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Inleiding  

 

Voor u ligt de raamovereenkomst 2020-2022. Dit vormt de basis voor onze volkshuisvestelijke opgave 

komende jaren. 

 

In de raamovereenkomst geven we samen richting aan onze ambities per thema. Daarbij gelden het 

gemeentelijke woonbeleid, het beleid van de corporaties, het jaarlijkse bod op de woonvisie en de belangen 

van de huurders (ingebracht door de huurdersorganisaties) als vertrekpunt.  

 

In de prestatieafspraken benoemen we welke activiteiten we jaarlijks ondernemen om deze ambities te 

realiseren. Deze activiteiten vullen we jaarlijks aan. Wanneer bijvoorbeeld gewijzigd Rijksbeleid meer 

kansen biedt of het onmogelijk maakt de afgesproken prestaties te realiseren, gaan we hierover met elkaar 

in gesprek. 

 

Afgelopen jaren werkten we intensief samen, deelde we beleid met elkaar en kwamen we tot gezamenlijke 

inzichten. Deze samenwerking is nodig om ambities te realiseren. We hebben er alle vertrouwen in dat deze 

samenwerking ook komende jaren succesvol is. 

 

Leeswijzer 

Daar waar er ‘we’ benoemd staat wordt bedoeld: gemeente Boxmeer, Mooiland, Wonen Vierlingsbeek, 
bewonersraad Boxmeer en huurderspanel Vierlingsbeek. 

 

Deze raamovereenkomst en prestatieafspraken richten zich op vijf thema’s:  

• Samenwerking  

• Beschikbaarheid sociale huurwoningen  

• Betaalbaarheid  

• Duurzaamheid van de sociale huurvoorraad 

• Sociale opgave  
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1. Samenwerking 

 

Onze ambitie: 

We werken samen in een partnerschap. Bij een partnerschap is er sprake van wederzijdse inspanning, 

vertrouwen en aanspreekbaarheid. Dat houdt ook in dat we ons kwetsbaar durven op te stellen en bepaalde 

marges van onzekerheid aanvaarden. 

 

Het samenwerken in een partnerschap betekent dat wij: 

 Transparant en open zijn naar elkaar toe, ook over ieders mogelijkheden qua menskracht en financiële 

middelen rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden; 

 Het gemeenschappelijke doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen organisatie toewerken 

naar het bereiken van dit gemeenschappelijke doel; 

 Elkaars positie en elkaars inbreng in het partnerschap respecteren; 

 In een vroegtijdig stadium informatie met elkaar delen die betrekking heeft op de onderzoeken en/of 

onderwerpen in deze prestatieafspraken; 

 Elkaar aanspreken op het moment dat er knelpunten in de uitvoering van deze prestatieafspraken of in de 

samenwerking optreden; 

 Elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken. 
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2. Beschikbaarheid sociale huurwoningen 

 

Onze ambitie: 

We bieden voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep. Daarbij willen we recht doen aan de 

woonvraag van bijzondere doelgroepen zonder daarbij de kans van reguliere woningzoekenden te 

verminderen. Dit bereiken we o.a. door de huidige woningvoorraad uit te breiden*. Daarnaast stoppen we in 

principe tijdelijk met de verkoop van huurwoningen. Tenslotte sturen we op vraagdruk van verschillende 

doelgroepen. 

*Gebaseerd op de huishoudensprognoses 2030-2040 

 

De sociale woningvoorraad uitbreiden betekent dat: 

 Mooiland een gewenste woningvoorraad van 2.450-2.500 woningen nastreeft; 

 Wonen Vierlingsbeek een gewenste woningvoorraad van ongeveer 500 woningen nastreeft; 

 Mooiland 80 tot 100 nieuwe sociale huurwoningen bouwt. Voornamelijk in de kern Boxmeer; 

 Wonen Vierlingsbeek open staat voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in de kleine kernen; 

 We ons inspannen om de realisatie van sociale huurwoningen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het 

leveren van de benodigde personele capaciteit voor het begeleiden van plannen en het voeren van de 

noodzakelijke procedures; 

 De gemeente de bouw van sociale huurwoningen bevordert door eigen grondposities te verkopen tegen 

een doelmatige prijs of voorwaarden te stellen aan marktpartijen. Bij verkoop van eigen grondposities 

hanteert de gemeente geen sociale kavelprijs, maar gaan zij uit van maatwerk. Ook in de kleine kernen. 

 

Tijdelijk stoppen met de verkoop van huurwoningen betekent dat: 

 Mooiland in principe geen (individuele) sociale huurwoningen verkoopt. Maar dit op termijn weer oppakt 

om niet passende producten af te stoten en/of te vervangen voor meer passendere producten; 

 Wonen Vierlingsbeek gemiddeld één sociale huurwoning per jaar verkoopt; 

 De gemeente inzet op het bieden van voldoende alternatieven zoals midden huur, goedkope- en/of 

betaalbare koopwoningen. 

 

Sturen op vraagdruk van woningzoekenden betekent dat: 

 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zich houden aan de wettelijke kaders rondom passend toewijzen; 

 We streven naar een goede balans in de verdeling van woningen. Naast de reguliere woonruimteverdeling 

wijst Mooiland ook woningen toe aan mensen in bijzondere situaties; 

 We de ontwikkeling van de vraagdruk blijven monitoren en, als daar aanleiding voor is, acties afspreken; 

 Mooiland instrumenten inzet om slaagkansen van bepaalde doelgroepen te verbeteren en/of doorstroming 

te bevorderen. Bijvoorbeeld door inzet van voorrang-labels voor jongeren tot 23 jaar, 60-plus of met een 

indicatie Volledig Pakket Thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begrippen 

• Midden huur: woningen met een huur van € 720 - € 850/900  
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3. Betaalbaarheid 

 

Onze ambitie: 

We houden sociale huurwoningen betaalbaar. We zijn er ons van bewust dat betaalbaarheid niet alleen uit 

de huurlasten bestaat. Daarom pakken we onze verantwoordelijkheid om de woonlasten niet of gering te 

laten stijgen. We willen voorkomen dat betalingsachterstanden ontstaan. 

 

Huurwoningen betaalbaar houden betekent dat: 

 Mooiland minimaal 80% van de woningvoorraad beschikhaar houdt voor woningzoekenden met recht op 

huurtoeslag (primaire doelgroep). Mooiland wijst in deze huurklasse ook toe aan de secundaire doelgroep; 

 Wonen Vierlingsbeek minimaal 85% van de woningvoorraad beschikbaar houdt voor woningzoekenden 

met recht op huurtoeslag; 

 Mooiland in sommige gevallen woningen van DAEB naar niet-DAEB overbrengt. We doen dit alleen als dit 

wenselijk is binnen de opbouw van huren binnen een wijk of dorp en niet in strijd is met onze algemene 

doelstelling; 

 Mooiland de jaarlijkse huuraanpassing inzet om een eerlijkere prijs-kwaliteitverhouding te krijgen. Deze 

huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met haar huurderskoepel (binnen de kaders die de 

Minister van BZK daarvoor stelt); 

 Wonen Vierlingsbeek de jaarlijkse huuraanpassing vaststelt in overleg met het huurderspanel o.b.v. de 

uitgangspunten opgenomen in de portefeuille strategie. 

 

Woonlasten betaalbaar houden betekent dat: 

 De gemeente een algemeen beleid en voorzieningen heeft voor mensen met een minimuminkomen. Dit 

houdt onder andere in: Kwijtschelden gemeentelijke belastingen, eigen bijdrage WMO-voorzieningen, 

deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering. 

 

Betalingsachterstanden voorkomen betekent dat: 

 We de samenwerking binnen het Land van Cuijk continueren rondom schuldhulpverlening bij 

huurachterstand (samenwerkingsovereenkomst 2013); 

 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek een actief beleid voert om huurachterstanden te voorkomen; 

 Mooiland een laatste-kans-contract heeft waarbij wordt ingezet op begeleiding van problematische 

huurders om uitzetting te voorkomen of mensen die hun woning zijn uitgezet en (opnieuw) een woning 

gaan huren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrippen 

• DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang 
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4. Duurzaamheid van de woningvoorraad 

 

Onze ambitie: 

We streven naar een woningvoorraad die in 2050 energieneutraal en circulair is. Dit doet Mooiland door het 

realiseren van of het verbeteren van woningen naar energiezuinige en duurzame woningen (bestaand en 

nieuw) in een klimaatbestendige woonomgeving. 

 

Het bereiken van een energie neutrale en circulaire woningvoorraad betekent dat: 

 De gemeenten in het Land van Cuijk willen in 2030 klimaatbestendig zijn; 

 We een Duurzaamheidsakkoord afsluiten met daarin onder andere afspraken en concrete acties over 

landelijke, gemeentelijke en corporatiedoelstellingen op het gebied van Energie en Klimaat, maar ook van 

thema’s als circulariteit en biodiversiteit; 

 Mooiland gemiddeld energielabel A in 2030 van haar woningvoorraad nastreeft. Hiervoor sluit Mooiland 

aan bij het natuurlijke moment van onderhoud, verbetering van ‘slechte labels’ en reductie van CO2-

uitstoot via een mix van onderhoud- en investeringsprogramma’s; 

 Wonen Vierlingsbeek gemiddeld energielabel B in haar woningvoorraad heeft. Hiernaast gaat Wonen 

Vierlingsbeek aan de slag met een concrete aanpak om haar woningvoorraad verder te verduurzamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrippen  

• Energieneutraal: alle energie (elektriciteit en warmte) die wordt verbruikt in de woning wordt via de 

woning/perceel duurzaam opgewekt, dan wel ingekocht uit duurzame bronnen.  

• Klimaatbestendig: woningen en leefomgeving zijn bestand tegen ‘extreme’ gevolgen van klimaatverandering, 

zoals hevige neerslag en periodes van hitte(stress).  

• Circulair: alle producten/materialen zijn 100% remontabel, up-cyclebaar of composteerbaar  

• Biodiversiteit: een verscheidenheid aan leven (stimuleren flora en fauna) 
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5. Sociale opgave 

 

Onze ambitie: 

We waarborgen dat mensen met een behoefte aan zorg en/of ondersteuning in de wijk kunnen blijven 

wonen. Dit doen we onder andere door het bieden van woningen die aansluiten bij de behoefte van 

bewoners, voorzieningen en (in)formele steunstructuren. We huisvesten specifieke doelgroepen. We 

anticiperen op de extramuralisering. We zetten in op het voorkomen van onnodige instroom en wachtlijsten 

bij de uitstroom uit beschermde woonvormen, samen met zorg- en maatschappelijke opvang-partners. Ook 

vinden we een leefbare woonomgeving, waar mensen respectvol met elkaar en de woonomgeving omgaan, 

belangrijk. We delen de verantwoordelijkheid in het bestrijden van woonoverlast, onrechtmatig bewonen en 

illegale activiteiten. We doen dit samen met huurders en onze relevante maatschappelijke partners. 

 

Het bieden van de juiste woningen, voorzieningen en (in)formele steunstructuren betekent dat: 

 We samen werken aan bewustwording onder bewoners rondom ouder worden. Zo kunnen mensen zich 

voorbereiden op hun toekomstige woonvraag; 

 Mooiland meer levensloopbestendige en/of nultreden woningen in haar woningvoorraad wil hebben. 

Daarom bouwen we vooral dit type woningen; 

 We het mogelijk maken om bestaande woningen aan te passen. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van 

het WMO-beleid en/of biedt zij een blijvers-lening aan. Mooiland biedt gratis ‘pluspunten’ aan waarmee 

huurders langer zelfstandig kunnen wonen. 

 

Het huisvesten van specifieke doelgroepen betekent dat: 

 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek vergunninghouders voorrang geven om de taakstelling van de gemeente 

te realiseren. De gemeente werkt met de welzijnspartners aan een goede start van deze mensen in hun 

nieuwe woonomgeving; 

 We kiezen voor regionale aanpak in de programmalijn ‘Welkom thuis in de wijk’ voor uitstroom vanuit 

beschermde woonvormen in de wijken. Hiervoor stelt Mooiland maximaal 20 woningen per jaar 

beschikbaar; 

 We invulling geven aan de ‘Pilot Wonen, Zorg en Welzijn in Boxmeer’ samen met zorgpartijen. Hiervoor 

plaatst Mooiland vijf tijdelijke units voor een periode van maximaal 10 jaar; 

 Mooiland biedt preventieve woonbegeleiding (woonopvang aan de Stationsweg in Boxmeer); 

 Mooiland staat open voor initiatieven van beschermde woonvormen. Hierbij kijkt Mooiland zoveel mogelijk 

naar doelmatige en duurzame inzetbaarheid van het vastgoed. 

 

Verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare woonomgeving betekent dat: 

 We samen werken aan het vroegtijdig signaleren en aanpakken van (sociale) problemen en ondermijning; 

 We een belangrijke opgave zien in het activeren van bewoners. We stimuleren ontmoeting waardoor de 

betrokkenheid van bewoners met hun eigen omgeving wordt vergroot; 

 We geen lange termijnplannen maken, maar instrumenten probleem- en vraag gestuurd inzetten. 

Bijvoorbeeld Buurtbemiddeling of ambulante woonbegeleiding; 

 We ons inzetten voor een schone, hele en veilige leefomgeving. De gemeente heeft een taak in de 

openbare ruimte. Mooiland en Wonen Vierlingsbeek geven ieder jaar geld uit aan leefbaarheidsactiviteiten. 

 We inzetten op formele en informele participatie. 

 

Begrippen 

• Extramuralisering: Uitstroom uit instellingen 

• Pluspunten: Gratis aanpassingen in de woning zoals handgrepen, verhoogd toilet of verwijderen van drempels  
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Prestatieafspraken 2020-2022 

 

Samenwerking Afspraak 2020 2021 2022 

1.1 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek stellen jaarlijks in overleg 
met haar huurdersorganisatie een activiteitenoverzicht op en 

stuurt deze, voor 1 juli, op aan het College van burgemeester 

en wethouders. 

X X X 

1.2 Ambtelijk ontmoeten we elkaar (meer) inhoudelijk op thema’s. 
We monitoren periodiek de uitvoering van deze 

raamovereenkomst en prestatieafspraken. 

X X X 

1.3 Bestuurlijk treffen we elkaar minimaal een keer per half jaar 

(formeel of informeel). Dit hoeft niet altijd over thema’s uit de 
raamovereenkomst of prestatieafspraken te gaan. In het 

najaar evalueren en stellen we de prestatieafspraken voor het 

opvolgende jaar (jaarplan) bestuurlijk vast. 

X X X 

 

Beschikbaarheid Afspraak 2020 2021 2022 

2.1 De gemeente en Mooiland werken samen aan de realisatie van 

80 tot 100 nieuwe sociale huurwoningen. Hiervoor brengen we 

samen potentiële (her-)ontwikkellocaties in beeld. Deze 

dynamische lijst delen we uitsluitend intern i.v.m. o.a. 
ontwikkelstadia, vertrouwelijkheid en privacyaspecten. 

X X X 

2.2 Mooiland bouwt 36 sociale huurwoningen: 

• 8 levensloopgeschikte woningen, locatie Peppels 

• 12 eengezinswoningen, locatie Ogelijn 
• 12 levensloopgeschikte woningen, locatie Hofstede 

Elderom (fase 5) 

• 4 levensloopgeschikte woningen, locatie Hofstede 

Elderom (fase 6) 

X   

2.3 Wonen Vierlingsbeek onderzoekt samen met partners de 
kansen om in te spelen op mogelijke ontwikkelingen in 

Overloon en Vierlingsbeek. 

X   

2.4 We maken kaderstellende afspraken op basis van een 

integrale visie voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen 
om daarmee te werken aan een beheersbare druk op de 

sociale woningmarkt (incl. voorrang). 

X   

2.5 We delen en bespreken ambtelijk en bestuurlijk de uitkomsten 

van de jaarlijkse monitor over de ontwikkeling van de 
vraagdruk per product en doelgroep. 

X X X 

2.6 We maken een verdiepingsslag op de behoefte aan sociale 

huurwoningen in de verschillende kleine kernen. Dit doen we 

op basis van onder andere huishoudensprognoses, 
vraagdrukanalyses, de resultaten van het onderzoekstraject 

‘wonen & zorg voor senioren’ en het regionaal 

woonwensenonderzoek. 

X   

 

Betaalbaarheid Afspraak 2020 2021 2022 

3.1 Mooiland beslist in het voorjaar over de huuraanpassing 2020. 

De huurderskoepel Mooiland Grave en KMAS geven hier vooraf 

een advies over. 

X   

3.2 Wonen Vierlingsbeek beslist in het voorjaar over de 
huuraanpassing 2020. Het huurderspanel geeft hier vooraf een 

advies over. 

   

3.3 Mooiland onderzoekt mogelijkheden om tweehurenbeleid in te 

zetten en daarmee de betaalbaarheid voor de huishoudens 
met recht op huurtoeslag te borgen. 

X   

 

Duurzaamheid Afspraak 2020 2021 2022 

4.1 We werken aan de totstandkoming van een meerjarig 

Duurzaamheidsakkoord voor het Land van Cuijk. 

X   

4.2 De gemeenten binnen het Land van Cuijk stellen een 

warmtevisie op en betrekken Mooiland daarbij. 

X   
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4.3 De gemeenten binnen het Land van Cuijk starten met het 4-

jarig programma Klimaatbestendig Land van Cuijk. Waar nodig 
wordt Mooiland hierbij betrokken. 

X X X 

4.4 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek geven via hun jaarlijkse 

activiteitenoverzicht aan welke investeringsprogramma’s 

gepland staan.  

X X X 

4.5 Mooiland onderzoekt de mogelijkheid voor het invoeren van 

een vergoedingentabel bij verduurzaming, zoals afgesproken 

tussen Aedes en de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord. 

Deze vergoedingentabel is bedoeld als uitgangspunt over de 
vergoeding (huurverhoging) die huurders betalen na 

verduurzaming. 

X   

 

Sociale opgave Afspraak 2020 2021 2022 

5.1 We nemen deel aan de projectgroepen van de oplosagenda 
Beschermd Wonen “Welkom Thuis in de Wijk” (Wet 

Maatschappelijke Opvang). Het monitoren van de uitstroom en 

het bieden van voldoende woningen is hier onderdeel van. 

X   

5.2 Mooiland plaats vijf tijdelijke woningen (tiny houses). 
Verwachte opleverdatum is 14 februari 2020. 

X   

5.3 Mooiland voert leefbaarheidsactiviteiten uit zoals: Rooien van 

bomen, reinigingsacties, aanbrengen achterpadverlichting, 

bewegwijzering, poorten, afsluitingen en/of aanpassen 
entrees, plaatsen strooizoutbakken. 

X   

5.4 Wonen Vierlingsbeek voert jaarlijks leefbaarheidsactiviteiten 

uit. 

X   

5.5 De gemeenten in de regio’s stellen een ‘beleidskader 

woonwagens en standplaatsen’ op. Daarna maken zij met 
Mooiland en Wonen Vierlingsbeek nadere afspraken over 

invulling, uitvoering, rollen en taakverdeling. 

X   
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Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 2020 Mooiland 
 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

Onze ambitie 

 We houden minimaal 80% van ons woningaanbod beschikbaar voor woningzoekenden met recht op 

huurtoeslag 

 We verhogen de huur volgens het wettelijke kader van de huursombenadering. We matigen de 

huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 42.436. Huishoudens met een inkomen vanaf      

€ 42.437 krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging 

 We leveren maatwerk om woningen betaalbaar te houden en te voorzien in kwalitatieve woonbehoeften 

 We voeren een actief beleid om huurachterstanden te voorkomen 

 We bieden voldoende betaalbare woningen 

 

We houden minimaal 80% van ons woningaanbod beschikbaar voor woningzoekenden met recht 

op huurtoeslag 

* De streefhuur is de huurprijs die wij vinden passen bij een woning op basis van kwaliteit en betaalbaarheid. Het is 

meestal nog geen driekwart van wat wij volgens de overheid als maximale huurprijs mogen vragen (voor woningen in 

Noordoost-Brabant en Gennep). 

 

We verhogen de huur volgens het wettelijke kader van de huursombenadering. We matigen de 

huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot € 42.436. Huishoudens met een inkomen 

vanaf € 42.437 krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging 

Het doel van deze huursombenadering is een eerlijkere prijs-kwaliteitverhouding. Met de streefhuur in de 

hand kijken we naar wat huurders met een inkomen tot en met €42.436 nu betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huurprijs en betaalbaarheid van 2.369 huurwoningen (peildatum 31-12-2018) 

Gemiddelde huurprijs (actuele huur) € 550,36 

Categorieën passendheidstoets 
(Subsidiabele huur):  

Actuele huur Streefhuur Streefhuur in 
NOB + Gennep  

t/m 424,44 11% 10% 9% 

424,45 t/m 607,46 65% 60% 64% 

607,47 t/m 651,03 11% 11% 13% 

651,04 t/m 720,42 9% 17% 14% 

>720,43 3% 1% 1% 
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Mensen met een inkomen vanaf €42.437 krijgen de maximale toegestane huurverhoging van 5,6% in 2019. 

Wettelijke uitzonderingen hierop zijn AOW-gerechtigden, chronisch zieken en huishoudens met vier of meer 

personen (zij krijgen de huuraanpassing die geldt voor inkomens tot en met €42.437). Opbrengsten uit de 

inkomensafhankelijke huurverhoging zetten we in voor investeringen in uw gemeente. 

 

 

We leveren maatwerk om woningen betaalbaar te houden en te voorzien in kwalitatieve 

woonbehoeften 

We zetten ook klantgericht maatwerk in. Hiervoor hebben we praktische kaders en instrumenten ontwikkelt 

om maatwerk te kunnen leveren. Bijvoorbeeld: 

 Betaalbaarheid: O.a. huurverlaging, huurbevriezing en beperken betalingsrisico  

 Kwalitatieve woonbehoefte: O.a. huisvesten mantelzorgers, omzetting huurovereenkomst op naam van 

instelling naar individu (omklappen contract) en woningruil. 

 

We voeren een actief beleid om huurachterstanden te voorkomen 

Het reduceren van huurachterstanden blijft voor ons een continu punt van aandacht. We doen dit in een zo 

vroeg mogelijk stadium. Ons actieve beleid zorgt ervoor dat we (landelijk gezien) een laag percentage aan 

huurachterstand hebben. 

 

We bieden voldoende betaalbare woningen 

Elk jaar monitoren we de ontwikkeling van de vraagdruk. Hieruit blijkt dat de vraagdruk licht stijgt. Maar 

minder dan elders in de regio. Daarnaast monitoren we ook hoe lang woningzoekenden écht op zoek zijn 

naar een woning. Want de inschrijftijd verschilt met de daadwerkelijke zoektijd. In de bijlage treft u onze 

uitgebreide monitor aan. 

 

  Marktindex  Zoektijd aanbod Zoektijd loting Inschrijftijd aanbod Inschrijftijd loting 

Gemeente Boxmeer 14,1 7 maanden 6 maanden 8,2 jaar 2,0 jaar 

Noordoost Brabant + Gennep 

(excl. Den Bosch) 

18,0 8 maanden 8 maanden 7,9 jaar 2,0 jaar 

      

Regio ‘s-Hertogenbosch  27 maanden 18 maanden 8,3 jaar 2,2 jaar 

Zuidwest Brabant  14 maanden 10 maanden   

* Marktindex: Aantal reacties (reactiegraad) / acceptatie woningzoekende (positienummer). Als de marktindex <3 is, 

spreken we nauwelijks van vraagdruk. Als een marktindex >30, dan is de vraagdruk hoog. 

** Zoektijd: Periode tussen eerste reactie en tekenen huurcontract  

 

 

 

Huurverhoging 2019 Aantal (circa) Percentage huurverhoging 

Huur = streefhuur (verschil is 0) 47 0% 

Verschil netto huur en streefhuur € 0 tot € 10 514 1,6% 

Verschil nette huur en streefhuur € 10 tot € 50 767 2,2% 

Verschil netto huur en streefhuur € 50 tot € 100 451 2,7% 

Verschil nette huur en streefhuur > € 100 343 3,2% 

Niet-DAEB-huurverhoging 36 3,3% 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 208 5,6% 

Huurachterstand in 2018 Percentage van de totale huursom 

Boxmeer 0,36 

Noordoost Brabant en Gennep 0,73 
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We bieden een aantal woningen met voorrang aan. Daarnaast zetten we andere maatregelen in om de 

doorstroming te bevorderen. We monitoren de effecten hiervan en sturen, waar nodig, bij. 

 

Voorrang-label  Tot 23 jaar 60-plus Seniorenplus* 

Boxmeer 104 354 144 

Mooiland 642 1.655 450 

* Seniorenplus label: Voorrang voor woningzoekende met indicatie VPT (Volledig Pakket Thuis) 

 

 

Nieuwbouw en aankoop 

 

Onze ambitie 

 We bouwen 36 nieuwe woningen 

 We willen 80 tot 100 nieuwe woningen realiseren in de kern Boxmeer 

 We bouwen vooral nultredenwoningen 

 

We bouwen 36 nieuwe woningen 

Bouwprojecten Plaats Aantal en type woning Status 

Peppels, Oranjestraat Boxmeer 8 grondgebonden Verwachte oplevering 2020 

Ogelijn, Hollesteeg Boxmeer 12 grondgebonden Verwachte oplevering 2020 

Hofstede Elderom, fase 5 Boxmeer 12 grondgebonden Verwachte oplevering 2020 

Hofstede Elderom, fase 6 Boxmeer 4 grondgebonden Verwachte oplevering 2020 

Verwachte investering € 7.501.718 

 

We willen 80 tot 100 nieuwe woningen realiseren in de kern Boxmeer 

We spannen ons in om onze ambitie te bereiken. Om onze uitbreidingsopgave te realiseren hebben we – in 

samenwerking met de gemeente - potentiële locaties in beeld gebracht. Deze potentiéle locaties liggen 

allemaal in de kern Boxmeer. Sommige locaties leiden tot daadwerkelijke realisatie, anderen niet. Dit is een 

continu proces. 

 

We bouwen vooral nultredenwoningen 

Dit mogen grondgebonden of gestapelde nultredenwoningen zijn. Hiermee sluit ons woningaanbod beter aan 

op de aankomende vergrijzing van de bevolking. 

 

 

Verkoop en liberalisatie 

 

Onze ambitie 

 We stoppen tijdelijk met de verkoop van huurwoningen 

 

Dit doen we om de huidige vraagdruk op te vangen. Daarna hervatten we de verkoop van individuele 

woningen die niet bij onze gewenste woningvoorraad passen. Het tempo waarmee we woningen verkopen 

blijft zeer beperkt; we willen onze woningvoorraad op peil houden. 
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Kwaliteit en duurzaamheid 

 

Onze ambitie 

 Onze verduurzamingsopgave: Gemiddeld label A in 2030 

 We kiezen ervoor om aan te sluiten bij het natuurlijke moment van onderhoud 

 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 

 

Onze verduurzamingsopgave: Gemiddeld label A in 2030 

Maar, we zijn ons bewust dat we dit niet alleen kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kiezen ervoor om aan te sluiten bij het natuurlijke moment van onderhoud 

Dit is het moment waarop we badkamer, keuken en toilet aan vervanging toe is. Ook kijken we dan meteen 

of we woningen toegankelijk(er) kunnen maken. 

Kern  Verwachte 

start 

Verwachte 

oplevering 

Programma  Straat (cluster) Aantal 

woningen  

Aantal label 

D t/m G 

Beugen  2020 2021 Basisrenovatie light  Maaskamp e.o. (3030)  13  

Boxmeer  2020 2021 Basisrenovatie light  Koorstraat (3036) 18  

2019 2020 Basisrenovatie  Exportstraat e.o. (3045) 30 13 

2019 2020 Basisrenovatie  Exportstraat e.o. (3048) 28  

2020 2021 Basisrenovatie light  Nassaustraat e.o. (3088) 9 9 

Oeffelt  2020 2021 Basisrenovatie  Dorpstraat e.o. (3434) 15  

2020 2021 Basisrenovatie light  Raamhof (3435) 14  

Rijkevoort  2020 2021 Basisrenovatie light  Beekdal e.o. (3484) 26  

2020 2021 Basisrenovatie  Hoge Akker e.o. (3486) 25 13 

2020 2021 Basisrenovatie light  Hoogeindse Kampen e.o. 

(3487) 

8  

Totaal 186 35 

Verwachte investering € 8.593.100 

*Toelichting investeringsprogramma’s: 

Basisrenovatie: Isoleren, ventileren, cv-installatie op orde en zonnepanelen aanbrengen 

Basisrenovatie light: Zonnepanelen aanbrengen en – waar nodig – isoleren, ventileren en cv-installatie op orde 
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We sturen op verbetering van ‘slechte labels’ en reductie van CO2-uitstoot via een mix van 

onderhoud- en investeringsprogramma’s 

Deze onderhoud- en investeringsprogramma’s ontwikkelen we in 2019. Vanaf 2020 voeren we deze 

programma’s uit. 

  

 

We stellen de huurder centraal bij woningverbeteringen 

Ook bij woningverbeteringen geven wij thuis. We werkte hard aan de verbetering van onze dienstverlening. 

Met als gevolg meer deelname en hogere klanttevredenheid. In 2020 willen we aansluiten bij het Sociaal 

huurakkoord tussen Aedes en Woonbond. In dit akkoord is een vergoedingentabel opgenomen. 

 

 

Huisvesting bijzondere doelgroepen 

 

Onze ambitie 

 We huisvesten vergunninghouders met voorrang 

 We bieden hulp om langer zelfstandig thuis te wonen 

 We bieden huisvesting aan mensen die behoefte hebben aan wonen en zorg 

 We bieden huisvesting aan mensen met bijzondere zorgvragen (beschermd, beschut en begeleid wonen) 

 

We huisvesten vergunninghouders met voorrang 

Na jaren van groei, is de taakstelling gedaald. Het lukt om de taakstelling te realiseren in onze reguliere 

woningbezit. 

 

We bieden hulp om langer zelfstandig thuis te wonen 

Hiervoor zetten we onze gratis ‘pluspunten’ in. Dit is een ruime keus aan aanpassingen in de woning. Ook 

zorgen we voor (meer) nultredenwoningen die geschikt zijn voor senioren. 

 

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 cliënten uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In 2019 werken verschillende 
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werkgroepen aan een actieplan. Ook wij nemen hier deel aan. Wij bieden 20 woningen per jaar aan. 

Wanneer dit onvoldoende is, stellen we het aantal bij. 

 

Mooiland geeft – samen met de gemeente en zorgaanbieders MEE, GGZ, Labyrinth, Aksent en Unik – uitvoer 

aan de pilot ‘wonen, zorg en welzijn’. Hiervoor plaatsen we vijf tijdelijke woningen voor de duur van 

maximaal tien jaar (verwachte investering: € 315.206). 

 

 

Leefbaarheid en participatie 

 

Onze ambitie 

 We staan midden in de wijk; dicht bij onze huurders 

 We maken geen lange termijnplannen, maar zetten onze instrumenten probleem- en vraag gestuurd in 

 We vinden huurdersparticipatie belangrijk 

 

We staan midden in de wijk; dicht bij onze huurders 

We geven letterlijk thuis door zichtbaar aanwezig te zijn in wijken en buurten. Onze wijkconsulenten, Jette 

en Petra, kennen de wijken en bewoners. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor huurders in de wijk en doen 

ook de sleuteluitgifte aan nieuwe huurders. Daarnaast werken we – voor het dagelijks onderhoud – met een 

vast team aan technisch beheerders en vakmannen: Arjan, Leo, Anton en Jos. Op die manier werken we aan 

de duurzame relatie met onze huurders. 

 

 

 

 

Jette      Petra      Arjan     Anton      Jos 

 

Maatschappelijk vastgoed, zoals een gemeenschappelijke ruimte, zetten we in om activiteiten te 

ondersteuning die de leefbaarheid verbeteren en/of vereenzaming tegengaan. 

 

We maken geen lange termijnplannen, maar zetten onze instrumenten probleem- en vraag 

gestuurd in 

We borgen een redelijke spreiding van financiële middelen over ons hele werkgebied. Enkele instrumenten 

die we jaarlijks inzetten: 

 

  

Buurtbemiddeling Inzet van getrainde vrijwilligers bij overlastsituaties. 

Laatste kans beleid Onder voorwaarden bieden van (continuering) huisvesting in problematische 

situaties gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. 

Ambulante 

woonbegeleiding 

Inzet Verdihuis bij een multi-probleem casus door financiële en psychosociale 

ondersteuning te bieden om de situatie zo maximaal mogelijk te normaliseren. 

Woonopvang 

(Stationsweg) 

Bieden van een tijdelijke huisvestingssituatie met professionele begeleiding in acute 

woon- of samenlevingssituaties. Deze woonopvang is gesitueerd in de gemeente 

Boxmeer maar toegankelijk voor alle huurders uit onze woningmarktregio; 

Klussenteam Drie personen die diverse werkzaamheden uitvoeren. Ook voor individuele huurders 
wanneer de huurder geen sociaal netwerk heeft of wanneer er sprake is van 

medische of psychische problemen waardoor hij/zij hulp nodig heeft. 

Burgerinitiatieven Stimuleren en faciliteren van initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan. 
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We vinden huurdersparticipatie belangrijk 

Daarin volgen we twee sporen; formele en informele participatie. Formele participatie gebeurt in de vorm 

van medezeggenschap, georganiseerd in huurdersorganisaties. In uw gemeente is de Bewonersraad 

Boxmeer actief. Daarnaast investeren we in het versterken van informele participatie. Ons doel is dat 

bewoners elkaar leren (her)kennen en zich thuis voelen in de wijk. Op steeds meer momenten en/of 

manieren praten we met onze huurders. Ook organiseren we themabijeenkomsten om de mening van onze 

huurders op te halen. 

 

 

Financiële paragraaf 

 

Onze randvoorwaarde:  

 We maken in het kader van de financiering van onze investeringen gebruik van de borgingsfaciliteiten van 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  

  

We maken in het kader van de financiering van onze investeringen gebruik van de 
borgingsfaciliteiten van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  

De zekerheidsstructuur van het WSW leidt ertoe dat corporaties hun activiteiten kunnen financieren tegen 

een lager rentepercentage. Eén van die vangnetten c.q. buffers van het stelsel is de achtervangpositie die 

het Rijk en de gemeenten innemen. Om blijvend te kunnen investeren in uw gemeente is het noodzakelijk 

dat de achtervangovereenkomst die uw gemeente heeft afgesloten met het WSW blijft bestaan. In het kader 

van herschikking van onze leningenportefeuille, als gevolg van complexmatige verkopen buiten onze 

(kern)werkgebied, kan het noodzakelijk zijn dat wij u vragen medewerking te verlenen aan het “omhangen” 

van bestaande achtervangposities in de gemeente waar wij ons bezit verkopen naar uw gemeente. Dit vindt 

altijd in overleg plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

Bijlage 2: Activiteitenoverzicht 2020 Wonen Vierlingsbeek 

 

Korte samenvatting van activiteiten in MJB 2019-2023 

 

Strategie: 

Wonen Vierlingsbeek heeft begin 2016 haar vigerende ondernemingsplan vastgesteld. Dit onder- nemingsplan 

“Partner in Wonen” (2016-2019) is begin 2016 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Bij de 

voorbereiding van dit nieuwe ondernemingsplan zijn diverse stakeholders, zoals gemeente Boxmeer, Mooiland 

en huurderspanel betrokken. Uitgangspunt is o.a. behoudt van zelfstandigheid van de corporatie met daar waar 

mogelijk bestendige groei qua woningbezit in de kleine kernen. Eventueel ook buiten het gebied van de 

voormalige gemeente Vierlingsbeek. 

 

Wat de ontwikkeling van de voorraad betreft zien we de komende jaren een lichte groei als gevolg van 

kleinschalige nieuwbouw (na aantoonbare behoefte). De beoogde aankoop van woningen van Mooiland in 

Vierlingsbeek en Maasshees is helaas (ook na een nieuwe poging in 2018) niet doorgegaan. Wonen 

Vierlingsbeek blijft hiervoor open staan. 

Ook het in het verleden opgestarte verkoopbeleid zal vooralsnog worden voortgezet, met dien verstande dat het 

ingeschatte te verkopen woning per jaar is vastgesteld op 1 (was 2). 

 

In 2019 heeft Wonen Vierlingsbeek zich wederom laten visiteren. Ook de wethouders van de gemeente 

Boxmeer hebben hun rol in dit traject genomen. Begin juli 2019 verwachten we het visitatierapport. Dit is tevens 

de aanloop naar ons nieuwe ondernemingsplan (2020-2023). Dit traject wordt na de zomervakantie opgestart 

en naar verwachting eind 2019 afgerond. 

 

Governance en Organisatie: 

In de periode 2016-2017 heeft Wonen Vierlingsbeek werk gemaakt van het invullen van vacatures binnen de 

RvC zodat voldaan is aan de uitgangspunten van de Woningwet en de governancecode.  

Eind 2015 is Wonen Vierlingsbeek er in geslaagd een Huurderspanel van de grond te krijgen. Jarenlang is het 

niet gelukt om enige vorm van huurdersoverleg te formaliseren. Dit beperkte zich tot de jaarlijkse 

huurdersvergadering. Vanaf 2016 wordt geleidelijk de overlegstructuur conform woningwet ingevuld worden. Dit 

met het uitgangspunt dat we niet alles in één keer kunnen oppakken. 

Nu dit een aantal jaren loopt kunnen we vaststellen dat dit goed functioneert. Inmiddels zijn ook bijna alle 

kernen vertegenwoordigd in dit huurderspanel. 

 

In 2016 heeft Wonen Vierlingsbeek actie ondernomen zodat statuten ed. voldoen aan de eisen van de nieuwe 

woningwet. Begin 2019 zijn de statuten n.a.v. de veegwet op een klein aantal punten aangevuld en opnieuw 

vastgesteld. 

Begin 2017 heeft Wonen Vierlingsbeek een nieuw pand in Vierlingsbeek verworven (Spoorstraat 27, gekocht 

van Mooiland). Dit pand is verbouwd, waarna de organisatie op 1 juni 2017 is verhuisd. Het voormalige 

kantoorpand is verkocht. 

 

We moeten vaststellen dat er mede door de nieuwe woningwet, de stelselwijziging en de eisen die 

toezichthoudende organen (AW en WSW) aan ons stellen, veel gevraagd wordt van een kleine organisatie 

zoals Wonen Vierlingsbeek. Een aantal voornemens hebben we daardoor nog niet kunnen realiseren. Deze 

(waaronder ZAV-beleid en uitwerking portefeuillestrategie) zijn begin 2019 opgepakt. 
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Verkoop van woningen: 

In 2013 is het verkoopbeleid (bestaande huurwoningen vastgelegd). De lijst te verkopen bevatte 65 sociale 

huurwoningen (later 4 woningen toegevoegd). De doelstelling was o.a. om met de verkoop de 

verhuurdersheffing te kunnen opvangen. 

 

Daarnaast vraagt het nog uit te werken energiebeleid om extra investeringen in de komende jaren. In 2013 t/m 

juni 2018 zijn 18 woningen verkocht. In het begin zijn dit er altijd wat meer omdat sommigen huurders al jaren 

wachtte op deze mogelijkheid. Voor de komende jaren wordt vanaf 2018 uitgegaan van 1 woning per jaar. In 

2018 zijn geen woningen verkocht en in 2019 tot nu toe 1 woning (Rieterweg 6 te Maashees, voorlopige 

verkoopover- eenkomst). In principe wordt verkocht aan zittende huurders en bij mutatie aan overige huurders 

voor 90% van de taxatiewaarde. Verkoop aan overige kopers geschiedt op basis van de taxatiewaarde. 

 

Nieuwbouw/projecten: 

Voor 2019 is één nieuwbouwproject voorzien. Voor de jaren daarna zijn nog geen concrete plannen. Wel zijn 

we met een aantal partijen in gesprek om de mogelijkheden te verkennen (o.a. Vrijthof te Vierlingsbeek met 

projectontwikkelaar en omgeving Plus Verbeeten in Overloon). 

 

Vortum Mullem: De initiatieffase is in 2016 gestart voor een project van 8 woningen in Vortum Mullem. Dit 

betrof 2 blokken van 4 woningen. (4 koop en 4 huur) Het project is uiteindelijk bevroren aangezien op dat 

moment de projectontwikkelaar (voor de koopwoningen) afhaakte i.v.m. te weinig belangstelling. In 2017 zijn de 

gesprekken weer opgepakt. Afgesproken was eind 2017 een behoeftepeiling voor huurwoningen te doen, met 

het doel het project in 2018 op te pakken. Doelstelling was 4 tot 6 betaalbare huurwoningen te realiseren indien 

er een aantoonbare behoefte is. 

De projectontwikkelaar is i.v.m. te weinig behoefte aan goedkope koopwoningen definitief afgehaakt. Wonen 

Vierlingsbeek heeft uiteindelijk besloten alleen verder te gaan en een kopie van het in 2018 in Holthees 

gerealiseerde plan (maar dan gasloos) in Vortum Mullem te ontwikkelen. Dit is gelukt en de bouw daarvan (6 

sociale huurwoningen) is begin juni 2019 gestart.  

 

Leefbaarheid: 

Wonen Vierlingsbeek geeft jaarlijks ca. € 20.000,00 uit aan leefbaarheid. O.a. onderhoud gemeen- schappelijk 

groen en aanpak van bestrating (voorheen ook bijdragen aan de biebs in Overloon en Vierlingsbeek). Het 

budget is in 2018 naar boven bijgesteld (ca. € 40.000,00). Gezien de beperkingen van de Woningwet en het feit 

dat wij zoals als geen appartementencomplexen beheren, zijn er nog zo goed als geen nieuwe initiatieven naar 

voren gebracht. 

 

Kwaliteit: 

Met het huurderspanel is afgesproken om in het kader van duurzaamheid en energie beleid te ontwikkelen met 

als doelstelling te kunnen voldoen aan de energieafspraken in 2021. Hiertoe is 

in 2018 o.a. gebruik gemaakt van de Aedes routeplanner.  

 

Begin 2018 zijn de gegevens voor de labels ook herrekend conform het nader voorschrift. Daarbij bleek Wonen 

Vierlingsbeek qua energielabels inmiddels gemiddeld op label B te zitten (index 138.8). 

Daarmee voldoen we dus reeds aan de afspraak om in 2021 gemiddeld op B uit te komen. 

We hebben daarom dan ook afgesproken om deze ruimte te gebruiken om in 2018/2019 de tijd te nemen om 

het duurzaamheidsbeleid goed onderbouwd uit te werken. De basis daarvan wordt gelegd in de op te stellen 

portefeuillestrategie/strategisch voorraadbeleid. Deze verwachten we eind 2019 af te ronden en vast te stellen. 
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Betaalbaarheid: 

Wonen Vierlingsbeek zal zich qua huurbeleid bescheiden opstellen. In het verleden is gebruik gemaakt van 

inkomensafhankelijke huurverhoging, echter met dezelfde korting op de maximale stijging als bij de overige 

huurders. In 2017 is besloten daar vooralsnog geen gebruik meer van te maken. Per 1 juli 2018 is daar ook 

geen gebruik van gemaakt. Dit beleid is in 2019 voortgezet. Uitgangspunt is inflatievolgend huurbeleid voor het 

gehele bezit (1 juli 2019 1,6%). 

 

Het is het voornemen om zoveel mogelijk (beleid qua aantallen nog uitwerken) beneden de 2e aftop- pingsgrens 

(€ 607,46 en € 651,03) te houden. De huur zal in principe niet hoger zijn dan de huurtoeslaggrens (€ 720,42). In 

overleg met het huurderspanel zal het huurprijsbeleid in relatie tot het strategisch voorraadbeleid worden 

uitgewerkt. Nu gaan we uit van 67% van maximaal redelijk. Het voornemen is te gaan variëren tussen 60% en 

75%. 

 

In samenwerking met gemeente/Plangroep willen we voorkomen dat huurders te maken krijgen met 

onoverkomelijke huurachterstanden. Voorkomen is beter dan genezen. In 2016 is de samenwerkings- 

overeenkomst geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. We hadden met name moeite met het geheel 

kwijtschelden van (een deel van) de huurachterstand bij huurders die er in het verleden “een potje” van 

maakten. We hebben opgenomen dat we daar een uitzondering op kunnen maken. 

 

Huurachterstanden: 

De ingezette trend m.b.t. de huurachterstanden heeft zich in de perioden erna voortgezet. We zien wel af en toe 

een stijging, die daarna snel weer wordt teniet gedaan. De huurachterstanden ultimo 30 april 2019 zijn iets 

hoger dan 31 december 2018 (waren toen ook al extreem laag). Er is in 2018 één ontruimingsvonnis gevraagd 

en toegekend. In 2019 is dit nog niet van toepassing. 

 

Om achterstanden (en problemen) te voorkomen zitten we er zeer kort op en nemen we zelf contact op met de 

huurder als we problemen voorzien.  

Jaarhuur, huurachterstand 

en huurderving 2017 2018  2019       

Omschrijving 31-12-2017 31-12-2018 jan febr maart april 

jaarhuur (eind maand x 12) 3.092.875 3.207.374 3.209.833 3.211.121 3.211.814 3.212.325 

Huurachterstand           

inclusief vertrokken huurders 7.557 7.071 7.508 6.825 7.806 10.403 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,24% 0,22% 0,23% 0,21% 0,24% 0,32% 

exclusief vertrokken huurders 6.374 4.125 4.563 3.879 4.861 7.657 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,21% 0,13% 0,14% 0,12% 0,15% 0,24% 

Huurderving          

huurderving leegstand 6.355 4.250 1.930 3.101 4.346 4.814 

huurderving oninbaar/afb 0 115 0 0 0 0 

in %  o.b.v. jaarhuur 0,21% 0,13% 0,06% 0,10% 0,14% 0,15% 

aanzegging ontruimingen 1 1 0 0 0 0 

Ontruimingen 0 0 0 0 0 0 

 

Automatische incasso: 

Gelukkig hebben relatief veel huurders (86,6%) een machtiging tot automatische incasso afgegeven. Dit was in 

eind 2018 86,4%. We zien daarin wel een wisselend aantal huurders waar het mis gaat bij de incasso. We 

streven naar een percentage van 90%.  
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Huurachterstanden grafisch weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stijging in april bleek een incident en was eind mei weer omgebogen. 

 

Toewijzingsbeleid: 

Wonen Vierlingsbeek zal zich geheel conformeren aan de regels qua passend toewijzen. Alleen in 

uitzonderingssituaties zal een uitzondering gemaakt. Gezien het gering aantal mutaties (ca. 25 per jaar) zal dit 

slechts in een enkel geval mogelijk zijn. Daarnaast is besloten bij het project Holthees voorrang te geven aan de 

woningzoekenden die in 2016 hebben aangegeven voor de ze woningen in aanmerking te komen. Daar heeft 

uiteindelijk maar door 1 kandidaat gebruik van gemaakt. Voor het project Vortum Mullem passen we hetzelfde 

beleid toe. 

 

Woningen met een huurprijs tot € 424,44 worden bij voorrang toegewezen aan jongeren jonger dan 23 jaar. 

Deze pilot en zal vast beleid worden vanaf nu, hoewel wel is gebleken dat dit niet altijd betekend dat er ook 

kandidaten uit die leeftijdsgroep reageren. In 2018 betrof dit 5 woningen waarvan er slechts 2 zijn toegewezen 

aan een woningzoekende jonger dan 23 jaar. 

 

De leeftijdsgrens voor seniorenwoningen hebben we begin 2019 opgetrokken van 55 naar 60 jaar. Dat wil 

zeggen 1e voorkeur > 60 jaar, 2e voorkeur > 55 jaar. 

 

Bijzonder doelgroepen: 

Er is momenteel geen vastgestelde urgentieregeling voor de toewijzing van woningen aan bijzondere 

doelgroepen. In overleg met het huurderpanel is vastgelegd hoe we omgaan met medisch urgentie. 

 

Daarnaast zullen we indien een beroep op ons wordt gedaan in overleg met de gemeente bekijken welke rol we 

kunnen vervullen bij het huisvesten van vergunninghouders.  

Zowel in 2017 als inmiddels in 2018 is 1 woning toegewezen aan een vergunninghouder. Dit beleid zal ook de 

komende jaren worden voortgezet. 
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Cijfers en aantallen 

Mutatiegraad (t/m 30 april 2019) 

  1e periode 2e periode  3e periode hele jaar won 1) %  2)  

2015 16 8 10 34 485 7,01  

2016 6 11 12 29 484 5,99  

2017 9 9 13 31 482 6,43  

2018 14 9 14 37 490 7,55  

2019 16 0 0 16 490 9,80  

1)     Aantal verhuureenheden excl. gezondheidscentrum  (dus alleen woningen) 

2)     2019 o.b.v. aantal mutaties t/m 30 april    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling aantal ingeschreven woningzoekenden (per 30 april 2019) 

 

Ontwikkeling woningbezit: 

Het woningbezit (490 woningen) is per 30 april 2019 als volgt samengesteld: (ultimo 2018 490 won) 

Voorraad huurwoningen per 30 april 2019 

Categorie Goedkoop Passend Betaalbaar Duur Overig Totaal  

 <  € 424,44  <  € 607,46  <  € 651,03  <  € 720,42  >  € 720,42 

 

Eengezinswoningen 9 293 28 14 1 345 

Appartem. zonder lift 51 74 0 2 0 127 

Appartem. met lift 0 8 10 0 0 18 

Totaal per 30-04-2019 60 375 38 16 1 490 

 

Totaal per 31-12-2018 57 360 52 20 1 490 

Totaal per 31-12-2017 60 361 42 18 1 482 

Totaal per 31-12-2016 61 357 47 18 1 484 

Totaal per 31-12-2015 64 360 48 12 1 485 

 

De lichte verschuiving t.o.v. 31 december 2018 wordt veroorzaakt door de aanpassing van de huurgrenzen per 

1 januari 2019.  
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Verdeling van het bezit over de zes kernen: 

Verdeling over 6 kernen per 30 april 2019       

Categorie eengezinswon. App. Zonder lift App. met lift Totaal 

Vierlingsbeek 134 55 10 199 

Overloon 149 66 8 223 

Maashees 41 4 0 45 

Holthees 13 2 0 15 

Vortum-Mullem 5 0 0 5 

Groeningen 3 0 0 3 

Totaal per 30-04-2019 345 127 18 490 
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Cijfers Meerjarenonderhoudsbegroting (2018-2023) 
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