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Inleiding  

Het project betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen is een pilotproject. Het project is opgestart door 

de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), en wordt uitgevoerd door de 

Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) met financiering van de Regio Deal Achterhoek (8RHK 

Ambassadeurs), gemeente Aalten, gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, ProWonen en de 

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).  

Het project is ontstaan vanuit de wens alternatieve oplossingen te vinden voor de krapte op de 

woningmarkt en de mismatch tussen vraag en aanbod voor verschillende doelgroepen. Vooral starters 

zijn de dupe van het huidige woningtekort. Koopwoningen zijn erg duur, in ieder geval te duur voor 

starters. Het alternatief is huren, maar in de kleine kernen staan nauwelijks huurwoningen en in de 

kleine dorpen/steden komen er sporadisch geschikte huurwoningen van woningcorporaties vrij.  

Onderzoek geeft aan dat veel jongeren graag in de eigen buurtschap blijven, dichtbij werk, familie en 

vrienden, maar dat zij moeite hebben met het vinden van betaalbare (huur)woningen. Ook ouderen 

die graag kleiner willen wonen kunnen hun wens niet realiseren vanwege het beperkte aanbod aan 

kleinere huurwoningen. Dit zorgt voor stilstand op de woningmarkt en een uitstroom van jongeren 

naar andere regio’s met meer mogelijkheden.  

De AWC zoekt de oplossing in betaalbaar tijdelijk wonen. Flexwoningen (verplaatsbare woningen die 

voldoen aan het bouwbesluit) dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen betaalbaar 

huis kunnen vinden in de huidige overspannen markt. Dit geeft jongeren de tijd om te sparen voor een 

betere startpositie. Senioren kunnen de flexwoningen gebruiken als stap naar een kleinere 

levensloopbestendige woning. Hierdoor komen geschikte woningen vrij voor bijvoorbeeld starters of 

doorstromers. Zo wil de AWC jongere generaties vasthouden in de Achterhoek en de doorstroom op 

de woningmarkt bevorderen. Dit versterkt de vitaliteit en de leefbaarheid in de kleine kernen.  

De AWC wil de komende tijd flexwoningen naar behoefte realiseren in de Achterhoekse gemeenten: 

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk1. Dit betreft 

kleine kernen met een maximum van ongeveer 5.000 inwoners.  

Handboek  

De AWC is opgestart als een pilot in de Achterhoek om een oplossing te vinden voor het woningtekort 

in de kleine kernen. De problematiek beperkt zich echter niet tot de Achterhoek. Ook andere 

gemeenten en provincies in Nederland kampen met eenzelfde tekort. Eén van de doelstellingen van de 

pilot is het overdragen van de opgedane kennis als voorbeeld voor vergelijkbare initiatieven in andere 

kleine kernen.  

Dit handboek is bedoeld voor initiatiefnemers die aan de slag 

willen met het opzetten van een vergelijkbare wooncoöperatie en 

beschrijft de doelstellingen, de opstart en de rol van de AWC als 

intermediaire2 verhuurder. Het handboek is een groeidocument. 

De AWC is een nieuw concept, de meeste projecten zijn nog in de 

opstartfase. Daarom zal dit handboek periodiek worden 

aangevuld met de kennis verkregen uit de verschillende projecten.

                                                      
1 Passend in het werkgebied van 8RHK ambassadeurs. 
2 Verhuur aan derden.  

 



De Wooncoöperatie AWC 
 

2 

 

Organisatie  

De Achterhoekse Wooncoöperatie is opgericht op 7 juli 2020 en bestaat uit een vrijwillig Algemeen 

Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB) en Afdelingen. Het AB is verantwoordelijk voor het beleid en 

controleert het DB. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Zij vertegenwoordigt de 

wooncoöperatie extern en wordt ondersteund door een betaalde projectleider. In de startfase van 

deze pilot is dit een medewerker van DKK. De afdeling is de lokale dorpsbelangenorganisatie of een 

ander lokaal rechtspersoon, dat lid wordt van de AWC. De afdeling inventariseert de behoefte aan 

flexwoningen, helpt bij het locatie-onderzoek en stelt de toewijzingscommissie in.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap 

• Lid van de AWC kunnen worden: een dorpsbelangenorganisatie, een  

samenwerkingsverband die de sociale en/of maatschappelijke binding bevordert, en/of een 

groep met een tijdelijk huisvestingsdoel voor jongeren en/of ouderen. 

• Een organisatie met rechtspersoonlijkheid of die een samenwerkingsverband vormt met een 

afdeling van de coöperatie.  

• Een natuurlijk persoon wordt lid van een afdeling van de coöperatie, nadat hij/zij geregistreerd is 

als aspirant-lid. Aspirant-leden betalen geen contributie. Zij komen in feite op een wachtlijst en 

hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering van de AWC. Het aspirant-lid wordt 

betalend lid zodra de huurovereenkomst getekend wordt. Het lidmaatschap van de afdeling van 

de coöperatie is gekoppeld aan de duur van de afgesproken termijn in de huurovereenkomst. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

@ Een Vandaag 2021 

@ Omroep Gelderland 2020 

Missie AWC 

➢ Doorstroom bevorderen in de kleine kernen door betaalbaar 

tijdelijk wonen mogelijk te maken.  

➢ Deze woonambitie wordt ondersteund met behulp van de 

coöperatiegedachte. 

➢ Duurzaam & circulair werken staan centraal. 

 

Doelstellingen AWC  

➢ Betaalbare flexwoningen voor jongeren in kleine kernen die 

zelfstandig willen wonen. 

➢ Betaalbare flexwoningen voor ouderen in kleine kernen als dat 

de doorstroming bevordert. 

➢ De sociaal en/of maatschappelijke binding in kleine kernen 

versterken door aan jongeren en ouderen tijdelijke, betaalbare 

woningen aan te bieden.       

➢ Het oplossen van maatschappelijke problematiek door het 

tijdelijk huisvesten van specifieke doelgroepen op verzoek en 

in overleg met gemeenten. 

➢ Ook andere groepen kunnen in aanmerking komen als dat een 

tijdelijk huisvestingsprobleem oplost. 
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De AWC houdt minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle leden 

(huurders en afdelingen). 

 

 

Uitgebreide informatie over bestuur, statuten en huishoudelijk reglement is te vinden op de website 

van de AWC. Zie bijlage 5 voor gegevens website.   

Beheercoöperatie 

Er zijn drie verschillende varianten van de wooncoöperatie:  

• koperscoöperatie  

• vastgoedcoöperatie  

• beheercoöperatie  

 

Bij de kopers-, en vastgoedcoöperatie vindt overdracht van corporatiebezit plaats naar de individuele 

leden of naar de wooncoöperatie. De beheercoöperatie is geen vastgoedeigenaar van de woningen; 

het eigendom blijft bij de eigenaar(s). De beheercoöperatie neemt de verantwoordelijkheden over in 

toewijzing, beheer- en onderhoudstaken. De AWC functioneert als een beheercoöperatie:  

✓ Een collectieve huurovereenkomst wordt afgesloten met de eigenaar(s) van de flexwoningen 

(een gemeentelijke of particuliere partij). 

✓ De AWC sluit als intermediaire verhuurder de huurovereenkomsten af met de individuele 

huurder.  

✓ De huurder wordt met het ondertekenen van de huurovereenkomst lid van de AWC.  

 

Door het lidmaatschap van de AWC heeft de huurder een vorm van mede-eigenaarschap. Het beheer 

van de woning wordt zo veel mogelijk als zelfbeheer uitgevoerd. De woning kan gezien worden als een 

tussenstap (leertraject) naar eigen woningbezit. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                De huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de  

                     Achterhoekse Wooncoöperatie. Door het ondertekenen van deze huurovereenkomst is de 

                     huurder van rechtswege lid van de beheercoöperatie en dient hij of zij zich aan het  

                     reglement van de beheercoöperatie te houden en de bijbehorende contributie te betalen.  

                     Zie bijlage 1 aanmeldformulier aspirant-leden   

 

 

✓ zorg voor een regionale spreiding: kies bestuursleden uit verschillende gemeenten; 

✓ werving via pers maar ook persoonlijke benadering; 

✓ selecteer op relevante kennis. Bijvoorbeeld werkervaring bij gemeenten, woningcorporaties is een 

belangrijk pluspunt;  

✓ bestuursleden moeten voldoende tijd en uren beschikbaar hebben; 

✓ het is aan te raden dat het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een betaalde   

coördinator in de oprichting en start van de uitvoering. Met een breed netwerk in de regio.  

 

TIPS VOOR HET WERVEN VAN BESTUURSLEDEN: 
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De AWC handelt als beheercoöperatie in de geest van de Woningwet. Platform 31 (kennis- en 

netwerkorganisatie voor stad en regio), die tijdens de oprichting een belangrijke ondersteunende en 

adviserende rol heeft gehad, noemt een aantal kenmerken binnen Woningwet 18a3 (zie onderstaand 

kader).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De AWC wijkt ook in ander opzicht af van andere wooncoöperaties door haar gerichte focus op de 

kleine kernen (platteland). Bij de AWC staat maatwerk, een breed draagvlak en ontwikkelen van 

onderop centraal. Dit maakt elke situatie anders. Dat illustreren ook de verschillende projecten op 

pagina 9. 

                                                      
3 Bron: De Wooncoöperatie als verhuurder, Platform31, gepubliceerd 22 november 2018 – uitwerking van woningwet 2016  

In één belangrijk opzicht wijkt de 

AWC af van deze wet namelijk 

met betrekking tot het 

toewijzingsbeleid. Het doel van 

de AWC is de leefbaarheid 

bevorderen in de kleine kernen. 

Om dit te bereiken wil zij 

voorrang geven aan mensen met 

een sociale of maatschappelijke 

binding met de kern of 

buurtschap. Dit is in de statuten 

vastgelegd.  

 
 

 
 

Oprichting AWC 7 juli 2020 Flexwoning in de assemblagehal  

Opgeleverde flexwoningen in De Heurne (foto Bennie Bruggink)  

 

Plaatsing flexwoning in de Haart 

 

✓ De woongelegenheden vormen financieel, administratief, 

bouwtechnisch, stedenbouwkundig of anderszins een eenheid. 

✓ Het collectief van bewoners verenigt zich in een democratische 

rechtsvorm, conform de Woningwet een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid. 

✓ Er wordt een beroep gedaan op de individuele betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid van de huurders om het collectief meer te 

laten zijn dan de som der delen. 

✓ De beheercoöperatie biedt een goede leefomgeving en leefklimaat 

voor haar leden. 

✓ De beheercoöperatie legt jaarlijks verantwoording af aan haar 

leden en aan de eigenaar(s) van de woningen. 
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Locatie, behoefteonderzoek en draagvlak  

De zoektocht naar mogelijke woonlocaties moet volgens de provinciale regels verlopen. Wordt in 

specifieke gevallen afgeweken van deze regels dan zal dit moeten worden beargumenteerd.  

De ladder duurzame verstedelijking heeft de volgende vijf uitgangspunten:  

1. er moet een duidelijke aantoonbare behoefte zijn;  

2. vervanging grote woning door kleinere nieuwe woningen; 

3. bestaande gebouwen verbouwen tot woningen; 

4. inbreiding voor uitbreiding;  

5. omwonenden goed betrekken bij de planvorming.  

Gemeenten of particulieren kunnen hun percelen ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld een voormalig 

stuk industriegrond, een strook landbouwgrond, een boerenerf of een braakliggend stuk grond met 

een specifieke bestemming. Het uitzetten van een enquête (woonwensenonderzoek) kan in beeld 

brengen of er een duidelijk aantoonbare behoefte is aan flexwoningen, mogelijke locaties, specifieke 

doelgroepen en de grootte van de vraag. Deze informatie kan ook door eerdere onderzoeken in kaart 

zijn gebracht vanuit de gemeente of een dorpsontwikkelingsplan opgesteld door bewoners. 

Woonwensen als keuze type flexwoning of lokale aannemer, worden aangepast aan de plaatselijke 

situatie.   

Voor de AWC is lokaal ontwikkelen het startpunt. Inwoners, 

belangenverenigingen en ondernemers worden actief 

betrokken bij de plannen en de uitvoering. Belangrijke 

aandachtspunten: voldoende draagvlak binnen de lokale 

gemeenschap, heldere informatie en een goede communicatie.  

In Lintelo zijn de jongeren actief betrokken bij de ontwikkeling 

van de flexwoningen. 

Betrokken partijen  

Zowel gemeenten als provincie willen bijdragen aan het 

oplossen van de woningnood. De gemeente, provincie zijn 

dan ook belangrijke stakeholders. Het is belangrijk om deze 

partijen in een vroeg stadium te betrekken voor financiering, 

toetsen woonbeleid/vergunningen, inventariseren kansen en 

locaties. De plaatselijke belangenorganisaties en de 

gemeenten gaan samen aan de slag, ondersteund door de 

AWC. De werving en selectie van de huurders verloopt via de 

plaatselijke belangenorganisaties. Het proces verloopt 

makkelijker als de gemeente eigen grond beschikbaar kan 

stellen voor het plaatsen van de flexwoningen. Door op 

gemeentegrond te bouwen zijn de huizen goedkoper en 

sneller te realiseren. Zo financieren gemeenten Aalten en 

Oude IJsselstreek het hele project (pagina 9: 

voorbeeldprojecten). Een mooie ontwikkeling!  

 

 

 

 

Betaalbare Flexwoningen  

in de Oude IJsselstreek  

De raad stemt in met een 

gezamenlijke motie van Lokaal Belang, 

de PvdA en de CDA die het mogelijk 

moet maken om bouwplannen 

versneld uit te voeren. Dat moet met 

name gebeuren door initiatiefnemers 

van bouwplannen voor een belangrijk 

deel zelf het voortraject uit te laten 

voeren. Daarmee kan tijdwinst worden 

geboekt omdat plannen nu vaak 

vertraging oplopen door een gebrek 

aan ambtelijke capaciteit.  

@ De Gelderlander  

 

Jongeren die op zoek zijn naar 

een betaalbare woning  

LEES, REAGEER, ONDERNEEM, 

BOUW EN BEWOON JE EIGEN 

STEK 

Lintelo’s Belang  
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✓ Behoefteonderzoek lokale gemeenschap 

✓ Financiering, betrekken stakeholders 

✓ Informeren bewoners en omwonenden 

✓ Vergunning en toets gemeente 

✓ Selectie kandidaten      

✓ Realisatie woningen 

Toewijzingscriteria  

De toewijzing wordt geregeld door de 

plaatselijke belangenorganisaties. Criteria uit het 

huishoudelijk reglement AWC zijn uitgangspunt 

(zie kader). De huurprijzen en termijnen worden 

vastgesteld door de vastgoedeigenaar in overleg 

met de lokale gemeenschap en de AWC. Het is 

en blijft maatwerk, per situatie kunnen criteria, 

prijzen en termijnen verschillen.  

Wervingsprocedure 

➢ Er wordt een wachtlijst aangehouden van 

maximaal 5 aspirant-bewoners (een- of 

tweepersoonshuishoudens). 

➢ Bij inschrijving wordt de aspirant-leden 

gevraagd een vragenlijst in te vullen waaruit 

de belangstelling en betrokkenheid blijkt.  

➢ De aanmeldingen worden getoetst door de 

toewijzingscommissie aan de selectiecriteria.  

➢ Wanneer een plek vrijkomt wordt het 

aspirant-lid dat bovenaan op de wachtlijst 

staat uitgenodigd om de woning per vast te 

stellen datum te huren. 

➢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.5 Toewijzingscriteria bewoners  

1. De bewoners hebben een sociale of 

maatschappelijke binding met de lokale 

afdeling van de AWC. Dit houdt in:  

Sociaal 

- of geboren en getogen in de kleine kern 

- of familieleden wonen in de kleine kern  

Maatschappelijk 

- of minimaal twee jaar actief in 

verenigingsleven in de kleine kern  

- of werk in de kleine kern of directe omgeving 

Als er meer aspirant-leden zijn dan woningen 

gelden de volgende woningtoewijzingsregels, 

waarbij de leeftijd van de hoofdhuurder 

bepalend is:  

a. Onder de 28 jaar gaat voor boven de 28 jaar, 

omdat het doel is het mogelijk maken van 

zelfstandig wonen, waardoor de jongere in de 

kleine kern blijft wonen.  

b. Boven de 28 jaar in dezelfde kern.  

c. Jongere uit een andere kleine kern die ook 

als afdeling behoort tot de AWC.  

2. Bereid tot toetreding van en een actieve 

bijdrage leveren aan de wooncoöperatie.  

3. De intentie hebben tenminste één jaar lid 

van de wooncoöperatie te blijven. 

4. Bereid tot ondertekening van de (tijdelijke) 

huurovereenkomst en tijdig te werken aan 

vervangende woonruimte. 

5. Bereid de woning op verzoek incidenteel 

open te stellen voor geïnteresseerden op 

aanvraag van de projectleider of het 

afdelingsbestuur. Afspraken hierover worden 

gemaakt vanuit de wooncoöperatie. 
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Flexwoningen  

De flexwoningen zijn makkelijk verplaatsbare woningen 

die voldoen aan het bouwbesluit. Zij zijn geschikt om met 

1 of 2 personen te bewonen. Kenmerkend is het 'tijdelijke 

karakter' van de woning zelf, de bewoning of het gebruik 

van een locatie waarop de woning wordt geplaatst. 

Flexwoningen kunnen alleen staan of in een groep. Een 

bestaand gebouw kan ook verbouwd worden naar 

flexwoningen (oude school, voormalig kantorenpand, 

grote boerderij, leeg winkelpand). Belangrijk is dat er 

riolering, stroom, water en internet in de buurt ligt. De 

woningen zijn gemiddeld 60 vierkante meter groot. Het 

zijn huurwoningen onder de huurtoeslaggrens van €763,- 

(2022) die voldoen aan het bouwbesluit BENG-woningen 

(bijna energieneutrale woningen). Met de stroom van de 

meegeleverde zonnepanelen zijn het ‘nul op de meter 

woningen’. De woningen worden waar mogelijk lokaal 

geproduceerd. 

        Buitenruimte naar voorbeeld Uuthuuske Aalten  

• Elke woning is voorzien van 12 m2 terrastegels. 

• De erfscheiding tussen de woningen is voorzien van een 

beukenhaag (1.000 mm hoog), erfafscheiding aan de 

voorzijde en een hedera (1.800 mm hoog) aan de 

achterzijde. 

• Optioneel is een schuurtje bij te plaatsen. 

• De bouwdelen zijn zodanig flexibel dat binnen een dag de 

woning, inclusief de fundering, kan worden verwijderd én 

op een andere locatie weer opgebouwd. De gebruikte 

bouwmaterialen zijn herbruikbaar, ook als ze niet meer 

toegepast worden voor een Uuthuuske. 

Voorwaarden voor realisatie  

Het oprichten van flexwoningen (verplaatsbare woningen) 

voor de duur van maximaal 15 jaar hoeft niet te worden 

geregeld in een bestemmingsplan. Voor de plaatsing van 

maximaal 12 woningen is een omgevingsvergunning 

voldoende en kunnen de woningen geplaatst worden op 

grond met bijvoorbeeld agrarische bestemming. 

Belangrijk is dat er grond beschikbaar is om de 

flexwoningen op te bouwen. Deze locaties zullen door de 

gemeente aan een stedenbouwkundige toets worden 

onderworpen.  

 

Nadelen:                                      

➢ beperkte exploitatieduur;  

➢ verplaatsingskosten en opnieuw 

aanleggen nutsvoorzieningen; 

➢ bij elke verplaatsing nieuwe 

omgevingsvergunning aanvragen;  

➢ risico op hogere kwaliteitseisen bij 

verplaatsing. 

 

Voordelen:  

➢ circulair bouwen met verplaatsbare 

woningen met hoogwaardige 

kwaliteit en uitstraling; 

➢ korte bouwtijd/geen 

bestemmingsplan; 

➢ betaalbare prijs; 

➢ flexibel in afmetingen en indeling; 

➢ de restwaarde wordt hoger als de 

markt voor hergebruikte woningen 

en onderdelen beter ontwikkeld is; 

➢ mogelijkheid volledig off-grid (een 

zelfvoorzienende woning). 

 

 

 

 

 

Tijdelijke Mantelzorgwoning  

➢ Een mantelzorgwoning is een  

woning op het terrein van het huis 

van iemand die zorg nodig heeft. 

➢ Voor mantelzorgwoningen kan een 

omgevingsvergunning worden 

verleend voor maximaal tien jaar. 

➢ De flexwoning is gekoppeld aan de 

mantelzorger. Als de 

mantelzorgrelatie eindigt, mag het 

bouwwerk niet langer gebruikt 

worden als woning. 

Dit is een complicerende factor 

wanneer je kiest voor dit type 

huurwoning. 
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Werving en communicatie  

Bewoners en gemeente betrekken in een vroeg stadium: 

• brede publiciteitscampagne (social media, krant, televisie 

met de nadruk op regionaal); 

• benaderen betrokken gemeenten; 

• benaderen betrokken wijk- en 

dorpsbelangenorganisaties; 

• informatiebijeenkomsten voor bewoners en gemeenten;  

• sponsoren, bedrijven en organisaties inzetten als 

ambassadeurs; 

• laat specifieke doelgroepen waaronder jongeren 

meedenken in oprichting, aanpak en uitvoering; 

• eigen website creëren voor informatie en 

nieuwsberichten. 

Jongeren:  

• benader deze doelgroep via aparte kanalen en met een pakkende boodschap/slogan; 

• enthousiaste jongeren zijn de beste ambassadeurs voor leeftijdgenoten! Deel de ervaringen van de 

tijdelijke huurders.       
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De 25-jarige Imre Hoftijzer gaat samen 

met zijn vriendin Marit Ziegler in een 

Uuthuuske wonen. Over een week, 11 mei, 

krijgt hij de sleutel. “Ik heb er superveel 

zin in”, vertelt Hoftijzer. “Ik heb er heel erg 

naar uitgekeken en eigenlijk mag het van 

mij nu wel gaan gebeuren.” Hoftijzer heeft 

veel vrienden zien vertrekken uit de 

buurtschap die in grote omliggende 

plaatsen, zoals Aalten en Winterswijk, zijn 

gaan wonen. “Hier in De Haart was er niks 

dat betaalbaar is of te huren valt”, zegt 

Hoftijzer. “Je moet al met veel eigen geld 

komen wil je in aanmerking komen voor 

een woning. Dat is gewoon niet te doen 

als starter.”  

 

Voorbeeld: een online-campagne met inzet van een 

vlogger. De vlogger gaat een tijdje in een flexwoning 

wonen en deelt persoonlijke ervaringen en verhalen. De 

campagne duurt een paar maanden. In die maanden kan 

elke jongere in de Achterhoek aangeven of zij/hij een 

flexwoning wil. Het is belangrijk om jongeren de tijd te 

geven elkaar te informeren via hun kanalen.  

 

           Het proces van grond huren, pachten en      

           aantrekken investeerders moet vervolgens snel    

 gaan om niet voortdurend een nieuwe doelgroep te           

 krijgen o.a. door verhuizing, ander werk e.a. 

 

AWC wil samen met de dorpsbelangenorganisaties een 

brede campagne opzetten in de Achterhoek. Idee: draai 

de werkwijze om. Niet de gemeente maar de jongeren zelf 

zoeken een plek!  
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De onderstaande projecten maken duidelijk dat de plaatsing en verhuur van flexwoningen maatwerk 

is. Afhankelijk van beschikbare locaties, en de wensen en behoeften binnen de eigen kern/gemeente. 

Zie de website van de AWC voor de laatste ontwikkelingen omtrent de projecten.  

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft 10 

miljoen euro uitgetrokken om 80 - 100 flexwoningen 

(gefaseerd) te laten bouwen op dezelfde wijze als de 

gemeente Aalten. De woningen worden verdeeld over 

de diverse dorpen in Oude IJsselstreek.

Uuthuuskes Aalten  
De gemeente Aalten wil met eigen financiering en 

op eigen grond flexwoningen realiseren voor 

jongeren, Uuthuuskes geheten. 10 flexwoningen 

worden geplaatst in 5 kleine kernen: De Haart, De 

Heurne, Lintelo, IJzerlo en Barlo.  

 

De AWC is via een huurovereenkomst en een recht 

van erfpacht verantwoordelijk voor toewijzing, 

beheer en onderhoud. De AWC verhuurt de 

woningen met een tijdelijke huurovereenkomst 

aan jongeren onder de 28 jaar voor een periode 

van vijf jaar en boven de 28 jaar voor een periode 

van twee jaar. Deze huurcriteria zijn vastgesteld 

door de gemeente Aalten.    

De flexwoningen worden gemaakt door The New 

Makers in samenwerking met het Achterhoekse 

bedrijf WAM & Van Duren. 

Sleuteloverdracht De Heurne: 23-09-2021 

 

 

 

Plan Kerkemeijer Rekken 
De in 2021 opgerichte DorpsCoöperatie Rekken 

(DCR) heeft het initiatief genomen tot de transitie 

van de Horecagelegenheid Kerkemeijer in Rekken. 

Het monumentale voorcafé met winkeltje en kleine 

zaal wordt gerestaureerd en krijgt een functie in 

combinatie met de Bed & Breakfast die in de 

naastgelegen Kerk op ’t Kip wordt gerealiseerd. De 

grote zaal en de ruimte voor de bowlingbanen 

wordt gesloopt en daarvoor in de plaats worden op 

het achterterrein 6 betaalbare starterswoningen en 

4 duurdere twee-onder-één kap woningen 

gebouwd. Ook worden 3 flexwoningen geplaatst, 

die verhuurd worden door de AWC. 

Zowel kopers als huurders moeten een sociale of 

maatschappelijke binding hebben met Rekken. 

Ondernemend Rekken ondersteunt de DCR door 

een deel van de benodigde financiering voor de 

aankoop van dit complex te realiseren.  

 

Wichmond ‘Wonen te Gast in het Landschap’ 
Het kerkbestuur wil op haar grond 10 flexwoningen voor jongeren 

en senioren realiseren. Uitgangspunt: een landschapspark met  

verplaatsbare wooneenheden. Oribee bouwt de woningen en blijft  

eigenaar, AWC is verantwoordelijk voor het beheer. Oribee is een  

woonconcept waar kwetsbare jongeren leren zelf een circulair en  

betaalbaar huis te bouwen. Gemeente Bronckhorst en bewoners  

zijn positief over de plannen. Omwonenden worden actief  

betrokken bij de bouw en het ontwerp. 

Foto Bennie Bruggink: Dorpsbelangenorganisatie Heurns Belang 

3x flexkavel  

4x tweekap  

6x rijwoning 

(starter/senioren mix)  

 

Ontwerp:  

RAAKLEIN architectuur  

 

  
Midden onder wooneenheden Oribee. 

Dit is een voorlopige schets van de 

toekomstige situatie. Ontwerp: Buro 

dennengroen   
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Subsidie 

De Achterhoekse Wooncoöperatie is ontstaan uit een startsubsidie in het kader van de Regio Deal 

Achterhoek en 50% cofinanciering van meerdere organisaties (DKK Gelderland), LVKK, Provincie 

Gelderland, Gemeenten Aalten en Berkelland en Wooncorporatie ProWonen). De subsidie is verstrekt 

voor het opzetten van de wooncoöperatie en het uitvoeren van twee pilotprojecten, en moet binnen 

twee jaar zijn uitgevoerd (2020-2021). De praktijk toont aan dat er voldoende vraag is naar tijdelijk 

betaalbare woningen (flexwoningen) in de kleine kernen. De AWC heeft dan ook een vervolgsubsidie 

aangevraagd bij de Regio Deal ter ondersteuning van de lokale initiatieven. 

Hoe meer woningen de AWC verhuurt hoe groter de reserves die zij opbouwt. De vraag is hoe groot is 

de niche en wat wil je als organisatie bereiken? De Achterhoek telt ongeveer 300.000 inwoners. Als het 

lukt om voor 300 Achterhoekers een betaalbare flexwoning te realiseren dan is dat een mooie 

doelstelling. 

Ondernemersplan  

De AWC heeft een ondernemersplan opgesteld voor de komende 27 jaar. Daarbij gaat zij uit van een 

afschrijvingstermijn van 30 jaar. Het plan loopt van 2022 t/m 2047 en toont aan dat de 

wooncoöperatie minimaal 140 woningen moet verhuren om zelfvoorzienend te kunnen zijn. Daarbij 

wordt uitgegaan van specifieke uitgangspunten waaronder een gemiddelde huur van 640 euro. 

 

 

 

Financieringsmodellen  

De AWC is een nieuw concept. De 

mogelijkheden van financiering zijn complex. 

Het blijvend aanbieden van betaalbare 

woningen onder de huurtoeslaggrens van 

€763,- (2022) is een uitdaging vanwege de 

hoge rentepercentages, gemiddeld 5%, die 

worden gerekend. Zo is het lastig om een 

hypotheek te krijgen op flexwoningen. Dit 

heeft te maken met de tijdelijke 

woonbestemming waardoor de periode van 

aflossing korter is. Met als gevolg dat de 

maandelijkse lasten toenemen en de huurprijs hoger wordt dan de huurtoeslaggrens. Dit past niet bij 

de doelstelling van de AWC die de woningen betaalbaar wil aanbieden. 

Het huidige woontekort zorgt voor een nieuwe impuls. Landelijk wordt gekeken naar een verruiming 

van de bestaande regelgeving, alternatieve woonconcepten en financieringsmogelijkheden. 

Toekomstige aanpassingen kunnen positief uitpakken voor de AWC en zorgen voor bredere 

financieringsmogelijkheden.  

Voorbeelden Financieringsmogelijkheden  

➢ Ontwikkelings- en Herstructureringsfonds 

Gelderland (OHG) 

➢ Steengoed Benutten, Provincie Gelderland  

➢ BPD Woningfonds, in samenwerking met de 

Rabobank 

➢ SvN-lening (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten) 

Zie bijlage 4 voor info websites. 

 

 De AWC is een pilot. Voor meer informatie over het ondernemersplan, aanvullende    

 begrotingen en actuele financiële ontwikkelingen kun je terecht bij de Achterhoekse  

 Wooncoöperatie. 
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De AWC gaat de komende tijd uit van de vier 

onderstaande financieringsmodellen. Bij alle modellen 

wordt uitgegaan van een looptijd van 15 jaar. Bij een 

looptijd van 10 jaar is de exploitatie niet dicht te rekenen 

als de AWC de huurprijs onder de huurtoeslaggrens wil 

houden.   

1. Model Aalten/Publiek Model  

De gemeente heeft de grond, financiert de 

flexwoningen en draagt die voor de looptijd van de 

flexwoningen over aan de AWC via een akte van 

Recht van Erfpacht. (Zie ook toelichting in kader).  

2. Model Aalten/Privaat Model  

Een lokale stichting of coöperatie heeft, of verwerft 

een stuk grond, en trekt zelf de financiering aan 

voor de flexwoningen. De flexwoningen worden 

door de stichting voor de looptijd van de exploitatie 

van de flexwoningen aan de AWC overgedragen via 

een Akte van Erfpacht of een huurovereenkomst.  

3. Model Leverancier  

De leverancier van de woningen zorgt zelf voor de 

financiering, houdt de woningen in eigendom, en 

sluit een overeenkomst met de AWC om het beheer 

en de exploitatie te doen. De AWC huurt de grond 

van de eigenaar.  

4. Model Zelfstandige Woonvereniging  

De AWC trekt geld aan van een bank én via 

obligaties (zie kader), koopt de flexwoningen, huurt 

de grond en doet het beheer en de exploitatie. In dit 

model is de AWC geen beheercoöperatie meer maar 

een zelfstandige woonvereniging4. Een 

woonvereniging betaalt 2% overdrachtsbelasting 

over de prijs van de woningen en 

vennootschapsbelasting over het resultaat van de 

exploitatie. Die 2% eenmalig is flink 

kostenverhogend (ongeveer een half jaar huur) maar 

de vennootschapsbelasting blijft laag (het resultaat 

op de exploitatie zal jaarlijks beperkt zijn).  

 

                                                      
4 Bron: Fiscale kaders voor de wooncoöperatie. Platform31, gepubliceerd januari 2019 

 

Model Aalten/Publiek Model  

➢ Aalten heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar 

gesteld voor de realisatie van 10 

flexwoningen.  

➢ De gemeente heeft de huurprijs 

vastgesteld op 525 euro (inclusief 25,- 

servicekosten AWC) per maand. 

➢ De gemeentelijke grond is om niet 

beschikbaar gesteld. 

➢ De AWC betaalt de gemeente maandelijks 

een erfpachtsom van 375 euro. Dit bedrag 

kan per jaar fluctueren afhankelijk van de 

inkomsten. 

➢ AWC legt jaarlijks verantwoording af.  

➢ De woningen zijn voor een periode van 

maximaal 10 jaar in beheer van de AWC. 

Daarna wordt de termijn verlengd of de 

woningen worden doorverkocht door de 

gemeente. De grond behoudt zijn waarde. 

De flexwoningen zijn verplaatsbaar. 

 
Obligaties 

De bank financiert bij flexwoningen nooit meer 

dan de liquidatiewaarde (70%). Voor de 

overige 30% zouden obligaties uitgegeven 

kunnen worden. Terug te betalen vanaf het 6e 

tot en met het 15e jaar. Rente op de obligaties 

is elk jaar uit te betalen vanaf het 1e jaar.  

Aanvullende voordelen kunnen zijn:  

➢ Families van kandidaat-huurders willen 

graag bijdragen door obligaties te kopen. 

➢ Welvarende bewoners zien het kopen van 

de obligaties als een mooie 

maatschappelijke bijdrage. 

➢ Bewoners krijgen de kans om via het 

kopen van obligaties meer rente te 

ontvangen op hun spaargeld.  

Kandidaat-huurders krijgen hier een dubbele 

opdracht, ‘zoek een plek voor je flex’ én ‘vindt 

geld voor je flex’.  
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Deze vier modellen kunnen naast elkaar bestaan. Het model is afhankelijk van de plaatselijke situatie.  

Belastingdienst 

De verhuur van woningen is in de basis altijd onbelast voor btw. Dit houdt in dat je de voorheffing niet 

terug kunt vragen en dat je over de huuropbrengst geen btw hoeft af te dragen. De AWC heeft een 

vrijstelling Omzetbelasting ontvangen. 

In hoeverre AWC als beheercoöperatie vennootschapsbelasting moet betalen hangt af van de feitelijke 

activiteiten en de behaalde exploitatieresultaten. AWC kan in Nederland op twee gronden 

belastingplichtig worden verklaard. Als zij een onderneming drijft of concurreert met andere 

ondernemingen die wel belastingplichtig zijn. In dat geval gaat de belastingdienst uit van de volgende 

criteria: stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven zijn 

vrijgesteld van vennootschapsbelasting - als de fiscale winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000 of 

als de fiscale winst in een jaar hoger is dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de daaraan 

voorafgaande 4 jaren niet hoger is dan € 75.000 (bron: belastingdienst.nl) 

Algemene kostenposten en opbrengsten AWC  

 

Additionele risico’s: leegstandsrisico, stijgende bouwkosten, schaarste aan materialen en vertraging 

in oplevering.  

Verantwoording AWC: zowel het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, als de afdelingen zijn niet 

verantwoordelijk voor eventuele exploitatieverliezen in het project. Dit betekent dat externe financiers 

dit risico dragen.

Algemene Kostenposten:  

➢ betaalde projectleider 

➢ communicatie waaronder ook beheer en 

onderhoud website 

➢ vergaderkosten 

➢ bank- en notariskosten 

➢ voor overige kosten zie rechterkader 

Algemene inkomsten huur & lidmaatschap:  

➢ entreegeld - 200 euro 

➢ lidmaatschapsgeld AWC - 20 euro per jaar 

➢ waarborgsom - 2 maanden huur 

➢ maandelijkse huur - exploitatienormen 

worden vastgelegd door eigenaar 
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Werkwijze AWC  

AWC werkt in projecten. Een project kan zijn de 

nieuwbouw van betaalbare kleine huurwoningen 

of de transformatie van een bestaand gebouw 

naar meerdere huurwoningen of 

huurappartementen. Of de sloop van een 

bestaand gebouw en vervanging door 

betaalbare huurwoningen. 

Iedereen kan zich melden als aspirant-lid van de 

AWC. De plaatselijke dorpsbelangenorganisaties 

regelen de toewijzing. Zij inventariseren welke 

leden zich hebben opgegeven en starten de 

toewijzing op basis van de vastgestelde criteria 

(dit kan per situatie verschillen). Vertrekt de 

bestaande huurder dan start deze procedure 

opnieuw.  

De wooncoöperatie mag aan iedereen verhuren. 

Het inkomen speelt geen rol, als je maar kunt 

aantonen dat je de huur kunt betalen. Die huur is 

natuurlijk afhankelijk van het type woning. Gaat 

het om een nieuwe woning of een woning in een 

bestaand pand. De maandelijkse huur bedraagt 

600 tot 750 euro. Nieuwe flexwoningen zijn 

geschikt om met 1 of 2 volwassenen te 

bewonen. Woningen in een bestaand pand zijn 

geschikt om met 1 tot 3 volwassenen te 

bewonen. 

Bij onvoldoende vraag binnen de eigen kern kan, bij getoonde interesse, worden doorverwezen naar 

plaatselijke belangenverenigingen in de nabijgelegen kernen. Gezien de huidige woonbehoefte is het 

risico van langdurige leegstand echter klein.   

Toetsing positie als “intermediaire verhuurder”. Twee voorbeelden. In beide voorbeelden moeten 

overeenkomsten worden opgesteld en moet de gemeente willen meewerken. 

• De AWC huurt grond van een grondeigenaar, een investeerder zet daar flexwoningen op en de 

AWC legt met investeerder vast dat zij de verhuur voor de investeerder gaat doen.  

• De AWC krijgt recht van erfpacht op een perceel grond van de gemeente, de AWC laat de 

investeerder daar flexwoningen op zetten en legt met investeerder vast dat zij de verhuur voor 

de investeerder gaat doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ wie is waarvoor verantwoordelijk; 

➢ doelgroepen huurders; 

➢ woningtoewijzing door welke afdeling; 

➢ aantal woningen; 

➢ huurtermijn; 

➢ vaste betaalbare huurprijs per maand;  

➢ servicekosten (zichtbaar verwerkt in de 

huurprijs);  

➢ deel huurdersonderhoud, deel 

verhuurdersonderhoud; 

➢ regelen opstalverzekering;  

➢ wie is het aanspreekpunt vanuit de AWC 

ten aanzien van administratie, onderhoud 

en storing;  

➢ invulling coöperatiegedachte, rol huurders 

als leden van de afdeling. 

 

AWC heeft bij elk project een intermediaire 

functie met een daarbij passende aanjagende, 

faciliterende en adviserende rol 

AWC kan ondersteuning bieden bij de 

projectontwikkeling; RO-procedures, 

financiering en keuze type flexwoningen 

Tijdens de projectvoorbereiding zorgt AWC 

dat de volgende zaken worden vastgelegd: 
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In bijlage 2 wordt de werkwijze van de AWC stap voor stap toegelicht. Maatwerk per kern is altijd 

mogelijk.  

Verhuuradministratie  

 

Met betrekking tot het beheer en onderhoud van de flexwoningen heeft AWC onlangs een 

overeenkomst gesloten met De Naobers (vastgoedonderhoud Achterhoek). Deze zijn 24 uur per dag 

bereikbaar. De Naobers werken samen met diverse woningcorporaties in de regio.

        Aansluiting van stroom en water gebeurt pas als de woning klaar is. Mocht er     

        vertraging zijn, bijvoorbeeld in de plaatsing van de woningen, dan wordt de verhuur   

        uitgesteld. Hou daar in de planning rekening mee. 

 

Hoofdlijnen:  

1. huurdersadministratie 

2. waarborgsommen 

3.  servicekosten 

4. ledenadministratie (conform AVG-regels) 

5. financiële administratie (vastgoedsoftware) 

6. huurincasso 

7. onderhoud 

8. klachtenregistratie 

9. archief 

10. communicatie via internet 

     

Zie bijlage 3 voor huurovereenkomst jongeren zelfstandige 

woonruimte (Uuthuuske Aalten)  

 

     Welkom nieuwe bewoners 

  

 

 

 

 

Vrijdag 15 oktober 2021: Nieuwe 

huurders Jorn Wildenbeest en Ties 

Reussing krijgen van Klaas van den Berg 

(bestuurslid AWC) een welkomstkado. 
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Zoals ook in de inleiding is aangegeven: dit handboek is een groeidocument en zal periodiek worden 

aangevuld met nieuwe kennis verkregen uit de verschillende projecten. Daarbij worden ook de 

toekomstige ontwikkelingen betrokken. Het ‘woonveld’ is in beweging. Het huidige woontekort geeft 

een nieuwe impuls aan alternatieve woonvormen en financiële oplossingen. Ervaringen vanuit de 

diverse pilots, waaronder die van de AWC, geven waardevolle informatie voor het uitstippelen van 

toekomstig socialer woonbeleid.  

Het mes snijdt aan twee kanten. Voor de AWC is het vooral stapsgewijs ontdekken waar de 

mogelijkheden en de financiële ruimte zit. Belangrijk is dus om blijvend kennis uit te wisselen. Daarin 

speelt onder meer kennis- en netwerkorganisatie Platform31 een belangrijke rol. Platform31 heeft de 

AWC in de afgelopen ontwikkelperiode met de nodige raad en daad bijgestaan. Ook de gemeente 

Aalten heeft een belangrijke bijdrage geleverd door als eerste gemeente de handschoen op te pakken, 

en de bouw van 10 betaalbare flexwoningen voor jongeren in de kleine kernen van Aalten te 

realiseren. Startfinanciering vanuit meerdere partijen heeft de ontwikkeling van de AWC mogelijk 

gemaakt.   

De ervaring heeft geleerd dat de behoefte aan betaalbare woningen in de kleine kernen groot is. Zo 

willen jongeren graag in de eigen kern blijven wonen, dichtbij werk, familie en vrienden. Betaalbare 

tijdelijke woningen voorzien in deze vraag. Om de kernen leefbaar te houden, en specifieke 

doelgroepen niet uit te sluiten - inclusie in plaats van exclusie - is het belangrijk op de ingeslagen weg 

verder te gaan.  

De Achterhoekse Wooncoöperatie is een groeimodel, zij zal zich als organisatie verder ontwikkelen en 

de opgedane kennis delen. In bijlage 4 staan bruikbare websites inclusief de bronvermeldingen uit het 

document. Voor actuele ontwikkelingen verwijzen wij de lezer ook naar de website van de AWC.  
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WERKWIJZE AWC IN 9 STAPPEN  

1. De belangenorganisatie in een kleine kern onderzoekt of er behoefte is in de kern aan betaalbare 

flexwoningen. Bij gebleken behoefte kan het bestuur contact opnemen met de Achterhoekse 

Wooncoöperatie (AWC). 

 

2. De AWC adviseert en ondersteunt de realisatie van flexwoningen in die kleine kern. Zij investeert zelf 

niet en neemt geen/minimaal risico in de exploitatie van de woningen. Het exploitatierisico blijft bij de 

publieke of private initiatiefnemer c.q. investeerder. Die initiatiefnemer c.q. investeerder is ook 

juridisch eigenaar van het project (= looptijd tijdelijke woningen).  

 

3. In een bepaalde kleine kern zijn flexwoningen gerealiseerd en de eigenaar besluit ter ontzorging, en 

om invloed te houden op de woningtoewijzing, de verhuur via de AWC te laten lopen. De 

belangenorganisatie in die kern kan zich vervolgens melden als lid van de AWC, wordt ingeschreven 

als afdeling en is verantwoordelijk voor de woningtoewijzing. 

 

4. Een belangstellende in een flexwoning meldt zich aan als aspirant-lid van een bepaalde afdeling van 

de AWC en stemt in met de opgestelde statuten en het huishoudelijk reglement dat door de 

Algemene Leden Vergadering is vastgesteld.  

 

5. Een toets op de sociale óf maatschappelijke binding van de hoofdhuurder door de 

toewijzingscommissie van de afdeling. 

 

Sociaal: 

- Geboren en getogen in de kleine kern  

- Familieleden wonen in de kleine kern  

Maatschappelijk: 

- Minimaal 2 jaar actief in verenigingsleven in de kleine kern  

- Werk in de kleine kern of directe omgeving 

6. Toets of aspirant-lid voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden en in aanmerking komt voor een 

woning als hoofdhuurder. 

 

7. Dagelijks Bestuur AWC zorgt voor het opstellen van de huurovereenkomst aan huurder en voor de 

ondertekening van de huurovereenkomst. 

 

8. AWC leeft de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na.  

 

9. Na betaling van de 1e factuur, geen automatische incasso, is de sleuteloverdracht.  

Maatwerk mogelijk per afdeling 
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