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Inleiding  

 

Per 1 januari 2022 zullen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis fuseren 

tot een nieuwe gemeente Land van Cuijk. In de periode vanaf 2020 zijn met deze afzonderlijke gemeenten 

raamovereenkomsten gesloten op basis waarvan prestatieafspraken zijn geformuleerd voor de afzonderlijke 

jaarschijven. De raamovereenkomsten en prestatieafspraken kennen qua structuur en inhoud een grote 

mate van gemeenschappelijkheid en overeenkomst. Vanuit dat perspectief zijn in dit document de overeen-

komsten en prestatieafspraken gebundeld, geïntegreerd en geactualiseerd.  

Vertrekpunt hierbij is het gemeentelijke woonbeleid per fusiegemeente, het beleid van de corporaties, de 

activiteitenoverzichten 2022 per fusiegemeente en de belangen van de huurders (ingebracht door de huur-

dersorganisaties). Daarmee ontstaat een goed beeld voor de jaarschijf 2022.  

 

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

• Samenwerking  

• Beschikbaarheid sociale huurwoningen  

• Betaalbaarheid  

• Duurzaamheid van de sociale huurvoorraad 

• Sociale opgave 

 

In de prestatieafspraken benoemen we binnen de bovengenoemde 5 thema’s de activiteiten die we in 2022 

ondernemen om deze ambities te realiseren. Wanneer gewijzigd Rijksbeleid meer kansen biedt of het onmo-

gelijk maakt de afgesproken prestaties te realiseren, gaan we hierover met elkaar in gesprek. In de loop van 

2022 wordt met Mooiland, Wonen Vierlingsbeek, de gemeente Land van Cuijk en de huurdersorganisaties 

bekeken hoe de nieuwe prestatieafspraken voor de komende jaren vorm moeten krijgen. Voor de gemeente 

zal 2022 een jaar zijn, waarin duidelijk wordt hoe om te gaan met stakeholders, maar is het onduidelijk op 

welke thema’s visievorming zal plaatsvinden. Daarnaast dient het nieuwe bestuur van de gemeente Land 

van Cuijk de ruimte te krijgen om op basis van bijvoorbeeld een collegeakkoord eigen/nieuwe accenten te 

leggen. Partijen gaan hierover met elkaar in gesprek als het onderwerpen uit deze prestatieafspraken be-

treft.  

 

Wat zeker blijft is de intensieve en goede samenwerking met de bereidheid om de opgaven en ambities te 

realiseren op basis van gedeelde inzichten. We hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking ook de 

komende jaren binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk succesvol kan worden.  
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1. Samenwerking 

 

Onze ambitie: 

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

trouwen 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 on-

derwerpen in deze prestatieafspraken. Daarbij zorgen de woningcorporaties en gemeente dat de huur-

dersorganisaties ook tijdig geïnformeerd worden; 

• 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 woon-

vraag 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 tij-

delijk met de verkoop van huurwoningen. Tenslotte sturen we op vraagdruk van verschillende doelgroepen. 

Gelet op de druk op de woningmarkt zetten partijen ook in op flexwonen en het tijdelijk gebruik van leeg-

staande gebouwen voor wonen.  

*Gebaseerd op de huishoudensprognoses 2030-2040 

 

De sociale woningvoorraad uitbreiden betekent dat: 

• Mooiland de woningvoorraad in de periode tussen 2020 en 2030 uit wil breiden met 220 tot 310 sociale 

huurwoningen in de gemeente Land van Cuijk. (50-60 in Boxmeer, 100-120 in Grave, 40-60 in Mill en Sint 

Hubert, 20-40 in Sint Anthonis, 10-30 in Cuijk; 

• Wonen Vierlingsbeek een gewenste woningvoorraad van ongeveer 500 woningen nastreeft in de kernen 

van de voormalige gemeente Boxmeer; 

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

Boxmeer. De corporaties bespreken dit met elkaar. 

• Marktpartijen met Wonen Vierlingsbeek in gesprek gaan om te kijken of er sociale huurwoningen in de 

plannen opgenomen kunnen worden in kernen waar Wonen Vierlingsbeek bezit heeft; 

• 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 sociale kavelprijs of voorwaarden te stellen aan marktpartijen. De corporaties gaan in gesprek met de 

gemeente Land van Cuijk met als doel overeenstemming te bereiken over de daartoe te hanteren syste-

matiek.  

 

Tijdelijk stoppen met de verkoop van huurwoningen betekent dat: 

• Mooiland in principe geen (individuele) sociale huurwoningen verkoopt. Met de gemeente zijn afspraken 

gemaakt over de verkoop van 10 woningen (gespikkeld bezit) in de kern Boxmeer. Op termijn kan Mooi-

land deze verkoop weer oppakken om niet passende producten binnen haar portefeuille af te stoten en/of 

te vervangen voor meer passendere producten. Mooiland bespreekt dit met partijen; 

• Wonen Vierlingsbeek gemiddeld één sociale huurwoning per jaar verkoopt om de niet passende producten 

binnen haar portefeuille af te stoten en/of te vervangen door meer passende producten; 

• De gemeente, in haar gesprekken met ontwikkelaars en bij de toetsing van concrete woningbouwplannen, 

inzet op het bieden van voldoende alternatieven zoals middelhuur, goedkope- en/of betaalbare koopwo-

ningen, conform haar Regionale Woningmarktstrategie. 

 

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 

wijzen Mooiland en Wonen Vierlingsbeek ook woningen toe aan mensen in bijzondere situaties. Om maat-

werk te kunnen toepassen maken corporaties gebruik van een vrije toewijzingsruimte van 15%. We hou-

den daarbij aandacht voor de doelgroep; 

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



8 

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek instrumenten inzetten 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 € 750 - € 1.000  
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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. We informeren onze partners hierover. Uitgangspunt blijft dat de voorraad voor de doelgroep 

per saldo niet afneemt; 

• 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 uit-

gangspunten 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 huurachter-

stand (samenwerkingsovereenkomst 2013); 

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

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

ders 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 gemeente Land van Cuijk wil in 2030 klimaatbestendig zijn; 

• We in de komende jaren gezamenlijk invulling gaan geven aan het in 2021 ondertekende Duurzaamheids-

akkoord; 

• 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 -uit-

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

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

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

• De gemeente betrekt de woningcorporaties in nadere en verkennende onderzoeken in het kader van de 

warmte-uitvoeringsprogramma’s (WUP) en specifieke Rijksregeling waar de uitvoering bij de gemeenten 

ligt op verduurzaming van huurwoningen. Fasering van de onderzoeken is gelet op de beschikbare capaci-

teit noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrippen  

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

ceel duurzaam opgewekt, dan wel ingekocht uit duurzame bronnen.  

• Klimaatbestendig: woningen en leefomgeving zijn, zoveel als redelijk haalbaar, 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: 

De corporaties 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 antici-

peren 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, belang-

rijk. 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. Mooiland en Wonen Vierlingsbeek bieden gratis een Oppluspakket 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. 

• Vanaf 2022 werkt Mooiland met een regionaal urgentieplus-aanvraagproces voor uitstroom maatschappe-

lijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW). We stellen maximaal 20% van onze vrijkomende woningen 

beschikbaar voor (kwetsbare) voorrangsgroepen (incl. statushouders). In de loop van 2022 evalueren we 

deze regeling. 

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

heeft Mooiland sinds 2020 vijf tijdelijke units (tiny houses) voor een periode van maximaal 10 jaar be-

schikbaar gesteld; 

• 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. 

De gemeente voert hierbij de regie. 

• We hierin samenwerken met partners zoals Sociom, Politie, GGZ Oost-Brabant, GGD HvB en Pantein. Deze 

samenwerking leggen we vast in een convenant ‘gegevens-deling’. In ieder geval op casusniveau met ge-

noemde partijen waarbij de gemeente als regievoerder optreedt.  

• 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. Bijvoor-

beeld Buurtbemiddeling of preventieve woonbegeleiding; 

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

bare ruimte. Mooiland en Wonen Vierlingsbeek investeren ieder jaar in leefbaarheidsactiviteiten. 
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• We inzetten op formele en informele participatie. Formele participatie, in de vorm van een lokale huur-

dersvertegenwoordiging, ontbreekt nog in de voormalige gemeenten Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en 

Grave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrippen 

• Extramuralisering: Uitstroom uit instellingen 

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

 

Samenwerking Afspraak 

1.1 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek stellen in 2022 in overleg met haar huurdersor-

ganisatie een activiteitenoverzicht op en stuurt dit, voor 1 juli, op aan het College 
van burgemeester en wethouders. 

 

We delen en bespreken ambtelijk en bestuurlijk de uitkomsten van de jaarlijkse 

gemeentemonitor met informatie over onder andere de ontwikkeling van de 
vraagdruk per product en doelgroep. Consequenties van de ontwikkelingen wor-

den samen besproken. 

 

1.2 Ambtelijk ontmoeten we elkaar (meer) inhoudelijk op thema’s. We monitoren pe-

riodiek de uitvoering van deze raamovereenkomst en prestatieafspraken. 

 

1.3 Bestuurlijk treffen we elkaar minimaal twee keer per jaar. Dit hoeft niet altijd 

over thema’s uit de raamovereenkomst of prestatieafspraken te gaan.  
In 2022 stellen woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisatie nieuwe 

meerjarige prestatieafspraken op voor de periode 2023-2027. In overleg laten 

we dit traject mogelijk begeleiden door een extern adviseur. 

 

1.4 Zes tot acht keer per jaar is er (projecten-)overleg tussen de gemeente en de 

corporaties over de voortgang van de nieuwbouwprojecten alsmede over kansen 
van nieuwe potentiële ontwikkellocaties. De huurdersorganisaties worden geïn-

formeerd over nieuwe ontwikkelingen. 

 

 

Beschikbaarheid Afspraak 

2.1 De gemeente en de woningcorporaties brengen de opgave aan sociale huurwo-

ningen hernieuwd in beeld op basis van prognosecijfers van onder andere provin-

cie en van Mooiland zelf. Hierover voeren we met elkaar het gesprek. Op basis 

van de uitkomsten worden de afspraken over de nieuwbouwopgave herijkt. 
 

Mooiland wil in 2022 samen met de gemeente kansen en bedreigingen verkennen 

voor de middenhuur. 

 

Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zijn bereid tijdelijke woningen (flexwoningen) 
te realiseren. De gemeente brengt daarvoor in de eerste helft van 2022 potenti-

ele locaties in beeld. Deze locaties zijn niet bedoeld voor de realisatie van perma-

nente bouw van woningen. De gemeente en de corporaties maken afspraken 

over aantallen en tempo.  
 

De gemeente geeft aan dat er een locatie beschikbaar is in de Heeswijkse Kam-

pen Cuijk en Mill. Partijen onderzoeken dit verder in 2022. 

 

De vrije ruimte voor woningtoewijzing wijzigt in de Woningwet per 1 januari 
2022. De corporaties maken gebruik van de verruimde mogelijkheid van 7,5% 

naar 15% voor vrije toewijzingsruimte aan de inkomensgroepen boven € 40.024. 

 

2.2 De gemeente en de woningcorporaties brengen potentiële (her-)ontwikkellocaties 

in beeld en beoordelen deze op kansrijke doorontwikkeling. Informatie uit deze 

analyse is vertrouwelijk.  
 

2.3 In Boxmeer bouwt Mooiland levensloopgeschikte appartementen op de locatie  

Weijerstaete 4 en 5. Met de gemeente zijn we in gesprek over een optimalisatie 

van het aantal woningen tot 64 (was 32). Hierbij worden ook de mogelijkheden 

voor een deel in de middenhuur onderzocht. Na deze uitwerking volgt een nader 

onderzoek naar de invulling van stempel 3 en 6 op deze locatie. 
 

In 2022 werken Mooiland en de gemeente verder aan de uitwerking van het her-

structureringsproject Marijkestraat e.o. in Bakelgeert. We slopen 24 boven-/be-

nedenwoningen en realiseren daarna 36 levensloopgeschikte nieuwbouwapparte-
menten.  
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De volgende projecten zijn bij Mooiland nog in onderzoek of voorbereiding: 

• Beugen (Lange Heggen) 
• Sambeek (voetbalvelden) 

• Maasbroekse Blokken 

• Oeffelt (Brakels Eng) 

 
Wonen Vierlingsbeek onderzoekt samen met partners de kansen om in te spelen 

op mogelijke ontwikkelingen in Overloon en Vierlingsbeek. De corporatie gaat in 

2022 actief op zoek naar mogelijke ontwikkellocaties.  

 

2.4 In Cuijk bouwt Mooiland 27 nieuwe sociale huurwoningen in de kern; 17 nultre-

den-appartementen Cuijkse Cantheelen fase 4 (hof 4 en 5) en 10 nultreden-wo-
ningen Cuijkse Cantheelen fase 5, (hof 7), waarbij ook de mogelijkheden voor 

een deel in de middenhuur onderzocht worden.  

 

In Haps werken Mooiland en de gemeente samen aan een kleine toevoeging 

(max. 10) van sociale huurwoningen. Daarvoor wordt eerst het ‘Masterplan Haps’ 
afgerond; 

 

De verhouding huur/koop in de Valuwe in Cuijk is momenteel gunstig. Daarom 

maken we ook in 2022 een pas op de plaats met de verkopen in de Valuwe.  
 

De volgende locaties worden op voordracht van de gemeente nog nader onder-

zocht: 

• Invulling vlek Cuijkse Cantheelen in Cuijk 
• Doorkijk meerjarenplanning Valuwe Cuijk 

• Kralensnoer Noord Cuijk (mogelijke ontwikkellocatie) 

• VOF-Klein Linden (potentiële locatie sociale huur) 

 

2.5 In Grave bouwt Mooiland 41 nieuwe sociale huurwoningen op de locatie Olie-

straat/Prinsenstal. 

 
De gemeente en Mooiland werken aan de realisatie van ca. 100 nieuwe sociale 

huurwoningen in de kern Grave. 

 

Op relatief korte termijn wordt het GVV-terrein in Grave aan de gemeente over-
gedragen. Gemeente en Mooiland onderzoeken of realisatie van sociale huurwo-

ningen mogelijk is en maakt hiervoor in 2022 een concrete planning. Mooiland 

wordt in een vroegtijdig stadium bij de stedenbouwkundige planvorming betrok-

ken. Daarbij heeft het de voorkeur van Mooiland om de grond van de gemeente 
over te nemen en de nieuwbouw zelf te ontwikkelen conform haar eigen Pro-

gramma van Eisen. 

 

Binnen het project Mariëndaal in Velp beoogt Mooiland 15 sociale huurwoningen 

af te nemen van de ontwikkelaar. 
 

Mooiland en de gemeente verkennen de herontwikkelingsmogelijkheden voor het 

gebied centrum Esterveld en omgeving in Grave. 

 
 

2.6 In de kern Mill bouwt Mooiland 39 nieuwe sociale huurwoningen; 2 woningen in 
de Bernhardstraat en 37 woningen op de locatie Woonhof / Vlaar. 

 

Mooiland werkt aan de plannen voor de wijk Grootven in Sint Hubert. Er worden 

4 HAT-woningen samengevoegd tot 2 woningen en 6 HAT-woningen worden ge-
sloopt. Fase 2 en 3 worden omwille van beschikbaarheid en zeer hoge onrenda-

bele investering nu nog niet ingezet. 

Mooiland onderzoekt verdichtingsmogelijkheden in de omgeving Ringerstraat in 

Mill. Hiervoor stelt Mooiland in 2022 een plan van aanpak op. Mooiland draagt 

zorg voor een goede communicatie met bewoners en andere betrokken partijen. 
 

Gemeente en Mooiland onderzoeken mogelijkheden voor herontwikkeling en 

transformatie in de omgeving Spoorstraat, Domeinenstraat en Dr. Arntzstraat. 
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Nader te onderzoeken: 

• Herontwikkeling plan Pantein omgeving Aldendriel (25 appartementen) 
 

2.7 In Sint Anthonis werkt Mooiland aan de realisatie van 20 tot 40 nieuwe sociale 

huurwoningen. Hiervan worden 11 levensloopgeschikte woningen gerealiseerd 

binnen het plan Op de Beek.  

 

Daarnaast wil Mooiland, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwik-
kelaar, komen tot realisatie van 10 grondgebonden levensloopbestendige wonin-

gen in plan de Roting in Wanroij. 

 

De volgende projecten zijn nog in onderzoek of voorbereiding: 
• Lange Loop, Sint Anthonis (10-20 woningen) 

• Peelkant-Oost (8-10 woningen) 

• Lookant (Wanroij) 

 

2.8 We maken kader stellende afspraken op basis van een integrale visie voor de 

huisvesting van bijzondere doelgroepen om daarmee te werken aan een beheers-
bare druk op de sociale woningmarkt (incl. voorrang). 

 

2.9 In 2021/2022 stelt de gemeente, samen met de toekomstige gemeenten, corpo-

raties en zorgpartners een Woon-Zorgvisie op. Zij werken samen om te komen 

tot: 

• Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de woon-zorgbehoefte van ou-
deren en (psychisch) kwetsbaren. 

• Een visie met heldere ambities/doelen.  

Concrete afspraken over de realisatie van de gestelde ambities/doelen en de in-

vulling van de woon-zorgbehoefte. 

 

2.10 De gemeente hanteert een sociale kavelprijs (eventueel gedifferentieerd naar 
kernen) bij nieuwbouw. In 2022 maken gemeente en corporaties de rekenmetho-

des inzichtelijk. Daarna stellen we deze prijs samen vast. 

 

In de planontwikkeling zoeken we naar optimalisatie van gronduitgifte passend 

bij een sociale huurwoning (indicatief 120-130 m2 voor een grondgebonden wo-
ning). De corporaties worden vanaf het begin van de planvorming betrokken bij 

de stedenbouwkundige opzet. Daarbij heeft het de voorkeur van Mooiland om de 

grond van de gemeente over te nemen en de nieuwbouw zelf te ontwikkelen con-

form haar eigen Programma van Eisen. 
 

 

Betaalbaarheid Afspraak 

3.1 Voor 2022 hanteert Mooiland een voorgenomen huuraanpassing die gemiddeld 

uitkomt op inflatievolgend niveau voor de reguliere voorraad.  
Voor huren lager dan € 300 geldt een huurverhogingsbedrag van € 25 per 

maand. 

Wanneer een inkomensafhankelijke huurverhoging van toepassing is valt deze 

buiten de huursom. De extra huuropbrengsten worden in gezet voor de verduur-

zaming van onze woningen. 
Na advies van de Huurders Alliantie Mooiland wordt het huurbeleid definitief vast-

gesteld in het voorjaar van 2022 

 

Wonen Vierlingsbeek beslist in het voorjaar over de huuraanpassing 2022. Het 
huurderspanel geeft hier vooraf een advies over. 

 

3.2 Mooiland past maatwerk toe voor huurders in schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld 

bij sterke inkomensachteruitgang of betalingsachterstanden. Het maatwerk be-

staat bijvoorbeeld uit het verlagen van de huur of hulp bij het vinden van een 

goedkopere woning.  
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3.3 We maken samen de woonlasten inzichtelijk. Hierbij gebruiken we zowel de cij-

fers van Mooiland, Wonen Vierlingsbeek als de gemeente. Vervolgens bepalen we 

samen welke acties hierbij horen. 
 

3.4 Mooiland wil samen met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging onder-

zoeken wat de mogelijkheden zijn van De VoorzieningenWijzer. Bij een positieve 

uitkomst starten we in 2022 met De VoorzieningenWijzer en maken we afspraken 

over de taakverdeling en de kosten. Wonen Vierlingsbeek zal alsdan bekijken of 

aansluiting mogelijk is. 
De VoorzieningenWijzer is een praktisch instrument voor gemeenten, woningcorporaties en 

welzijnsorganisaties bij hun armoedebeleid. Op basis van een persoonlijk adviesgesprek en 

met de hulp van een applicatie op maat maken mensen optimaal gebruik van de bestaande 

regelingen, fondsen en vergoedingen voor minima. 

 

 

Duurzaamheid Afspraak 

4.1 Het eind 2021 ondertekende Duurzaamheidsakkoord tussen de gemeenten in het 

Land van Cuijk, Mooiland en Wonen Vierlingsbeek wordt gezamenlijk uitgevoerd. 

 

4.2 De Warmtevisie is vastgesteld. In 2022 onderzoekt de gemeente de mogelijkhe-

den voor de toepassing van verschillende collectieve warmte-oplossingen. Aan de 

hand van dit onderzoek wordt besloten op welke wijze de wijkuitvoeringsplannen 
vormgegeven worden. Initiatief ligt bij de gemeente. De corporaties leveren hun 

medewerking. Punt van aandacht is de beschikbare capaciteit in relatie tot het 

aantal warmte-uitvoeringsprogramma’s.  

 

4.3 De gemeente Land van Cuijk werkt met het 4-jarig programma Klimaatbestendig 

Land van Cuijk (gestart in 2019). Waar nodig worden de corporaties hierbij be-
trokken. 

 

4.4 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek geven via hun jaarlijkse activiteitenover-

zicht aan welke investeringsprogramma’s gepland staan.  

 

4.5 Mooiland maakt vanaf 2021 gebruik van een vergoedingentabel bij verduurza-

ming, zoals afgesproken tussen Aedes en de Woonbond in het Sociaal Huurak-

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

 

4.6 Mooiland verbetert in de periode 2021 tot en met 2023 via projectmatig onder-

houd ca. 1.200 woningen in de gemeente. Daarbij wordt het energielabel verbe-

terd naar label A.  

Boxmeer (ca. 320 won.), Cuijk (ca. 410 won.), Mill & St. Hubert (ca. 50 won.), 
Grave (ca. 200 won.) en St. Anthonis (ca. 220 won.).   

 

Daarnaast heeft Mooiland in de periode 2020 tot en met 2023 in de planning om 

bij ca. 1.040 woningen zonnepanelen te plaatsen. 
Boxmeer (ca. 200 won.), Cuijk (ca. 300 won.), Mill & St. Hubert (ca. 60 won.), 

Grave (ca. 400 won.) en St. Anthonis (ca. 80 won.) 

 

4.7 Mooiland onderzoekt de mogelijkheden om de verduurzaming van de slechte la-

bels (E, F en G) te versnellen (en daarmee de energiearmoede te verminderen).  

 

 

Sociale opgave Afspraak 

5.1 De corporaties en de gemeente dragen bij aan de brede aanpak Dak- en thuis-

loosheid en de transformatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Op 

regionaal niveau maken we procesafspraken over o.a. wijze van uitstroom en 
voldoende aantallen woningen voor deze uitstroom.  

 

5.2 Gemeente en corporatie gaan onderzoeken of de samenwerking rond het project 

‘Blikveld360’ geleidelijk te verbreden is naar de gehele gemeente.  
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5.3 Mooiland voert leefbaarheidsactiviteiten uit zoals: Rooien van bomen, reinigings-

acties, aanbrengen achterpadverlichting, bewegwijzering, poorten, afsluitingen 

en/of aanpassen entrees, plaatsen strooizoutbakken. 
 

5.4 Wonen Vierlingsbeek voert jaarlijks leefbaarheidsactiviteiten uit. 

 

5.5 Het is de taak van woningcorporaties om te voorzien in de huisvesting van woon-

wagenbewoners voor zover zij qua inkomen tot de doelgroep van de woningcor-

poraties behoren. De gemeente en corporaties maken nadere afspraken over de 

exacte opgave, de uitvoering en het beheer. Corporaties worden in een zo vroeg 
mogelijk stadium betrokken bij de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe 

locaties. Om duidelijkheid te krijgen over de drager van de kosten van aanleg 

van nieuwe woonwagenstandplaatsen voeren corporaties en gemeente overleg 

met BZK 

 

5.6 We maken heldere werkafspraken met als doel zoveel mogelijk huisuitzettingen 
te voorkomen. Uitzettingen wegens crimineel gedrag vallen hier niet onder.  

 

5.7 We blijven werken samen aan een goede huurdersvertegenwoordiging voor de 

“nieuwe” gemeente Land van Cuijk. 

 

5.8 We spannen ons in om samen met Pantein en Sociom te komen tot voorzorgcir-

kels.  

 

 


