelijke opdrachtgevervan
de gemeente én Vivare de doelstellingen en de voorgang van de projecten af,
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