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Geacht college, 

Voor u ligt het gezamenlijke bod 2019 van de Almelose woningcorporaties Beter 
Wonen en Sint Joseph. Dit keer doen we u een gezamenlijk bod voor onze 
voorgenomen volkshuisvestelijke activiteiten in 2019. We denken daarmee een 
krachtiger signaal van onze lokale betrokkenheid bij de volkshuisvesting uit te 
zenden. 
Dit bod wordt uitgebracht op de Woonvisie van de gemeente Almelo, vastgesteld 
in 2012. Ook baseren we het bod op de prestatieafspraken 2018, welke de 
gemeente Almelo, de lokale huurdersorganisaties SHBW en HAR en de 
corporaties Beter Wonen en Sint Joseph in december 2017 tekenden en welke 
veelal een meerjarig karakter kennen. Het nieuwe coalitieakkoord konden we nog 
niet volledig betrekken bij het voor u liggende bod, we houden daarom graag 
nog ruimte voor bijstelling. Wel namen we alvast onderwerpen op die we lazen 
als thema's in uw coalitie Ambitie, daadkracht en vertrouwen. We willen daarover 
graag nader met u in gesprek. Onze inzet is reeds bij de komende 
prestatieafspraken ook uw collegeakkoord te betrekken. 

Almelose context 
Als corporaties werken we elke dag opnieuwaan onze volkshuisvestelijke 
opgave. Beter Wonen en Sint Joseph willen actief betrokken zijn bij haar 
huurders in wijken en buurten in Almelo. In die wijken en buurten willen we een 
bijdrage leveren aan (financieel) passende woningen en woonomgevingen voor 
onze huurders. 

Onze inzet in 2019 
Wáár willen en kunnen we in 2019 het accent leggen op de Almelose 
woningmarkt? Onze focus voor 2019 ligt op de volgende vijf terreinen: 

• Woonlasten centraal 
Het is onze uitdaging ervoor zorg te dragen dat, naast investeringen in 
duurzaamheid, de woonlasten voor huurders betaalbaar blijven. Ook willen we 
betaalbare woningen beschikbaar blijven houden. We willen actief inzetten op 
het terugdringen van het energieverbruik door bijvoorbeeld het plegen van 
investeringen in de woningvoorraad en huurders actief voor te lichten over de 
beïnvloeding van hun totale woonlasten. In het bod hebben wij een aantal 



concrete maatregelen veer 2019 benoemd. ook in de brief van de beide 
huurdersorganisaties aan de formateur tref u reeds veerstellen aan. 

• Dicht bij de klant, ziéhtbaar actief in wijken en buurten 
Bij de aanpak van wijken wordt zoveel megelijk samengewerkt tussen 
gemeente, corporattes, bewoners en maatschappelijke erganisatie. We willen 
nadrukkelijk weten welke opgave leeft in de buurten en wijken en daarvoer 
samen met kernpartijen in dat gebied actief aan de slag zijn em tot prettige 
woonomçevlnqen te komen. Het Nieuwstraatkwartier is daarbij doer tie 
gemeente aangeduid als een wijk die de kernende jaren in beeld is voor brede 
inzet. 

• Oog voor kwetsbare bewoners 
We streven naar een: samenleving, waarin ook kwetsbare bewoners 
zelfstandig kunnen wonen en leven en waar zij een kansrijke plek kunnen 
hebben. In onze optiek hoeven mensen niet aan de kant te blijven staan. 
Ingegeven vanuit de transformatie binnen het sociaal domein van de 
afgelopen jaren, willen we op het gebied van het wenen vooral meer 
verbindend samenwerken met onze partners in de stad of wijken, "maatwerk" 
leveren waar nodig, meer participerende huurders, extra inzetten op 
preventie en meer experimenteren om dát de doen waar onze huurders profijt 
van hebben. 

• Aandacht voor ouderen 
Het centrale thema van het pact voor de ouderenzore "waardig oud worden" 
(2018-2021) en het manifest van de Senierenraad is dat ouderen op een 
prettige en fatsoenlijke rnanier oud kunnen worden in de eigen woning en 
woqnomgeving. Wij zetten hierbij in op het leveren van een bijdrage aan het 
signaleren en doorbreken van eenzaamheid onder onze huurders. We willen 
ontmoeting tussen beweners stimuleren. Tevens leveren wij een bijdrage em 
mensen langer thuis te, kunnen laten wonen door ooç te hebben voor de 
woning en de woonomgeving voor deze doelgreep. 

• verbindinçskrscht 
In 2019 zetten we (gemeente, corporaties, huurdersorganisaties) de, 
gezamenlijk ingeslagen weg voort em intensiever samen te werken en beleid 
op elkaar af te stemmen. Op deze rnanier kunnen we trends & ontwikkelingen 
op de Almelose woningmarkt tijdiger en beterduiden. We stemmen nog 
duidelijker met elkaar af waar we samen in Almelo. voor staan en wie welke 
bijdrage levert. 

Deze terreinen en onze inzet daarbij hebben we gedeeld met de 
huurdersorqanisattes. Zij herkennen de accenten en geven hier graag mede 
invulling en uitwerking aan. 

Wij gaan dan ook graag samen met de Stichting Huurdersplatform Beter Wenen 
(SHBW), de HuurdersAdviesRaad (HAR) en met u in gesprek over het bed om te 
komen tot compacte en concrete prestatieafspraken veer 2019. 
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Aanvullend hierop dringen we erop aan dat de gemeente zich inzet voor het 
opstellen van een nieuwe Woonvisie. De huidige Woonvisie is in juli 2012 
vastgesteld en loopt door tot 2020. Wij hebben behoefte aan een korte, bondige 
evaluatie en actualisatie, ingegeven vanuit de vele (wettelijke) wijzigingen 
waarmee de corporatres zich geconfronteerd zagen de afgelopen jaren. Wij 
stellen voor dat u in 2019 daadwerkelijk stappen neemt om tot een herziene 
Woonvisie en visie op de stad en wijken te komen. 

Met vriendelijke groet, 

Sint Joseph 

~- 
Claudia Beumer 
directeur- bestuurder 

Bijlagen: 
1. Gezamenlijk bod voor 2019. 
2. Woningvoorraad Beter Wonen (situatie: 31-12-2017) en 

Sint Joseph (situatie: 31-12-2017) 
3. Financiële paragraaf Beter Wonen 
4. Financiële paragraaf Sint Joseph 
5. Beter Wonen Oordeelsbrief 2017 
6. Sint Joseph Oordeelsbrief 2017 
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