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Inleiding: van woonvisie naar prestatieafspraken 

“Wonen in een mooie en groene omgeving, in een levendige stad, waar gezinnen zich thuis voelen. 

Het is hier goed wonen voor alle Tielenaren, oude en nieuwe, met goede voorzieningen, zorg dichtbij 

en de mogelijkheid om lang zelfstandig te blijven wonen. We streven naar een goede balans tussen 

huur- en koopwoningen, waarbij in alle prijssegmenten voldoende woningen beschikbaar zijn voor 

alle inkomensgroepen.“ (Wonen in de fruitstad – Tielse woonvisie 2019-2023) 

De prestatieafspraken zijn opgesteld middels een samenwerking tussen de gemeente Tiel, de 

corporaties Thius en KleurrijkWonen, de Bewonersraad Tiel/Buren en Huurdersorganisatie De 

Voortgang. Deze partners maken gezamenlijk afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in de 

gemeente. 

Deze afspraken zijn een vervolg op de afspraken die in 2020 zijn opgesteld voor het jaar 2021 en 

dienen als invulling van de globale raamafspraken die gemaakt zijn voor de periode van 2019-2023. 

Een deel van de prestatieafspraken voor het jaar 2022 ligt in het verlengde van de afspraken van 

2021. Dit omdat de Coronacrisis voor enige vertraging heeft gezorgd in de voortgang van de 

afspraken. 

We denken met deze prestatieafspraken belangrijke stappen in onze samenwerking te zetten: 
- We werken de in de woonvisie vastgelegde samenwerkingskaders verder uit. Met name de 

afspraken over concrete projecten en over de grondstrategie van corporaties en gemeente 
leggen een stevige basis voor de (middel)lange termijnontwikkeling van de sociale 
huurwoningvoorraad. 

- De afspraken geven houvast voor de medewerkers binnen onze organisaties. We denken dat 
dit zowel onze onderlinge samenwerking als de integrale inzet van mensen en middelen 
binnen onze organisaties versterkt. 

Vertrekpunt van deze prestatieafspraken zijn: de in juni 2019 vastgestelde Woonvisie, het raamwerk 

van de prestatieafspraken 2019-2023, het bod dat de woningcorporaties op 1 juli 2021 aan de 

gemeente hebben gedaan, en de bestaande, doorlopende afspraken en projecten waarin corporaties 

en gemeente al samenwerken.  

Leeswijzer 
De prestatieafspraken volgen de opzet van de woonvisie. Die heeft vier pijlers:  
Een toekomstbestendig woonaanbod; een aantrekkelijke woonomgeving; vitale wijken en dorpen en 
duurzaam wonen.  
 
Naast inhoudelijke afspraken leggen we ook vast op welke manier we onze samenwerking 

vormgeven. 

Voor elk van de pijlers geven we eerst de ambitie weer zoals deze in de woonvisie is opgenomen, 

voor zover deze betrekking heeft op de (gezamenlijke) inzet van de woningcorporaties en de 

gemeente. Vervolgens is telkens eerst een raamafspraak uitgewerkt. Hierin staat wat we gezamenlijk 

tot en met 2023 willen bereiken. Deze globale afspraken worden vervolgens uitgewerkt in jaarlijkse 

prestatieafspraken. Enkele jaarafspraken gelden ook voor de jaren na 2022. Deze zijn gemarkeerd 

met een “ * ”. 

De raam- en prestatieafspraken gaan over het “wat”. “Wat willen we gezamenlijk bereiken?”. Het 

“hoe” (“wat gaan we daarvoor doen?”) is in de bijlagen uitgewerkt. Daarbij is een kaart gevoegd met 

daarop de begrenzing van deelgebieden die in de afspraken worden genoemd. Ook is een overzicht 

opgenomen van lopende activiteiten en afspraken die in 2022 worden voortgezet. 
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Raamwerk en prestatieafspraken 
 

1   Een toekomstbestendig woonaanbod 

Ambitie 
Woonvisie1  

Tiel wil gedifferentieerde wijken met een goede balans tussen huur- en koop- woningen, met 
voldoende en geschikte sociale woningen in verschillende wijken. We willen doorstroming op 
de woningmarkt stimuleren en zorgen dat er voldoende woningen zijn voor het toenemend 
aantal 1- en 2- persoonshuishoudens. 

Raamafspraak 
2020-2023 

1.1 Gemeente en corporaties streven ernaar om tot en met 2023 tenminste 170 sociale 
huurwoningen aan het bestand toe te voegen, naast de woningen die we bouwen ter 
compensatie van sloopwoningen en verkochte woningen. 

Jaarafspraken 
2022 

1.1.1 In de periode van 2019 t/m 2022 zijn er 151 woningen gesloopt, 197 woningen 
gebouwd en 102 woningen verkocht. Dit brengt het saldo op -56 woningen.  
 
In 2022 zijn de woningcorporaties voornemens om 32 sociale huurwoningen te 
slopen, 82 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren en naar verwachting 25 
woningen te verkopen. Dit is een netto toevoeging van 25 woningen.  

 Sloop Nieuwbouw Verkoop 

 Thius KW Thius KW Thius KW 
Burg. v Welderenst. 

O. Tolhuisstraat 
 

Hertogenwijk F1 
 
 

Hertogenwijk F2 

 32 EGW 
 
 
 

 
 
 
40 MGW    
+ 8 EGW 
 
24(MF) + 
8 EGW 

 
2 
MGW 
 
 
 

8 17 

Totaal 0 32 80 2 8 17 

NB: woningen voor zorgpartijen tellen niet mee in de nieuwbouwrealisatie. 

1.1.2* Passewaaij is de belangrijkste uitbreidingswijk in de gemeente Tiel. Een wijk waar nog 
heel weinig sociale huurwoningen staan. Om het woningaanbod in de gemeente 
meer te kunnen differentiëren, faciliteert de gemeente in Passewaaij sociale 
huurwoningbouw door in anterieure planovereenkomsten voor Passewaaij met 
private partijen een ontwikkel-verplichting van minimaal 25% sociale huur op te 
nemen voor nieuwe ontwikkelingen (waar nog geen overeenkomsten voor gesloten 
zijn). De corporaties gaan vervolgens met ontwikkelaars in gesprek voor de realisatie.  

1.1.3 Het eerste kwartaal van 2022 wordt bekeken of er voldoende nieuwbouw productie 
in de sociale sector (gepland) is middels een kansenkaart. Indien dit niet het geval is, 
verkennen we aansluitend hierop uiterlijk in Q2 of er nieuwe versnellingslocaties 
aangewezen kunnen worden, zie ook afspraak 1.1.4. 

1.1.4 Indien uit de kansenkaart blijkt dat er onvoldoende nieuwbouwproductie in de 
sociale huursector is gepland, verkennen we aansluitend hierop of er behoefte is aan 
eventuele versnellingslocaties. 

1.1.5 Gemeente en KleurrijkWonen zijn in gesprek over de vervanging van de 
appartementen en de herinrichting van de openbare ruimte in de Burgemeesterswijk. 
In 2021 is gestart met een overeenkomst voor de Burgermeester van Welderenstraat. 
In 2022 onderzoekt KleurrijkWonen de mogelijkheden van haar bezit in de 
Burgemeesterswijk en gaat hierover in gesprek met de gemeente.  

 
1 Voor zover met betrekking tot sociale voorraad; geldt ook voor navolgende overzichten 
*  Enkele jaarafspraken gelden ook voor de jaren na 2022. Deze zijn hier en hierna gemarkeerd met een “ * ”. 
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1.1.6 In het kader van 1.2.1 verkoopt KleurrijkWonen locatie De Waarden, waarmee op 
deze locatie geen sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De Hertogenwijk kent 
namelijk al een hoog percentage sociale woningen. 

1.1.7 In 2021 hebben de gemeente en KleurrijkWonen overeenstemming bereikt over de 
plannen voor de Balije. Eind 2021 is de bestemmingsplanprocedure gestart, deze 
wordt voortgezet in 2022. 

1.1.8 
 
 
 

 

In de Hertogenwijk gaat Thius een grootschalige wijkaanpak uitrollen die past binnen 
de visie Hertogenwijk en de woningbehoefte. Het doel van deze aanpak is vooral het 
verbeteren van de wijk en het vernieuwen van de voorraad door renovatie en 
(sloop/)nieuwbouw. Thius en gemeente willen daarin samen optrekken en elkaar in 
de samenwerking versterken. Actuele deelprojecten in dit gebied zijn:  

- Nieuwe Tielseweg 79;  
- Hertog Reinaldlaan, J. Erasmiusstraat en Hertog Willemstraat;  
- Wadenoijenlaan (lage nummers 3 flats).  

 
Doel start nieuwbouw medio 2022.  

1.1.9 Eind 2021/begin 2022 onderzoekt Thius de mogelijkheid om in Rijksmonument het 
Burgerweeshuis appartementen te realiseren. Afhankelijk van de afspraken met 
Iriszorg wordt bekeken of en wanneer hier ongeveer 16 appartementen gerealiseerd 
kunnen worden. Thius denkt erover na om deze woningen te bestemmen voor 
jongeren. 

 

 

Raamafspraak 
2020-2023 

1.2 Via faciliterend grondbeleid stimuleert de gemeente de ontwikkeling van voldoende 
sociale huurwoningen. 

Jaarafspraak 
2022 

1.2.1 Het faciliterend grondbeleid maakt het mogelijk te sturen op de ontwikkeling van 
sociale huurwoningen zonder dat de gemeente daar zelf financieel aan bijdraagt. Bij 
het opstellen van het beleid worden de volgende overwegingen in acht genomen: 

• De corporaties en gemeente stellen samen een kansenkaart op. 

• Woningcorporaties krijgen de kans de sociale huurwoningen te realiseren dan 
wel af te nemen van een ontwikkelaar; 

• Bij afname zorgt de ontwikkelaar voor realistische afnameprijzen die sociale 
verhuur mogelijk maken. De gemeente stuurt hierop via samenwerkings- of 
anterieure overeenkomsten. 

 
Om te komen tot duidelijke afspraken m.b.t. grondprijzen en de te betalen bijdragen 
door de corporaties voor toekomstige ontwikkelingen, zal de gemeente Tiel een 
grondprijzenbrief opstellen. Deze grondprijzenbrief wordt in planning vooruit 
getrokken op de uitwerking van de nota kostenverhaal en grondbeleid. De 
grondprijzenbrief wordt eind 2021 opgesteld en treedt uiterlijk per 1 januari 2022 in 
werking. Afhankelijk van het gekozen beleid, wordt deze geïndexeerd volgens de CPI 
of met het gemiddelde van 2%.  
 

 1.2.2 
* 

Partijen streven ernaar dat woningen die als sociale huurwoningen worden 
ontwikkeld, onder gelijke voorwaarden worden gerealiseerd en/of verhuurd, 
ongeacht welke partij deze realiseert. In 2021 hebben de gemeente en corporaties 
gezamenlijk onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit gelijke speelveld te 
kunnen borgen en dit bijeen gebracht in een advies. In Q3 van 2022 wordt dit advies 
verder uitgewerkt. 
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 1.2.3 Gemeente en corporaties verkennen in Q1 de mogelijkheid tot het realiseren van 
middenhuurwoningen door de corporaties daar waar de woningbehoefte in dit 
segment niet reeds in de woningbouwprogrammering is opgenomen. 

Raamafspraak 
2020-2023 

1.3 Partijen zetten zich in voor een goede differentiatie van buurten, met een goede mix 
van lage, midden en hogere inkomens.  

Jaarafspraken 
2022 

1.3.1 
* 

Partijen hechten groot belang aan gemengde en vitale buurten. Het huisvesten van 
verschillende doelgroepen, waaronder huishoudens met een middeninkomen, kan 
daaraan bijdragen. Corporaties krijgen vanaf 2022 7,5% extra vrije ruimte op de 
wettelijke 7,5% vrije ruimte, om vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen. 
Eind 2022 evalueren beide corporaties hoe en of de extra 7,5% is ingezet en in 
hoeverre dit ook voor de daaropvolgende jaren nodig is. 

 1.3.2 De woningcorporaties kunnen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. 

 1.3.3 De corporaties kunnen ten behoeve van investeringen gebruik maken van de extra 
bandbreedte van maximaal één procent bovenop de huursom. 

Raamafspraak 
2020-2023 

1.4 Partijen zetten zich in voor het verbeteren van de betaalbaarheid van wonen voor de 
huurders. 

Raamafspraak 
2020-2023 

1.4.1 De corporaties houden minimaal 75% van de sociale huurvoorraad onder de 
zogenaamde aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag. In 2022 zorgen de corporaties 
ervoor dat er minimaal 5900 zelfstandige sociale huurwoningen beschikbaar blijven.  

  

2  Aantrekkelijke woonomgeving 

Ambitie 
woonvisie 

Tiel biedt goede voorzieningen die aansluiten op de wensen en behoeften van (verschillende 
groepen) inwoners. Tiel versterkt het ruime en groene karakter van de woongebieden. 
Evenementen, recreatie en goede verbindingen tussen woonwijken, het buitengebied en de 
rivieren maken wonen in Tiel aantrekkelijk. 

Raamafspraak 
2020-2023 

2.1 Bij gebiedsontwikkelingen en herstructureringsplannen worden wonen, 
voorzieningen, openbare ruimte en verbindingen binnen en tussen wijken integraal in 
de plannen verwerkt. 

Jaarafspraak 
2022 

2.1.1 In 2021 heeft het College het gezamenlijke voorstel voor een geschikte systematiek 
voor parkeernormering vastgesteld. In de tweede helft van 2023 evalueren de 
partijen de voortgang van deze nieuwe normering.  

Raamafspraak 
2020-2023 

2.2 We ontwikkelen het Stationsgebied tot een aantrekkelijk woon-, leer- en werkgebied. 

Jaarafspraken 
2022 

2.2.1 Gemeente, BPD en Thius ontwikkelen in overleg met andere betrokken partijen een 
visie en gefaseerde aanpak voor het Veilingterrein. Gemeente, BPD en Thius hebben 
in 2021 de gebiedsvisie afgerond, waarbij is afgesproken dat Thius 98 + 6 sociale 
huurwoningen zal realiseren op het terrein. Na vaststelling van dit ontwikkelingsplan 
en de financiële haalbaarheid wordt eind 2021/begin 2022 een 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten. We starten in 2022 met de benodigde 
technische onderzoeken. We koersen op startbouw 2023. 

2.2.2 Gemeente, KleurrijkWonen en NS ontwikkelen een integraal programma en aanpak 
dat wordt afgestemd met omliggende stationsgebieden voor het P+R-terrein. 
Halverwege 2022 evalueren de gemeente en KleurrijkWonen de stand van zaken. 
Indien in gezamenlijkheid wordt geconstateerd, dat deze locatie niet ontwikkeld gaat 
worden ten behoeve van woningbouw, wordt dit meegenomen als onderdeel van de 
kansenkaart.  
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3  Vitale wijken en dorpen 

Ambitie 
woonvisie 

Tiel wil leefbare wijken en dorpen, met een goede mix van bewoners. Inwoners kunnen lang, 
gezond en zelfstandig thuis blijven wonen en daar de zorg krijgen die nodig is. Voor inwoners 
die dat nodig hebben zijn er voldoende zorggeschikte woningen beschikbaar. 
We willen stapeling van problemen op buurt- en straatniveau voorkomen.  
Tiel wil wonen in de binnenstad stimuleren. Daarnaast willen we de aantrekkelijkheid van de 
woonomgeving versterken door goede mogelijkheden te bieden voor zorg in woningen en de 
woonomgeving. 

Raamafspraak 
2020-2023 

3.1 We werken aan een betere differentiatie van het woningaanbod per wijk of buurt. In 
2030 zijn er geen wijken of buurten meer met een aandeel sociale huurwoningen dat 
groter is dan 60%. Gezamenlijk zetten we in op sociale en ruimtelijke wijkvernieuwing. 

Jaarafspraak 
2022 

3.1.1 Gemeente en woningcorporaties werken in 2022, in samenspraak met private partijen 
en met inwoners, een gebiedsaanpak uit voor de Hertogenwijk/Wadenoijenlaan e.o.  

 3.1.2 Gemeente en woningcorporaties werken in 2022, in samenspraak met private partijen 
en met inwoners, een gebiedsaanpak uit voor de Bomenbuurt (in de CBS-buurt Het 
Ooij). 

Raamafspraak 
2020-2023 

3.2 Gemeente en woningcorporaties werken samen met welzijnsorganisaties, 
zorgpartijen en vrijwilligers gezamenlijk aan een veilige woonomgeving en bieden 
ondersteuning aan inwoners met zorg-, financiële- of gedragsproblemen 

Jaarafspraken 
2022 

3.2.1 We zetten lopende projecten voort in 2022 (zie bijlage 3).  

3.2.2 Corporaties en gemeente zetten zich in om mensen met schulden te helpen. In 2022 
wordt verder afgestemd over de samenwerking in de omgang met huurders met 
betalingsachterstanden. Hierbij wordt gekeken naar zowel de aanpak bij 
vroegsignalering als bij vergevorderde huurachterstanden.  
 
In 2020 zijn de gemeente en KleurrijkWonen gestart met een pilot Betaalbaar Wonen. 
Vanwege Corona heeft deze pilot in de 2e helft van 2020 en in 2021 stilgelegen. Zodra 
de coronamaatregelen het toe laten, wordt de pilot weer opgepakt. Afhankelijk 
daarvan evalueren de gemeente en KleurrijkWonen de pilot. Afhankelijk van de 
uitkomsten van deze evaluatie, worden er vervolgafspraken gemaakt tussen de 
gemeente en KleurrijkWonen.  

3.2.5 
* 

De gemeente en corporaties hebben in 2021 een start gemaakt met het opstellen van 
een eigen visie/plannen op leefbaarheid. In Q2 van 2022 hebben de gemeente en 
corporaties een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een werkwijze voor het 
gezamenlijk opstellen van gebiedsplannen. Als onderdeel van deze werkwijze brengen 
de wijkregisseurs en woonconsulenten van de gemeente en de corporaties deze 
plannen op leefbaarheid bijeen om een plan op te stellen waarin benoemd staat 
welke acties (m.b.t. sociale en/of fysieke leefbaarheid) zij gezamenlijk of zelfstandig 
gaan oppakken in dat volgend jaar. Daarbij worden afspraken gemaakt over de inzet 
van deze capaciteit en budgetten. De gemeente zet wijkregisseurs in en heeft een 
subsidieregeling “leefbaarheid en vergroening in wijken en dorpen” beschikbaar. De 
woningcorporaties zetten budget en capaciteit van woonconsulenten in, om de 
leefbaarheid in wijken te vergroten.  

3.2.6 Gemeente, corporaties en overige partners in het VWT (Veiliger Wijkteams) hebben 
eind 2021 onderzocht wat de mogelijkheden zijn van bestuurlijke rapportage als 
alternatief voor een overkoepelend convenant voor veilige gegevensuitwisseling. 
Begin 2022 worden vervolgafspraken gemaakt over de invulling van deze werkwijze. 
Daarnaast maakt de gemeente begin 2022 een start met vernieuwde VWT's. In 
samenspraak met de corporaties wordt onderzocht welke rol de corporaties hierin 
vervullen. 
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Raamafspraak 
2020-2023 

3.3  We ondersteunen inwoners met een zorgvraag om langer zelfstandig thuis te kunnen 
wonen. 

Jaarafspraak 
2022 

3.3.1 
 

In 2022 maken de corporaties en gemeente afspraken over de samenwerking bij 
Wmo-aanpassingen. Hierbij worden afspraken gemaakt over onder andere: 

• De verantwoordelijkheden en taken van elke partij. 

• De toewijzing van woningen met Wmo-aanpassingen. 

• Het onderhoud van Wmo-aanpassingen. 

• De inrichtingsmogelijkheden van complexen voor mobiliteitsvoorzieningen. 
 

Raamafspraak 
2020-2023 

3.4 Gemeente en corporaties dragen zorg voor het huisvesten van bijzondere 
doelgroepen  

Jaarafspraken 
2022 

3.4.1 
* 

In 2022 is de richtlijn dat er 36 woningen nodig zijn voor bijzondere doelgroepen 
(waarvan maximaal 16 voor de uitstroom beschermd wonen en 20 voor overige 
bijzondere doelgroepen zijn) die via een zorgpartij bemiddeld moeten worden. De 
criteria voor deze bemiddeling zijn in 2021 herijkt door de gemeente en corporaties.  
 
Woningcorporaties zorgen voor een passende toewijzing van de bijzondere 
doelgroepen en corporaties en gemeente monitoren (half)jaarlijks of vraag en aanbod 
op elkaar aan blijven sluiten. Indien dit niet het geval is wordt er gezamenlijk gekeken 
naar een passende oplossing hiervoor.  
 

3.4.2 Corporaties en gemeente stemmen gezamenlijk af welke doelgroepen in aanmerking 
komen voor toewijzing via bemiddeling. In 2021 hebben de gemeente en corporaties 
al criteria opgesteld voor het toewijzen van woningen aan de uitstroom van 
beschermd wonen. In Q1 van 2022 stemmen zij verder af wat wordt verstaan onder 
een doelgroep en welke doelgroepen er zijn. Vervolgens wordt er gekeken naar de 
impact van deze doelgroepen op de woningvoorraad en zullen er afspraken gemaakt 
worden over de toewijzing. 

3.4.3 Gemeente en corporaties zetten zich in regionaal verband in voor een betere 
spreiding van bijzondere doelgroepen over de regio als onderdeel van Weer Thuis. De 
gemeente kaart daarbij aan in het regionaalverband om ook de corporaties te 
betrekken bij dit proces, om mogelijke gevolgen voor de huisvesting inzichtelijk te 
krijgen.  

3.4.4 Op basis van het convenant Weer Thuis maken de gemeente en corporaties in 2022 - 
indien nodig - aanvullende afspraken over onder andere de omvang, werkwijze en 
woonvarianten bij bemiddeling van de uitstroom van GGZ en Beschermd Wonen naar 
zelfstandig wonen. Daarbij is het zorgnetwerk een belangrijke vereiste 

 3.4.5 De corporaties en de gemeente maken in Q1 van 2022 afspraken over de begeleiding 
van statushouders.  

 3.4.6 Het bestemmingsplan voor Anders Wonen (onderste trede woonladder) is in 2021 in 
procedure gebracht. In 2022 sluiten de gemeente en KleurrijkWonen een 
samenwerkingsovereenkomst en stellen zij gezamenlijk een beheersplan op voor de 
realisatie van 6 zelfstandige woonunits, een begeleidingsunit en de betrokken 
zorgpartij. 
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4  Duurzaam wonen 

Ambitie 
woonvisie 

Tiel wil duurzame woningen, maar niet tegen elke prijs. We zetten primair in op isoleren en 
besparen. Energiemaatregelen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. 

Raamafspraak 
2020-2023 

4.1 Gemeente en woningcorporaties voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. 
duurzaamheid 

Jaarafspraken 
2022 

4.1.1 Gemeente heeft in 2021 in samenwerking met woningcorporaties en verschillende 
andere partners een warmtetransitie visie en een klimaatadaptatieplan opgesteld. In 
2022 zetten de gemeente en de corporaties zich in om dit verder uit te werken. 
Daarbij: 

• zoeken we uit hoe we gezamenlijk de uitwerking van de warmte-transitievisie 
en de te ontwikkelen wijkuitvoeringsplannen verder vorm kunnen geven; 

• continueren de corporaties in 2022 de verduurzaming van het 
woningenbestand (Zie bijlage 3) 

• onderzoeken we hoe de woningvoorraad beter bestand is tegen de 
klimaatveranderingen (zoals hittestress en wateroverlast) 

 4.1.2 Gemeente en corporaties gaan in gesprek over de communicatie op het gebied van 

energie vermindering. Het gaat hierbij om wat huurders van hun verhuurder en 

gemeente kunnen verwachten en wat zij zelf als eigenaar of huurder kunnen doen om 

energiegebruik te verminderen. 

 

 

5  Samenwerking 

De bij de raamafspraken horende procesafspraken zijn opgenomen in bijlage 2.  
Jaarafspraak 
2022 

5.1.1 In Q1 van 2022 onderzoeken gemeente, bewonersorganisaties en 
woningcorporaties hoe zij het jaarlijks proces van uitbrengen van een bod op de 
lokale huisvestingsopgaven in juni en het daaropvolgend opstellen van 
prestatieafspraken anders kunnen inrichten voor 2023.  

 5.1.2 Vier keer per jaar komen de corporaties en gemeente bijeen in een Bestuurlijk 
Overleg Wonen waarbij o.a. de voortgang van de prestatieafspraken worden 
besproken.  
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Het bod dat de corporaties op 30 juni 2021 aan de gemeente deden, wordt door de 

gemeente geaccepteerd en door de corporaties in 2022 uitgevoerd. 

Aldus overeengekomen te Tiel op X januari 2022, 

 
 
 

 

Namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Tiel, 
 
 
 
 
 
De heer J. Beenakker, burgemeester 

 
 

Namens KleurrijkWonen, 
 
 
 
 
 
 
De heer T.J. van Dalen, directeur-bestuurder 

 

Namens Thius 
 
 
 
 
 
 
De heer J. Heesen, directeur-bestuurder 

 

 

Namens de bewonersraad Tiel / Buren, 
 
 
 
 
 
 
De heer G.H. klein Poelhuis, voorzitter 

 

De Vooruitgang. 

Stichting Huurdersorganisatie Thius 

 

Namens huurdersorganisatie De Vooruitgang, 
 
 
 
 
 
 
De heer D.J vd Bult, voorzitter 
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Bijlage 1: Nadere invulling afspraken 2022 
 

Afspraak Toelichting Betrokken 
partijen 
(regievoerder 
vetgedrukt)  

1.2.2 * Gelijk speelveld sociale 
huurwoningen 

Partijen streven ernaar dat woningen die als sociale 
huurwoningen worden ontwikkeld onder gelijke 
voorwaarden worden gerealiseerd en/of verhuurd, 
ongeacht welke partij deze realiseert. Het gaat hierbij om 
de minimale kwaliteit waaraan de woningen moeten 
voldoen en de voorwaarde waaronder verhuurd kan 
worden. Zo borgen we dat sociale huurwoningen aan 
dezelfde kwaliteitseisen voldoen, voor de primaire en 
secundaire doelgroep2  worden gereserveerd, openbaar 
worden aangeboden en dat sociale huurwoningen op 
lange termijn voor de sociale voorraad behouden blijven. 
 
De gemeente onderzocht in 2021 de mogelijkheden op 
welke manier kan worden geborgd dat bestaande, 
nieuwe en/of te splitsen woningen aan de primaire en 
secundaire doelgroep worden verhuurd. Partijen werken 
in 2022 beleid uit waarin bovenstaande doelen worden 
uitgewerkt. Dit beleid wordt in 2023 geëvalueerd. 

Gemeente, 
KleurrijkWonen, 
Thuis 

1.3.1 * Passend toewijzen Woningcorporaties hebben momenteel 10% vrije 
toewijzingsruimte voor huishoudens met een inkomen 
boven de DAEB-inkomensgrens. Vanuit de wens om het 
volkshuisvestingsbeleid meer lokaal in te vullen, stelt de 
regering voor om deze 10% vrije ruimte aan te passen 
naar een landelijke vrije toewijzingsruimte van 7,5% met 
een lokale afwijkingsbevoegdheid van maximaal 7,5%. De 
totale beschikbare vrije toewijzingsruimte van 
woningcorporaties stijgt daarmee van 10% naar 
maximaal 15%. Voorwaarde is wel dat dit opgenomen is 
in de prestatieafspraken met de gemeente en de 
huurdersorganisatie(s). 

KleurrijkWonen, 
Thius 

1.3.2 Inkomensafhankelijke 
huurverhoging 

De woningcorporaties kunnen inkomensafhankelijke 
huurverhoging doorvoeren.  

KleurrijkWonen, 
Thius 

1.3.3. Huurverhoging Corporaties volgen in hun huurbeleid de afspraken 
conform het Sociaal Akkoord. Dit betekent dat 
huurprijzen van sociale huurwoningen gemiddeld 
maximaal met inflatie stijgen. Het gaat hier om de stijging 
van de huurprijzen van een corporatie bij elkaar; de 
huursom. Als een corporatie onvoldoende 

 

 
2 Primaire doelgroep: eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen lager dan 24.075 euro en 

meerpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen tot 32.675 eurp (prijspeil 2022). Zij komen in 
aanmerking voor huurtoeslag. Secundaire doelgroep: eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen 
tussen 24.075 en 40.765 euro en meerpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen tussen 32.675 en 
45.014 euro (prijspeil 2022).  Zij komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar niet voor 
huurtoeslag. 
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Afspraak Toelichting Betrokken 
partijen 
(regievoerder 
vetgedrukt)  

investeringscapaciteit heeft om nieuwbouw te realiseren 
of om te herstructureren, dan kunnen gemeente, 
huurdersorganisatie en corporatie afspreken dat er extra 
ruimte nodig is om de huur te verhogen. In dat geval gaat 
het maximaal om 1% extra huurverhoging bovenop de 
huursom. 

1.4.1 % woningen onder de 
aftoppingsgrens voor 
huurtoeslag 

Corporaties vinden het belangrijk dat haar huurders met 
betaalbare woonlasten kunnen wonen. De huurprijs is 
daar een belangrijk onderdeel in. Zij houden minimaal 
75% onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen voor 
huurtoeslag (in 2022 € 678,04).   

KleurrijkWonen, 
Thius 

3.2.1 We zetten een aantal 
lopende projecten voort 
in 2022 (zie bijlage 3)  

Zie bijlage 3 voor doorlopende projecten. 
Over projecten die in 2021 aflopen en/of waarvoor een 
evaluatie is voorzien, nemen partijen uiterlijk in oktober 
een besluit over de voortzetting ervan in 2022. 

Gemeente,  
KleurrijkWonen, 
Thius, 
Bewonersraad 
Tiel / Buren, 
Stichting 
Huurders-
platform De 
vooruitgang 

3.2.6 Gegevensuitwisseling Gegevensuitwisseling met betrekking tot MPZ 
(Milieuplatform Zorg) en Veilig Mailverkeer is geborgd. In 
het zorgoverleg zijn ook afspraken over multi-probleem 
huishoudens gemaakt, maar deze zijn nog niet formeel 
vastgelegd. Ook voor VWT (Veilige Wijkteams) is een 
formele afspraak wenselijk. Zolang er geen 
intentieverklaring is wisselen we toch gegevens uit waar 
ze van belang zijn voor veiligheid en leefbaarheid in de 
wijk. 

Gemeente, 
KleurrijkWonen, 
Thius 

5.1.1 Activiteitenoverzicht Zolang er tussen de gemeente, bewonersorganisaties en 
woningcorporaties prestatieafspraken van toepassing 
zijn, brengen de corporaties niet separaat nog een 
jaarlijks bod uit op de lokale volkshuisvestelijke opgaven, 
maar volstaat de monitor met de voortgang van de 
prestatieafspraken. In juni 2022 vindt overleg plaats 
tussen de gemeente, bewonersorganisatie en corporaties 
over de voortgang van de prestatieafspraken en worden 
de onderwerpen voor de afspraken voor 2023 besproken 

Gemeente, 
KleurrijkWonen, 
Thius 
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Bijlage 2: Kaart met begrenzing van de in de prestatieafspraken genoemde locaties 
 

 

  
In prestatieafspraken genoemde gebieden en locaties: 

1.    Uitbreiding Passewaaij 
2.  Schoollocatie De Balije * 
3. Burgemeesterswijk 
4. Stationsgebied 
4a. Veilingterrein * 
4b. P&R-terrein NS 
5. Gebiedsaanpak Hertogenwijk/Wadenoijenlaan e.o. 
5a. De Batouwe 
5b. Hertog Reinaldlaan/Nieuwe Tielseweg 
5c De Waarden 
6. De Driehoek 
7. Gebiedsaanpak Bomenbuurt 

* versnellingslocaties 
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Bijlage 3: Doorlopende, eerder ingezette activiteiten of afspraken 
 

Afspraak Toelichting 

Gezamenlijk uitvoeren leefbaarheids-
projecten in de wijken 

Armoedepact   
Doel: inwoners met laag inkomen ondersteunen, tijdige 
doorverwijzing bij problemen en multi-probleemaanpak 
Status: Intentieverklaring getekend 
Looptijd: 2019-2023 
Deelnemende partijen: Gemeente, Thius, KleurrijkWonen en vele 
andere partijen 

Schuldhulpverlening/ Vroegsignalering schulden  
Doel: vroegtijdig vraag signaleren, opstapeling problemen 
voorkomen 
Status: Wettelijke verplichting 
Looptijd: afspraken worden in 2022 herzien 
Deelnemende partijen: Gemeente, Thius, KleurrijkWonen, BKR, BSR, 
Menzis, VGZ, CZ, Vitens, Nuon, Santé Partners 

Uitkomen met inkomen 
Doel: inwoners training geven om schulden weg te werken dan wel 
te voorkomen 
Status: bestaand cursusaanbod, maakt onderdeel uit van 
subsidieafspraak tussen gemeente en Santé 
Looptijd: onbepaalde tijd 
Deelnemende partijen: Santé Partners en gemeente 

Seniorenadviseur  
Doel: Aandacht voor het thema Wonen binnen het 
ouderenadvieswerk 
Status: Onderdeel van het welzijnsbeleid 
Looptijd: Onbepaalde tijd 
Deelnemende partijen: Gemeente, Thius, KleurrijkWonen, Mozaïek 

Langer thuis  
Doel: Hoofddoel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
Status: Gemeentelijk beleid 
Looptijd: Onbepaalde tijd 
Deelnemende partijen: Gemeente, Thius, KleurrijkWonen, overig 
maatschappelijk middenveld 

Tweede kansbeleid/ uithuisplaatsingen 
 

Preventie uit huiszetting 
Doel: Voorkomen uit huis zetting vanwege huurschuld of 
(woon)overlast 
Status: Afspraken worden in 2022 herzien 
Looptijd: Onbepaalde tijd 
Deelnemende partijen: Gemeente, Thius, KleurrijkWonen en 
ketenpartners 

Routekaart naar CO2-neutrale 
voorraad 

Corporaties zetten de acties voort die hieruit volgen, en stemmen de 
voortgang met de gemeente af 
Deelnemende partijen: KleurrijkWonen, Thius, Huurdersplatform De 
vooruitgang, bewonersraad Tiel / Buren 

Faciliterend grondbeleid Per 1 maart 2020 stelt de gemeente dat bij plannen vanaf 20 
woningen, in buurten met minder dan 60% corporatiebezit, een 
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minimum van 20% sociale huurwoningen in de ontwikkeling 
verplicht.  

Eenduidige informatieverstrekking Gemeente en corporaties zorgen voor eenduidige 
informatieverstrekking aan huurders en inwoners, in elk van de 
gebruikte communicatiemiddelen. Deze informatie wordt minimaal 
2jaarlijks geactualiseerd.  

 
 


