
 

 

Activiteitenoverzicht 2020   Emmen, 12 december 2019 
In het Activiteitenoverzicht zijn de prestatieafspraken opgenomen tussen Lefier, Domesta, Woonservice, 
Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, SBDE, Huurdersvereniging Samen Sterk en de gemeente Emmen voor het 
jaar 2020. Hierin is aangegeven wat de partijen gaan doen in 2020 voor een goede volkshuisvesting in de 
gemeente Emmen. De gemaakte afspraken sluiten aan bij het gezamenlijk Lokaal Akkoord 2019-2024. In het 
Activiteitenoverzicht is voor 2020 extra aandacht voor het versterken van de samenwerking tussen de partijen. 

 
De gemaakte prestatieafspraken worden door alle partijen onderschreven.  
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Oplegger Prestatieafspraken 

 

Oplegger Prestatieafspraken 

Waarom deze bijlage? 

In 2019 zijn er door de ‘regiegroep Lokaal Akkoord’ mooie stappen gezet door de raakvlakken tussen de werkvelden van de gemeente en de corporaties in kaart te brengen. Corporaties krijgen in toenemende mate 

te maken met woningzoekenden en huurders die tevens een relatie hebben met het gemeentelijk sociaal domein. De regiegroep heeft voor dit doel een uitvoeringsagenda opgesteld met daarin de concrete 

raakvlakken tussen de organisaties. Deze bijlage is bedoeld als oplegger voor de uitvoeringsagenda om procesafspraken vast te leggen die leiden tot tastbare resultaten vanuit de doorontwikkeling van het 

partnerschap.  

Schets van de ontwikkelingen – ‘De Urgentie’ 

De samenleving verandert. De rol van de gemeente verandert. De doelgroepen van de corporaties veranderen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor wonen, welzijn, zorg, inkomen en werk van hun inwoners. 

Slechts 1 op de 3 huurders van een sociale huurwoning heeft een (kleine) baan, 1 op de 3 huurders is gepensioneerd en 1 op de 3 huurders is arbeidsongeschikt, werkloos of heeft een bijstandsuitkering. Circa 1 op 

de 5 huurders is laaggeletterd. Huurders van corporaties behoren tot de 20% mensen met de laagste inkomens van ons land. Huurders hebben gemiddeld meer gezondheidsklachten. De overlast in wijken met veel 

sociale huur neemt toe, de leefbaarheid staat onder druk. Het gedrag van huurders bepaalt in belangrijke mate of de energietransitie zal slagen. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren niet veel 

beter zullen worden. Het perspectief van wijken met sociale huur dreigt verder te verslechteren door vergrijzing en ontgroening en door de instroom van kwetsbare mensen vanwege verdere ambulantisering en 

extramuralisering. Op hetzelfde moment is er fors bezuinigt op de uitgaven in het sociaal domein. Hier worstelen gemeenten mee. Dit vraagt om een andere aanpak dan we gewend zijn waarbij we gaandeweg zullen 

leren wat wel en wat niet werkt. Een goed moment om de samenwerking tussen gemeente en corporaties naar een nieuw niveau te brengen zodat zoveel mogelijk mensen prettig kunnen blijven leven in de 

gemeente Emmen. 

Ambitie 

De inwoners van de gemeente Emmen wonen in een betaalbaar en energiezuinig huis in een leefbare buurt doordat gemeente, corporaties, huurders, zorg, en welzijnsorganisaties in partnerschap samenwerken. 

Opgaven van de huurder worden integraal (wonen, welzijn, zorg, inkomen en werk) en door de juiste organisatie opgepakt. Deze organisatie houdt regie op de aanpak en is hierop aanspreekbaar. 

Opgaven vragen om Partnerschap! 

De geschetste opgaven vragen om een integrale aanpak waarbij er vanuit de inwoner wordt gedacht en gehandeld. Dit vraagt om partnerschap tussen gemeente, corporaties, huurders, zorg, en welzijnsorganisaties 

op alle niveaus. Gedeelde visie, gezamenlijke ambitie, concrete doelen en een heldere rolverdeling worden voor dit doel ontwikkeld als antwoord op de geschetste ontwikkelingen.  

 

N.b. Partnerschap gaat niet per definitie om geld. Een goede samenwerking waarbij integraliteit centraal staat kan ook tot besparingen leiden. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van huisuitzettingen. Door tijdig 

en gezamenlijk op te trekken wordt veel leed voor de huurder bespaard en wordt voorkomen dat de gemeente dure ondersteuning moet inzetten. (crisisopvang, jeugdzorg, inkomensondersteuning) 

Doelen voor 2020 

In de eerste helft van 2020 zijn er concrete afspraken gemaakt over uitvoering van de thema’s uit de uitvoeringsagenda: ‘Huisvesting bijzondere doelgroepen, Voorkomen schulden en verminderen armoede, 

Laaggeletterdheid en daaraan toegevoegd de Energietransitie. Bij alle thema’s zal de integraliteit voorop staan om verkokering voor de inwoners tot het minimum te beperken. 

Quick win 

De corporaties zullen in 2020 minimaal 100 trajecten met de Voorzieningenwijzer inzetten en betalen. In de eerste helft van 2020 worden de resultaten van de Voorzieningenwijzer vergeleken met de opbrengsten 

van vergelijkbare gemeentelijke instrumenten. Op basis van deze evaluatie kiezen gemeente en corporaties een gezamenlijke aanpak dat met ingang van 1 januari 2021 wordt ingevoerd met als doel om de 

financiële armslag van de huurders in de gemeente Emmen te vergroten. 



 

 

Proces 

Door ondertekening van de prestatieafspraken 2020 committeren gemeenten, corporaties en huurders zich aan de uitbouw van het partnerschap. Een procesbegeleider wordt benoemd en zal ondersteunen om het 

proces van gedeelde visie tot realisatie van concrete resultaten inclusief monitoring en rapportage met bestuurlijke commitment vorm te geven. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteitenoverzicht Emmen 2020 
 

Dit activiteitenoverzicht voor 2020 is gezamenlijk tot stand gekomen met de gemeente Emmen, woningcorporaties Lefier Domesta en Woonservice, Huurdersfederatie 

Zuidoost Drenthe, SBDE en huurdersvereniging Samen Sterk. De onderstaande afspraken zijn afgeleid uit het Lokaal Akkoord Emmen 2019-2024. De partijen hebben 

afgesproken om de samenwerking op het sociaal domein te verbeteren. Daarom is bij dit activiteitenoverzicht een bijlage toegevoegd: de Sociale Uitvoeringsagenda. 

Hierin is een overzicht gegeven van de onderwerpen waarop de partijen zich afzonderlijk en gezamenlijk al voor inzetten met betrekking tot het sociaal domein. Ook is 

opgenomen welke onderdelen extra inzet vragen, en waarop de samenwerking verbeterd moet worden. Hier gaan de partijen in 2020 gezamenlijk aan werken. 

 

Het activiteitenoverzicht is als volgt ingedeeld: 

 

· Hoofddoelstelling Beschikbaarheid en Betaalbaarheid 

· Hoofddoelstelling Duurzaamheid 

· Hoofddoelstelling Wonen en Zorg 

· Hoofddoelstelling Leefbaarheid 

· Bijlage 1: Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2020 

 

Alle partijen commiteren zich aan het in dit activiteitenoverzicht opgestelde afspraken in 2020. De voortgang wordt bewaakt zoals afgesproken in het Lokaal Akkoord 

Emmen 2019-2024 door middel van de Regiegroep Lokaal Akkoord, en het Bestuurlijk Overleg Lokaal Akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofddoelstelling beschikbaarheid & betaalbaarheid 

in 2023 kan iedere woningzoekende in de sociale huursector in Emmen binnen een jaar een woningen huren die passend is bij het inkomen en bij de 

huishoudenssamenstelling. Vanuit het perspectief beschikbaarheid betekent dit dat het aanbod sociale huurwoningen aansluit bij de veranderende behoefte in de 

sociale huursector. Voor de voorraadontwikkeling wordt aangesloten bij de uitkomsten van het woningmarktonderzoek 2016. Voor 2020 betekent dit voor de in het 

Lokaal Akkoord 2019-2024 beschreven actiepunten het volgende: 

  

  Nr. Actiepunt/prestatieafspraak Wie Wat gaan we doen in 2020? Bod 

Beschikbaarheid 

Wonen en 

leefbaarheid 

1 De gemeente werkt ieder jaar 4 woon- en 

leefbaarheidsvisies voor dorpen en wijken uit. 

Hierin wordt het huidige woningaanbod naar 

type in beeld gebracht in relatie tot de te 

bedienen doelgroepen en de gewenste 

ontwikkeling van de betreffende gebieden. 

  

De gemeente betrekt de corporaties in de 

keuze voor de gebieden. De visies worden 

samen met de corporaties, inwoners en 

andere betrokken partijen, waaronder 

huurdersorganisaties, uitgewerkt. Er worden in 

2018 en 2019 in ieder geval woon- en 

leefbaarheidsvisies opgeleverd voor Nieuw-

Weerdinge, Nieuw-Amsterdam/Veenoord, 

Angelslo, Emmerhout, Bargeres en 

Zwartemeer. 

Gemeente · Uitvoering woon- en leefbaarheidsvisies Nieuw-Weerdinge, Nieuw-Amsterdam-Veenoord, Angelslo 

en Emmerhout. 

· Oplevering  woon- en leefbaarheidsvisies Zwartemeer en Bargeres. 

· Maken van keuze voor twee nieuwe wijken en/of dorpen. 

  

Vanwege de bezuinigingen bij de gemeente worden niet vier, maar twee woon- en leefbaarheidsvisies per jaar 

uitgewerkt. 

R.O 2 R.O. ondersteunt de corporaties door bij 

woningbouwontwikkelingen die bijdragen aan 

de doelen mee te werken aan ruimtelijke 

procedures. 

Gemeente Gemeente handelt conform afspraak wanneer dit aan de orde is. 

Grond 3 Hanteert een sociale grondprijs van € 17.000 

(excl. BTW, prijspeil 2018) bij nieuwbouw door 

corporaties op gronden van de gemeente in 

uitleglocaties. 

Gemeente Gemeente handelt conform afspraak wanneer dit aan de orde is. 



 

 

4 Gemeente en corporaties spreken af dat zij 

wanneer dit aan de orde is bij 

herstructureringsopgaven gronden om niet 

ruilen. Eventuele bijkomende kosten, zoals 

belastingen, kadastrale bijdragen en 

notariskosten worden gelijkelijk verdeeld 

tussen de corporatie en de gemeente. 

  

De grondruil vindt plaats binnen een jaar na 

afronding van de herstructureringsopgave of 

een afzonderlijk deelproject van deze opgave. 

Lefier In 2019 lopen een aantal grondruilacties; in Nieuw Weerdinge, Klazienaveen, Emmermeer en Nieuw-

Amsterdam/Veenoord. 

Voor 2020 en de jaren erna zijn (nu nog) geen concrete grondruilacties bekend. 

Domesta In Emmen heeft Domesta geen gronden die geruild kunnen worden. 

  

Woonservice De grond aan de Elzenlaan ( werkhorstlocatie) in Veenoord wordt geruild met de grond van het sloopgebied 

rondom de Trumanstraat / Kennedystraat in Veenoord. Dit i.v.m. de nieuwbouw aan de Elzenstraat. 

5 Gemeente neemt het eigendom van gronden 

die in de nieuwe situatie de bestemming 

openbaar groen krijgen over van de corporatie 

tenzij een andere afspraak wordt gemaakt. 

Gemeente Gemeente handelt conform afspraak wanneer dit aan de orde is. 

Markt-

initiatieven 

6 Gemeente informeert de corporaties over 

initiatieven van marktpartijen voor 

huishoudens die tot een specifieke sociale 

doelgroep horen. 

Dergelijke initiatieven krijgen een plek in de 

jaarlijkse cyclus van prestatieafspraken. De 

gemeente registreert de initiatieven. 

  

Gemeente In het projectenoverleg tussen gemeente en corporaties worden alle initiatieven besproken, ook de initiatieven 

van marktpartijen voor huishoudens die tot een specifieke sociale doelgroep behoren. De gemeente verwerkt 

de initiatieven in de digitale woningmarktmonitor. De gemeente blijft werken aan doorontwikkeling van deze 

monitor. 

Borging 7 Gemeente voorziet per project in achtervang 

van leningen vanuit het principe ja, mits… 

  

Dit betekent dat de investering aansluit bij het 

Lokaal Akkoord en dat er overeenstemming is 

over het project in de prestatieafspraken. De 

financiering wordt geregeld in afzonderlijke 

leningen van maximaal € 10 miljoen. 

Gemeente Gemeente handelt conform afspraak wanneer dit aan de orde is. 

 

  

 7.1 De gemeente vindt het belangrijk dat er 
voldoende zorgvastgoed in de gemeente is 
om in de vraag te voorzien. De gemeente 
vindt het daarom belangrijk dat Domesta als 
maatschappelijke partner zowel zorgvastgoed 
als reguliere huurwoningen bezit. Wanneer er 
borging nodig is voor de financiering van 
leningen voor zorgvastgoed, zal de gemeente 
hierin voorzien.  

Gemeente Gemeente handelt conform afspraak wanneer dit aan de orde is. 



 

 

Particulieren 8 Gemeente stimuleert woningeigenaren bij het 

vergroten van de toekomstwaarde van hun 

woning, door het geven van voorlichting en 

het beschikbaar stellen van informatie. 

  

Gemeente De gemeente stelt laagrentende leningen beschikbaar om duurzame energie op te wekken (zonnelening) en/of 

levensloopbestendig te maken (blijverslening). De gemeente is een van de partners in de Regio Deal Zuid en 

Oost Drenthe. Binnen de deal wordt voor de pijler wonen ingegezet op het maken van een kwaliteitsslag aan 

de onderkant van de koopmarkt. Aan de hand van concrete projecten wordt een instrumentarium voor de lange 

termijn ontwikkeld. In 2020 worden concrete projecten/maatregelen ontwikkeld binnen de Regio Deal. 

De eerste Proeftuinen waarmee gestart gaat worden zijn: 

· Angelslo: Proeftuin m.b.t. terugdringen gespikkeld bezit en inponden in samenwerking met Lefier. 

· Emmerhout: Proeftuin m.b.t. het verduurzamen van een blok rijwoningen met particulier bezit en de 

ontwikkeling van een modelwoning die beschikbaar wordt gesteld voor bezichtiging (modelwoning 

i.s.m. Domesta) 

· Veenoord: Proeftuin m.b.t. verduurzaming – toekomstbestendig maken van woningen in gespikkeld 

bezit (particulieren betrekken bij acties corporatie) in samenwerking met Woonservice. 

Strategisch 

voorraadbeleid 

9 Corporaties werken hun strategisch 

voorraadbeleid uit, conform de uitgangspunten 

van de woningmarktopgave. 

Lefier Lefier heeft in haar portefeuillestrategie voor de komende 10 jaar de volgende transformatie voor onze 

voorraad in de gemeente Emmen opgenomen: 

 

Aantal woningen 2019 Ca. 9475 
Nieuwbouw 400-450 
Sloop 450-500 
Verkoop 50-200 
Aankoop 0-10 
Aantal woningen 2029 Ca. 9275-9325 

 

Tussen 2019 en 2029 krimpt de voorraad van Lefier met 150-200 woningen. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

In de tabel zijn alleen de concrete ontwikkelingen/projecten opgenomen. In een aantal dorpen en wijken zijn we 

met diverse partijen in gesprek over mogelijke nieuwbouw en/of verduurzamingsprojecten in de toekomst. 

Zodra deze concreet zijn (en er interne besluitvorming over is geweest) zullen ook deze projecten en aantallen 

terug te vinden zijn in de betreffende jaarschijven in toekomstige biedingen en prestatieafspraken. In 2020 

bouwen we 24 woningen aan de Westerstraat, 12 woningen in Emmerschans en 28 woningen aan de 

Weerdingerstraat (Hondsrugtoren). In 2021 staat de nieuwbouw van 60 woningen in Emmermeer (3e toren 

Middenhaag), 5 woningen aan de Neptunusbaan in Klazienaveen en 8 woningen in Zwartemeer op de 

planning.  

 

 



 

 

Overzicht projecten in 2020: 

 

  

  

Domesta 
Prognoses ontwikkeling 

woningvoorraad 

2019 2020 2021 2022 Totaal   

Totaal   11 -9 -28 -4 -30   

Sloop Aantal 

woningen 

4 7 6   17   

Nieuwbouw Aantal 

woningen 

17  14   31   

Aankoop Aantal 

woningen 

         

Verkoop Aantal 

woningen 

2 2 2+ 34 4 40   

 Postcod

e 

7761, 7764, 7765, 7766, 7812, 7823, 7827, 7887   

  De mogelijke collectieve verkopen zijn nog voornemens, waarover nog geen gesprekken met partijen zijn 

gevoerd. We zullen daarom nog niet aangeven welke woningen dit betreft. 

 

Projecten: 

-                     Muldersstraat Zandpol 

-                     Julianalaan Schoonebeek 

-                     Initiatief voor beschermd wonen (nog geen concrete locatie) 



 

 

Woonservice Woonservice gaat uit van een gelijkblijvende voorraad en zet in op kwalitatieve verbetering van de voorraad 

door renovatie en/of vervangende nieuwbouw. In Veenoord worden 150 woningen energetisch verbeterd – 

voorbereiding in 2020, uitvoering in 2021, 2022 en 2023. 

 

10 Corporaties realiseren gezamenlijk jaarlijks 

gemiddeld 15 tot 35 levensloopgeschikte 

woningen, en moderniseren gemiddeld 200 

woningen per jaar. 

Lefier In 2020 staat de verduurzaming van 30 bestaande eengezinswoningen in Emmermeer op het programma. In 

2021 maken we 160 woningen Nul-Op-De-Meter, in Emmerhout en in Klazienaveen. 

  

 
  

Toelichting: 

In 2020 verwachten we 28 woningen geschikt voor senioren op te leveren in het centrum van Emmen 

(Hondsrugtoren) en in 2021 komen er 60 woningen in Emmermeer bij (3e toren Middenhaag) die geschikt zijn 

voor senioren. Tevens bouwen we 8 levensloopbestendige woningen in het Verveendershof in Zwartemeer. 

  

Domesta Onze medewerker langer thuis wonen, heeft een totaal budget van €180.000,- voor de drie gemeenten om 

gedurende het jaar diverse aanpassingen te laten uitvoeren op verzoek van de huurders. 

Eerste inschatting is dat dit leidt tot ca. 35 grote & kleine aanpassingen in de woning om langer thuis wonen 

mogelijk te maken.  

In algemene zin houdt Domesta er in haar portefeuillestrategie rekening mee dat er een toename is in de vraag 

naar levensloopbestendige woningen. Er zal ook rekening worden gehouden met demografische 

ontwikkelingen. Denk hierbij aan meer gelijkvloerse woningen. 

  



 

 

Woonservice 

  
 

· Woonservice heeft het voornemen in 2020/2021 om 10 woningen in Veenoord te vervangen voor 

levensloopbestendige woningen. 

· Woonservice levert in 2020 20 nieuwbouwwoningen aan de Werkhorstlocatie op. (start realisatie 

2019). 

  

De bevolking in het werkgebied van Woonservice vergrijst. De komende decennia zet deze vergrijzing 

verder door. De overheid heeft een transitie ingezet waarmee mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 

kunnen wonen. Indien nodig wordt zorg en ondersteuning zoveel mogelijk thuis geboden. Deze 

ontwikkelingen vragen al langer van Woonservice een toekomstgerichte blik op de samenstelling van de 

woningvoorraad en op samenwerking met maatschappelijke partners op het terrein van welzijn, wonen en 

zorg. 

  

· Woonservice blijft doorwerken aan het vergroten van het aantal levensloopbestendige woningen door 

middel van (vervangende) nieuwbouw en transformatie van bestaande woningen. 

· Huurders hebben de mogelijkheid om de kwaliteit van hun woning te verbeteren door middel van 

keuzeonderhoud, specifiek gericht op senioren en comfortabel oud worden. 

· Woonservice investeert in het vergroten van de bewustwording van senioren over de mogelijkheden 

van langer zelfstandig thuis wonen. 
 

11 Corporaties gaan terughoudend om met 

verkoop en stemmen dit jaarlijks af met de 

gemeente. In de op te stellen woon- en 

leefbaarheidsvisies krijgt verkoop van 

corporatiebezit, net als terugkoop van 

voormalig corporatiebezit aandacht. 

 

  

Lefier Voor de komende jaren hebben wij een verkoopopgave van 18 woningen per jaar in de gemeente Emmen. Dit 

aantal betreft een saldo; voor elke terugkoop kunnen we een andere woning verkopen. Op wijk en dorpsniveau 

(in woon- en leefbaarheidsvisies) stemmen we met de gemeente af over behoefte aan inponden en uitponden. 

Uitgangspunt hierbij is tegengaan gespikkeld bezit. 

Domesta Domesta verkoopt de komende jaren ca. 2 woningen per jaar. 



 

 

Woonservice Het verkopen van huurwoningen is een instrument om te sturen op de gewenste samenstelling van de 

huurwoningvoorraad Woonservice verkoopt vrijkomende woningen met een verkoopbestemming. Dit zijn 

woningen die voor bijvoorbeeld starters op de koopmarkt heel aantrekkelijk zijn. 

·         19 woningen in Emmen hebben het label verkoopbestemming. 

  

We verwachten jaarlijks (hele werkgebied Woonservice) in 2020 circa 20 woningen te verkopen en daarna 35 

per jaar. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle woningen waaraan Woonservice 

verkoopbestemming heeft gegeven in de gemeente Emmen. 

  

Woonservice verhuurt in principe alleen huurwoningen binnen het sociale huursegment (tot € 720). 

Woonservice ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in de vrije huursector. 

· Bij verkoop van huurwoningen krijgen de zittende huurders de gelegenheid hun woning te kopen. 

· Woonservice gaat ook in 2019 geen huurwoningen liberaliseren (van sociale huur, naar de vrije 

huursector brengen); 

· Woonservice heeft geen investeringsvoornemens in de vrije huursector. 

Gemeente De gemeente neemt het initiatief om in gesprek te gaan met de corporaties over gebiedsgerichte afspraken 
over de aan- en verkoop strategie van woningen, met als doel het terugdringen van gespikkeld bezit en 
openhouden van mogelijkheden voor herstructurering in de toekomst. 

Achterban 12 Huurdersorganisaties ondersteunen de 

corporatie bij de vernieuwingsopgave door 

achterbanraadpleging en (ondersteunende) 

communicatie over 

plannen die bijdragen aan de doelen. 

  

Huurders- 

organisaties 

De HO’s denken aan de voorkant mee over toekomstige woonwensen en woonvormen in werkgroepen van de 

corporaties, maar ook door zelf nauwe contacten met de achterban te onderhouden. 

De HO’s verwijzen waar mogelijk naar de website van de woningcorporatie om huurders te informeren over 

vernieuwingsplannen 

  

Vrijkomend 

aanbod 

13 Corporaties maken via Drenthe Huurt 

inzichtelijk wat het vrijkomende aanbod is. 

Woningcorpo

raties 

  

De Drentse corporaties en huurdersorganisaties werken aan een gezamenlijk dienstverleningsconcept voor 

woonruimteverdeling onder de werknaam Drenthe Huurt. Het woonruimteverdeel- en urgentiebeleid zijn al in 

gezamenlijkheid van de Drentse corporaties en huurdersorganisaties vastgesteld. Volgens dit beleid zullen de 

aangesloten corporaties hun woningen verhuren. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig 

bijgesteld. We koersen op oplevering en implementatie in de eerste helft van 2020. Binnen Drenthe Huurt 

onderzoeken we of we, naast gezamenlijk woonruimteverdeel- en urgentiebeleid, ook mogelijkheden zien voor 

een gezamenlijk laatste kans-beleid. 

  

14 Corporaties stemmen onderling de 

verdeelregels af, gericht op gelijke verdeling 

van slaagkansen over 

verschillende reguliere doelgroepen van de 

Lefier Dit valt onder Drenthe Huurt: zie de bovenstaande afspraak. 



 

 

sociale huursector (naar inkomen en leeftijd) 

én met een eenduidige urgentieregeling en 

eveneens eenduidig laatste kansbeleid. 

Domesta Dit valt onder Drenthe Huurt: zie de bovenstaande afspraak. 

Woonservice Dit valt onder Drenthe Huurt: zie de bovenstaande afspraak.   

Huisvesting 

statushouders 

15 Gemeente zorgt voor begeleidingsperiode van 

statushouders van minimaal anderhalf jaar, in 

samenwerking met organisaties als Sedna en 

vluchtelingenwerk.  

Gemeente Gemeente handelt conform afspraak. 

16 Gemeente ontwikkelt een aanpak om in 

voorkomende situaties van meer toestroom 

van statushouders snel alternatieve  

huisvestingsmogelijkheden te 

realiseren / beschikbaar te hebben. 

Gemeente Gemeente handelt conform afspraak wanneer dit aan de orde is. In 2016 is een aanpak ontwikkeld. Zie bijlage. 

17 Corporaties stellen woningen beschikbaar 

voor de huisvesting van vergunninghouders 

naar rato van het bezit in wijken en dorpen. 

(Zie bijlage) 

Lefier Lefier ziet statushouders ook als haar primaire doelgroep en huisvest deze doelgroep met voorrang. We stellen 

voldoende woningen beschikbaar en we doen dit in goed (lokaal) overleg. Afstemming vindt lokaal plaats 

tussen gemeente, collega-corporaties, huurdersorganisaties, Vluchtelingenwerk. De verdeelsleutel in de 

gemeente Emmen tussen corporaties onderling blijft, naar rato woningbezit, gelijk aan voorgaande jaren: Lefier 

70%, Domesta 26%, Woonservice 4%. 

  

Omdat de vluchtelingenstroom al jaren een dalende trend laat zien, is het aantal personen dat een vergunning 

krijgt en daarmee de taakstelling ieder jaar lager. Het risico bestaat dat de aandacht voor deze doelgroep 

verslapt. Taakstelling is kwantitatief makkelijk te realiseren maar de (woon-)maatschappelijke begeleiding staat 

onder druk. Maatschappelijke organisaties als Humanitas en Vluchtelingenwerk hebben te weinig werk 

waardoor inkrimpen van personeel aan de orde is. Het zou zonde zijn om alles wat is opgebouwd in de drukke 

jaren 2016 en 2017 aan opvangcentra, netwerken, afspraken en processen met daarbij alle ervaring verloren 

laten te gaan. We pleiten er dan ook voor om alle contacten en afspraken warm te houden, om een eventueel 

toenemende vluchtelingenstroom als gevolg van nieuwe brandhaarden en onveilige plekken op de aarde in de 

toekomst snel op te kunnen vangen. 

Domesta Ook in 2020 zullen wij onze inspanningen weer leveren om ons aandeel van de taakstelling  te realiseren. 



 

 

Woonservice Woonservice draagt bij, naar evenredigheid, aan de taakstelling van gemeenten. Om te voorkomen dat andere 

doelgroepen bij deze opgave te veel in de knel komen wordt daarbij een richtlijn gehanteerd van maximaal 15% 

van de in een gemeente beschikbaar gekomen woningen. Kleinschaligheid, spreiding, draagkracht (van de 

buurt) en samenwerking, zijn daarbij kernbegrippen. 

18 Corporaties zijn bereid om binnen hun 

mogelijkheden mee te werken aan 

alternatieve huisvesting als de 

taakstelling hierom vraagt. (Zie bijlage) 

Lefier Zie tekst bij 17. 

Domesta Ook in 2020 zijn we hiertoe bereid, daarom reserveren we tot max. 10% van onze vrijkomende woningen 

hiervoor mits dit nodig mocht blijken. 

Woonservice Daar waar mogelijk / wenselijk worden in afstemming met de gemeente ook alternatieve 

huisvestingsmogelijkheden voor de huisvesting van statushouders onderzocht. 

  

 

  

  

  Nr. Actiepunt/prestatieafspraak Wie Wat gaan we doen in 2020? Bod 

Betaalbaarheid 

voorkomen 

betaalbaarheidsproble

men 

19 De gemeente hanteert 

kwijtscheldingsbeleid voor lokale 

heffingen bij minima (conform 

minimabeleid), voert actief 

informatiebeleid om het niet-gebruik van 

sociale voorzieningen tegen te gaan en 

werkt een integraal armoede- en 

schuldenbeleid uit in haar Armoedepact 

en doet dit in samenwerking met haar 

partners waaronder de corporaties. 

Gemeente Het beleidskader ‘Oog voor SAM’ is de basis voor de gemeentelijke inzet op het thema betaalbaarheid. 

SAM staat voor schulden-, armoede- en minimabeleid. Het doel van het SAM-beleid is: met een integrale, 

duurzame inzet en goed bereikbare, laagdrempelige dienstverlening meer mensen uit een (uitzichtloze) 

schulden- of armoedesituatie helpen. In 2020 wordt ingezet op preventie en vroegsignalering met 

gebruikmaking van o.a. gemeentelijke gegevens, activerend beleid gericht op het vinden van werk, 

integrale laagdrempelige dienstverlening, aanpak van intergenerale armoede, budgettraining voor mensen 

in beschermingsbewind en op de energietransitie voor huishoudens met een smalle beurs. 

Het gebruik van de voorzieningwijzerwordt in 2020 heroverwogen op basis van nieuwe ontwikkelingen en 

de wens van de woningcorporaties. (Zie bijlage). 



 

 

    Corporaties De corporaties geven aan dat tot nu toe de VoorzieningenWijzer de beste methode is om niet-gebruik van 

sociale voorzieningen tegen te gaan. Dit als onderdeel van een integraal bespaarbeleid. Dat werkt 

preventief in het armoede- en schuldenbeleid. De corporaties zien hier graag in samenwerking met de 

gemeente een structurele inzet op. 

  

In 2018  is  voor de tweede maal het Drentse Woonlastenonderzoek uitgevoerd (1e onderzoek is in 2014 

uitgevoerd). Het onderzoek is input voor het evalueren en inzetten van maatregelen gericht op het 

verbeteren van de betaalbaarheid van het wonen. Naar aanleiding hiervan: 

· Woonservice bespreekt graag de alliantie van kracht, generatie armoede en wie welke rol 

pakt. 

· Domesta probeert zoveel mogelijk methodes te vinden om bij de huurder achter de 

voordeur te komen, zodat huurders persoonlijk advies kunnen krijgen over de regelingen 

en toeslagen waarop een beroep kan worden gedaan.  Huurders kunnen ook terecht bij de 

stichting Knip. 

20 Corporaties zetten voor de totale huursom 

in op maximaal inflatievolgend 

huurprijsbeleid. 

Lefier 

  

  

Voor de komende 5 jaar (vanaf 2019) wordt bij de jaarlijkse huurverhoging inflatie +1% ingerekend. 

  

Domesta 

  

  

Ook voor 2020 heeft Domesta haar vigerend meerjarenhuurbeleid als uitgangspunt. Op basis hiervan 

streven we naar inflatievolgend huurbeleid. 

Woonservice 

  

  

Woonservice verhuurt in de gemeente Emmen circa 95% van de huurwoningen onder de eerste 

aftoppingsgrens. (zie ook punt 23) 



 

 

21 Corporaties bieden extra ondersteuning 

op maat voor zittende huurders met 

betalingsproblemen. (Zie Bijlage) 

Lefier 

  

Betaalbaarheid is een belangrijke doelstelling voor Lefier, maar dat voorkomt niet dat een deel van onze 

huurders toch problemen heeft met het op tijd betalen van de huur. In het geval dat er betalingsproblemen 

ontstaan of dreigen te ontstaan, kunnen we verschillende maatregelen inzetten. Hierbij blijven we inzetten 

op preventie (het voorkomen van betalingsproblemen) en een huurincasso, waarbij het voorkomen van 

betalingsproblemen op een zo vroeg mogelijk moment centraal staat èn het terugdringen van het aantal 

huisuitzettingen. 

  

Preventie 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en hebben daarvoor de volgende 

maatregelen: 

· In de meeste gemeenten experimenteren we met de voorzieningenwijzer. Hiermee helpen we 

huurders, optimaal gebruik te maken van bestaande regelingen en voorzieningen. De pilots 

worden geëvalueerd en bij gebleken succes ook structureel ingezet. 

· In de gemeenten werken we samen met andere partners die zijn gericht op preventie van 

huurachterstanden en het voorkomen van ontruimingen. 

· Huurders krijgen de mogelijkheid om gratis een cursus budgetbeheer te volgen. 

· Bewustwording over betaalbaarheid door inzet van de woonlastencalculator 

  

  

Huurincasso 

Lefier wil huurachterstanden voorkomen. Het proces kenmerkt zich door een aantal geautomatiseerde 

standaardstappen en daarnaast het hebben van gericht en vroegtijdig persoonlijk contact met onze 

huurders. De huidige doelstelling is dat de huurachterstand maximaal 1,0% van de totale huurinkomsten 

mag bedragen (0,6% zittende huurders en 0,4% vertrokken huurders). In de komende jaren is het streven 

om dit verder terug te brengen en daarbij maken we gebruik van slimme software die preventief het risico 

op betalingsachterstanden signaleert. Daardoor kunnen we  onze acties meer specifiek richten op groepen 

of individuen, waardoor betalingsachterstanden beter voorkomen kunnen worden. 

  

Huisuitzettingen 

Helaas lukt het niet om iedere huurachterstand te voorkomen en soms is er geen andere mogelijkheid dan de 

huurovereenkomst te ontbinden en daarna de woning te ontruimen. Het aantal huisuitzettingen als gevolg 

van betalingsachterstanden is de afgelopen jaren sterk gedaald. Deze positieve trend willen we vasthouden 

en daar waar mogelijk verbeteren. Daarom spreken we het volgende af: 

· We dringen het aantal ontruimingen op basis van huurachterstand verder terug. Voor 2020 

willen we het aantal ontruimingen beperken tot maximaal 35 ontruimingen. 

· Wanneer een ontruiming niet is te voorkomen, spannen we ons in samen met onze partners, om 

voor die mensen die dreigen op straat te komen, dat ze een dak boven hun hoofd krijgen. Hierbij 

hebben wij speciale aandacht voor gezinnen. 

 

Domesta 

  

We proberen om de middelen zo veel mogelijk te gebruiken en of in te zetten. Het is nog onduidelijk wat de 

inzet van De Voorzieningenwijzer in 2020 wordt. We blijven gebruik maken van verschillende soorten 

ondersteuning om extra ondersteuning op maat te bieden voor zittende huurders met betalingsproblemen. 

Ook nemen we vroegtijdig contact op met huurders als er een betalingsachterstand ontstaat. In dat geval 

bieden we maatwerk om huurders met betalingsproblemen te helpen. Dat kan een budgettraining zijn, maar 

ook een (tijdelijke) huurverlaging als de huur te hoog is voor het inkomen. We streven ernaar om geen 

huisuitzettingen op basis van huurachterstanden uit te voeren.   



 

 

Woonservice 

  

·         Woonservice biedt  in samenwerking met Stichting Knip budgettraining aan 

·         Woonservice begeleidt huurders naar budgetbeheer/bewindvoering 

22 Corporaties werken samen met partners 

als gemeente en Sedna aan 

vroegsignalering van huurachterstanden. 

(Zie bijlage) 

Lefier Zie tekst bij 21. 

Domesta We gaan door met huisbezoeken. Wij zullen ons inzetten om vervolg te geven aan het project.   

Woonservice Woonservice schakelt tijdig partners (oggz of sociaal team) bij huurachterstanden. (Woonservice is in 

afwachting van het aangescherpte Convenant). 

23 Corporaties zorgen voor een 

gedifferentieerde huurprijsopbouw met ten 

minste 80% van hun aanbod tot de eerste 

aftoppingsgrens (€ 596, prijspeil 2018). 

Een deel van deze 80% heeft een huur tot 

de kwaliteitskortingsgrens (€ 417, prijspeil 

2018). Het betreft dan ca. 10% van het 

bezit in de gemeente Emmen. 

Lefier 

 
  

Toelichting: 

De ontwikkeling van de huurklassen is gebaseerd op het in 2018 afgesproken huurbeleid, de jaarlijkse 

huurverhoging en de geplande investeringen in de portefeuillestrategie. In de ontwikkeling van de 

huurprijsklassen is ook rekening gehouden met een huuraanpassing aan de streefhuur na mutatie. De 

streefhuur is bepaald aan de hand van het afgesproken huurbeleid. Ook ingrepen als sloop en nieuwbouw 

hebben invloed op de percentages in de verschillende huurklassen. 

  

Domesta Ook voor 2020 heeft Domesta als uitgangspunt dat minimaal 85% van ons bezit goedkoop en betaalbaar 

moet zijn. Dit wordt gemonitord en jaarlijks aangepast. Hierbij hanteren we intern een norm van 15% 

goedkoop en 70% betaalbaar, zodat we de afgesproken normen niet overschrijden. 

Woonservice Woonservice verhuurt in de gemeente Emmen circa 95% van de huurwoningen onder de eerste 

aftoppingsgrens. (zie ook punt 20). 

  

 
  



 

 

24 Corporaties besteden bij woningtoewijzing 

extra aandacht aan bewustwording over 

betaalbaarheid door de inzet van een 

woonlastenmonitor (bijv. Nibud) over te 

verwachten woonlasten in relatie tot het 

inkomen. (Zie bijlage) 

Lefier Zie tekst bij 21. 

Domesta Ook in 2020 maken we nog gebruik van de woonkostenrekenmachine bij het aanbieden van onze 

woningen. 

Woonservice · Woonservice stimuleert huurders optimaal gebruik te maken van aanbod en regelingen gericht 

op het verbeteren van de betaalbaarheid van het wonen. 

· Tot nu toe is de VoorzieningenWijzer de beste methode om niet-gebruik van sociale 

voorzieningen tegen te gaan, als onderdeel van een integraal bespaarbeleid. Dat werkt 

preventief in het armoede- en schuldenbeleid. Woonservice ziet hier graag in samenwerking met 

de gemeente een structurele inzet op. 

  

25 Huurdersorganisaties informeren 

huurders, groepsgewijs of individueel over 

betaalgedrag, mogelijkheden van sociale 

voorzieningen en budgettering. (Zie 

bijlage) 

Huurders- 

organisaties 

· De HO’s denken aan de voorkant mee (in werkgroepen) over betaalbaarheid en maken hierover 

afspraken met hun corporatie. 

· De HO’s verwijzen huurders waar mogelijk door naar de juiste instanties voor ondersteuning. 

· HF geeft minimaal 10 x per jaar workshops over energiebesparing ism Stichting Knip (mits 

hiervoor budget is) en daarnaast op verzoek aan bewonersgroepen. 

26 Huurdersorganisaties signaleren 

knelpunten en brengen die in bij 

gezamenlijke overleggen. 

  

  

  

  

Huurders-

organisaties 

· De HO’s houden nauw contact met hun achterban, vangen signalen op en brengen knelpunten 

in bij hun eigen corporatie. 

· HF heeft een consulent die zowel individuele huurders als bewonersgroepen ondersteunt en 

knelpunten signaleert. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofddoelstelling duurzaamheid 

In 2023 is een grote stap gezet richting energieneutrale voorraad in 2040, passend bij de Drentse Energiedeal. Dit betekent dat inzet wordt gepleegd op het verder 

verduurzamen en energieneutraal maken van de (sociale huur) woningvoorraad. Voor 2020 betekent dit voor de in het Lokaal Akkoord 2019-2024 beschreven 

actiepunten het volgende: 
  

  

  Nr. Actiepunt/prestatieafspraak Wie Wat gaan we doen in 2020? Bod 

Duurzaamheid 

Eigen 

duurzaamheidsagen

da’s 

27 De gemeente stimuleert particulieren hun 

woningen energetisch te verbeteren door 

informatievoorziening en inzet van financiële 

ondersteuning. 

  

Gemeente De gemeente stelt laagrentende leningen beschikbaar om duurzame energie op te wekken (zonnelening 

– onder voorbehoud -  er is nog geen besluitvorming voor 2020 geweest over de inzet van de lening) 

en/of levensloopbestendig te maken (blijverslening). De gemeente is een van de partners in de Regio 

Deal Zuid en Oost Drenthe. Binnen de deal wordt voor de pijler wonen ingezet op het maken van een 

kwaliteitsslag aan de onderkant van de koopmarkt. Aan de hand van concrete projecten wordt een 

instrumentarium voor de lange termijn ontwikkeld. 

28 De gemeente verbeterd gemeentelijk vastgoed 

energetisch. 

  

  

Gemeente De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor verduurzaming van haar vastgoed. Waar mogelijk zal 

worden overgegaan tot uitvoering.  

29 De gemeente verzorgt de project- en 

procesleiding over de pilot Emmerhout, 

organiseert de samenwerking met 

woningeigenaren, energieleveranciers en 

netwerkbedrijven. De successen van 

Emmerhout krijgen elders in de gemeente een 

vervolg. Emmerhout is de pilot voor een 

grootschalige aanpak. 

  

Gemeente Er is een gemeentelijke projectleider voor het project  Emmerhout energieneutraal in 2027. In 2020 wordt 

opnieuw een aanvraag gedaan bij het Ministerie van BZK voor het programma Aardgasvrije wijken. 

Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, is Emmerhout een van de proeftuinen van Nederland. Dit 

wordt in 2020 duidelijk. 

Er wordt in 2020 gestart met (voorbereiding van) de uitvoering van het in eind 2019 opgeleverde 

warmteplan voor Emmerhout. 

30 De gemeente werkt de energienota 2017-2020 

uit. 

  

Gemeente De energienota wordt uitgevoerd. In 2020 wordt ook een Warmtetransitievisie opgesteld. We gaan door 

met de ontwikkeling van een Warmtenet, waar mogelijk ook woningen op aangesloten zullen worden. 

Voor de sociale energietransitie starten we een pilot in Emmerschans waarbij we huishoudens met een 

lage sociaal economische status willen ondersteunen met energiecoaches. Mits succesvol gaan we 

proberen het project ook in andere wijken uit te voeren. 



 

 

31 Corporaties werken hun meerjarige 

energiestrategie uit voor de bestaande 

voorraad en voor nieuwbouw, passend bij de 

Drentse Energiedeal. 

  

Lefier Sinds het maken van de prestatieafspraken voor 2019 is er veel gebeurd op het gebied van het 

energiezuinig maken en het verduurzamen van corporatiewoningen. In het ontwerp klimaatakkoord heeft 

de overheid concrete maatregelen aangekondigd die nodig zijn om de CO2 -uitstoot te verminderen. De 

doelstelling is om tussen nu en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. De overheid heeft 

een 5-tal sectortafels ingesteld om de reductie uit te werken en te concretiseren. 

Onder leiding van Diederik Samsom is de klimaattafel gebouwde omgeving aan de slag gegaan met  de 

doelstelling om in 2030 3.4 miljard kilogram CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving te besparen en in 

2050 mogen de 7 miljoen woningen en de 1 miljoen gebouwen in Nederland helemaal geen CO2 meer 

uitstoten. De corporaties krijgen daarbij nadrukkelijk de rol van startmotor. Voor de komende 3 jaar is 

voor de corporatiesector afgesproken om 100.000 woningen gasloos te maken. 

  

Een belangrijke pijler onder de energietransitie van de gebouwde omgeving is de zogenaamde  

wijkgerichte benadering. De essentie van de wijkaanpak is dat onder regie van de gemeente in de 

komende drie jaar er besloten wordt welke systeemkeuze er per wijk/gebied wordt gemaakt. Deze 

systeemkeuze is voor Lefier essentieel omdat hiermee de verduurzamingsstrategie voor de woningen 

wordt bepaald. En die systeemkeuze kan haaks staan op ons huidig beleid. Vroegtijdig overleg met de 

gemeente is noodzakelijk om te voorkomen dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. 

  

Bij het verduurzamen van onze woningen staat de betaalbaarheid voor de huurders bovenaan en dat 

betekent bij ingrepen dat huurders minimaal dezelfde woonlasten houden dan voor de ingreep. Deze 

zekerheid is noodzakelijk voor het verkrijgen van draagvlak en medewerking van de huurders. Bij het 

verduurzamen van de woningvoorraad staan een aantal aanpakken tot onze beschikking. Afhankelijk 

van de beoordeling  (technisch, volkshuisvestelijk, bouwjaar, toekomst etc ) van het betreffende complex 

wordt er een keuze gemaakt en voorgelegd aan de huurders. 

  

We hebben daarbij een keuze uit de volgende maatregelen: aansluiting op een warmtenet eventueel in 

combinatie met isolerende maatregelen. Nul op de Meter renovatie. Hoogwaardig isoleren naar minimaal 

energielabel A. Beperkte maatregelen gezien de verwachte levensduur van het complex.   

Nieuwbouw is in alle gevallen gasloos en de grondgebonden nieuwbouwwoningen zijn Nul op de Meter. 

  

Domesta De interne werkgroep “TaskForce Energie” had ten doel om in 2021 een gem. label B voor het gehele 

bezit te hebben. Per 1 mei 2019 is de gemiddelde EI voor het bezit in Emmen 1,194. Dit is ruim onder 

het streven van 1,25. In 2020 wordt een bedrag van €1.900.000,- in energiemaatregelen geïnvesteerd. 

Het grootste deel wordt in Bargeres (Rolderbrink) besteed. 

De komende jaren zal er vanuit de Regionale Energiestrategie en de wijkgerichte aanpak van de 

gemeente meer duidelijkheid komen over welke wijk, welke warmtedrager krijgt. Zodra hier duidelijkheid 

over is kan de energiestrategie van Domesta verder uitgewerkt worden. We nemen in onze begroting 

geld op om structureel te investeren in verduurzamingsmaatregelen voor de bestaande voorraad. 



 

 

Woonservice · Woonservice heeft een programmamanager verduurzaming aangesteld. Woonservice stelt 

een duurzaamheidsprogramma op, waarbij we uitgaan van of labelsprongen, grootschalige 

renovatie of sloop/nieuwbouw. Uitgangspunt: c02 neutraal 2050. Hiervoor is structureel extra 

geld gereserveerd. 

  

Woonservice investeert relatief veel in het onderhoud en verbetering van bestaande woningen, 

bijvoorbeeld planmatig onderhoud, keuzeonderhoud, klachten/mutatie onderhoud, energetische 

maatregelen en woningen seniorgeschikt maken (zie de tabel).  

 
 

Het keuzeonderhoud bestaat hoofdzakelijk uit investeringen in nieuwe keukens en nieuwe badkamers en 

toiletten. Huurders krijgen daarbij van Woonservice veel keuze en kiezen zelf wanneer de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. 

De energietransitie is het afgelopen jaar in versnelling gekomen. Naast het doel om in 2020 gemiddeld 

op label B uit te komen met de woningvoorraad van Woonservice, is Woonservice ondertekenaar van de 

Drentse Energiedeal (Energieneutraal wonen in 2040). Daarbij stelt de corporatiesector als geheel zich 

tot doel om in 2050 een CO2 neutrale woningvoorraad te hebben. Een versnelling van de 

energietransitie is onontkoombaar, mede ook door de volgende ontwikkelingen: 

· Het besluit om de gaswinning in Groningen versneld af te bouwen en in 2030 helemaal te 

stoppen. 

· Het voornemen om vanaf 1 januari 2019 geen bouwvergunningen (nieuwe aanvragen) meer 

af te geven voor woningen met gasaansluitingen. 

  

Medio 2020 geeft Woonservice bij de actualisatie van de Wensportefeuille extra aandacht aan deze 

nieuwe opgaven. Dit resulteert in: 

· Het actief betrekken van de desbetreffende huurders 

· Een grotere vervangingsopgave van woningen. 

· Ingrijpende investeringen in bestaande woningen gericht op (voorbereiding op) lagere    

temperatuurverwarming. 

· Forse verhoging van investeringen in energetische maatregelen. 

  

Gemeenten gaan binnen enkele jaren een warmtetransitieplan opstellen. Woonservice hecht veel 

waarde aan dit warmtetransitieplan. Het gaat Woonservice duidelijkheid geven over welke alternatieve 

warmtevoorzieningen de gemeenten verwachten te realiseren hun wijken en/ of dorpen. Woonservice 

overlegt dan ook graag met de gemeente hoe we deze wijk- / dorpsgebonden transitieplannen en de 

opgaven van Woonservice zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 

Voorlopig hanteert Woonservice voor 2019 en 2020 een extra onderhoudsbudget van € 2.000.000 voor 

energetische maatregelen (vergelijkbaar met 2018). Jaarlijks is € 1.000.000 extra beschikbaar voor 

investeringen in het seniorgeschikt maken van bestaande huurwoningen. Het budget wordt naar rato van 

de opgave over de gemeenten ingezet.  

In Veenoord worden 150 woningen energetisch verbeterd – voorbereiding in 2020, uitvoering in 2021, 

2022 en 2023.  



 

 

32 Corporaties participeren aan Emmerhout om 

de gestelde ambities te bereiken. 

  

Lefier 

  

Lefier draagt bij door deelname aan Expeditieteam Emmerhout energieneutraal enerzijds en anderzijds 

door onze woningen in Emmerhout te verduurzamen. 

Domesta 

  

Een woning aan het Laan v/h Kinholt is in het experiment opgenomen en is (op een paar aanpassingen 

na op een logisch moment) een prototype voor de intentie om in 2027 een energieneutrale 

woningvoorraad te hebben in Emmerhout. We gaan het verbruik van de woning aan het Laan v/h Kinholt 

monitoren. We gaan de ervaringen delen van de huurders met andere huurders en buurtgenoten. 

Woonservice Woonservice heeft bezit in Emmerhout – De Schans (seniorencomplex). Dit bezit is volledig, 

langdurig,  intermediair verhuurd aan Tangenborgh. Wat betreft de verduurzaming zit Woonservice wel 

aan tafel bij het ‘overleg warmtetransitie’.  

33 Lefier heeft als doel dat alle woningen in 2050 

‘nul-op-de-meter’ zijn, brengt tot 2028 

gemiddeld 170 woningen per jaar naar nul-op-

de-meter, zorgt ervoor dat nieuwbouw 

tenminste gasloos en zo mogelijk nul-op-de-

meter en verduurzaamt gemiddeld 35 

woningen per jaar die een slecht energielabel 

hebben en op de lange termijn niet  passen in 

de portefeuille. 

  

Lefier 

  
 

Naast de vernomming van 94 woningen in 2020 (71 Klazienaveen en Emmermeer, 23 Emmerhout) en in 

160 woningen in 2021 (Emmerhout en Klazienaveen) levert Lefier 36 nieuwbouwwoningen NOM op 

(Westerstraat en Emmerschans) in 2020 en 5 in 2021 (Klazienaveen).  In 2021 voeren we in 142 

woningen (75 Angelslo, 67 Emmermeer) verduurzamingsmaatregelen uit.  

  

34 Domesta streeft naar een situatie waarbij de 

woningen gemiddeld label B én minimaal label 

C hebben in 2026. Hierbij past de 

onderstaande fasering: 

  

 
  

Domesta De prestatieafspraak klopt niet helemaal. Gemiddeld B in 2021 klopt, echter minimaal label C is een 

situatie die we pas per 2026 nastreven. Zie ook de tabel. 

  

Huidige stand per 1-5-2019 is een EI (energie-index) van 1,307. Als we de huidige lijn voortzetten halen 

we gemiddeld energielabel B in 2020. 

  

Stand per 1-5-19 voor specifiek de gemeente Emmen is een gemiddelde Ei-index 1,194. Domesta heeft 

daarmee het gestelde doel van een EI van 1,25 gerealiseerd. 

  

Per 1-5-2019 zijn 1.986 woningen voorzien van 8 zonnepanelen. Dit komt neer op 61,3%. 

  



 

 

35 Woonservice heeft in 2023 minimaal  65% van 

het woningbezit in de gemeente Emmen op 

energielabel A of B. 

Woonservice 

 
**De ontwikkeling van de energielabels zal in 2020 verbeterd zijn naar gemiddeld label B. Een berekening van het 

aandeel woningen per label is niet goed te maken, omdat dit afhankelijk is van individuele maatregelen op VHE 

niveau en nieuwbouw. 

  

· Woonservice heeft in Emmen gemiddeld Label B.  (Stand van zaken mei 2019: 49% is al 

label A of B). 

· Woonservice investeert relatief veel in het onderhoud en verbetering van bestaande 

woningen, bijvoorbeeld planmatig onderhoud, keuzeonderhoud, klachten/mutatie onderhoud, 

energetische maatregelen en woningen seniorgeschikt maken (zie de tabel bij punt 31). Het 

keuzeonderhoud bestaat hoofdzakelijk uit investeringen in nieuwe keukens en nieuwe 

badkamers en toiletten. Huurders krijgen daarbij van Woonservice veel keuze en kiezen zelf 

wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

· De energietransitie is het afgelopen jaar in versnelling gekomen. Naast het doel om in 2020 

gemiddeld op label B uit te komen met de woningvoorraad van Woonservice, is Woonservice 

ondertekenaar van de Drentse Energiedeal (Energieneutraal wonen in 2040). Daarnaast stelt 

de corporatiesector als geheel zich tot doel om in 2050 een CO2 neutrale woningvoorraad te 

hebben. Een versnelling van de energietransitie is onontkoombaar. 

36 De huurdersorganisaties informeren huurders 

over de meerwaarde van energetische 

maatregelen en ondersteunen bij processen 

om te komen tot 70% medewerking van 

huurders bij (energetische) renovaties. 

Huurders- 

organisaties 

· De HO’s initiëren gezamenlijk (met de corporaties) een energiecoachtraject vanuit de 

werkgroep duurzaamheid, waarbij leefbaarheidsgelden o.a. worden ingezet voor quick wins 

(directe besparingen) bij huurders. 

· De HF ondersteunt huurders bij de impact van verduurzaming (belangenbehartiging 

gedurende proces en uitvoering). 

37 De huurdersorganisaties zetten 

energiecoaches in. 

  

  

Huurders- 

organisaties 

Zie hier boven. 

38 De huurdersorganisaties participeren in aanpak 

Emmerhout, in zowel de werkgroepen 

Besparing en Opwekking. 

  

Huurders- 

organisaties 

Doorlopend. 



 

 

Ondersteuning 

particulieren 

39 De gemeente ondersteunt en stimuleert 

initiatieven gericht op duurzame opwekking van 

energie door onder andere de inzet van de 

duurzaamheids-/ energieleningen in de 

particuliere voorraad. 

  

Gemeente De gemeente biedt een zonnelening aan. (onder voorbehoud -  besluitvorming voor 2020 is nog niet 

geweest). De gemeente wijst haar inwoners daarnaast op landelijke en provinciale leningen en 

subsidies. 

40 De gemeente ondersteunt initiatieven gericht 

op alternatieve warmtevoorziening in wijken en 

dorpen. 

  

Gemeente Wanneer dit aan de orde is, ondersteunt de gemeente initiatieven. 

aanbod particuliere 

eigenaren 

41 De corporaties betrekken zoveel mogelijk 

particulieren bij de verduurzaming. Dit door 

particuliere eigenaren tegen kostprijs het voor 

de sociale huur ontwikkelde 

verduurzamingspakket aan te bieden, maar 

ook door het terugkopen van voormalige 

sociale huurwoningen ten behoeve van de 

verduurzamingsopgave, wanneer mogelijk. 

Lefier In de samenwerking binnen het project Emmerhout energieneutraal 2027 kijken we naar kansen voor het 

laten ‘meeliften’ van particulieren. Dit mag echter nooit ten koste gaan van onze huurders. 

Ook kijken we samen met gemeente en provincie naar mogelijkheden vanuit de Drentse Regiodeal op 

het gebied van subsidies, fondsen en andere stimuleringsregelingen.  

Domesta Dit blijft in 2020 onderdeel van onze projecten. Er kunnen “menu-kaarten” gerealiseerd worden om 

particuliere woningeigenaren in een blok met huurwoningen mee te laten participeren met renovaties. Er 

kan ook worden doorverwezen naar de aannemer/installateur voor het uitvoeren van eenzelfde 

werkzaamheden. Een andere mogelijkheid is om aan te sluiten bij het Reimarkt-concept van KAW. 

Woonservice Woonservice ziet de verduurzamingsopgave als een middel om de sociale cohesie en leefbaarheid te 

vergroten; we betrekken bewoners bij het verduurzamingstraject van hun woning en hun directe 

omgeving. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofddoelstelling wonen, zorg en welzijn 

In 2023 werken de partijen optimaal samen zodat iedere volwassen inwoner van de gemeente Emmen met een zorg- of hulpvraag zoveel als mogelijk in staat wordt 

gesteld (zo lang mogelijk) zelfstandig te wonen. In 2020 gaan de partijen zich extra inzetten om de samenwerking op deze onderwerpen te verbeteren. In de bijlage de 

Sociale Uitvoeringsagenda wordt dit nader uitgewerkt.Voor de in het Lokaal Akkoord 2019-2024 beschreven actiepunten is de inzet van de partijen in 2020 als volgt: 
  

  

  Nr. Actiepunt/prestatieafspraak Wie Wat gaan we doen in 2020? Bod 

Wonen, zorg en welzijn 

Regie 42 De gemeente neemt de regie op beleidsvorming en 

de samenwerking van woningcorporaties, 

welzijnsdiensten- en zorgaanbieders en zorgt voor 

een lokaal afstemmingsoverleg. 

  

Gemeente De gemeente initieert vier keer per jaar het kwartaaloverleg Wonen en Zorg vanuit het sociaal domein. Aan 

dit overleg nemen de corporaties, het Leger des Heils, Platform beschermd wonen en De Toegang deel.  De 

gemeente breidt de deelname aan de regiegroep Lokaal Akkoord uit met een beleidsadviseur sociaal 

domein. 

  

Afstemming 43 Gemeente brengt vanuit dit afstemmingsoverleg de 

integrale woonzorgvraag van inwoners in beeld, 

inclusief de randvoorwaarden voor zelfstandig 

wonen in wijken en dorpen. 

  

Gemeente In 2019 zijn randvoorwaarden opgesteld voor zelfstandig wonen in wijken en dorpen. Deze randvoorwaarden 

zijn in 2019 bestuurlijk bekrachtigd door corporaties, organisaties en de gemeente. Deze randvoorwaarden 

zijn van belang bij het maken van afspraken over de uitstroom vanuit beschermd wonen en de opvang. Via 

het Actieprogramma Weer Thuis gaan we gezamenlijk aan de slag om de randvoorwaarden en het proces op 

een lijn te brengen. (zie bijlage) 

Wmo 

  

44 Gemeente geeft uitvoering aan zes (sociale) 

gebiedsteams in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Gemeente Dit gebeurt. Zie bijlage voor meer toelichting. 

45 Gemeente zorgt via De Toegang voor een centraal 

informatiepunt voor Wmo-voorzieningen. De 

gemeente stimuleert en initieert hierbij 

samenwerking met de corporaties zodat huurders 

passende informatie krijgen over mogelijkheden 

voor woningaanpassing en over producten en 

diensten die langer thuis wonen faciliteren. 

Gemeente Dit gebeurt. Zie bijlage voor meer toelichting. 



 

 

Informeren 46 Gemeente haakt aan bij de provinciale campagne 

‘Lang zult u wonen’. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gemeente De gemeente is hierbij aangehaakt. Er is een aparte pagina op de gemeentelijk website met informatie. Ook 

zijn flyers verspreid bij voorzieningen/ontmoetingsplekken in dorpen en wijken. De gemeente bekijkt 

daarnaast of er meer aandacht gegeven kan worden aan de campagne. Zie bijlage. 

Samenwerking 47 De corporaties participeren in de samenwerking op 

beleids- en gebiedsniveau.  

  

Lefier Lefier blijft in 2020 participeren in de samenwerking op beleids- en gebiedsniveau.  

 

Langer Thuis voor ouderen 

Ouderen worden bij voorkeur oud in hun eigen omgeving, hun eigen woning en dichtbij hun eigen netwerk. 

Daarom zetten we de komende jaren meer in op aanpassingen van de bestaande bouw, investeringen in 

nieuw te bouwen gelijkvloerse woningen en in collectieve woonvormen voor ouderen. Daarnaast ontwikkelen 

we maatwerkpakketten die we op verzoek van huurders inzetten. 

De maatregelen die hierin zijn opgenomen zijn erop gericht om het langer thuis wonen voor ouderen in de 

eigen woning te faciliteren. In dat kader maken we graag afspraken met de gemeenten over Langer 

Zelfstandig Thuis wonen en de inzet van WMO gelden. 

  

Domesta Domesta blijft in 2020 participeren in de samenwerking op beleids- en gebiedsniveau. 

Woonservice · Woonservice blijft ook inzetten op het actief betrekken van haar klanten (huurders en 

woningzoekenden) en belanghouders  bij de ontwikkeling van beleid. (nieuw 

participatiebeleidsstuk) 

· Woonservice participeert zoals afgesproken is in de uitvoeringsagenda. 

  

48 Corporaties werken signalerend voor 

probleemsituaties, waarvan de oplossing buiten de 

scope van hun formele (huisvestings)taak ligt, en 

zorgt daarbij voor een ‘warme’ overdracht naar 

welzijnsdiensten- en zorgaanbieders. 

(Zie bijlage) 

Lefier We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Ook kwetsbare groepen vinden een 

(t)huis bij Lefier. Mensen die hun land ontvluchten, mensen die psychische, sociale en/of financiële 

problemen hebben, mensen met een probleem of achterstand op welk vlak dan ook. In samenwerking met 

onze stakeholders realiseren we goede woningen, een fijne woonomgeving en een maatschappij waarin 

iedereen participeert en zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. We verliezen hierbij niet de belangen van 

de omwonenden uit het oog. Ook de buren van kwetsbare personen hebben recht op een veilige en rustige 

woonomgeving, zonder angst en overlast. Daarin zoeken we een goede balans. 

  



 

 

Domesta Dit blijven we doen. 

Woonservice Woonservice levert in geval van calamiteiten (urgenten) maatwerk waar nodig. Hierbij wordt nauw 

samengewerkt met de netwerkpartners in het sociaal domein.  

49 Corporaties leveren hun bijdrage aan De Toegang. 

  

Lefier Zie tekst bij 59. 

Domesta Dit blijven we doen. 

Woonservice Woonservice levert haar bijdrage zoals afgesproken. 

Ontmoeting 50 De gemeente werkt mee aan innovatieve 

woonconcepten, waar de nadruk op ontmoeting ligt. 

  

Gemeente De gemeente ondersteunt het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een Knarrenhof in 

Emmermeer. Indien nieuwe projecten zich aandienen zal de gemeente ook hierbij ondersteunen. 

51 Gemeente zorgt bij de aanbesteding van 

welzijnsdiensten dat ontmoetingsmogelijkheden 

gespreid zijn over de wijken en dorpen. 

  

  

Gemeente De gemeente geeft uitvoering aan het bestuursprogramma 2018-2022. In dit bestuursprogramma is 

benoemd dat inwoners gemakkelijk toegang moeten hebben tot voorzieningen. Daarbij is aangegeven dat 

voorzieningen van belang zijn als ontmoetingsplek voor inwoners en een rol hebben als middel bij het 

voorkomen van eenzaamheid. 

Overlast 52 Gemeente zet vanuit haar verantwoordelijkheid voor 

openbare orde en veiligheid in op begeleiding 

en handhaving bij overlastsituaties die door 

corporaties gesignaleerd worden. 

Gemeente De gemeente pakt haar verantwoordelijkheden voor openbare orde en veiligheid op. Deze 

verantwoordelijkheden zijn aanvullend op de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de corporaties.  

Daarnaast werken gemeente en corporaties op het niveau van casussen gezamenlijk aan oplossingen. Zie 

bijlage. 

  

Er komt afstemming tussen de gemeente en corporaties over de apv, zoals wanneer deze wel en niet wordt 

ingezet.  



 

 

Bijzondere 

doelgroepen 

53 Gemeente creëert ruimtelijke mogelijkheden om te 

waarborgen dat voldoende plekken beschikbaar zijn 

voor bijzondere doelgroepen, zoals Skaeve Husen. 

  

  

Gemeente De gemeente zoekt maatwerkoplossingen voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen. De gemeente is in dit 

kader gestart met het project ‘paradijsvogels’. Zie bijlage. 

54 De corporaties ontwikkelen in de bestaande 

voorraad of door nieuwbouw 100 eenheden 

geclusterd wonen. 

  

Lefier Op dit moment is hier alleen aandacht voor in de wijken waar een woon- en leefbaarheidsvisie wordt 

opgesteld. 

Wij zouden hier graag gemeente breed met de Lokaal Akkoord partners over in gesprek gaan. 

Domesta Domesta onderkent dit belang, maar realiseert zich dat dit nog niet tussen corporaties en gemeenten nader 

is uitgewerkt. Doel voor 2020 is om met elkaar in gesprek te gaan, hoe dit nader vorm te geven. 

  

Woonservice Woonservice onderkent dit belang, maar realiseert zich dat dit nog niet  tussen corporaties en gemeenten 

nader is uitgewerkt. Doel voor 2020 is om met elkaar in gesprek te gaan, hoe dit nader vorm te geven. 

55 Corporaties stellen een aantal woningen voor 

kortdurende huisvesting bij crisissituaties 

beschikbaar. 

  

Lefier Zie tekst bij 56. 

Domesta Domesta is hiertoe nog steeds bereid. 

Woonservice Woonservice zet zich in voor een passende huisvesting van zogenaamde bijzondere doelgroepen als (ex-

daklozen, ex-gedetineerden, ex-verslaafden, GGZ-cliënten). Dit gebeurt veelal in overleg / afstemming met 

begeleidende instanties. 



 

 

56 Corporaties zetten in op woonvormen voor 

bijzondere doelgroepen door bij te dragen aan 

uitstroom uit bestaande situaties. Dit gebeurt aan de 

hand van randvoorwaarden die zijn opgesteld door 

gemeenten, corporaties en zorgorganisaties. 

 (Zie bijlage) 

Lefier Uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

We blijven ons inzetten voor het laten uitstromen van cliënten uit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke 

Opvang en stellen daarvoor in 2020 woningen beschikbaar. Dit doen we samen met onze collega 

corporaties. We willen ons aandeel naar rato oppakken. Dat betekent dat we in 2020, net als in 2019, in de 

gemeente Emmen 30 woningen beschikbaar stellen (overigens is er door de zorgorganisaties in 2018/2019 

niet volledig gebruik gemaakt van de beschikbaar gesteld woningen). 

  

De in 2019 gezamenlijk overeengekomen ambities van gemeenten, zorginstellingen en Lefier werken we 

graag verder uit in concrete werkafspraken in de wijk, met daarbij aandacht voor: 

  

· Eenduidige toeleiding van uitstromende cliënten naar een zelfstandige woning 

· Een gezamenlijke set aan randvoorwaarden met gemeente, zorginstellingen en 

huurdersorganisaties waaronder we deze doelgroep huisvesten 

· Werkafspraken over rollen en verantwoordelijkheden rondom signalering, begeleiding en overleg 

bij overlastsituaties. 

· Door de gemeente wegnemen van belemmerende regelgeving rondom schulden en inkomen 

· Goede en tijdige voorbereiding van cliënten door de zorginstellingen, gericht op het zelfstandig 

wonen. 

· De inzet van Wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020 door de gemeente. 

Domesta Samen met de gemeente, Lefier, Woonservice en zorgpartijen werken we aan de afspraken die we dit jaar 

maken in het actieplan Weer thuis. 

We verkennen of we een woonvaardighedencursus kunnen aanbieden/verplicht stellen voor men instroomt in 

een zelfstandige woning. 

Woonservice Samen met de gemeente, Lefier, Domesta en zorgpartijen werken we aan de afspraken die we dit jaar 

maken in het actieplan Weer thuis. 

We verkennen of we een woonvaardighedencursus kunnen aanbieden/verplicht stellen voor men instroomt in 

een zelfstandige woning. 

· Pilot ‘Weer  thuis’ - Uitstroom beschermd wonen. De gemeente Emmen heeft hierin de 

regierol in het gezamenlijk overleg met Borger-Odoorn en Coevorden en overige 

deelnemende partijen. 

57 Corporaties zetten in op toevoeging van nieuwe 

woonvormen, zoals skaeve huse voor huishoudens 

met afwijkend woongedrag. 

  

Lefier (nog) geen concrete acties bekend. 

Domesta Domesta ondersteunt deze afspraak, maar wacht op de gemeente om het voortouw te nemen, aangezien 

een geschikte locatie hierbij de hoogste prioriteit heeft. 



 

 

Woonservice Daar waar mogelijk / wenselijk worden in afstemming met de gemeente ook alternatieve 

huisvestingsmogelijkheden voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen onderzocht. 

  

  

58 Corporaties werken vanuit een gezamenlijk 

tweedekansbeleid voor huurders met een slecht 

woonverleden. Dit wordt opgepakt vanuit ‘Drenthe 

Huurt’. 

  

Lefier Zie tekst bij 14. 

Domesta Dit valt onder Drenthe Huurt: zie punt 13 en 14. 

Woonservice Woonservice pakt dit gezamenlijk met andere corporaties op (Drenthe Huurt). 

Overlast 

(corporaties) 

59 Corporaties signaleren overlastsituaties en 

ondersteunen via woonmaatschappelijk werk de  

bewoners en omwonenden. (Zie bijlage) 

Lefier Partners 

Het verschil maken voor kwetsbare mensen kunnen we niet alleen. Laten we, ook op gebied van 

leefbaarheid, de handen ineen slaan en integrale oplossingen bedenken voor mensen in financiële 

problemen, mensen met verward gedrag en andere kwetsbare personen. We willen heldere werkafspraken 

maken met de gemeente over rollen en verantwoordelijkheden bij het huisvesten van kwetsbare 

doelgroepen, het oplossen van financiële problemen en het samen optreden bij (ernstige) overlast. 

Werkafspraken verankeren we, indien nodig, in convenanten en/of bewerkingsovereenkomsten waarin 

helder rollen en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein worden vastgelegd. Daarnaast vragen we 

ook om belemmerende regelgeving, rondom bijvoorbeeld schulden en inkomen, aan te passen. 

  

Domesta Dit blijven we doen. 

  

Met buurtbemiddeling onderzoeken we andere vormen van bemiddeling/beslechting zoals buurtrechter en 

buurtbemiddeling + (met bindende afspraken of met hulpverlening). 

Woonservice Woonservice zet zich in op preventieve en beheersing van probleemsituaties door vroegtijdige signalering 

(zie ook punt 68). Dit doet Woonservice o.a. door inzet van buurbemiddeling en of  hulp vanuit oggz/sociaal 

team als nodig. 

  



 

 

Achterban 60 De huurdersorganisaties organiseren thematische 

achterbanraadplegingen, met ook aandacht voor 

wonen en zorg. 

  

  

Huurders- 

organisaties 

·    De HO’s denken aan de voorkant mee in werkgroepen over woonwensen mbt langer zelfstandig thuis 

wonen en wonen & zorg 

·    De HF organiseert in 2020 een -digitale- thematische achterbanraadpleging, en informeert huurders 

via website en Facebook over zaken die met wonen en zorg te maken hebben 

61 De huurdersorganisaties leveren een 

bijdrage/denken mee in ‘Drenthe Huurt’. 

  

  

  

Huurders- 

organisaties 

De HO’s participeren op basis van cocreatie in Drenthe Huurt. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofddoelstelling leefbare wijken en dorpen 

Inwoners van de gemeente Emmen wonen in een prettige veilige omgeving. Voor 2020 betekent dit voor de in het Lokaal Akkoord 2019-2024 beschreven actiepunten 

het volgende: 
  

  Nr. Actiepunt/prestatieafspraak Wie Wat gaan we doen in 2020? Bod 

Leefbare wijken en dorpen 

Inzet 

leefbaarheid 

62 De gemeente haalt bij inwoners van wijken en 

dorpen op hoe zij de leefbaarheid in hun wijk 

ervaren en waar zij knelpunten zien. 

  

  

Gemeente De gemeente is verantwoordelijk voor de woon- en leefbaarheidsvisies. Bij het maken van die woon- en 

leefbaarheidsvisies zijn bewoners nauw betrokken. Bewoners zijn in de gelegenheid hun mening te geven over de 

leefbaarheid van hun dorp of wijk. De gemeente levert twee woon- en leefbaarheidsvisies per jaar op. In 2020 

geeft de gemeente uitvoering aan de woon- en leefbaarheidsvisies van Nieuw-Weerdinge, Nieuw-

Amsterdam/Veenoord, Angelslo en Emmerhout. Voor Bargeres en Zwartemeer worden woon- en 

leefbaarheidsvisies opgeleverd. De gemeente zet zich in om de woningcorporaties en huurdersorganisaties nauw 

te betrekken bij de woon- en leefbaarheidsvisies. 

63 Gemeente werkt dit uit in de eerder genoemde 

wijken dorpsvisies, en zet hiervoor 

gebiedscoördinatoren in. 

  

Gemeente De gebiedscoördinatoren zijn betrokken bij de uitvoering van de woon- en leefbaarheidsvisies. 

64 Gemeente intensiveert haar inzet in wijken die 

bijzondere aandacht vragen. 

  

Gemeente De gemeente geeft specifiek aandacht aan Angelslo. 

65 Gemeente zet vanuit het bestuursakkoord extra 

in op sociaal-cultureel werk, buurthuiswerk, 

sportaccommodaties, wijkbeheer en onderhoud 

van het openbaar gebied. 

  

Gemeente In 2019 heeft de gemeente als gevolg van financiële tegenvallers moeten bezuinigen. Dit is van invloed op de inzet 

op sociaal-cultureeel werk, buurthuiswerk, sportaccommodaties, wijkbeheer en onderhoud van het openbaar 

gebied. 

66 De corporaties dragen bij aan de inventarisatie 

onder inwoners van de leefbaarheidssituatie in 

de wijken en dorpen. 

  

Lefier Lefier levert input en een bijdrage aan de op te stellen woon- en leefbaarheidsvisies. In 2020 zijn dat Bargeres en 

Zwartemeer. 

Domesta In 2020 zullen we een bijdrage leveren aan de inventarisatie onder inwoners van de leefbaarheidssituatie in de 

wijken en dorpen. Naar verwachting wordt de visie voor Bargeres in 2020 opgeleverd. 

  

Woonservice In het project aanpak omgeving Thorbeckestraat in Veenoord voortkomend de uitvoeringsagenda nemen wij deel 

aan het kernteam. Er vind een inventarisatie plaats onder bewoners waarbij er specifiek gevraagd wordt naar de 

beleving van de bewoners over diverse thema’s zoals sociale samenhang, overlast, uitstraling woningen en 

woonomgeving. Deze woningen zijn ook onderdeel van het programma energetisch verbeteren (zie punt 9 en 31) 



 

 

67 Corporaties zetten in op preventie en beheersing 

van probleemsituaties door vroegtijdige 

signalering. Zij benutten hiertoe 

contactmomenten met huurders (wijkbeheer, 

huurcontracten, reparaties etc.) en brengen 

wanneer nodig signalen van sociale 

problematiek onder de aandacht bij het sociaal 

wijkteam en de politie. 

  

Lefier Zie tekst bij 59. 

Domesta Ook in 2020 hebben we hier weer aandacht voor. We bespreken dit ook regelmatig met de partijen die in opdracht 

van ons werkzaamheden uitvoeren. 

Woonservice ·    Woonservice zet zich in op preventieve en beheersing van probleemsituaties door vroegtijdige signalering. 

(zie ook punt 59) 

·    Woonservice werkt hierbij nauw samen met de netwerkpartners. Indien nodig wordt er samen met één van 

de netwerkpartners actie ondernomen richting de huurder. Het doel is altijd de huurder in eigen kracht te 

zetten en waar nodig te ondersteunen zolang dit nodig is. 

68 Corporaties benutten waar nodig de wettelijke 

ruimte voor leefbaarheidsuitgaven. Extra inzet is 

onderwerp van jaarlijkse prestatieafspraken. 

  

Lefier 

 
  

Financieel 

Lefier besteedt gemiddeld maximaal € 135,- per verhuureenheid (maximale norm in woningwet, prijspeil 2019) aan 

leefbaarheid. Daarvan wordt een deel van de personele lasten van de medewerkers betaald die werken aan 

leefbaarheid. Het overige beschikbare budget besteden we aan projecten, zoals hierboven benoemd en aan 

basisdienstverlening op gebied van schoon, heel & veilig, woonmaatschappelijk werk en kleinschalige infrastructuur. 

  

Dienstverlening 

De basisdienstverlening op gebied van leefbaarheid wordt vormgegeven door onze gebiedsteams. Zij geven 

invulling aan de drie onderdelen van leefbaarheid, te weten schoon, heel & veilig, woonmaatschappelijk werk en 

kleinschalige infrastructuur. Elk gebiedsteam maakt in afstemming met bewoners(vertegenwoordiging) een 

concreet plan, waarin wordt beschreven wat de werkzaamheden voor het aankomende jaar zullen zijn. 

Voorbeelden zijn het tegengaan van vervuiling, bemiddelen bij overlastzaken, verzorgen van woontrainingen voor 

startende huurders, inrichten van gezamenlijke (buiten)ruimten samen met huurders en/of het realiseren van fiets- 

of scootmobielstallingen in de wijk of complex. We laten ons uiteraard beïnvloeden door ideeën van huurders op 

gebied van leefbaarheid, daar waar de belangen groot zijn en de energie stroomt, gebeuren de mooiste dingen.  

  

Projecten 

Daarnaast heeft Lefier een aantal projecten in uitvoering of op stapel staan die invulling geeft aan 

armoedebestrijding en zorg. Denk daarbij aan De Voorzieningenwijzer, Vroegsignalering, implementatie van de 

Woonlastencalculator en de Creditmanagementtool, Doorstroming uit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke 

Opvang, integratie van statushouders, aanpak ernstige overlast en omgaan met mensen met verward gedrag. 



 

 

Domesta Voor ons is leefbaarheid een van de belangrijkste aandachtspunten, onze inzet hierop is maximaal. We benutten 

alle ruimte die we hebben binnen onze wetgeving. 

Woonservice ·     Voor ons is leefbaarheid een van de belangrijkste aandachtspunten, onze inzet hierop is maximaal. We 

benutten alle ruimte die we hebben binnen onze wetgeving. 

·     Woonservice biedt via het Buurtfonds buurten en wijken waarin Woonservice actief is financiële 

ondersteuning aan projecten en activiteiten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, we stimuleren 

actief het gebruik van het Buurtfonds. 

hterban 69 De huurdersorganisaties betrekken hun 

achterban bij leefbaarheidsaanpakken in wijken 

en dorpen. 

  

Huurders- 

organisaties 

·     De HO’s geven in werkgroepen actief inbreng op het thema Leefbaarheid. 

·     De HF organiseert een themabijeenkomst over leefbaarheid en houdt  nog een digitale 

achterbanraadpleging hierover. 

70 De huurdersorganisaties hebben een proactieve 

rol in jaarlijks op te stellen activiteitenprogramma 

leefbaarheid. 

Huurders- 

organisaties 

De HO’s dragen actief leefbaarheidsideeën aan bij de corporaties, initiëren en werken samen met corporaties, 

waar mogelijk (qua bezetting). 

      

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage  – Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2020 

 

Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2020 

  
In het bestuurlijk overleg tussen de gemeente Emmen en de woningcorporaties Lefier, Domesta en Woonservice van 20 juni is besloten een 

uitvoeringsagenda op te stellen. Het werkveld van corporaties verschuift in toenemende mate naar het sociale domein. Ook hebben corporaties een 

voortrekkersrol in de energietransitie. Daarmee raakt het werk van de gemeente en woningcorporaties elkaar steeds meer. De partijen erkennen dat zij elkaar 

nodig hebben om goed invulling te geven op een aantal speerpunten: 

1. De huisvesting van (bijzondere) doelgroepen zoals mensen die uitstromen vanuit beschermde woonlocaties, ouderen die langer thuis willen blijven 

wonen en statushouders.  

2. Het samen zoveel mogelijk voorkomen van schulden en het verminderen van armoede. 

 

Het doel van de uitvoeringsagenda is om beter invulling te geven aan de samenwerking en om de doelen van het Lokaal Akkoord beter te kunnen behalen, 

door gezamenlijk prioriteiten te bepalen en door op te nemen wie in welke organisatie verantwoordelijk is voor de verschillende subthema’s.  

 

Huisvesting bijzondere doelgroepen 

Onderwerp Actiepunten, projecten, afspraken Wat doen we om invulling te geven aan de 
afspraken? Welke overleggen zijn er al? 

Status Documenten Contactpersonen 

Huisvesting bijzondere 
Doelgroepen  
 

De gemeenten heeft de wens om te komen tot 
meer grip en sturing waar het gaat om 
huisvesting van bijzondere doelgroepen. In dat 
kader is een Plan van Aanpak Huisvesting 
Bijzondere Doelgroepen in ontwikkeling. Dit plan 
is gericht op nieuwe wooninitiatieven en 
uitbreiding van bestaande wooninitiatieven.  

Ontwikkeling afwegingskader nieuwe wooninitiatieven 

(huisvesting bijzondere doelgroepen: personen die niet 

zelfstandig kunnen wonen 

(psychisch/lichamelijke/zintuiglijke beperking, 

WMO/WLZ, Jeugd).  

 
Digitale kaart locaties beschermd wonen (Wmo,  Wlz 
en Jeugd) 
 

In ontwikkeling 

 

 

 

 

 
Afgerond 

Plan van aanpak 
Huisvesting Bijzondere 
Doelgroepen 

Alita Zwiggelaar Kuik 
a.kuik@emmen.nl 

Tel: 0591-689197  
of 0625309390 

Statushouders Toewijzingsprocedure (gehuisvest binnen 14 
weken). Er is een aanpak ontwikkeld om in 
voorkomende situaties van meer toestroom van 
statushouders snel alternatieve 
huisvestingsmogelijkheden te 
realiseren/beschikbaar te hebben.  
 
 
 

Realiseren van de huisvestingtaakstelling die door het 
Rijk wordt vastgesteld. De taakstelling wordt 
halfjaarlijks vastgesteld (jan – jun en juli – dec) 
 
Er is ieder kwartaal een overleg op initiatief van de 
Provincie. Dit is het Regionaal Overleg statushouders 
Zuidoost Drenthe. 

Afgerond Lokaal Akkoord Petra Hilbolling (Lefier) 
Marietje van der Fels (Domesta) 
Jolanda Loves (Woonservice) 
 
Kirsten Meringa (Lefier) 
Petra Hilbolling (Lefier) 
Els Beukeveld (Domesta) 
I. Bijlsma (Woonservice  
 
Contactpersoon gemeente 
Arie Kiewiet 
Projectleider Sociaal Domein 
a.kiewiet@emmen.nl   

0591-685631 
 

Beschermd Wonen Gemeenten en corporaties hebben een 
gezamenlijke opgave als het gaat om de 
transformatie en doordecentralisatie van 
Beschermd Wonen. We blijven ons inzetten voor 
uitstroom van cliënten uit Beschermd Wonen en 

De gemeente initieert vier keer per jaar het 

kwartaaloverleg Wonen en Zorg vanuit het Sociaal 

Domein. Aan dit overleg nemen de corporaties, het 

Leger des Heils, Platform beschermd wonen en De 

Loopt 

 

 

 

 Plan van Aanpak 

Opvang en Beschermd 

Wonen  

 Randvoorwaarden 

Jessica van der Woude 

Beleidsadviseur Sociaal Domein 

j.vanderwoude@emmen.nl 

0646998056 

mailto:a.kuik@emmen.nl
mailto:a.kiewiet@emmen.nl
mailto:j.vanderwoude@emmen.nl


 

 

Maatschappelijke Opvang naar reguliere 
woningen in de wijk. Goede samenwerking met 
gemeente en zorgaanbieders is hiervoor 
belangrijk. 
 
Hiervoor zijn een aantal projecten: 

 Actieprogramma Weer Thuis! 
 Randvoorwaarden zelfstandig wonen 
 Stand van zaken beleidsvoornemens uit 

het PvA Opvang en Bescherming 
 Huisvesting Jongeren 18-23 jaar 

 
 

Toegang deel.  

De gemeente breidt de deelname aan de regiegroep 

Lokaal Akkoord uit met een beleidsadviseur sociaal 

domein.  

 

De corporaties zijn betrokken bij het Actieprogramma 

Weer Thuis! Het huisvestingsvraagstuk 

jongvolwassenen wordt hierin meegenomen. 

 

Corporaties zetten in op uitstroom BW/MO door 

woningen beschikbaar te stellen  voor bijzondere 

doelgroepen. Dit gebeurt aan de hand van 

randvoorwaarden die zijn opgesteld door gemeenten, 

corporaties en zorgorganisaties. 

.  
 

 

Afgerond 

 

 
 
Loopt 
 
 
 
Loopt 
 
 
 
 
 
 

zelfstandig wonen  

 Intentieverklaring 

deelname 

Actieprogramma Weer 

Thuis! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alies Eleveld 

Beleidsadviseur Sociaal Domein 

a.eleveld@emmen.nl  
0652490405 

 

 

Germa Streuding  

Beleidsmedewerker Wonen 

g.streuding@emmen.nl 
0611044375 

Paradijsvogels Huisvesting paradijsvogels: 
innovatieve woonoplossingen voor daklozen met 
een psychische kwetsbaarheid. 
 

 Eind 2018 heeft een afvaardiging van de 

gemeente, woningcorporaties en 

zorgaanbieders een bezoek afgelegd bij 

DomusPlus in Amsterdam.  

 Naar aanleiding daarvan is het Projectplan 

Paradijsvogels opgesteld.  

 Bert Moormann is hier namens Domesta bij 

betrokken. Er hebben een aantal bestuurlijke 

overleggen plaatsgevonden.  
 

Verkenning/herstart Plan van aanpak 
Paradijsvogels 

Alies Eleveld 

Beleidsadviseur Sociaal Domein 

a.eleveld@emmen.nl  
0652490405 
 

Ouderen  De gemeente en corporaties werken samen om 
ouderen een goed en betaalbaar huis te kunnen 
bieden. Corporaties houden hier rekening mee in 
hun voorraadontwikkeling op basis van 
demografische gegevens. Maar we ondersteunen 
ook mensen om langer thuis te kunnen blijven 
wonen.  
 

De gemeente is aangehaakt bij de campagne ‘Lang 
zult u Wonen’ van de Provincie Drenthe. In dit kader is 
er een pagina op de website opgericht, en liggen er 
flyers bij logische voorzieningen in de gemeente. 

Loopt Beleidsregels Wmo 
Verordening Wmo 

Edwin Jongejan  
Teamleider Inkomens- en Maatschappelijke 
Ondersteuning 
e.jongejan@emmen.nl 
0591-689271 

Overlast  Er bestaan overlastsituaties waarbij de oorzaak 
buiten de huisvestingstaak van corporaties ligt. In 
deze gevallen ligt er doorgaans een zorgvraag 
ten grondslag aan de overlastsituatie. In deze 
situaties hebben corporaties een signalerende rol 
en zorgen ze voor een goede overdracht naar 
welzijnsdiensten- en zorgaanbieders.  

Als de persoon in kwestie zorgmijder is wordt 
eventuele  de casuïstiek besproken tijdens het Oggz-
overleg. Als het complexer is wordt het besproken in 
Team Casus Regie.  
 
Corporaties stellen een aantal woningen voor 
kortdurende huisvesting bij crisissituaties beschikbaar.  
 
Gemeente zet vanuit haar verantwoordelijkheid voor 
openbare orde en veiligheid in op begeleiding 
en handhaving bij overlastsituaties die door corporaties 
gesignaleerd worden. 

Loopt  Functies vangnet 
Oggz 
 

Emmy Vermaning 
Adviseur Veiligheid Bijzondere Doelgroepen 
e.vermaning@emmen.nl 
0591-685135 

 

Voorkomen van schulden, verminderen armoede 

Onderwerp Actiepunten, projecten, afspraken Wat doen we om invulling te geven aan de 
afspraken? Welke overleggen zijn er al? 

Status Documenten Contactpersonen 

Armoedepact Het doel van het Schulden, Armoede en 

Minimabeleid (SAM) is: met een integrale, 

duurzame inzet en goed bereikbare, 

Periodiek netwerkoverleg met maatschappelijk 

middenveld waarbij thema’s die raken aan armoede 

besproken worden. Medewerkers van woning-

loopt - Valery Hoogendoorn 

Beleidsmedewerker Sociaal Domein 

v.hoogendoorn@emmen.nl 

mailto:a.eleveld@emmen.nl
mailto:g.streuding@emmen.nl
mailto:a.eleveld@emmen.nl
mailto:e.jongejan@emmen.nl
mailto:e.vermaning@emmen.nl
mailto:v.hoogendoorn@emmen.nl


 

 

laagdrempelige dienstverlening meer mensen uit 

een (uitzichtloze) schulden- of armoedesituatie 

helpen. 

corporaties zijn uitgenodigd aan te sluiten bij het 

Armoedepact. Twee medewerkers van Domesta sluiten 

periodiek aan. 
 

0652490066 
 

Pilot problematische 

huurschulden 
 

Inzet op vroegsignalering en preventie.  In de pilot problematische huurschulden werken de 

woningcorporaties Lefier en Domesta, de 

welzijnsorganisatie Sedna en de gemeente Emmen 

mensen met een achterstand in huur (vroeg)tijdig te 

helpen. Vanuit pilot vroegsignalering (SAM-beleid) is de 

samenwerking met deze pilot gezocht 

 

loopt SAM-beleidsplan Nico Schunselaar 

Projectleider Sociaal Domein 

n.schunselaar@emmen.nl 
0591-685841 

Pilot vroegsignalering 

 

Inzet op vroegsignalering en preventie. In de pilot vroegsignalering worden inwoners met 

financiële problemen in beeld gebracht. Wanneer er 

meerdere signalen over betalingsachterstanden over een 

inwoner c.q. huisadres naar voren komen, wordt een 

huisbezoek afgelegd en wordt de inwoner hulp/ 

ondersteuning aangeboden.  
 

loopt SAM-beleidsplan Nico Schunselaar 

Projectleider Sociaal Domein 

n.schunselaar@emmen.nl 
0591-685841 

Signaleren armoede en 

schulden 

 

Inzet op vroegsignalering en preventie. Ook gaan wij in het kader van preventie in 2020 

vrijwilligers trainen in het signaleren van armoede, 

schulden en laaggeletterdheid en kennis omtrent de 

ondersteuningsstructuren. 

 

In ontwikkeling SAM-beleidsplan Wenda Wiebrands 

Teamleider Schulddienstverlening 

w.wiebrands@emmen.nl 

06-52490248 
 

Activerend 

armoedebeleid 

 

Om werken meer ‘lonend’ te laten zijn, willen wij 

het accent verleggen van een 

inkomensondersteunend armoedebeleid naar een 

activerend armoedebeleid. 

Zo vindt in 2019 een onderzoek plaats naar hoe de 

armoedeval zoveel mogelijk kan worden voorkomen en 

maatwerk kan worden bevorderd. Afhankelijk van de 

uitkomsten wordt in 2020 de uitvoering hierop 

aangepast. Er zal specifiek aandacht zijn voor de 

individuele inkomenstoeslag. 

 

In ontwikkeling SAM-beleidsplan Wenda Wiebrands 

Teamleider Schulddienstverlening 

w.wiebrands@emmen.nl 

06-52490248 
 

Minimaregelingen: o.a. 
budgettrainingen, 
Kindpakket etc. 

 

Stimuleren dat inwoners met een laag inkomen 

kunnen meedoen in de samenleving.  

Daarnaast bieden we voor het beter omgaan met geld 

inwoners budgettrainingen aan, subsidiëren we 

Kindfondsen om kansrijk opgroeien van kinderen te 

stimuleren. Om mee te kunnen doen op het gebied van 

sociaal-culturele activiteiten kunnen volwassenen 

gebruik maken van de Participatiewebshop, die in 2020 

wordt doorontwikkeld. 

 

loopt SAM-beleidsplan Valery Hoogendoorn 

Beleidsmedewerker Sociaal Domein 

v.hoogendoorn@emmen.nl 

0652490066 
 

Pilot Jongeren 
Perspectief Fonds 
 

Jongeren met schulden een perspectiefrijke 

toekomst bieden 

In 2019 is de pilot Jongeren Perspectief fonds (JPF) 

Emmen gestart. Van belang is dat er aan een duurzame 

oplossing wordt gewerkt waarbij de jongere schuldenvrij 

wordt én aan zijn of haar perspectief kan werken. 

Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot willen wij in 

2020 het fonds als een extra instrument in de keten van 

schulddienstverlening opnemen.  

 

loopt SAM-beleidsplan Wenda Wiebrands 

Teamleider Schulddienstverlening 

w.wiebrands@emmen.nl 

06-52490248 
 

Energiecoaches 
 

Huishoudens met een laag inkomen meenemen in 

de energietransitie door middel van 

bewustwording.  

Tot slot zetten wij in 2020 in op de energietransitie voor 

huishoudens met een smalle beurs met o.a. 

energiecoaches. In dit kader zijn gesprekken gaande over 

het opleiden van energiecoaches. 

 

In ontwikkeling SAM-beleidsplan John Smalbil 
Beleidsmedewerker Energie 
j.smalbil@emmen.nl 
0591-689349 

Zorgverzekering op Maat 

 
Huishoudens met een laag inkomen ondersteunen 

bij het vinden van een passende zorgverzekering 

die aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte.  

Met de Zorgverzekering op Maat wordt ondersteuning 

geboden aan huishoudens met een laag inkomen  bij het 

doorlopen van de Poliswijzer. Komend overstapseizoen 

wordt het project uitgebreid met het aanbod van een 

loopt SAM-beleidsplan Nico Schunselaar 

Projectleider Sociaal Domein 

n.schunselaar@emmen.nl 
0591-685841 

mailto:n.schunselaar@emmen.nl
mailto:n.schunselaar@emmen.nl
mailto:w.wiebrands@emmen.nl
mailto:w.wiebrands@emmen.nl
mailto:v.hoogendoorn@emmen.nl
mailto:w.wiebrands@emmen.nl
mailto:j.smalbil@emmen.nl
mailto:n.schunselaar@emmen.nl


 

 

energievergelijker naast de zorgverzekeringsvergelijker. 
 

Voorzieningenwijzer Gemeente en corporaties willen samen werken om 
armoede en problematische schulden te bestrijden. 
Dat kan door mensen gebruik te laten maken van 
beschikbare voorzieningen. De 
Voorzieningenwijzer is daar een instrument voor. 
De corporaties hebben het verzoek neergelegd bij 
de gemeente om hier samen in op te trekken.  
 

De gemeente heeft in een eerder stadium al verkend of de 
inzet van de Voorzieningenwijzer mogelijk is. Er wordt 
aan het de gemeente gevraagd om hier opnieuw een 
standpunt over in te nemen.  

In ontwikkeling - Jessica van der Woude 
Beleidsadviseur Sociaal Domein 
j.vanderwoude@emmen.nl 
0646998056 
 

Aanverwante thema’s  
 
Laaggeletterdheid, 
rekenen en digitale 
basis-vaardigheden. 

 
Taalsamenwerking ‘Emmen telt mee met Taal’.  
 

 
Emmen heeft een (unieke) samenwerking ontwikkeld 
voor de aanpak laaggeletterdheid.  
Eigenaarschap ligt bij de Kerngroep (leden). 
Laaggeletterdheid, bestaand uit de partijen Bibliotheek, 
Sedna, Emco en Drenthe College. De bibliotheek is 
hoofdopdrachtnemer. 
Doelgroep: volwassen laaggeletterden.  
Doelstelling: jaarlijks 480 scholingstrajecten.  
 
 
 

 
Loopt 

 
SAM-beleidsplan  

 
Rita Bults 
Beleidsadviseur Sociaal Domein 
r.bults@emmen.nl 
0591-685808 
 
 
 
 

Laaggeletterdheid 
 

Signalering van laaggeletterdheid Alle medewerkers van de gemeente Emmen volgen 
scholing voor het signaleren van laaggeletterdheid. 
Hulpvragers worden actief benaderd en verwezen. 

Loopt SAM-beleidsplan Rita Bults 
Beleidsadviseur Sociaal Domein 
r.bults@emmen.nl 
0591-685808 
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