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Inleiding
In 2016 hebben Gemeente Kampen, deltaWonen, Beter Wonen IJsselmuiden, Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen en Huurders 
Vereniging groot IJsselmuiden prestatieafspraken gemaakt over vijf thema’s:
1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad
2. De nieuwbouwopgave
3. Wonen, welzijn en zorg
4. Bestaande woningvoorraad, leefbaarheid en duurzaamheid
5. Organisatie en samenwerking

Partijen werken met Kaderafspraken voor vijf jaar en Jaarschijven voor één jaar. Om de voortgang, actualiteit en kwaliteit van deze afspraken 
tegen het licht te houden en om vooruit te kijken naar de Jaarschijf 2021 en de nieuwe prestatieafspraken, is in september 2020 onder 
begeleiding van bureau RUIMTEVOLK een midterm review uitgevoerd. De vragen die daarbij centraal stonden zijn: hoe kijken de partijen 
terug op de uitvoering van de prestatieafspraken van de afgelopen 4,5 jaar? Welke lessen kunnen ze daaruit trekken? Waar liggen de 
opgaven en kansen voor de komende jaren? Wat willen de partijen in 2021 nog bereiken vanuit de huidige prestatieafspraken? En wat 
betekent dit voor de toekomstige prestatieafspraken en de samenwerking tussen gemeente, corporaties, woonpartners en bewoners?

De Kaderafspraken lopen in 2021 af. Een belangrijke inspanning in 2021 is het maken van nieuwe meerjarige afspraken voor de periode 
2022-2026. Voor dit proces maken we gebruik van de conclusies en aanbevelingen die we in de midterm review hebben getrokken. Nieuwe 
centrale thema’s zoals de verstedelijkingsopgave voor regio Zwolle, de versnelling van de woningbouw, de energietransitie, klimaatadapatie
en de verdere samenwerking op wonen en zorg zullen met name in de nieuwe Kaderafspraken een plek krijgen. Voor de jaarschijf 2021 
richten we ons op het uitvoeren van lopende projecten, en zullen de inspanningen in de samenwerking tussen de partijen vooral zitten in de 
totstandkoming van nieuwe Kaderafspraken. 



Relevante beleidsontwikkelingen

Vooraf noemen wij twee ontwikkelingen die van belang zijn voor de jaarschijf 2021 en impact zullen hebben. 

Statushouders 
In november 2020 heeft de gemeente Kampen de nieuwe taakstelling voor de huisvesting van statushouders  ontvangen. De taakstelling is 
voor het eerste half jaar van 2021 sterk verhoogd. De taakstelling is vastgesteld op het huisvesten van 42 personen. Ter vergelijking de 
taakstelling voor hééll 2020 bedroeg 41 personen. Partijen zullen zich inspannen om te kijken hoe we de taakstelling kunnen voldoen, maar 
gezien het aantal vrijkomende woningen na verhuizing (mutatie) is het op voorhand helder dat het een moeilijke opgave wordt. 

Huisvesten “lage middeninkomens”.
Huurders met een inkomen boven € 39.055 (prijspeil 2020) komen in principe alleen in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs 
boven  € 737,14(prijspeil 2020). Een corporatie mag tot 10% van het aantal woningen nog toewijzen aan een huurder met een inkomen 
boven deze inkomensgrens (de “vrije ruimte”). Deze toewijzingsregel is tijdelijk gewijzigd in 80-10-10:
ü 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen tot € 39.055 (de primaire doelgroep);
ü 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen tussen € 38.035 en  € 43.574 (de middeninkomens);
ü 10% van de woningen kunnen corporaties vrij toewijzen met voorrang voor huishoudens met problemen rond gezondheid, overmacht 

calamiteiten enz. 
In 2021 zal de wetgeving hierover waarschijnlijk worden aangepast. Partijen spreken af dat, gezien de situatie op de woningmarkt in 
Kampen de corporaties gebruik kunnen maken van de maximale vrije ruimte die de nieuwe wetgeving geeft, dat is een verhouding van
85%-15%. 

Middenhuur
De markttoets voor middenhuur is per 1-1-2021 vereenvoudigd waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren.

Overdrachtsbelasting



Leeswijzer:

Voor de vier thema’s van de prestatieafspraken geven we allereerst in het kort weer wat de 
uitkomsten van de midtermreview waren. Dit is rechstreeks ontleent aan het adviesrapport van 
Ruimtevolk van de midterm review. 
Vervolgens geven we op de volgende pagina per thema en partij aan wat de inspanningen en 
acties zijn die geleverd worden om een bijdrage te leveren aan het thema. 

1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid
2. Nieuwbouwopgave
3. Wonen, welzijn, zorg
4. Bestaande voorraad, leefbaarheid, duurzaamheid. 



Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Ambities 2016-2021: 

➔ Vergroten omvang sociale voorraad met 431 (minimaal 20% van de 
programmering), nadruk op betaalbaar

➔ Wonen betaalbaar houden: betaalbaarheidsagenda
➔ Huisuitzetting door huurachterstand voorkomen
➔ Beperken van onttrekkingen aan de sociale voorraad door sloop en 

verkoop
➔ Flexibele schil: tijdelijke huurcontracten voor 100 te slopen woningen en 

leegstaand vastgoed voor spoedzoekers
➔ Woonruimteverdeling: monitoring

Prestaties:

2017: woonbehoefteonderzoek Companen - bevestiging 
beleid
2017: rapportage woonruimteverdeling
2017: achterstand huisvesting vergunninghouders 
ingelopen 
2017: start pilot Vroeg erop af, in 2019 geëvalueerd en 
vernieuwd
2018: inplementatie nieuwe look and feel Woningzoeker
2020: Jaarrapportage: slaagkans spoedmodule 61% en 
gemiddelde wachttijd 2,1 jaar.

Conclusies 

❏ Veel van de ambities hebben tot resultaat geleid
❏ Keuzes gemaakt en geschrapt: was verstandig
❏ Kansen om instrument woonruimteverdeling beter te benutten
❏ Avonden met gemeenteraad zijn positief bevallen
❏ Snelheid niet zoals gehoopt
❏ Doorstroming is opgave voor toekomst. Huidige prestatieafspraken sluiten matig aan op opgave. Relatie met buurthechting
❏ Meer inbreng huurders nodig (capaciteit)
❏ Op zoek naar tactieken en interventies om de slaagkansen te bevorderen



Gemeente Kampen DeltaWonen Beter Wonen Ijsselmuiden Huurdersorganisaties
Voortgang nieuwbouwprojecten 
stimuleren door sturen op 
versnelling woningbouw.

Door nieuwe prestatie-afspraken
met de corporaties in 2021 
afspraken maken over 
beschikbaarheid en 
betaalbaarheid.

In nieuwe ‘Bouwsteen Wonen’ 
worden in 2021 beleidsmatig 
afspraken gemaakt over het wonen 
in Kampen de komende jaren.

Doorstroming bevorderen bij woningtoewijzing.

Mogelijkheden voor middenhuur verkennen en 
via pilots verhuring in het middensegment 
uitvoeren. 

DeltaWonen richt zich op een gematigd 
huurbeleid. De totale huursomstijging zal voor het 
daeb-bezit niet hoger zijn dan gemiddeld inflatie. 

Verkoop: 10-20 woningen. 

Liberalisatie van woningen: 0

Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden 
om woningen toe te wijzen aan middeninkomens 
en aan huishoudens met problemen rond 
gezondheid, overmacht, calamiteiten enz.
Conform de geldende wetgeving: 80-10-10, of na 
wetswijziging 85-15.

Verhogen slaagkans en zoekgebied door 
uitbreiding deelnemers aan de Woningzoekers

Met de ketensamenwerking van ‘Vroeg erop af’ 
vroegtijdig (huur)schulden signaleren en aan te 
pakken. Hiermee worden verdere financiële 
problemen en huisuitzettingen voorkomen. 

Doorstroming bevorderen bij 
woningtoewijzing

Beoordelen of twee-huren beleid 
ons kan helpen om doelstellingen 
te bereiken

Verkoop: 5-10 woningen

Optimaal gebruik maken van de 
80-10-10 regel of anders geldende 
wetgeving

Verhogen slaagkans en 
zoekgebied door uitbreiding 
deelnemers de Woningzoeker

Geen ontruiming van “niet-kunners”

HVgIJ: Aandacht voor groep 
woningzoekenden met inkomens 
voor middenhuur

HvgIJ: Maximaal 10 woningen in 
verkoop (alleen aan starters)

Centrale Bewonersraad 
deltaWonen: Bijdragen aan 
duidelijk taalgebruik en 
transparante communicatie 
richting huurders. Wat zijn de 
prestatieafspraken en welke 
gevolgen heeft dit voor huurders?

In Zwolle is een 
“voorzieningenwijzer” ingevoerd. 
We monitoren de ervaringen 
daarmee in 2021 en dit is input 
voor de prestatie-afspraken 2022.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid 2021



Nieuwbouwopgave
Ambities 2016-2021: 

➔ 30% sociaal in gemeentelijk woningbouwprogramma
➔ Toename sociale voorraad met 431 woningen
➔ Toename betaalbare huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens
➔ Inspanningsafspraken nieuwbouw
➔ Gereduceerde grondprijzen voor de bouw van betaalbare huurwoningen 

(€150,- / m2)
➔ Gezamenlijk onderzoek naar vraagontwikkeling
➔ Huurders betrekken bij planvorming: focusgroepen
➔ Wijkstrategieën: prioritaire gebieden, doelgroepen, prijsklassen

Prestaties:

➔ Nieuwbouwrealisatie:
◆ 2017: 198
◆ 2018: 81
◆ 2019: 51
◆ 2020: 47

➔ Grondprijs vastgesteld op € 150,-
➔ 2017: woonbehoefteonderzoek Companen
➔ 2018: oversampling dataverzameling 

WoOn2018: geen opvallende resultaten

Conclusies 

❏ Veel gerealiseerd, maar het kan/moet sneller
❏ Afspraken zijn goed, uitvoering moet beter
❏ Nog onvoldoende resultaat als het gaat om grondprijs en nieuwbouwrealisatie
❏ Hoge ambities op wijkstrategieën, onvoldoende uitvoering, hier liggen kansen
❏ Aanvullende afspraken maken over versnelling en transformatie
❏ Aandachtspunten: 

❏ bouwen voor eigen behoefte of ook i.r.t. verstedelijkingsstrategie Zwolle?
❏ Verkennen behoefte aan middeldure huur (deltaWonen)



Gemeente Kampen DeltaWonen Beter Wonen IJsselmuiden Huurdersorganisaties
Discussie met de gemeenteraad
van Kampen over versnelling 
woningbouw resulteert in uitspraak 
gemeenteraad. 

Naast de door de corporaties
genoemde projecten wordt er 
gestart met de verkoop (en bouw) 
van de eerste woningen in Reeve
1.

In IJsselmuiden worden de laatste 
koopwoningen opgeleverd in 
project Het Meer.

In Kampen worden nog 38 
koopwoningen opgeleverd in 
project Onderdijks en 71 in project 
Stationskwartier.

Stationskwartier: oplevering en in verhuur 
brengen van 32 sociale huurappartementen.  

Rozenstraat/ Anjerstraat. Sloop/ 
nieuwbouw. Sloop 44 woningen, realisatie 
31 woningen. Start werkzaamheden in 
2021.

Het project Vloeddijk/Molestraat is in 
voorbereiding. Hier kan mogelijk in 2021 
gestart worden met de realisatie van 25 
woningen. 

Hanzewijk in voorbereiding nog ca. 60 
appartementen ter afronding van de totale 
Hanzewijk. 

Bij verhuur van nieuwbouw verhuurt 
deltaWonen in een verhouding 50%-50% 
onder de aftoppingsgrenzen en 
liberalisatiegrens. 
dW onderzoekt de mogelijkheden om in het 
middensgement te ontwikkelen en te 
verhuren. 

Sloop van portiekwoningen en 
nieuwbouw van 48 appartementen 
Drostenstraat.

Realisatie van 8 levensloop-
bestendige woningen en 10 
appartementen locatie Trekschuit.

Voorbereiden sloop portiek-
woningen en nieuwbouw 54 
appartementen Erfgenamenstraat.

Voorbereiden nieuwbouw locatie 
Sonnenbergkwartier.

Centrale Bewonersraad 
deltaWonen: Bijdragen aan 
duidelijk taalgebruik en 
transparante communicatie 
richting huurders. Zelfstandige 
leesbare prestatieafspraken 
waarbij duidelijk is wat de 
gevolgen zijn voor huurders. 

Nieuwbouwopgave 2021



Wonen, welzijn, zorg
Ambities 2016-2021: 

➔ Het intensiveren van de samenwerking tussen de gemeente, corporaties en 
andere ketenpartners op het terrein van wonen en zorg

➔ Inzet op preventie en snel handelen bij signalen 
➔ Goede match vraag en aanbod geschikte/aangepaste woningen
➔ Optimaliseren van uitstroom uit zorginstellingen
➔ Gezamenlijk vervolgonderzoek WWZ038, onderzoek naar inzet (voormalig) 

zorgvastgoed, intramurale indicaties, geschiktheid nultredenwoningen
➔ Herziening Wmo-convenant
➔ Werken aan bewustwording eigenaar-bewoners (o.a. Lang zult u wonen)
➔ Samenwerking corporaties en Kamper Kompas

Prestaties:

➔ 2017: onderzoek HHM
➔ 2018: Wmo-convenant aangepast
➔ 2018: behoefteonderzoek Wonen, Welzijn en 

Zorg door onderzoeksbureau HHM

Conclusies:

❏ Snel van start gegaan, veel gerealiseerd, daarna stagnatie
❏ Van breed naar smal/urgentie
❏ Onduidelijkheid positie WWZ038
❏ Tekorten sociaal domein werken door
❏ Meer aandacht nodig voor gezamenlijke visie en doelen: wat willen we bereiken?

❏ Eigen en gedeelde knelpunten bij elkaar brengen
❏ Koppeling met leefbaarheid
❏ Praktische oplossingen
❏ Regionaal afstemmen uitstroom instellingen



Alle partijen
WWZ038:
Door een onderzoeksbureau zal een actualisatie plaatsvinden van vraag en aanbod in het kader van ontwikkelingen in de zorg. 
Het rapport geldt als uitgangspunt bij de afweging van nieuwe huisvestingsinitiatieven voor zorgdoelgroepen.
Er vindt afstemming plaats met alle betrokken partijen om een nieuw onderzoek te verrichten.

De uitkomsten voor het onderzoeksrapport zijn input voor de Bouwsteen Wonen van de gemeente Kampen en de prestatieafspraken van de 
gezamenlijke partijen voor de periode 2022-2026.

Wonen, welzijn en zorg 2021



Bestaande voorraad, leefbaarheid, duurzaamheid
Ambities 2016-2021:

➔ Verbeteren van leefbaarheid en woonkwaliteit door natuurlijke wijkvernieuwing
➔ Draagvlak inwoners
➔ Op termijn energieneutrale woningvoorraad (gemiddelde Energie-index van 

1,25 eind 2020)
➔ Aanpakken individuele problematiek die ernstig overlast geeft
➔ Bevordering aanleg zonnepanelen
➔ Bouwen en verbouwen volgens een EPC-norm van bij voorkeur 0 
➔ Samenwerken bij subsidies verduurzaming
➔ Werken aan bewustwording bewoners

Prestaties:

➔ Energie-index 2020: 1,20 BeterWonen, 1,30 
deltaWonen

➔ Positioneringsstatements Binnenstad 
(2017), Flevowijk (2018), Drostenstraat 
(meegenomen in binnenstedelijke 
ontwikkelingsvisie), Brunnepe (volgt)]

➔ Huurdersorgsanisaties: bewustwording 
verduurzaming

➔ Corporaties: E-renovaties (deltaWonen) en 
investeringen (Beter Wonen)

Conclusies 

❏ Positioneringsstatements werken goed, maar kunnen nog beter benut worden door scherpere ambities > wijkstrategieën
❏ Behoefte aan aparte focus op leefbaarheid en duurzaamheid 
❏ Meer ambitie op duurzaamheid/klimaatverandering
❏ Vertaling warmtevisie naar bestaande voorraad
❏ Meer aandacht voor informatievoorziening / betrekken huurders, klimaatadaptatie, woonlasten, goede combinaties van 

financiële prikkels en overtuigend verhaal, transformatie en natuurlijke wijkvernieuwing



Gemeente Kampen DeltaWonen Beter Wonen Ijsselmuiden Huurdersorganisaties
Vanaf 2021 moeten corporaties en 
gemeenten er voor zorgen dat voor 
alle woningen de 
gebruikersoppervlakte volgens de 
NEN2580 meetconstructie zijn 
geregistreerd en gecontroleerd. 
Initiatief ligt bij gemeente. 

Woonfraude kent verschillende 
vormen. Samen met de gemeente 
Kampen en beide corporaties 
willen we afspraken gaan maken 
om woonfraude tegen te gaan

Duurzaamheid zal ook in de 
Bouwsteen Wonen terugkomen. In 
de Regionale Energie Strategie is 
de hoofdrichting aangegeven. 

Gemeente Kampen stelt in 2021 
de Transitievisie warmte op. De 
corporaties worden hierbij 
betrokken. 

Implementeren dat voor alle woningen de 
gebruikersoppervlakte volgens de NEN 2580 is 
geregistreerd

DeltaWonen zet in de bestaande bouw vol op de 
CO2 reductie. Dit betekent dat diverse 
complexen energetisch worden aangepakt. 
Doelstelling van deltaWonen is om in 2030 30% 
CO2 reductie te hebben bereikt. In 2050 100%.
Uitvoering E-renovatie: Esdoornhof, 20 woningen

Uitvoering herstructurering Rozenstraat/ 
Anjerstraat

deltaWonen versterkt in haar eigen organisatie 
het gebiedsgericht werken waardoor we 
zichtbaarder zijn voor de huurders in de wijk.

Woonfraude kent verschillende vormen. Samen 
met de gemeente Kampen en Beter Wonen 
Ijsselmuiden willen we afspraken gaan maken om 
woonfraude tegen te gaan (gemeente Kampen 
trekt dit actiepunt). 

Delta Wonen, gemeente Kampen en Beter 
Wonen hebben een intentie-overeenkomst
getekend op 19-11-2020. De twee belangrijkste 
onderdelen daarvan, het ontwikkelen van 
wijkvisies en procesafspraken bij corporaties 
worden in 2021 verder uitgewerkt. 

Implementeren dat voor alle 
woningen de gebruikersoppervlakte 
volgens de NEN 2580 is 
geregistreerd

Gemeente Kampen stelt in 2021 de 
Transitievisie warmte op. De 
corporaties worden hierbij 
betrokken. 

Energetische maatregelen 
uitvoeren om uitstoot Co2 te 
reduceren, in 2050 Co2 neutraal

Woonfraude kent verschillende 
vormen. Samen met de gemeente 
Kampen en deltaWonen willen we 
afspraken gaan maken om 
woonfraude tegen te gaan 
(gemeente Kampen trekt dit 
actiepunt).

HVgIJ: Op de hoogte worden 
gehouden van transitievisie 
warmte.

HvgIJ: Aandacht voor 
salderingsregeling.

Centrale Bewonersraad 
delltaWonen: Bijdragen aan 
duidelijk taalgebruik en 
transparante communicatie 
richting huurders. Wat zijn de 
prestatieafspraken en welke 
gevolgen heeft dit voor huurders? 

Centrale Bewonersraad 
deltaWonen: opkomen voor 
privacybelangen huurders c.q. 
aandacht voor de wijze waarop 
persoonsgegevens verzameld 
worden in het kader van 
fraudebestrijding. 

Bestaande voorraad, leefbaarheid, duurzaamheid 2021


