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Prestatieafspraken 2020
Gemeente Bernheze, woningcorporatie Mooiland, woningcorporatie BrabantWonen, woningstichting JOOST

Inleiding.

De woonvisie ‘creatief naar een nieuw evenwicht’ is een compact document dat een duidelijke ambitie uitspreekt tot en met 2021. Het coalitieakkoord 2019 van het huidig college borduurt daar op voort en we zien nog voldoende 

uitdaging en opgaaf voor ons voor de komende jaren. Wij vinden het belangrijk dat huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, beschermd wonen en wonen met zorg goed geregeld is. We zetten ons beleid 

daarop in overleg met sociale en maatschappelijke partners voort. We moeten oplossingen vinden voor mensen die echt in de knel zitten en met spoed een woning zoeken. We huisvesten de toegewezen statushouders, begeleiden 

deze intensief naar een goede integratie en hebben speciale aandacht voor de starters en de ouderen op de woningmarkt. Het is belangrijk dat mensen deel uitmaken van de maatschappij en dat er een goede spreiding is over de 

wijken. We willen een breed betaalbaar en beschikbaar aanbod voor alle inwoners. De bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd de komende jaren en we blijven bouwen in alle kernen. Wij zoeken daarvoor in de lijn van De 

Brabantse Agenda Wonen primair naar potentiële inbreidingslocaties. 

We hebben de afgelopen jaren flink ingezet op de groei van het woningbestand en de bouw van extra sociale huurwoningen. Dit staat nu stevig in de steigers en zal de komende jaren worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat ruimte 

om de focus meer te verleggen van het eerste thema (beschikbaar krijgen van voldoende woningen) naar de andere twee thema’s: huisvesting van bijzondere doelgroepen en het realiseren van onze hoge duurzaamheidsambitie.

De woningcorporaties JOOST, Mooiland en BrabantWonen hebben sociaal bezit en zorgvastgoed in de gemeente Bernheze. Deze woningcorporaties hebben op basis van de woonvisie een activiteitenoverzicht uitgebracht met hun 

bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelen in Bernheze. De woonvisie en biedingen zijn uitgewerkt in concrete prestatieafspraken voor 2020 en een doorkijk naar de daarop volgende jaren. De afspraken zijn een logische nadere 

invulling van het woonbeleid van de gemeente Bernheze en sluiten aan op de ondernemings- en portefeuillestrategieën van de genoemde woningcorporaties als ook op de thema’s uit de Woningwet: 

Lopende zaken/succesvolle afspraken.

Niet alle afspraken tussen partijen krijgen nog een plek in de prestatieafspraken 2020. Inmiddels worden de afspraken jaarlijks gemaakt en zijn de betrokken partijen een langdurige samenwerking aangegaan. Activiteiten die 

voortkomen uit vastgesteld beleid of corebusiness van de corporaties worden correct uitgevoerd en hebben geen bijzondere aandacht meer nodig. Uitgangspunt is dat de basis op orde is. We kiezen steeds meer voor de 

prestatieafspraken kort en bondig te houden. In deze prestatieafspraken voor 2020 nemen we acties op waar we extra aandacht en energie aan geven: die we extra doen op lopend beleid of met prioriteit uitvoeren. In 2020 zal ook 

een aanvang worden gemaakt met de nieuwe woonvisie 2021-2026. De corporaties zullen hier weer nadrukkelijk in meelopen. De intentie is om ook een raamwerkovereenkomst (meerjarige prestatieafspraken) te koppelen aan de 

visie en loopduur van de woonvisie. 

Thema’s voor de prestatieafspraken 2020:

1. Het beschikbaar krijgen van voldoende woningen voor de primaire doelgroep. 

2. Het zorgdragen voor duurzame huisvesting van bijzondere doelgroepen

3. Het realiseren van een duurzame woningvoorraad
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Met deze afspraken committeren partijen zich aan het realiseren van een bereikbare en goede sociale woningvoorraad in prettige buurten in de gemeente Bernheze. 

Getekend, Heesch 9 december 2019

Gemeente Bernheze, Woningcorporatie Mooiland 

Dhr. P. van Boekel, wethouder Mevr. E. Pansier, directeur wonen

Woningcorporatie BrabantWonen Woningstichting JOOST

Dhr. R. Bogaarts, directeur Klant & Samenleving Dhr. R. Dekker, Directeur-bestuurder

Stichting Huurdersbelangen Kleine Meierij

Dhr. P, van Keulen, Voorzitter
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Thema 1: Het beschikbaar krijgen van voldoende woningen voor primaire doelgroepen

Beoogde doel en effect:

De afgelopen en komende jaren werd en wordt stevig geïnvesteerd in het beschikbaar krijgen van voldoende aanbod in Bernheze. De volgende uitdaging is om de juiste doelgroep te huisvesten in de juiste woning en de doorstroom hier 

naar toe te bevorderen. We streven daarnaast naar een  evenwicht, waarbij ook voldoende woningen beschikbaar zijn en komen voor de kwetsbare groepen op de woningmarkt. Denk aan mensen met een zorgvraag, lage inkomens en 

statushouders. 

Nieuwbouwopgave sociale huurwoningen 2017-2022
 In  2021 bestaat de sociale huurvoorraad in Bernheze uit minimaal 2.345 woningen. De raad heeft hier 50 extra woningen aan toegevoegd om de druk op de sociale huurmarkt te verlichten, met de volgende opgaaf per kern:

Kern

Toevoeging

sociale huur

2017-2021

Heesch +130 woningen

Heeswijk-Dinther +65 woningen

Nistelrode +50 woningen

Vorstenbosch +5 woningen

Loosbroek +5 woningen

Gemeente totaal +255 woningen
 Jaarlijks monitoren gemeente en woningcorporaties samen de voortgang van deze opgave.

 De nadruk ligt bij nieuwbouw op het realiseren van woningen onder de 2e aftoppingsgrens € 651,03 (prijspeil 2019) zodat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor de primaire doelgroep.

 De verdeling van het aantal toe te voegen sociale huurwoningen per kern is in bijlage 1 uitgesplitst per project. 

Kern prestatieafspraken: 

 De woningcorporaties en gemeenten zetten zich in om de toevoeging van minimaal 250 sociale huurwoningen in genoemde beleidsperiode te realiseren (de verdeling van de beoogde inzet is in bijlage 1 

schematisch weergegeven).

 Inzet op woningbouw voor de primaire doelgroep.

Onderdeel Inzet Gemeente Bernheze Inzet Mooiland Inzet BrabantWonen Inzet JOOST

Nieuwbouw  De gemeente stelt een concrete planning, 

verdeeld per kern en woningtype op.  

(zie bijlage)

 De gemeente zorgt voor het beschikbaar 

hebben van voldoende bouwgrond voor de 

hierboven genoemde planning.

 De gemeente onderzoekt de potentie van 
inbreidingslocatie en 
herstructureringsmogelijkheden voor 
woningbouw in 2020 e.v.

Mooiland streeft naar een voldoende kwantitatief 

en kwalitatief aanbod dat aansluit op de 

veranderende woningvraag  van zowel de primaire 

als de secundaire doelgroep. Samen met de 

gemeente willen we er voor zorgen, dat er 

voldoende nieuwbouwplannen in voorbereiding 

zijn om de productie na 2020 op gang te houden.

Vanuit de woonvisie ligt in Bernheze een 

uitbreidingsopgave om voldoende passende 

huurwoningen voor de primaire doelgroep te 

kunnen bieden. 

 In 2020: na sloop van de bestaande woningen: 

17 nultredenwoningen en 7 

eengezinswoningen in herstructureringsplan 

Hildebrand fase 4 in Heesch (toevoeging van 

4).

 In 2020: realisatie van 15 woningen. Na 2020 

realisatie van 6 woningen in Zwarte Molen.

 In 2020: onderzoek realisatie nieuwe 

woningbouwlocatie kern Heesch (o.a. binnen 

het maatschappelijk vastgoed)

 BrabantWonen wil samen met de gemeente en 

andere woningcorporaties de  

huisvestingsopgave invullen op basis van de 

woonvisie. Het betreft de primaire en 

secundaire doelgroepen. We richten ons met 

name op de kern Heesch. Voor de komende 

jaren staan de volgende projecten op de 

agenda:

 In 2020: 40 eengezinswoningen De Erven 

Heesch

 Na 2020: 63 eengezinswoningen  De Erven 

Heesch.

 Ook in 2020 blijven wij ons onverminderd 

inzetten voor het bieden van passende woon-

ruimte voor de sociale doelgroep. Samen met 

de gemeente willen we er voor zorgen, dat er 

voldoende nieuwbouwplannen in voorbereiding 

zijn om de productie na 2020 op gang te 

houden.

 JOOST committeert zich voor genoemde 

beleidsperiode aan het toevoegen van minimaal 40 

sociale huurwoningen in onze focusgebieden in de 

gemeente Bernheze. 

 We concretiseren onze toevoeging aan de 

woningvoorraad in 2022 o.b.v. de verkenning in 

2019. In het onderzoek nemen we daarbij 

potentiele eigen locaties onder de loep en staan 

open voor locaties in het focusgebied Heeswijk 

Dinther.

 We zijn bereid om in beperkte aantallen tijdelijke 

woningen te realiseren.
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 In 2020: realisatie 10 woningen Heeswijkse 

Akkers Heeswijk-Dinther

 Vanaf 2020:  Afhankelijk van de uitkomst van 

marktonderzoek bouw van 5 huurwoningen 

per kern Vorstenbosch en Loosbroek

 In 2020:  Onderzoek realisatie 10 -20 

woningen, nieuwe locatie Heeswijk-Dinther 

(tevens achtervang woningstichting JOOST)

Daarnaast constateert Mooiland vanuit de eigen 

monitor een toenemend tekort aan sociale 

huurwoningen, met name voor de kernen Heesch, 

Nistelrode en Heeswijk-Dinther tot 2035.

Heesch: 100-150 woningen

Nistelrode: 20-35 woningen

Heeswijk-Dinther: 40 woningen

Hierover maken we nadere afspraken.

Verkoop 

en 

Liberalisatie

 De gemeente houdt toezicht op verkoop van 

het bezit, waarbij de netto toevoeging van 

250 woningen voor 2022 leidend is. 

 Verkoop mag, mits nieuwbouw hiervoor is 

gegarandeerd, zo mogelijk al gerealiseerd.

 De gemeente monitort halfjaarlijks het 

verkoopoverzicht van de woningcorporaties 

en stemt de nieuwbouwplanning daar op af.

Momenteel zijn in de gemeente Bernheze 195

woningen voor verkoop gelabeld. Om de huidige 

vraagdruk op te vangen stoppen wij tijdelijk met de 

verkoop van huurwoningen. 

We hebben geen voornemens om woningen te 

verkopen in Heesch.

We houden onze huidige woningvoorraad in Heeswijk 

Dinther in stand minimaal  t/m 2022. We houden de 

huidige woningvoorraad in Loosbroek in stand 

minimaal t/m 2020.

Betaalbaarheid  De gemeente wil in overleg met de 

corporaties oplossingen onderzoeken voor 

het scheefwonen.

 De gemeente onderzoekt welke bijdrage 

geleverd kan worden in de matiging van de 

woonlasten.

 80% van woningportefeuille toegankelijk 

houden voor de primaire doelgroep

(streefhuren onder aftoppingsgrenzen). 

 Monitoring van huurachterstanden en effecten 

van het huurbeleid (afhankelijk van resultaten 

nieuwe maatregelen inzetten)
 In bijzondere situaties zetten we laatste kans 

beleid in om te voorkomen dat mensen uit hun 
huis gezet worden.

 Naast ons streefhuurbeleid zetten we ook 
klantgericht huurbeleid (maatwerk) in. Dit 
maatwerk is bedoeld om meer "thuis te geven" 
op specifieke (woning)behoeftes van huurders 
en/of woningzoekenden.

 Mooiland zet de jaarlijkse huurverhoging in om 
een eerlijke prijs-kwaliteitsverhouding te 
krijgen. Deze huurverhoging wordt jaarlijks 
vastgesteld in overleg met haar 
huurderskoepel (binnen de kaders die de 
Minister daarvoor stelt). De extra inkomsten 
die door de inkomensafhankelijke 
huurverhoging worden gegenereerd worden 
ingezet voor de  volkshuisvesting.

 Mooiland onderzoekt de mogelijkheden van 

 BrabantWonen is voornemens bij huurders uit 
de  laagste inkomensgroep bij de jaarlijkse 
huurverhoging maximaal inflatie door te  
erekenen. Overige huurders krijgen een  
inkomensafhankelijke huurverhoging, conform 
de richtlijn van het ministerie. De extra 
inkomsten die door de inkomensafhankelijke 
huurverhoging worden gegenereerd worden 
ingezet voor de  volkshuisvesting.

 BrabantWonen houdt minimaal 70% van de 
streef huren onder de aftoppingsgrenzen.

 We stellen een nieuw huurbeleid op welke 
aandacht heeft voor de betaalbaarheid van onze 
huurders. Daarbinnen streven we naar  een 
gematigd huurverhogingsbeleid voor de primaire 
groep en onderzoeken verdere verlaging voor de 
lage middeninkomens.

 We houden minimaal 70% van onze woningen 
onder de aftoppingsgrenzen.
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een twee-hurenbeleid.

Beschikbaarheid  De gemeente wil in overleg met de 

corporaties onderzoeken hoe de 

slagingskans voor de huurwoningen bij 

bepaalde doelgroepen (o.a. spoedzoekers) 

kan worden vergroot.

 Casussen worden gezamenlijk aan de 

corporaties aangeboden voor het verhogen 

van de slagingskans.

 Van de 80% voor de primaire doelgroep houdt 

Mooiland:

o 74% onder de € 607,46;

o 14% in het segment tussen 

€ 607,46 - € 651,03;

o 9% in het segment tussen 

€ 651,03 - € 720,42.

o 4% > € 720.43

 Mooiland wijst maximaal 10% van het jaarlijks 

woningaanbod toe aan lage middeninkomens.

 We willen de slaagkans voor zorgbehoevende 

woningzoekenden, woningzoekenden vanaf 

65 jaar en jongeren verbeteren. Dit doen we 

door de invoering van een 'senioren 

pluswoning' label (voorrang voor 

woningzoekenden met indicatie intramurale 

zorg). Ook verhogen we de bestaande 

voorrangscriteria op leeftijd van 50-plus naar 

65-plus. We monitoren de slaagkansen voor 

deze doelgroep.

 Om de slaagkans voor jongeren onder de 23 

jaar te verbeteren labelen we een deel van de 

woningen met een huurprijs < € 424,44 per 

maand voor deze doelgroep. Daarnaast 

onderzoeken we op welke wijze de 

beschikbaarheid van woningen voor de 

leeftijdsgroep < 30 jaar verbeterd kan worden.

We monitoren de slaagkansen voor deze 

doelgroep.

 Mooiland onderzoekt middels een pilot of de 

doorstroming bevorderd kan worden vanuit 

eengezinswoning naar 

nultredenwoning/appartement (van groot naar 

kleiner). 

 De huisvesting van spoedzoekers is maatwerk 

via loting of directe bemiddeling. 

 Beschikbare woningen worden passend 
toegewezen. We streven hierbij naar gelijke 
slaagkansen voor de primaire en secundaire 
doelgroep.

 Graag voeren we een gezamenlijk bestuurlijk
gesprek over de ontwikkeling van de 
woningvoorraad in relatie tot de toekomstige 
vraag van spoedzoekers en arbeidsmigranten.  

 In 2020 maken we gebruik van het 
slaagkansenmodel dat in 2019 is ontwikkeld. 
Het meten en monitoren van slaagkansen is 
een speerpunt als ook blijvende aandacht voor 
mensen die snel een woning nodig hebben.

 De huisvesting van spoedzoekers is maatwerk 
via loting of directe bemiddeling. 

 Op basis van marktinformatie en de uitkomsten uit 
het regionale woonwensenonderzoek, sturen we 
bij waar nodig, in de ontwikkeling van de voorraad 
en/of op de wijze waarop we de woonruimte 
verdelen.

 We faciliteren spoedzoekers door het aanbod aan 
lotingwoningen te verruimen naar 30%.

 We faciliteren doorstroming actief voor huurders 
die verhuis geneigd zijn.

 Op basis van signalen van gemeente bekijken 
waar verdere intensivering van de aanpak op 
huurders met betaalproblemen verder nodig is.

 De huisvesting van spoedzoekers is maatwerk via 
loting of directe bemiddeling. 
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Thema 2: Het duurzaam huisvesten van bijzondere doelgroepen

Beoogde doel en effect:
Leefbaarheid is de mate waarin de fysieke en sociale omgeving voldoet aan wensen van bewoners. Die kwaliteit wordt bepaald door een groot aantal factoren waaronder woonomgeving, ervaren overlast, sociale activiteiten en 
voorzieningenniveau. Een positieve waardering draagt bij aan een grotere lokale betrokkenheid van bewoners. Die betrokkenheid wordt ook beïnvloed door de omvang en de aard van de sociale infrastructuur binnen een gemeenschap.
Met de nieuwe woningwet is het terrein van leefbaarheid aangescherpt. De “nieuwe” leefbaarheidsthema’s waar woningcorporaties volgens de wet op mogen investeren hebben vooral betrekking op schoon, heel veilig, kleinschalige 
infrastructuur en woonmaatschappelijk werk. De woningcorporaties, de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging vinden het belangrijk dat zij een bijdrage blijven leveren aan de kwaliteit van wonen en samenleven van hun huurders. 
 Woningcorporaties zijn actief op het vlak van leefbaarheid in buurten waar zij bezit hebben. Het gaat om het gezamenlijk creëren van een woonomgeving die schoon, heel en veilig is, actief zijn op het vlak van buurtbemiddeling en het 

ondersteunen van bewonersinitiatieven om de burgerkracht en zelfredzaamheid in het dorp of wijk te verbeteren. 

 Gemeente en woningcorporaties maken duidelijke afspraken over rol- en taakverdeling over de woonomgeving en woonoverlast. 

 Gemeente en woningcorporaties pakken samen het vraagstuk van de decentralisatie van het beschermd wonen naar zelfstandig wonen op.

Beschermd wonen

Met de decentralisatie van Beschermd Wonen –van het Rijk naar gemeenten- hebben wij er een belangrijke verantwoordelijkheid bij gekregen. Deze nieuwe verantwoordelijkheid brengt kansen met zich mee. We streven immers naar een 

samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Oók als het gaat om de mensen die tot nog toe veelal gebruik hebben gemaakt van een beschermde woonomgeving en nu zelfstandig gaan wonen. De opgaaf is tweeledig, het 

zorgen voor een passend dak boven het hoofd, maar zeker ook zorgen voor een goede woonomgeving voor iedereen.

Langer zelfstandig thuis wonen

De komende jaren zal het aantal ouderen, vooral het aantal 75+’ers, in Bernheze sterk toenemen. Deze mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Deels doordat men dat zelf kan en wil, deels omdat mensen met een lichte 

zorgvraag niet meer in aanmerking komen voor een verzorgings-, verpleeghuisplaats. We moeten daarom het aantal levensloopgeschikte woningen vergroten. In eerste instantie door bestaande woningen geschikt te maken, maar deels 

ook via nieuwbouw.

Leefbaarheid in de wijk 

 Met ontwikkelaars, woningcorporaties en zorgaanbieders maakt de gemeente afspraken om deze opgave de komende jaren te realiseren. De kaders in de notitie ‘Woonzorginitiatieven gemeente Bernheze’ (2015) vormen daarbij ons 

uitgangspunt.

 Woningcorporaties kijken bij groot onderhoud hoe woningen met kleine aanpassingen meer levensloopgeschikt gemaakt kunnen worden (drempels wegnemen, 2e toilet op de bovenverdieping, etc.). 

Kern prestatieafspraken: 

 Woningcorporaties faciliteren in langer zelfstandig thuis wonen. 

 Gemeente en woningcorporaties zetten breed in op de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

Onderdeel Inzet Gemeente Bernheze Inzet Mooiland Inzet BrabantWonen Inzet JOOST

Huisvesting 

bijzondere 

doelgroepen

 Voert regie op de huisvesting 

vergunninghouders.

 Maakt voor de huisvesting van bijzondere

doelgroepen een onderbouwde aanname 

over de omvang en aard van de 

doelgroepen.

 Zorgt in 2020, samen met de partners, voor 

definities en kaders voor de huisvesting van 

bijzondere doelgroepen. Hiervoor zet de 

gemeente concrete acties uit.

 Het woonwagenbeleid wordt herzien.

Samen met de corporaties wordt hier verder 

invulling aan gegeven.

 We huisvesten vergunninghouders met 

voorrang.

 We bieden huisvesting aan mensen die 

behoefte hebben aan wonen en zorg. We zien 

een toekomstige groei van de behoefte aan 

wonen met zorg. Maar dan vooral in het 

koopsegment. Invulling geven aan de behoefte 

intramurale zorg zien we niet als onze primaire 

taak.

 We bieden huisvesting aan mensen met 

bijzondere zorgvragen. In 2020 verandert de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er ligt 

een huisvestingsopgave rond de uitstroom van 

 Voor urgent woningzoekenden stellen we  

vrijkomende woningen beschikbaar. Daarnaast 

stellen we woningen bij voorrang beschikbaar 

op basis van de urgentieplusregeling voor de 

samenwerkingspartners.

 Op basis van de geformuleerde actiepunten  

werken we samen met de regionale collega-

corporaties een voorrangsregeling uit voor de  

uitstroom van cliënten uit beschermd wonen 

naar wonen met ondersteuning.

 We doen mee aan het ontwikkelen van het 

woonwagenbeleid.

 We leveren een bijdrage in de huisvesting van 

mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. In de 

uitstroom op zorg, het realiseren van benodigd

zorgvastgoed en in bijzondere gevallen via de 

urgentieregeling.

 We huisvesten bijzondere doelgroepen, met 

voorrang en in gezamenlijkheid met de andere

actieve corporaties. Maximaal 25% van de 

vrijkomend woningbezit zetten we hiervoor in.

 Wij maken langer prettig thuis wonen mogelijk voor 

wie dat wil d.m.v. maatwerk aan woningen, een 

sluitend partnernetwerk en voldoende passende

woningen.
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cliënten uit beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. In 2019 werken 

verschillende werkgroepen aan een actieplan. 

Ook wij nemen hier deel aan. Een van de 

actiepunten is het matchen van vraag en 

aanbod. Wij bieden 20 woningen per jaar aan

in ons kernwerkgebied. Wanneer dit 

onvoldoende is, stellen we het aantal bij.

 We doen mee aan het ontwikkelen van het 

woonwagenbeleid.

 We werken aan afspraken die de voorgenoemde 

huisvestingsopgave ondersteunen. Daarbij dragen 

we bij aan de borging van zorg, hulp en casusregie 

waar dat nodig is.

 We doen mee aan het ontwikkelen van het 

woonwagenbeleid.

Leefbaarheid  De gemeente neemt deel aan het vergroten 

van de leefbaarheid in de wijken. 

 We werken samen met onze partners om 

woonoverlast te voorkomen en te bestrijden.

 Op basis van gebiedsscans en daaruit 

voortkomende preventieplannen van kernen 

(ONS welzijn in samenwerking met GGD) 

maken we afspraken met partners, 

burgers/burgerinitiatieven welke thema’s op 

het terrein van leefbaarheid we willen 

aanpakken. 

 We blijven inzetten op leefbaarheid en 

veiligheid in onze wijken met aandacht voor 

sociale cohesie en burgerkracht. Ervaringen 

van elders worden daarbij ingezet.

 We maken geen lange termijnplannen, maar 

zetten onze instrumenten probleem- en vraag 

gestuurd in

 We vinden huurdersparticipatie belangrijk  en 

blijven werken aan werving van nieuwe 

huurdersvertegenwoordigers.

 De gemeente en Mooiland werken samen bij 

het vroegtijdig signaleren en aanpakken van 

sociale problemen bij huurders. Mooiland en 

de gemeente Bernheze participeren daarom in 

netwerken en continueren deze 

samenwerking.

 We zetten de intensivering op samenwerking 

met partners door. Doel is strategie aan elkaar 

te verbinden om elkaar inzet te versterken.

 We voeren binnen het sociaal beheer 

huisbezoeken uit in het kader van signalering 

en verbinding.

 We ondersteunen bewonersinitiatieven. 

Betrokkenheid van huurders is daarbij een 

voorwaarde.
 Het wijkplan wordt periodiek geëvalueerd en 

bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. 
 Woning ontruimingen proberen we op te 

schorten en zo mogelijk te voorkomen,  in 
samenwerking met de gemeente. Voorwaarde 
is dat de lopende huur is gegarandeerd en 
woonbegeleiding wordt gegeven.

 We blijven inzetten op leefbaarheid en 

veiligheid in onze wijken met aandacht voor 

sociale cohesie en burgerkracht. Ervaringen 

van elders worden daarbij ingezet.

 Op basis van de uitkomsten uit de 

leefbaarheidsscan in de wijken in Heeswijk Dinther 

bepalen we de vervolg inzet in 2020.

 We zetten de intensivering op samenwerking met 

partners door. Doel is strategie aan elkaar te 

verbinden om elkaar inzet te versterken.

 We voeren binnen het sociaal beheer 

huisbezoeken uit in het kader van signalering en 

verbinding.

 We ondersteunen bewonersinitiatieven. 

Betrokkenheid van huurders is daarbij een 

voorwaarde.

Langer zelfstandig 

thuis wonen

 De gemeente ondersteunt het sociale 

netwerk door een sociaal team, basisteam 

jeugd en gezin en burgerinitiatieven. 

 Ook diverse andere (vrijwilligers) 

organisaties, zoals IPG, OOB, Adviesraad 

Sociaal Domein-  nemen een actieve rol op 

 We bieden hulp om langer zelfstandig thuis te 

wonen. Hiervoor zetten we ons Oppluspakket 

in. Met het Oppluspakket worden kosteloos 

kleine aanpassingen in de woning 

aangeboden o het gebied van o.a. 

toegankelijkheid, toilet, douche, kranen en -

 Om bewoners zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen, brengen we op verzoek van de 
bewoner aanpassingen aan. We onderzoeken 
we de mogelijkheid om WMO pluspakketten 
aan te bieden. 

 We spelen in op de veranderingen in de 

Wij maken Langer Thuis Wonen mogelijk d.m.v. 

maatwerk aan woningen, een sluitend partnernetwerk 

en voldoende passende woningen. 
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het vlak wonen en zorg. Met hen voert de 

gemeente periodiek overleg hierover en 

werkt samen aan de volgende doelen: 

 Vergroten bewustwording onder ouderen 

over hun toekomstige woonsituatie. 

Ouderen activeren om m.b.t. hun 

toekomstige woonsituatie actie te 

ondernemen.

 Bevorderen eigen verantwoordelijkheid 

onder ouderen. 

beugels.

 Ook zorgen we voor (meer) 

nultredenwoningen die geschikt zijn voor 

senioren.

 Mooiland onderzoekt op welke wijze de 

bestaande voorraad geschikt gemaakt kan 

worden om langer zelfstandig thuis te blijven 

wonen. Daarbij onderzoeken we ook de 

mogelijkheden voor het bieden van tijdelijke 

oplossingen. Met het oog op wederkerigheid in 

afspraken en ambities onderzoekt de 

gemeente een financiële bijdrage vanuit de 

WMO.

 We staan open voor initiatieven van 

beschermde woonvormen.

 In het kader van extramuralisering 

onderzoeken we concepten van geclusterd 

begeleid wonen (bijv. Vivent). Voorwaarde is 

daarbij dat woningen op termijn omgezet 

moeten kunnen worden naar reguliere sociale 

huurwoningen en beschikbaarheid van 

locaties.

 Inzetten op bewustwording van bewoners en 

woningzoekenden over het voorbereiden op 

de toekomst waarin men te maken kan krijgen 

met (lichamelijke) beperkingen.

zorgsector en zetten verzorgingshuisplaatsen 

om in verpleeghuisplaatsen. 

 We bieden het product Comfortwonen aan 

voor ouderen met een zorgbehoefte in Heesch 

en Nistelrode.

 Samen met BrabantZorg ontwikkelen we 

producten en diensten om langer zelfstandig 

thuis te kunnen wonen.

Beschermd Wonen  Aan de hand van concrete casuïstiek vinden 

we gezamenlijk een oplossing voor het  

vraagstuk van de decentralisatie van het 

beschermd wonen naar zelfstandig wonen. 

 We brengen samen met de andere 

regiogemeenten de aard en omvang van het 

vraagstuk in beeld en werken naar een 

systematische aanpak. 

 We werken hierbij samen met de 

regiogemeenten, woningcorporaties, 

zorginstellingen, zorgverzekeraars en 

zorgkantoor, particuliere huisvesters en 

maatschappelijke instanties.

 We bieden huisvesting aan mensen met 

bijzondere zorgvragen

 In 2020 verandert de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Er ligt een huisvestingsopgave 

rond de uitstroom van cliënten uit beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang. In 2019 

werken verschillende werkgroepen aan een 

actieplan. Ook wij nemen hier deel aan. Een 

van de actiepunten is het matchen van vraag 

en aanbod. 

 In het werkgebied van Mooiland in Noordoost-

Brabant worden maximaal 20 woningen 

toegewezen aan mensen die in het laatste 

traject zitten van begeleid zelfstandig wonen. 

Deze mensen stromen door vanuit een woning 

die een zorgpartij van Mooiland huurt naar een 

eigen zelfstandige woning. Voor minimaal 1 

jaar is nog een indicatie van kracht waardoor 

betreffende bewoner nog begeleiding 

ontvangt.

 We dragen bij aan de kanteling Beschermd 

Wonen. Daarbij maken we in 2020 afspraken 

 Conform de urgentieregeling stellen wij 

vrijkomende woningen in Bernheze 

beschikbaar voor urgente woningzoekenden 

en voor onze samenwerkingspartners zoals 

Dichterbij, GGZ, Veiligheidshuis, Oosterpoort 

en Verdihuis.

 Bijzondere doelgroepen bieden we naar 

mogelijkheden passende woonruimten in 

samenwerking met partners die de begeleiding 

verzorgen.

 We dragen bij aan de kanteling Beschermd 

Wonen. Daarbij maken we in 2020 afspraken 

over de concrete inzet in het bieden van 

passende woonruimte. Hierbij werken we 

samen met onze partners van de zorg en 

gemeente.

We dragen bij aan de kanteling Beschermd Wonen. 

Daarbij maken we in 2020 op basis van de opgave 

afspraken over de concrete inzet in het bieden van 

passende woonruimte. Hierbij werken we samen met 

onze partners van de zorg en gemeente.
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over de concrete inzet in het bieden van 

passende woonruimte. Hierbij werken we 

samen met onze partners van de zorg en 

gemeente.

Thema 3: Het realiseren van een duurzame woningvoorraad

Beoogde doel en effect: 

De aandacht voor het energiezuiniger maken van de woningvoorraad neemt de laatste jaren steeds meer toe. Bij nieuwbouw worden duurzaamheidseisen aangescherpt die op den duur leiden tot het enkel nog toevoegen van energie 

neutrale woningen. In de bestaande voorraad is de opgave groter. Hierbij hebben we nog een slag te maken. Onze ambitie is om in 2030 als gemeente Bernheze energieneutraal te zijn. Hiervoor willen we op het vlak van de bestaande 

huurvoorraad afspraken met de woningcorporaties maken over het verduurzamen van de huursector.  Omdat onze nieuwbouw- en financiële mogelijkheden niet oneindig zijn gaan we daarbij op zoek naar creatieve oplossingen.

Duurzame voorraad

 Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken afspraken om energiebesparende maatregelen in de sociale huurvoorraad te treffen. Streven voor de gemeente is om in 2021 de sociale huurvoorraad gemiddeld op label 

B-niveau te hebben. Voorwaarde is wel dat er voldoende goedkope huurwoningen beschikbaar blijven in het kader van ‘passend toewijzen’.

 Gemeente en woningcorporaties zetten de informatievoorziening richting huurders over de bewustwording van het energieverbruik en het aanpassen daarvan voort.

 Bij nieuwbouw van koopwoningen en vrije sector huurwoningen gaan we als gemeente ontwikkelaars stimuleren om nu al een EPC norm van 0 (energieneutraal bouwen) te hanteren. 

Kern prestatieafspraken: 

 We werken actief aan duurzaamheidsverbeteringen en informeren huurders over een bewust en verantwoord energieverbruik. 

 We voeren daar waar realistisch mogelijk energiemaatregelen uit voor de verbetering van het energielabel van bestaande woningen.

Inzet Gemeente Inzet Mooiland Inzet BrabantWonen Inzet JOOST

Een duurzame 

woningvoorraad

 Gemeenten, waterschappen, provincies en 

het Rijk zijn van plan om Nederland 

klimaatbestendig en water robuust in te 

richten. Om de gevolgen in beeld te brengen 

heeft de gemeente Bernheze en de Regio 

Noord Oost Brabant een zogenaamde 

stresstest voor de thema’s Wateroverlast, 

Hitte, Droogte en Waterveiligheid 

uitgevoerd. Graag zouden wij met de 

woningcorporaties in gesprek gaan. Met dit 

gesprek willen we bewustwording ten 

aanzien van de kwetsbaarheid voor 

klimaatverandering en bespreken welke 

maatregelen nodig zijn om die 

kwetsbaarheden te verkleinen. Het gesprek 

gaat over risico´s, kansen, ambities, 

strategische keuzes en inzet. Onderwerpen 

zijn bijvoorbeeld: welke risico’s zijn in onze 

 Onze verduurzamingsopgave: Gemiddeld 

label A in 2030. 

 We kiezen ervoor om aan te sluiten bij het 

natuurlijke moment van onderhoud.

 Nieuwbouwwoningen voldoen aan wet- en 

regelgeving.

 We sturen op verbetering van ‘slechte labels’ 

en een reductie van CO2-uitstoot via een mix 

van onderhoud- en investeringsprogramma’s

 We stellen de huurder centraal bij 

woningverbeteringen.

 In 2020 treffen we energiebesparende 

maatregelen in combinatie met uitvoering van 

projectmatig onderhoud voor 187 woningen. 

 Los van projectmatig onderhoud worden in 

2020 jaarlijks woningen voorzien van 

zonnepanelen. Doel is om woningen die al 

een goede kwaliteit hebben te verduurzamen 

 Bij nieuwbouw realiseren we label A of beter

en streven naar NOM en aardgasloos.

 Renovatie en herstructurering zijn voorlopig 

niet aan de orde.

 We komen in gezamenlijkheid tot een visie op 

duurzaamheid met concrete activiteiten voor de 

komende vier jaar.

 Bij nieuwbouw en herstructurering realiseren we 

minimaal energie neutrale woningen.

 Bij dakrenovaties passen we hoogwaardige isolatie 

toe.

 Bij duurzaamheidsverbeteringen concentreren wij 

ons op woningen met lage energielabels / hoge 

energie-index.

 We verduurzamen 20 woningen naar minimaal

label B.

 Bij mutatie verduurzamen we onze woningen.

 We onderzoeken of we in de gemeente Bernheze 

een project voor het plaatsen van zonnepanelen 

kunnen starten.
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regio wel en niet acceptabel, welke 

maatregelen zijn nodig en wie neemt die 

maatregelen?

 De gemeente Bernheze zet bij de 

woningcorporaties in op het afstemmen van 

de prestatieafspraken op de Regionale 

Energiestrategie (RES) en de Transitievisie 

Warmte (TVW). De RES wordt in maart 

2020 vastgesteld door de gemeenteraad en 

de Transitievisie Warmte in het najaar van 

2020. 

 Bij beide ontwikkelingen zullen ook opgaven 

voor de woningcorporaties worden 

geformuleerd. De gemeente neemt het 

initiatief hiertoe dit samen met de 

corporaties in 2020 concreet te maken. Dit 

zullen we concreet borgen in de 

vervolgprestatieafspraken met de 

corporaties. 

 De gemeente neemt het initiatief en een 

faciliterende rol, bijvoorbeeld bij het 

verwerven van subsidies en het trekken van 

pilotprojecten. 

 De gemeente kijkt naar de rol van de 

regionale ontwikkelingen op dit gebied. 

 We stemmen de afspraken met de 

corporaties in de regio goed op elkaar af. 

Dankzij de gezamenlijke aanpak in de RES 

is hier al een eerste aanzet voor geleverd. 

Bij de RES zijn ook de woningcorporaties 

als stakeholder betrokken.

naar een gemiddeld A-label.

 We hanteren een vergoedingentabel op basis 

waarvan aan huurders een huurverhoging 

wordt gevraagd als bijdrage in de 

verduurzamingsopgave.


