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Uitvoeringsagenda  
prestatieafspraken 2019

Inleiding

Uitvoeringsagenda prestatieafspraken 

2019

Onze opgave voor 2019 in een 

notendop De gemeente, de Bossche 

woningcorporaties en het Stedelijk 

Huurdersplatform zorgen voor sterke 

wijken met voldoende, betaalbare en 

passende sociale woningen. In 2019 

zetten partijen een extra tandje bij 

omdat actuele inzichten om 

aanscherping vragen. De uitdaging is 

stevig om voldoende woningen aan de 

sociale woningvoorraad toe te voegen. 

We zetten nu extra energie op de 

beschikbaarheid en productie van 

(nieuwe) sociale woningen. Naast de 

inspanningen op de nieuwbouw spreken 

partijen een extra pakket aan 

maatregelen af rond het matigen van de 

verkoop, uitstel van sloop en het 

toevoegen van extra tijdelijke woningen. 

Behalve deze inzet zijn dit jaar concrete 

afspraken toegevoegd over duurzame 

woningen en de woonomgeving op 

basis van het recent afgesloten 

duurzaamheidsakkoord. En daarnaast 

zijn afspraken gemaakt over 

slaagkansen, vitale wijken en de 

betaalbaarheid van het wonen.  

Uitbreiden van de sociale 

woningvoorraad 

De druk op de woningmarkt blijft 

onverminderd hoog. In de aantrekkende 

economie trekt ook de bouwproductie 

aan, maar stijgen tegelijkertijd de 

huizenprijzen. Ook zien we steeds vaker 

een tekort aan menskracht, materiaal en 

materieel. Onze gezamenlijke ambitie 

uit het sociaal woonakkoord om in de 

periode 2016 tot en met 2020 700 

woningen netto toe te voegen staat 

onder druk. We behalen op dit moment 

90% van de opgave. We leveren 

gezamenlijk inspanningen om de trend 

van de dalende sociale woningvoorraad 

te gaan keren. De woningcorporaties 

zijn naast de inspanningen op 

nieuwbouw bereid om extra 

maatregelen te treffen door in 2019  
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30 woningen minder te verkopen, de 

sloop van 20 woningen uit te stellen en 

50 tijdelijke woningen meer te bouwen. 

De drie partijen ondersteunen dit extra 

pakket aan maatregelen en dragen 

vanuit de eigen rol en verantwoordelijk-

heden bij aan de realisatie ervan. Ook 

werken we aan slimme manieren van 

doorstroming, het optimaliseren van 

vraag en aanbod bij het toewijzen van 

woningen en innovatieve contractvormen. 

Eind 2019 maken we samen opnieuw de 

balans op en bekijken wat er nodig is om 

in 2020 de sociale woningvoorraad te 

laten toenemen.  

Evenwichtige slaagkansen

De druk op de sociale huurwoningmarkt 

is extra groot. Schaarste betekent keuzes 

maken. We willen de slaagkans van 

huishoudens die écht snel een passende 

en betaalbare woning nodig hebben en 

daar actief naar zoeken, verbeteren. 

Altijd met oog voor de andere 

doelgroepen, waarbij we streven naar 

evenwichtige slaagkansen. Diverse 

experimenten hebben we de afgelopen 

periode in gang gezet. Denk aan een 

lotingexperiment voor actief 

woningzoekenden, ontlabeling van 

senioren-complexen en een 

doorstromingsproject. We monitoren het 

effect van deze experimenten op de 

slaagkansen van doelgroepen en zetten 

gerichte vervolgacties in. Daarnaast 

zetten we in op regionale afspraken voor 

woonruimteverdeling en het effectueren 

daarvan, om zodoende de transparantie 

en het aanbod voor woningzoekenden te 

verbeteren. 

Gedifferentieerde, vitale wijken

De druk op de woningmarkt is ook 

voelbaar in de wijken. Zeker in de wijken 

met veel goedkope woningen zien we 

veel huishoudens instromen met een 

extra en vaak complexe zorgvraag. En 

tegelijkertijd wonen mensen met een 

zorgvraag langer zelfstandig thuis. Dit 

alles vraagt om voldoende (aangepaste) 

woningen en om goede zorg en 

begeleiding. Én om goede 

communicatie met de buren. De wijken 

houden we samen met bewoners en 

partners vitaal door o.a. te investeren in 

slimme combinaties van wonen en zorg 

en woonoverlast effectief te bestrijden. 

We investeerden de afgelopen jaren in 

gezamenlijke programma’s en 

concepten, samen met onze partners. 

De ingezette lijn continueren we in 2019.

Minder huurders met betaalproblemen

Afgelopen jaren is stevig ingezet op het 

betaalbaar houden van het wonen. 

Daarmee gaan we door, want het aantal 

huishoudens met betaalrisico’s en 

problematische schulden willen we 

verminderen. Inzetten op preventie, 

vroegsignalering, het vereenvoudigen 

van regels en maatwerk. Dat vormt het 

hart van de Bossche aanpak. We doen 

dit niet alleen, maar in samenwerking 

met een groot aantal partners. De 

evaluatie van het Woonlastenakkoord 

2014-2018 laat zien dat deze samen-

werking loont. De samenwerking zetten 

we dan ook voort, gebruik makend van 

de adviezen uit de evaluatie. Want 

recente cijfers bevestigen dat deze 

aandacht voor woonlastendruk en 

schulden hard nodig blijft. 
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Duurzame wijken en dorpen

We willen in 2050 in ’s-Hertogenbosch 

geheel duurzame woonwijken hebben. 

We hebben in 2018 met elkaar een 

duurzaamheidsakkoord ondertekend en 

concreet afgesproken waar we over 7 

jaar willen staan. Dit akkoord is 

belangrijk voor ons. En zeker ook voor 

alle inwoners en de toekomstige 

inwoners, want duurzaamheid raakt 

iedereen. De duurzaamheidsopgave is 

een dringende en grote opdracht. Door 

dit samen aan te pakken vergroten we 

onze slagkracht. Met dit akkoord kijken 

we ook breed. We zetten niet alleen in 

op het beter isoleren van woningen en 

schone energie. We zullen ook 

duurzaam gebruik moeten maken van 

de beschikbare bouwstoffen. En de 

woonomgeving zo inrichten dat we 

beter om kunnen gaan met 

wateroverlast en extreme hitte. Met de 

prestatieafspraken 2019 geven we 

concreet aan wat we komend jaar 

oppakken. We dagen inwoners, 

bedrijven en andere organisaties uit om 

zich aan te sluiten. 

Hoe werken we samen?

We weten als Bossche woonpartners 

wat ons te doen staat. De gemeente,  

de Bossche woningcorporaties (Zayaz, 

BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland) 

en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) 

maken met elkaar prestatieafspraken 

om de belangrijkste uitdagingen aan te 

pakken. Dat doen we in het driepartijen 

overleg (DPO). Samen zorgen we, vanuit 

een gedeelde visie en ieder vanuit de 

eigen mogelijkheden, voor voldoende, 

betaalbaar en passend sociaal wonen in 

vitale wijken. We werken samen op 

basis van onderling vertrouwen, 

wederkerigheid, openheid en 

transparantie in de relatie. We bepalen 

samen wat we willen bereiken en meten 

de voortgang van effecten en resultaten 

in de stedelijke monitor. Met die 

uitkomsten gaan we aan de slag bij het 

maken van de jaarlijkse afspraken. 

Over de prestatieafspraken 2019

De doelen voor 2019 staan in dit 

document omschreven per thema. Net 

als de gezamenlijke en individuele inzet 

per partij. Naast de vier genoemde 

corporaties heeft ook Woonzorg 

Nederland woningbezit in de gemeente 

’s-Hertogenbosch. Net als bij de 

prestatieafspraken van 2018 (link) is in 

een bijlage de bijdrage van Woonzorg 

Nederland opgenomen (zie bijlage 3). 

Woonzorg Nederland is wel medeonder-

tekenaar van de uitvoeringsagenda 2019 

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Huur_koopwoning/Definitief_ondertekende_prestatieafspraken_Wonen_2018_gemeente__s-Hertogenbosch.pdf
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maar alleen wat betreft het eigen 

aandeel.

Behalve dat we per thema afspraken 

maken we ook enkele algemene 

afspraken voor 2019:

•  De gemeente ’s-Hertogenbosch voert 

in de eerste helft van 2019 samen met 

gemeenten uit de regio een 

woonwensenonderzoek uit. De 

woningcorporaties en het SHP denken 

actief mee over de opzet van het 

onderzoek en de duiding van de 

uitkomsten;

•  De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt 

een woningmarktanalyse in de eerste 

helft van 2019. De woningcorporaties 

voorzien de gemeente daarbij ook van 

de nodige informatie en data; 

•  De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat 

in 2019 aan de slag met de 

Omgevingsvisie. Een visie op het 

wonen is daarbij een belangrijke 

bouwsteen. In 2019 wordt hiervoor een 

participatietraject door de gemeente 

gestart met betrokken 

woningcorporaties, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en 

(georganiseerde) bewoners zoals het 

SHP en J&H. De gemeenteraad is 

bepalend in de keuze voor dit proces 

en voor het vaststellen van het 

gewenste beleidskader van een 

nieuwe woonvisie; 

•  Eind 2019 maken we een voorstel hoe 

het in 2020 aflopende Sociaal 

Woonakkoord geëvalueerd wordt en 

bereiden we nieuwe 

meerjarenafspraken voor; 

•  We stellen zoals ieder jaar een 

gezamenlijke stedelijke monitor op. 

We ontwikkelen in 2019 als onderdeel 

hiervan een duurzaamheidsmonitor. 

Voor zover mogelijk nemen we data 

mee in de monitor die in het voorjaar 

van 2019 verschijnt; 

•  We kijken jaarlijks in het voorjaar naar 

de financiële investeringscapaciteit 

van de corporaties. Daarbij wordt 

gekeken naar investeringen in 

nieuwbouw, huurbeleid, verkoop en 

duurzaamheid . Met als doel om beter 

inzicht te krijgen in de eventuele 

gevolgen van bepaalde 

beleidskeuzes; 

•  We blijven bij het Rijk samen 

aandacht vragen voor de negatieve 

effecten van de voorgenomen 

lastenverzwaringen. Specifiek wordt 

daarbij ook gekeken naar de 

financiële middelen en capaciteit die 

de gemeente en corporaties hebben 

of krijgen om uitvoering te geven aan 

een landelijk klimaatakkoord.
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Thema 1: Minder druk op  
de (sociale) woningmarkt  

In het Sociaal Woonakkoord hebben we afgesproken om het aantal sociale 

huurwoningen uit te breiden. Dit is nodig om de spanning op de (sociale) 

woningmarkt niet verder te laten toenemen of, liever nog, te verminderen. 

Wetende dat de doelgroep voor sociale huurwoningen de komende jaren 

zal groeien in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voor de periode 2016-2020 spraken 

we in het sociaal woonakkoord een 

netto toevoeging van 700 woningen af. 

Naarmate het jaar 2020 dichterbij komt, 

wordt het steeds meer onzeker of 

we deze netto toevoeging in 2020 

daadwerkelijk gaan realiseren of 

mogelijk in 2021. Zeker in de huidige 

hoogconjunctuur is er risico op 

vertraging en kostenstijging. 

Tegelijkertijd moeten we verder 

kijken dan 2020. Ook daarna is 

het van belang om voldoende 

nieuwbouwplannen in voorbereiding 

te hebben en nieuwe locaties 

tot ontwikkeling te brengen. 
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Woningcorporaties en gemeenten 

doen er samen alles aan om, zo snel 

als mogelijk, meer en beter betaalbare 

woningen toe te voegen. Om de 

ergste druk van de ketel te halen. 

Ieder vanuit de eigen rol. 

Wat gaan we daarvoor samen doen?

•  Door nieuwbouw voegen we 236 

sociale huurwoningen toe in 2019 

(bruto). Tweemaandelijks voeren 

corporaties en gemeente bestuurlijk 

overleg over de voortgang van de 

woningproductie. Resultaten worden 

teruggekoppeld in het DPO. 

•  De netto toevoeging van 700 

woningen staat onder druk. 

Gezamenlijk nemen de partijen een 

aantal maatregelen voor 2019: 

 -  de corporaties verkopen in 2019 

gezamenlijk ongeveer 30 woningen 

minder dan voorgenomen;

 -  de sloop van 20 woningen wordt 

uitgesteld;

 -   we geven een extra impuls aan de 

woningmarkt door het toevoegen 

van tenminste 100 tot 150 en zo 

mogelijk 150 tot 200 tijdelijke 

woningen in 2019/2020;

 -  we doen ervaring op met andere 

manieren om extra huishoudens 

(flexibel) te huisvesten en gaan de 

schaalbaarheid daarvan na.

•  Corporaties bieden de sociale 

huurwoningen die worden verkocht 

met voorrang aan huurders aan, die 

een sociale huurwoning achterlaten. 

Begin 2019 wordt hiervoor een proces 

ingericht.  

•  De plannen die in voorbereiding zijn 

voor 2021 (500 woningen) geven we 

in 2019 prioriteit.

•  Eind 2019 wordt de stand van zaken 

van de netto toevoeging inzichtelijk 

gemaakt. Mocht hiertoe aanleiding zijn 

wordt er nogmaals gekeken naar de 

verschillende knoppen van de 

corporaties om voor 2020 concrete 

prestatieafspraken te maken in het 

bijsturen van bijvoorbeeld de omvang 

van de verkoop.  

•  Samen werken we aan nieuwe plannen 

voor na 2020. Zowel kwalitatief (‘wat 

voegen we waar toe?’) als kwantitatief. 

We zorgen er samen voor, dat er 

voldoende nieuwbouwplannen in 

voorbereiding zijn om de productie na 

2020 op gang te houden. We blijven 

vooruit kijken. In 2019 wordt door de 

gemeente een woonwensen-

behoeftenonderzoek uitgevoerd. 

Samen met de verwachte 

demografische ontwikkelingen en  

de marktinformatie over woning-

zoekenden geeft dit input voor de  

op te stellen Woonagenda van de 

gemeente. We verbinden onze 

informatie en optimaliseren de data-

analyse. Zo kunnen we uitspraken 

doen over de toekomstige kwalitatieve 

en kwantitatieve behoefte aan sociale 

huurwoningen. 

•  We onderzoeken de betekenis van het 

nieuwe Rijkskader woonwagenbeleid 

voor het beleid in ’s-Hertogenbosch.
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Wat doet iedere partij afzonderlijk?

Woningcorporaties:

•  De Bossche corporaties dragen 

gezamenlijk zorg voor de netto 

toevoeging van 700 sociale 

huurwoningen in de periode 2016  

tot en met 2020. 

Specifieke inzet Zayaz:

•  Uitvoeren van experimenten met 

flexibele en alternatieve woonvormen, 

zoals zelfbouwconcepten. Nog in 2018 

realiseert Zayaz op het nieuwe Minitopia 

5 zelfbouwwoningen (in 2 varianten), 

waarvan in 2019 de schaalbaarheid 

wordt onderzocht en afhankelijk van de 

resultaten verder wordt opgeschaald.

•  Uitvoeren van experimenten met 

woningsplitsing, inclusief gedeeld 

woninggebruik (cohousing). Zayaz 

•  Corporaties hebben onderstaande 

plan nen om de uitbreiding van netto 

700 woningen te bereiken. Het is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid  

van gemeente en corporaties hierop  

te sturen.

streeft ernaar in 2019 ca. 15 huis-

houdens extra te huisvesten op deze 

manier (bovenop de ontwikkeling van 

de voorraad). In 2020 schroeft Zayaz 

de ambitie op naar ca. 30 extra te 

huisvesten huishoudens.

Gemeente

•  Begin 2019 moeten nieuwe 

bouwlocaties in beeld zijn zodat deze 

gerealiseerd kunnen worden in de 

periode 2021-2025.

Realisatie Prognose Totaal

2016 2017 2018 2019 2020

Sloop -187 -79 0 -104 0 -370

Verkoop -108 -99 -86 -56 -86

Tijdelijk 32 125 50 130-180 337-387

Splitsen

Transformatie 50 50

Nieuwbouw

Nieuwbouw harde plannen 
incl. projecten “oplevering 
2020 haalbaar”

275 84 182 236 295 1.072

Nieuwbouw aantal “inaan-
bouw in 2020 haalbaar”

196 1.268

2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 1 Totaal 2

Saldo op basis van 
harde plannen *

12 31 96 126
389 
-439

654 704

+ in aanbouw 
2020 haalbaar **

850 900

* Inclusief 150 tot 200 tijdelijke woningen 2020 (totaal 1 = 150, totaal 2 = 200)
** Inclusief tijdelijke woningen + haalbaar in aanbouw zijnde woningen 2020
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Thema 2: Zorgen voor 
evenwichtige slaagkansen

Ruim 9.000 actief woningzoekenden zijn in meer of mindere mate op zoek naar 

een sociale huurwoning. De vraag van deze woningzoekenden verschilt: in wat 

zij zoeken en in de snelheid waarmee zij een nieuwe woning willen of moeten 

betrekken. Om aan te sluiten op die vraag en recht te doen aan de diversiteit van 

die vraag sturen we in ’s-Hertogenbosch op evenwichtige slaagkansen. En we 

interveniëren als specifieke groepen woningzoekenden in de knel dreigen te komen. 

Dit betekent dat we de slaagkansen van diverse groepen nauwgezet monitoren.
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Onze inzet in 2019 richt zich op de 

volgende doelen: 

•  een betere slaagkans voor 

spoedzoekers en de meest actief 

woningzoekenden;

•  een betere aansluiting op de vraag van 

woningzoekenden door regionale 

afspraken te maken over vrijkomend 

woningaanbod;

•  een beter inzichtelijk woningaanbod 

aan (internationale) studenten om bij 

te dragen aan de ontwikkeling van 

’s-Hertogenbosch ‘van onderwijsstad 

naar studentenstad’;

•  een betere slaagkans voor 

middeninkomens, met name gezinnen, 

die door de huidige situatie op de 

woningmarkt tussen wal en schip 

vallen. 

Wat gaan we daarvoor samen doen?

•  We consolideren en blijven 

ontwikkelen. Het gaat onder andere 

om het lotingexperiment, het project 

doorstroming in sociale huur, 

onderzoek doen naar de ontlabeling 

van complexen en de aanpassing van 

de urgentieplusregeling. De eerste 

resultaten van acties die we in 2017 en 

2018 hebben uitgezet worden 

zichtbaar. We monitoren de effecten 

van de in gang gezette acties op de 

slaagkansen van verschillende groepen 

(monitor in ontwikkeling). Van daaruit 

maken we samen afspraken over 

gerichte vervolgacties.

•  De corporaties werken toe naar één 

loket in de regio waar woning-

zoekenden terecht kunnen voor het 

vrijkomend woningaanbod. Per 1 juli 

2019 kunnen woningzoekenden die 

ingeschreven staan bij WoonService 

Regionaal reageren op al het passende 

vrijkomende woningaanbod dat via 

WoonService Regionaal wordt 

aangeboden. Er worden afspraken 

gemaakt over het inrichten van de 

bestuurlijke besluitvorming en het 

toekomstig bestuurlijk overleg, de 

toewijzingsregels, de urgentierege-

lingen en de rol van woningzoekenden 

bij WoonService Regionaal.
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•  We werken aan een betere aansluiting 

van de vraag van en het aanbod voor 

studenten door bij WoonService 

regionaal een afzonderlijk digitaal 

woonloket voor studentenhuisvesting 

in te richten en door de manier van 

toewijzen aan te passen. 

•  De corporaties benutten de wettelijke 

ruimte om DAEB-woningen toe te 

wijzen aan middeninkomens, 

Daarnaast hevelen Zayaz en 

BrabantWonen ten behoeve van de 

middeninkomens 563 woningen over 

van de DAEB-portefeuille naar de 

Niet-DAEB woningportefeuille. Op 

deze woningen is ook in 2019 het 

streefhuurbeleid van sociale woningen 

(DAEB-portefeuille) van toepassing. 

Wat doet iedere partij afzonderlijk?

Woningcorporaties

•  Corporaties houden minimaal 70% van 

de streefhuren onder de 

aftoppingsgrenzen. 

•  Corporaties zoeken oplossingen in de 

bestaande voorraad of voegen 

tijdelijke woonruimte toe als ten 

behoeve van internationale studenten 

een acuut dreigend tekort aan 

studentenkamers ontstaat.

•  Corporaties benutten de wettelijke 

mogelijkheid om een deel van het 

vrijkomend DAEB-bezit te verhuren 

aan middeninkomens. Zayaz, 

BrabantWonen en Mooiland benutten 

de mogelijkheid om jaarlijks 10% van 

het vrijkomend DAEB- woningaanbod 

toe te wijzen aan middeninkomens met 

een inkomen tot en met ¤ 41.056,-. 

Kleine Meierij wijst maximaal 5%  

van de vrijkomende DAEB-woningen 

toe aan de middeninkomens; 

daarnaast heeft zij 5% van haar  

bezit onderge bracht in een  

Verhuur BV waar midden inkomens  

ook op kunnen reageren. 

Specifieke inzet Zayaz

•  Het project met woningsplitsing 

inclusief mogelijkheden voor gedeeld 

woninggebruik (zie thema 1: minder 

druk op de sociale woningvoorraad) 

geeft inzicht in de vraag naar gedeeld 

woninggebruik in relatie tot het 

verruimen van slaagkansen. 

Specifieke inzet BrabantWonen 

(en gemeente ’s-Hertogenbosch)

•  De gemeente en BrabantWonen 

verkennen onder welke voorwaarden 

het toevoegen van een programma 

middenhuur en koop bij sloop/

nieuwbouw een optie is.

Gemeente ’s-Hertogenbosch

•  De gemeente stuurt mede op gedragen 

regionale afspraken over huisvesting 

van bijzondere doelgroepen (inclusief 

zorgvastgoed ontwikkeling) en de 

regionale uitstroom uit de zorg. Dit 

dient tevens de doelstellingen op 

thema 3: werken aan gedifferentieerde, 

vitale wijken. 

•  De gemeente stuurt op de beschik-

baarheid van voldoende woningen in 

het middenhuursegment (net boven 

de liberalisatiegrens). Hiertoe kijkt zij 

of en op welke wijze het publiek- en 

privaatrechtelijke instrumentarium nog 

effectiever ingezet kan worden voor 

het realiseren van sociale huur en 

middenhuur met private partijen.
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Thema 3: Werken aan 
gedifferentieerde, vitale wijken

Ons doel is dat in elke wijk van ’s-Hertogenbosch mensen in elke fase van hun leven 

(ook als ze zorg nodig hebben) plezierig en veilig met elkaar kunnen samenwonen. 

Steeds meer mensen met een zorg- of begeleidingsvraag wonen ‘gewoon’ in de 

wijk. Bijvoorbeeld mensen die voorheen in een beschermde woonvorm (zouden) 

wonen. Of ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen (of moeten) wonen. 

Een ontwikkeling die uitgaat van zo gewoon mogelijk meedoen. Deze beweging 

betekent ook een extra druk op de sociale woningmarkt. Meer mensen doen een 

beroep op de betaalbare woningvoorraad. Daarnaast ontstaat behoefte aan meer 

variatie in woonvormen en meer flexibiliteit in het wonen. Tegelijkertijd leiden de 

ontwikkelingen tot meer druk op de leefbaarheid in wijken. Er zijn buurten en 

wijken waar we de kwetsbaarheid en overlast zien toenemen, zeker als er (nog) 

geen of onvoldoende begeleidingsafspraken zijn gemaakt. Het is van groot belang 

dat de afbouw van zorg- en/of opvangplaatsen gelijk oploopt met de ontwikkeling 

van nieuwe woonvormen, zodat er geen mensen tussen wal en schip vallen. En we 

de druk op de wijken niet verder opvoeren. 

Partijen continueren in 2019 hun actieve bijdrage aan de al lopende stedelijke 

programma’s Thuis in de Wijk, Prettig langer thuis en geven uitvoering aan 

gezamenlijke wijkspeerpunten en het convenant Woonoverlast.  
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Wat gaan we daarvoor samen doen?  

•  In 2019 gaan we door op de ingeslagen 

weg, met expliciete aandacht voor het 

realiseren van aanbod dat nog ont-

breekt in het palet aan woonvormen:  

 -  Housing First, duurzame huisvesting 

voor langdurig daklozen, met 

intensieve begeleiding.

 -  Het voortzetten en uitbreiden van 

woonvormen voor kortdurende 

begeleiding (met bij voorkeur duur-

zame huisvesting), (Rapid Rehousing).

 -  Alternatieve woonvormen of tijdelijk 

snelle oplossingen voor mensen met 

overlastgevend gedrag die we niet in 

een reguliere buurt kunnen huisvesten.

 -  Het uitbreiden en door ontwikkelen 

van passende woon- en begeleidings-

vormen voor mensen met complexe 

problematiek (zoals bijvoorbeeld  

het hostel).

•  Het gezamenlijk optrekken in keuzes 

die invloed hebben op de woonvraag. 

Als stedelijke keuzes voor zorgdoel-

groepen effect hebben op de woon-

vraag, hebben partijen overleg over 

de opgave en de oplossings richtingen. 

Oplossingsrichtingen voor uitstroom 

én voor instroom naar zorg. 

•  We kiezen een eenduidige lijn voor de 

aanpak van complexe, overlastgevende, 

casuïstiek. We maken werkafspraken 

naar aanleiding van het Convenant 

Woonoverlast over de uitwisseling van 

privacygevoelige gegevens: met regie 

bij de gemeente en deelnemers die 

doorzettingsmacht hebben op de 

leefdomeinen wonen, inkomen, zorg, 

begeleiding. We monitoren de 

gemaakte afspraken en de regierol 

van de gemeente.

•  We zetten de volgende stap in de 

doorontwikkeling en realisatie van de 

gemaakte afspraken over de ‘nieuwe 

urgentieplus’, over hoe we mensen 

die uit zorg komen beter duurzaam 

kunnen huisvesten in combinatie met 

een passend arrangement (wonen, 

inkomen, zorg, begeleiding). Tevens 

zou deze werkwijze ook nieuwe 

instroom in zorg kunnen voorkómen. 

•  Corporaties nemen deel aan de 

Proeftuin Thuis in ZuidOost voor wat 

betreft het bezit in dit gebied. Zayaz, 

namens de corporaties, en gemeente 

participeren tevens in de 

projectorganisatie.  

•  We ontwikkelen een gezamenlijke 

visie / aanpak op Langer Thuis voor 

ouderen. 

•  We brengen gezamenlijk eenduidig-

heid en transparantie aan in het 

uitsluitingsbeleid voor het reageren 

op huurwoningen, na ontruiming.

•  De gemeente, Zayaz en Brabant 

Wonen geven uitvoering aan het 

Convenant Wijkpleinen Boschwijzer, 

waarbij de corporaties een financiële 

bijdrage leveren. In 2019 wordt het 

convenant geëvalueerd. De gemeente 

neemt hiervoor het initiatief.

•  De inzet van corporaties op 

leefbaarheid betreft zowel activiteiten 

die horen bij het signaleren en 

melden van zorgen over huurders 

ofwel woonmaatschappelijk werk als 

bij investeringen in de woonomgeving 

in de nabijheid van bezit. 1 Het gaat 

onder andere om:

 -  Fysieke maatregelen gericht op 

schone, hele en veilige algemene 

ruimten van complexen en directe 
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woonomgeving (semi-openbare 

ruimte);

 -  Inzet van budgetten voor buurten 

om eigen initiatieven van bewoners 

(fysiek en sociaal) te faciliteren. 

BrabantWonen heeft hiervoor  

het buurtfonds ingericht; 

 -  Inzet van personele capaciteit  

op aanwezigheid in de wijk, 

woonfraude en woonoverlast.

•  We zetten in op speerpunten die er 

zijn op wijkniveau en op de aanpak 

van aandachtsgebieden. Specifiek 

wordt de wijkaanpak voor Boschveld 

doorgezet. Voor de Gestelse Buurt 

komen we tot een fysieke en sociale 

wijkvisie waartoe de gemeente het 

initiatief neemt. 

 

1 Het leefbaarheidsbudget van Zayaz bedraagt ¤ 190,- per DAEB woning. Een groot deel hiervan komt 
voort uit de toerekening van personeels- en bedrijfslasten aan leefbaarheid. Als wordt uitgegaan van de 
definitie van de Autoriteit Woningcorporaties, waarin de indirecte bedrijfslast voor leefbaarheid niet wordt 
toegerekend, bedraagt het leefbaarheidsbudget van Zayaz ¤ 132,- euro per DAEB woning. Dit ligt boven 
de standaard norm van ¤ 126,75 per DAEB woning. Deze overschrijding is toegestaan mits vastgelegd in 
de prestatieafspraken. Conform afspraken met gemeente en partners, is de inzet van Zayaz gericht op 
aanwezigheid in wijken, signalen ophalen, vertalen naar de uitvoering en doorverwijzen waar nodig.
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Thema 4: Minder huurders 
met betaalproblemen
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Wat gaan we daarvoor samen doen?

•  We continueren onze inzet op 

preventie, vroegsignalering en 

maatwerk via verschillende (lopende) 

trajecten en initiatieven (denk aan  

De Bossche Bond, Convenant 

vroegsignalering en diverse pilots), 

ieder vanuit de eigen rol. Op deze 

wijze geven we (mede) uitvoering 

aan het gemeentelijke Aanvalsplan 

Den Bosch Schuldenvrij 2018-2021. 

Leerpunten uit de in 2018 gehouden 

evaluaties benutten we in 2019 om 

onze aanpak en effectiviteit te 

verbeteren.  

Onze inzet richt zich op de volgende 

doelen:

•  het aantal / percentage huurders met 

een betaalrisico niet verder toeneemt;

•  de woonlastendruk van Bossche 

huurders met de laagste inkomens 

niet verder toeneemt;

•  de gemiddelde schuldenomvang bij 

start traject schulddienstverlening 

afneemt; 

•  we steeds vaker duurzame 

oplossingen in complexe situaties 

realiseren; we denken en handelen 

vanuit maatschappelijke kosten  

en baten.

Geldzorgen hebben hun weerslag op andere terreinen zoals gezondheid, zorg en 

werk. Alle reden om armoede en schulden waar mogelijk te voorkómen en er zo 

vroeg mogelijk bij te zijn in geval van woonlasten- en schuldenproblematiek. Dat is 

dan ook de kern van de gezamenlijke inzet van corporaties en gemeente, in nauwe 

samenwerking met een groot aantal partners. De in 2018 gehouden evaluatie van 

het woonlastenakkoord laat zien dat de Bossche aanpak succesvol is, maar ook dat 

we de aandacht voor woonlasten en schuldenproblematiek niet mogen verliezen. 

In 2017 had nog altijd een kwart van alle huurders een betaalrisico. De evaluatie 

geeft ons tevens aanknopingspunten bij het zetten van de juiste vervolgstappen. 

Zowel op het niveau van de afzonderlijke initiatieven als op het niveau van het 

partnernetwerk. Overigens zijn de onderzoekers lovend over de kwaliteit van (de 

werking van) het netwerk dat zich ontwikkeld heeft rondom dit thema. Dit sterkt 

ons in de overtuiging dat we de ingezette weg moeten vervolgen in 2019. 
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Onze belangrijkste gezamenlijke 

uitdagingen voor 2019 zijn:

 -  Afstemmen van de inzet over 

organisatiegrenzen heen, waar dit 

nodig is om maatwerk te kunnen 

leveren of een doorbraak te 

realiseren in casussen.

 -  Verbeteren van de toeleiding naar 

en de toegankelijkheid van de 

(gemeentelijke) dienstverlening 

rondom geldzaken en sociaal-

juridische zaken.

 -  Zorgdragen voor een goede en 

eenduidige opvolging van signalen 

van dreigende financiële instabiliteit 

of oplopende schulden, onder 

gemeentelijke regievoering en met 

een gecombineerde inzet van 

financiële en maatschappelijke 

expertise.

 -  Het versterken van de financiële 

bewustwording van huurders en het 

tegengaan van onderbenutting van 

regelingen en toeslagen, door in 

ieders klantcontacten nadrukkelijk 

hierbij stil te staan en via gerichte 

interventies (bv voorlichting).

 -  ‘Leren’ vanuit casuïstiek en het waar 

nodig aanpassen van belemmerende 

regelgeving en/of processen/

systemen.

 -  Het slechten van financiële schotten 

tussen organisaties en het anders 

inzetten van financiële middelen om 

daarmee maatschappelijke kosten 

terug te dringen in individuele 

situaties.

•  We houden de woonlastenrekening 

voor de meest kwetsbaren opnieuw 

zo laag mogelijk. We beheersen ook 

in 2019 de ontwikkeling van de 

(totale) directe woonlasten (huur/

energie/gemeentelijke lasten) en 

passen eventueel maatwerk toe.

•  We geven opvolging aan de 

verbeteradviezen van het onderzoek 

naar de kwaliteit van de samen-

werking in het organisatienetwerk 

rondom woonlasten en schulden. De 

nadruk ligt daarbij op het verstevigen 

van de duurzame multilaterale 

relaties binnen het netwerk, het tot 

stand brengen van nieuwe 

verbindingen en het versterken van 

bestaande verbindingen. 

Wat doet iedere partij afzonderlijk?

Woningcorporaties

•  De corporaties continueren hun 

sociaal incassobeleid, gericht op het 

minimaliseren van huurachterstanden 

en het aantal ontruimingen als gevolg 

van (zuivere) huurachterstanden.

•  De corporaties voeren een beperkte 

huurverhoging door in 2019: 

specificatie zie bijlage 1a.

•  De corporaties voeren ook in 2019 

een gematigd streefhuurbeleid: 

specificatie zie bijlage 1b.

•  Betaalbare woonlasten staan onder 

druk, met name bij de inkomens rond 

de huurtoeslaggrens of net daarboven. 

Bij wijzigingen in gezinssituatie of 

inkomen dreigen er vaker ernstige 

financiële instabiliteit en/of schulden. 

Waar dat aan de orde is, leveren de 

corporaties tijdelijk maatwerk en 

zoeken ze een passende oplossing.

•  Verduurzaming van het woningbezit 

moet ook in 2019 leiden tot lagere 

totale woonlasten voor huurders  

(zie verder thema 5). 
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Gemeente

•  Eind 2017 werd het Aanvalsplan  

Den Bosch Schuldenvrij 2018-2021 

vastgesteld, de kapstok voor de 

aanpak van schulden en armoede in 

‘s-Hertogenbosch. Het aanvalsplan 

omvat ambities en inzet in de totale 

keten rondom financiële dienstver-

lening: preventie, vroegsignalering, 

stabilisatie/curatie en nazorg. De 

gemeente regisseert de uitvoering.

•  De gemeente verbetert de toeleiding 

naar en toegankelijkheid van haar 

dienstverlening rondom geldzaken en 

sociaal-juridische zaken, in nauwe 

aansluiting met de dienstverlening 

van en bij Weener XL. 

•  De gemeente gaat versnippering 

tegen in de hulpverlening aan mensen 

met (dreigende) schulden. De 

gemeente gaat voor één integrale 

aanpak met een gebundelde inzet 

van financiële en maatschappelijke 

expertise.

•  De gemeente voorziet waar nodig in 

overbruggingsuitkeringen om ervoor 

te zorgen dat mensen aan hun 

financiële verplichtingen kunnen 

voldoen.

•  De gemeente zorgt voor (continuering 

van) het pakket van diensten en 

voorzieningen voor inwoners met een 

laag inkomen, zodat zij volwaardig 

kunnen meedoen aan de samenleving. 

De gemeente brengt deze regelingen 

actief onder de aandacht.

•  De gemeente ondersteunt en faciliteert 

diverse initiatieven, zoals Krap app 

(ten behoeve van jongeren) en Quiet 

Den Bosch (digitale marktplaats 

waarop diensten/producten worden 

aangeboden aan ‘members’). 

•  De gemeentelijke woonlasten worden 

niet verhoogd anders dan met 

maximaal een inflatiecorrectie 

(Bestuursakkoord 2018-2022).  

Wat betreft kwijtschelding: 

continuering van beleid.

 



20

Thema 5: Een duurzame 
woning, woonomgeving 
en energielevering

De verduurzamingsopgave is een urgente en grote opgave. Groter dan elk van de 

afzonderlijke partijen aan kan. Door dit SAMEN aan te pakken vergroten we onze 

slagkracht, kunnen we elkaars acties versterken en bereiken we het grootste effect. 

In 2018 is door de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Bossche corporaties en het 

Stedelijke Huurdersplatform het Duurzaamheidsakkoord ondertekend. Een akkoord 

dat zich focust op de sociale huurwoningvoorraad, maar dat ook andere partijen 

nadrukkelijk uitnodigt om zich hierbij aan te sluiten. Het akkoord omvat zowel de 

klimaatmitigatie opgave (verminderen CO2 uitstoot) als de klimaatadaptatie 

uitdaging (aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering). 

Een vermindering van de CO2 uitstoot en het klimaatbestendig maken van 

’s-Hertogenbosch zijn hard nodig om de kwaliteit van leven van onze inwoners goed 

te houden en waar mogelijk te verbeteren.

De hoofdambitie van het akkoord is: 

In 2050 zijn in ’s-Hertogenbosch 

de woonwijken (woningen én 

woonomgeving) volledig duurzaam. 

Dat betekent: volledig CO2- en 

energieneutraal, circulair en 

klimaatbestendig. Met deze 

hoofdambitie sturen we op effecten 

op vier thema’s: 

• energie

• circulariteit

• klimaatadaptatie en adaptatie

•  de mens: samenwerking en 

bewustwording

Wat gaan we daarvoor samen doen?

•  De corporaties realiseren gemiddeld 

per jaar gezamenlijk een verbetering 

van de Energie Index met 0,05. 

•  We ontwikkelen in 2019 een 

gezamenlijk dashboard bij het 

duurzaamheidsakkoord. O.a. een 

monitor voor de ontwikkeling van  

de energie-Index2, CO2-reductie, 

circulariteit, klimaatadaptatie en 

biodiversiteit en bewustwording. 

•  In 2019 brengen we in beeld welke 

activiteiten corporaties en gemeente 

(kunnen) uitvoeren om het leggen van 

zonnepanelen te stimuleren en we kijken 

waar we samen kunnen optrekken. 

•  De gemeente stelt, in samenwerking 

met de corporaties, wijkgerichte 

2 waarbij er bij woningen met energielabels wordt 
uitgegaan van het midden van de bandbreedte bij 
een energielabel
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energieplannen op om te komen tot 

een wijkaanpak naar 100% duurzame 

energie. Hierbij wordt ook gekeken 

naar mogelijkheden voor concrete 

klimaatadaptatieve maatregelen en 

toename van gewenste biodiversiteit 

in de wijk. 

•  We onderzoeken in 2019 hoe we het 

verkoopmoment bij corporaties 

kunnen benutten om bij te dragen aan 

de verduurzamingsopgave in de stad. 

•  Ook nieuwbouw levert een bijdrage 

aan de verbetering van de Energie 

Index en wordt als zodanig 

meegenomen in de monitor voor de 

ontwikkeling van de Energie Index. 

De nieuwbouw is reeds gespecificeerd 

bij thema 1: druk op de woningmarkt. 

•  Om de gewenste effecten uit het 

duurzaamheidsakkoord te bereiken 

zal, zeker in het begin veel aandacht 

nodig zijn voor (interne) bewust-

wording en onderlinge samenwerking. 

In beginsel is iedere partij zelf 

verantwoordelijk voor het inbedden 

van het thema duurzaamheid en de 

doelen uit het duurzaamheidsakkoord 

in de eigen organisatie. Daarnaast 

wordt er door de partners een team 

van enthousiaste mensen samen-

gesteld, die de voortgang van de 

doelstellingen uit het duurzaam-

heidsakkoord bewaakt, knelpunten 

tijdig signaleert en oplossingen 

voorstelt. De gezamenlijke partners 

zorgen er voor dat dit team door kan 

pakken en daarvoor de juiste 

middelen ter beschikking heeft. 

Uiterlijk aan het einde van het eerste 

kwartaal zijn de opdracht en 

bemensing van het team vastgesteld.

Wat doet iedere partij afzonderlijk?

Omdat 2019 de eerste jaarschijf is van 

het nieuwe duurzaamheidsakkoord, is 

gekozen voor een uitgebreide 

omschrijving van de specifieke inzet per 

partij / organisatie op elk van de vier 

thema’s. Deze specificatie is 

opgenomen in bijlage 2.

Projecten Corporatie Aantal woningen Ambitie

Burg. Meijstraat Empel Mooiland 18 BENG

diverse adressen: 
Pottenbakker, Schoutstraat, 
Teisterbantstraat, Burg. 
De Bekkerstraat (Empel)

Mooiland 28 Label A

Titus Brandsmalaan 2 t/m 12 Zayaz 6 NOM

Rosmalen, Hintham Kleine Meierij
Circa 45 
woningen

Tenminste EI 
van 1,23

Belgische buurt Zayaz 101 renovatie EI van 1,6

Cypresstraat Zayaz 10 renovatie EI van 1,2

Schilderstraat BW 21 renovatie EI van 1,0

Karel de Vijfde BW 31 renovatie EI van 0,7

Gassedonklaan/ 
Weidonklaan

BW 76 renovatie EI van 1,0
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•  De heer Harrie Bosch 

SHP 

Voorzitter bestuur

•   De heer Simon Jansen 

Kleine Meierij 

Directeur-bestuurder

•  Mevrouw Elly Pansier 

Mooiland 

Directeur Wonen

•  De heer Roy Geers 

Gemeente’s-Hertogenbosch 

Wethouder Wonen

•  De heer Henk Roozendaal 

BrabantWonen 

Directeur Klant en Samenleving

•  De heer Mohamed Acharki 

Zayaz 

Bestuurder

•  De heer Cees van Boven 

WoonZorg Nederland 

Bestuurder 
(wat betreft de bijdrage zoals 

opgenomen in bijlage 2)

Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend op 19 december 2018 te ’s-Hertogenbosch:
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Prestatieafspraken 2019
Bijlage 1

Specificatie voorgenomen huurbeleid 2019 
woningcorporaties

Behorend bij: 

Uitvoeringsagenda Wonen 2019

Gemeente ’s-Hertogenbosch 
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1a. Jaarlijkse huurverhoging

Lage inkomens:

•  Voor zowel BrabantWonen, Zayaz als 

Kleine Meierij geldt het voornemen 

om aan huurders uit de laagste 

inkomensgroep (tot 41.056) bij de 

jaarlijkse huurverhoging maximaal 

inflatie door te berekenen.

•  Mooiland gebruikt de jaarlijkse 

huurverhogingsronde om woningen 

dichter bij de streefhuur te brengen. 

De streefhuur is de gewenste 

huurprijs op basis van kwaliteit van de 

betreffende woning in combinatie 

met betaalbaarheid (doorgaans bij 

Mooiland nog geen driekwart van de 

maximale huurprijs). Dit betekent 

concreet dat Mooiland voor de 

laagste inkomensgroep een 

huurverlaging doorvoert tot op het 

niveau van de streefhuur, als de 

feitelijke netto huurprijs hoger is. Als 

de netto huurprijs (nagenoeg) gelijk 

is aan de streefhuur, blijft de huurprijs 

gelijk in de huurverhogingsronde. 

Voor huurders die minder betalen dan 

de streefhuur, wordt de huur wel 

verhoogd. De mate waarin de huur 

verhoogd wordt, is afhankelijk van het 

verschil met de streefhuur (hoe 

groter het verschil, hoe meer 

huurverhoging). Echter: de 

huurverhoging zal altijd lager zijn dan 

de maximaal toegestane 

huurverhoging, om op die manier 

betaalbaar wonen en lagere 

woonlasten te kunnen garanderen (dit 

is de “huursombenadering”). 

Hogere inkomens:

•  De corporaties zijn voornemens voor 

overige huurders een 

inkomensafhankelijke huurverhoging 

door te berekenen, conform de 

richtlijnen van het Ministerie. 

BrabantWonen en Zayaz zijn 

voornemens een 

inkomensafhankelijke huurverhoging 

door te voeren van inflatie + 4%. 

Kleine Meierij onderzoekt nog of en in 

welke mate een beperking van de 

huurverhoging mogelijk is voor de 

hogere inkomens.

•  Het te hanteren plafond voor de 

huurverhoging wordt in overleg met 

de huurdersorganisatie(s) bepaald. 

De extra inkomsten die door de 

inkomensafhankelijke huurverhoging 

worden gegenereerd, worden door de 

corporaties ingezet voor de 

volkshuisvesting.
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1b. Streefhuurbeleid

•  Zayaz continueert het huidige 

streefhuurbeleid, waarbij Zayaz de 

mogelijkheden onderzoekt om –

binnen de huidige (streef)huursom- 

beter aan te sluiten op de 

Nibudnormering, met name voor die 

groepen die financieel het meest 

onder druk staan. 

•  BrabantWonen houdt minimaal 70% 

van de streefhuren onder de 

aftoppingsgrenzen voor de woningen 

niet zijnde het zelfstandig verhuurde 

zorgvastgoed (comfortwonen). Voor 

dit zorgvastgoed voert 

BrabantWonen een 

inkomensafhankelijk huurbeleid, 

omdat voor deze woningen zorg 

leidend is en niet het inkomen.

•  Mooiland voerde in 2017 een nieuw 

huurbeleid in, met als uitgangspunt 

dat minimaal 80% van de woningen 

in Noordoost-Brabant en Gennep 

beschikbaar blijven voor de lage(re) 

en lage middeninkomens. Dit wordt 

gecontinueerd. Zoals hierboven 

toegelicht wordt de huurverhogings-

ronde benut om zo snel als mogelijk 

de streefhuren te realiseren (dit is de 

“huursombenadering”).

•  Kleine Meierij heeft in 2018 een nieuw 

huurbeleid opgesteld waarbij de 

huurprijs niet alleen bepaald wordt 

door de kwaliteit van de woning maar 

ook gekeken wordt naar het type 

woning en de verschillende 

doelgroepen met bijbehorende 

huurprijsklasse. 

Uitgangspunten huurbeleid: 

- 80% voor de primaire doelgroep 

- 15% voor de secundaire doelgroep 

- 5% voor de tertiaire doelgroep
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Specificatie 
prestatieafspraken 

duurzaamheid 2019
Bijlage 2

Wat doet iedere partij afzonderlijk?

Behorend bij: 

Uitvoeringsagenda Wonen 2019

Gemeente ’s-Hertogenbosch 
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Thema 1: Energie 

Specifieke inzet Zayaz

•  Oplevering van 5 duurzame 

Tinyhouses op “Minitopia” in de huur 

(oplevering is in 2018, in 2019 

faciliteren van het initiatief).

•  Toepassing van alternatieve 

energiebronnen t.b.v. de individuele 

energievraag, zoals een individuele 

warmtepomp of hybride systeem bij 

vervanging van gasketel.

•  Voorbereiden 86 (35+20+31) 

nieuwbouw NOM-woningen, met 

oplevering 2020.

•  Onderzoeken hoe het mutatiemoment 

het best benut kan worden voor 

verduurzaming. In 2019 mogelijk pilot 

duurzame mutatiewoning.

•  Deelnemen aan de pilot “Healty 

Home” van Hoedemakers (eerste 

oplevering 2020).

•  Uitvoeren ‘challenge’ op het gebied 

van duurzaamheid, hierbij gaat het 

om een andere manier van uitvragen 

in de markt (in Lente-verband = 

Brabants samenwerkingsverband van 

woningcorporaties).

Specifieke inzet Kleine Meierij

•  Hoogwaardige isolatie bij 

dakrenovaties en waar mogelijk 

toepassing van groene daken in 

combinatie met regentonnen. 

•  Nieuwe huurders van eengezins-

woningen krijgen in 2019 de 

mogelijkheid om elektrisch te  

kunnen koken in hun huurwoning.

Specifieke inzet BrabantWonen

•  ± 200 woningen voorzien van 

zonnepanelen, zowel via individueel 

vraaggestuurd, bij mutatie en 

renovatie van daken.

•  Transitieplan voor omzetting  

van c.v. ketels naar hybride ketels.  

In voor bereiding 100 hybride ketels 

in 2019. 

•  In 2019 ontwikkelt BrabantWonen  

een energie- en klimaatadaptatie  

plan voor mutatiewoningen. 

BrabantWonen richt in het totale 

bezit 50 mutatiewoningen volgens 

bovenstaand plan klimaatadaptief in.

•  Uitvoeren ‘challenge’ op het gebied 

van duurzaamheid, hierbij gaat het 
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om een andere manier van uitvragen 

in de markt (in Lente-verband = 

Brabants samenwerkingsverband van 

woningcorporaties)

Specifieke inzet Mooiland

•  Bij de projectmatige onderhouds-

projecten worden woningen voorzien 

van zonnepanelen.

•  Mooiland plaatst ook zonnepanelen 

bij woningen die al voldoen aan onze 

basiskwaliteit (en eerder projectmatig 

werden aangepakt)

•  Programma van Eisen is uitgebreid 

met maatregelen op het gebied  

van circulariteit, klimaatadaptatie  

en biodiversiteit.

•  Oplevering 30 nieuwbouw 

nultredenwoningen BENG  

Diepteweg Empel.

•  Voorbereiding 20 nieuwbouw 

levensloopbestendige BENG-

woningen in Nuland en Vinkel.

•  Energetische verbeteringen aan  

168 appartementen Brusselsche 

Poort. GPR-profiel opgesteld  

en onderzoek naar toepassing 

circulaire producten.

•  Onderzoek transformatie 

kantoorgebouw Rijnstraat  

(minimaal label A).

•  Onderzoek naar aardgasloos koken 

bij renovatieprojecten.

 Specifieke inzet gemeente

•  De gemeente stelt een plan  

op om samen met bewoners en 

woningcorporaties toe te werken 

naar aardgasvrije buurten. Dit plan  

is begin 2019 klaar. Het plan komt 

mede tot stand op basis van het 

rapport (van DWA) over de 

scenario’s, de aanpak voor een  

CO2-neutrale energievoorziening per 

buurt en de investeringsplanning van 

de corporaties. De gemeente 

informeert vervolgens in 

samenwerking met woningcorporaties 

en netbeheerder gemeentebreed 

bewoners en andere belang-

hebbenden over de energietransitie 

en betrekt hen bij het ontwikkelen 

van plannen om de eerste buurten 

aardgasvrij te maken. Dit proces leidt 

tot een eerste groslijst voor de 

minimaal 10 buurten waar we voor 

2025 maatregelen willen gaan 

uitvoeren. Eind 2019 is in minimaal 1 

buurt een concreet uitvoeringsplan 

gereed. Dit uitvoeringsplan wordt 

opgesteld samen met bewoners en 

andere belanghebbenden. 

•  De gemeente versterkt de 

ondersteuning van particuliere 

initiatieven om duurzaam te wonen. 

Dit doet de gemeente in 2019 door:

 -  Subsidies en regelingen, o.a. 

gemeentelijke energiebespaarlening.

 -  Advies en communicatie, o.a. 

energiespreekuur en deelname aan 

het regionale energieloket 

BrabantWoontSlim.

 -  Samenwerkingen, o.a. samenwerken 

met Buurkracht en zonnecoach voor 

VvE’s. 

•  Begin 2019 zal de gemeente met een 

herziene aanpak komen voor de 

verduurzaming van particuliere 

woningen. Mogelijk volgen daaruit 

nieuwe stimuleringsregelingen.
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•  In 2018 zijn de voorbereidingen 

getroffen om in de komende drie jaar 

116 gemeentelijke gebouwen uit de 

kernportefeuille maatschappelijk 

vastgoed te verduurzamen. In 2019 

wordt het gewenste pakket aan 

duurzaamheidsmaatregelen 

uitgewerkt. Het streven is dat eind 

2020 alle 116 gebouwen onderhanden 

werk zijn.

•  De gemeente is penvoerder van  

het Innovatieproject Sneller en Beter 

naar Nul op de Meter (SBNoM). 

Hieraan nemen ook BrabantWonen 

en Zayaz deel.
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Thema 2: Circulariteit 

Specifieke inzet corporaties

•  In 2019 werken de corporaties verder 

aan hun Technisch Kwaliteitsbeleid, 

voor zowel dagelijks, mutatie en 

projectmatig onderhoud als 

nieuwbouw. De corporaties schrijven 

steeds meer schone, her te gebruiken 

en hergebruikte materialen voor.

•  Corporaties maken inzichtelijk welke 

waarde (MPG) de nieuwbouw-

projecten hebben die nu en in de 

nabije toekomst worden gerealiseerd. 

Corporaties berekenen tevens de 

MPG van hun Meerjarenbegroting tot 

2025. In 2019 worden de resultaten 

besproken, wordt geanalyseerd of de 

MPG de juiste methodiek is en zo ja, 

wordt er mogelijk een zwaardere 

doelstelling voor de schaduwprijs 

geformuleerd voor 2025 en verder.

Specifieke inzet gemeente

•  In 2019 stelt de gemeente een 

ontwikkelplan ‘circulaire economie’ op. 

•  De gemeente stimuleert het 

woonexperiment Minitopia waarbij er 

25 (deels duurzame en circulaire) 

woningen worden gerealiseerd.

•  De gemeente financiert de deelname 

aan de Ontwerpwedstrijd SlimCirculair 

waarbij studententeams een tijdelijke 

energieneutrale en circulaire woning 

moeten ontwerpen die ook 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt  

in fase 2 van Minitopia. 
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Thema 3: Klimaatadaptatie 
en biodiversiteit 

Specifieke inzet Zayaz

•  In 2019 koppelt Zayaz bij renovaties 

zoveel mogelijk hemelwaterafvoeren 

af en infiltreert zij op eigen grond.

  Voorbereiden project groen hellend 

dak voor 1 complex. In 2019 

uitvoering van 1 proefwoning mogelijk 

uitrol in 2020.

•  Voorbereiden ecologisch onderhoud 

aan een complex. In 2019 uitvoering 

van 1 pilot woning met intentie uitrol 

gehele complex in 2020

Specifieke inzet Kleine Meierij

•  Hoogwaardige isolatie bij 

dakrenovaties en waar mogelijk 

toepassing van groene daken in 

combinatie met regentonnen. 

•  Klimaatadaptie vergroten wij met de 

actie: “tegel eruit, plantje erin”. 

Huurders ontvangen per ingeleverde 

tegel een plant.

Specifieke inzet BrabantWonen

•  1.000m2 gerealiseerde groene  

daken, 2.000m2 groene daken in 

voorbereiding (sedum en 

zonnepanelen afhankelijk van 

draagkracht van de daken)

•  In 2019 vergroent BrabantWonen 

2.000 m2 van het totale verhard opper-

vlak (een deel in ‘s-Hertogenbosch) 

en brengt BrabantWonen een betere 

plantkwaliteit aan.

•  In 2019 koppelt BrabantWonen bij 

renovaties zoveel mogelijk 

hemelwaterafvoeren af en infiltreert 

BrabantWonen op eigen grond. Bij 

nieuwbouw sluit BrabantWonen alleen 

nog aan op een ‘schoonwaterriool’.

•  In 2019 legt BrabantWonen 100 

geveltuinen in het gehele bezit (+/- 

50 in ‘s-Hertogenbosch) aan. 

•  Samenwerking Rooftop Revolution 

Den Bosch: een consortium dat zich 

richt op promotie van groene daken 

in de regio van de deelnemende 

organisaties. Deelnemers: Gemeente 

Den Bosch, Waterschap Aa en Maas, 

Provincie NB, Corporaties.
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•  Klimaatadaptieve maatregelen bij 

renovaties., o.a. door berging 

hemelwater, vergroening verhard 

oppervlak.

Specifieke inzet Mooiland

•  Afkoppelen diverse hemelwater-

afvoeren in overleg met waterschap 

Aa en Maas

•  Onderzoek naar aardgasloos koken 

bij renovatieprojecten

•  Klimaatadaptieve maatregelen bij 

renovaties., o.a. door berging 

hemelwater, vergroening verhard 

oppervlak.

•  We onderzoeken de toepassing  

van groene daken bij onze renovaties 

in 2019.

Specifieke inzet gemeente

•  De gemeente zet in 2019 een 

programma op voor de stimulering 

van gevelgroen en geveltuintjes. 

•  De gemeente stimuleert groene 

daken door o.a.:

 -  Een voordeel in de Gemeentelijke 

Verordening Hemelwater. Het 

oppervlak aan groendak wordt 

namelijk als onverhard meegerekend.

 -  De voorzetting van de subsidie voor 

groene daken op panden van 

particulieren en VvE’s tot en met 

2021.

•  De gemeente gaat vier Tiny Forests 

in verschillende wijken realiseren in 

2018 en 2019. 

•  De gemeente geeft ondersteuning 

om minstens zes schoolpleinen in de 

stad te vergroenen.

•  In 2018 voert de gemeente met 

BrabantWonen een pilot uit voor een 

actie voor het aanleggen van 100 

geveltuintjes. Afhankelijk van de 

uitkomst van die pilot wordt in 2019 

gekeken hoe de stimulering van 

gevelgroen en geveltuintjes in 2019 

en de jaren daarna wordt doorgezet.

•  De gemeente actualiseert de 

stresstest en hittetest hoe om te gaan 

met extreme neerslag, droogte, hitte 

en overstromingen.

•  De gemeente stimuleert bewoners 

om tegelijk met (riolerings-) 

projecten in de openbare ruimte 

maatregelen op eigen terrein te 

nemen zoals het afkoppelen van de 

regenpijp.
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Thema 4: 
De mens / samenwerking 
en bewustwording 

Specifieke inzet Zayaz

•  Prijsvraag huurders op het gebied 

van biodiversiteit.

•  Verkennen van samenwerkings-

mogelijkheden met onder andere 

onderwijs.

•  Inzetten van energiecoaches voor 

huurders van de NOM-woningen.

•  Faciliteren initiatief Boschgaard: de 

herontwikkeling van het oude 

buurthuis naar sociale huurwoningen 

en een ontmoetingspunt, door zoveel 

mogelijk materialen (uit het oude 

gebouw of van elders) te 

hergebruiken en waarbij de 

toekomstige bewoners zo veel 

mogelijk eigenaar zijn van het 

herontwikkelingsproces. 

Specifieke inzet Kleine Meierij

•  Inzichtelijk maken energieverbruik 

gemeenschappelijke ruimtes/

voorzieningen en bieden van de 

mogelijkheid tot collectieve 

besparingen.

•  Inzetten van energiecoaches voor 

huurders.

Specifieke inzet BrabantWonen

•  Inzetten van energiecoaching voor 

onze huurders.

Specifieke inzet Mooiland

•  Wij zetten communicatie nadrukkelijk 

is om bewustwording bij onze 

huurders te vergroten.
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Specifieke inzet gemeente

•  In 2019 en 2020 gaat de gemeente in 

gesprek met de inwoners om hen te 

informeren over klimaatverandering 

en de invloed die zij hebben op de 

opvang van regenwater en het 

tegengaan van hitte in hun eigen tuin. 

De gemeente benadert inwoners via 

buurtacties waarbij ‘een plantje voor 

een praatje’ wordt aangeboden. De 

gemeente heeft een regeling waarbij 

inwoners in aanmerking komen voor 

¤ 25,- korting op een regenton.

•  Op ten minste zeven locaties in de 

stad worden tijdens het plantseizoen 

bomen geplant met leerlingen in het 

kader van het One Tree Per Child 

project.

Specifieke inzet SHP

•  In het eerste half jaar van 2019 wordt 

uitgewerkt hoe bewustwording van 

de huurders op het gebied van 

duurzaamheid zal worden opgepakt 

en wat daarbij de rol van het SHP  

zal zijn.
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Prestatieafspraken 2019 
Gemeente 

’s-Hertogenbosch 
en Woonzorg Nederland

Bijlage 3

Behorend bij: 

Uitvoeringsagenda Wonen 2019

Gemeente ’s-Hertogenbosch 
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Woonzorg Nederland heeft landelijke 

voornemens geformuleerd. Slechts 

in een enkel geval worden de afspraken 

specifiek gemaakt voor ’s-Hertogenbosch. 

Twee specifieke afspraken maken we 

voor 2019:

•  WoonzorgNederland bekijkt  

in hoeverre zij bij kunnen gaan  

dragen aan de ambities van het 

afgesloten duurzaamheidsakkoord in 

‘s-Hertogenbosch;

•  WoonzorgNederland overlegt samen 

met de gemeente en huurders naar 

de gewenste portefeuillestrategie van 

haar wooncomplexen in de gemeente 

‘s-Hertogenbosch. 

1. Betaalbaarheid

•  Huurklassen – Woonzorg Nederland 

biedt (toekomstige) bewoners een 

betaalbare woning. Dit doen wij vanuit 

het uitgangspunt dat onze voorraad 

naar prijsklasse een afspiegeling is 

van de vraag. Daarbij kijken we per 

regio naar onze portefeuille en naar 

de vraag. In ’s-Hertogenbosch heeft 

WoonzorgNederland een aantal 

wooncomplexen met in totaal  

552 woningen en 299 garages/

parkeerplaatsen. Van de woningen 

heeft 97% een sociale huur. Van de 

sociale huurwoningen heeft 46%  

een huur beneden de eerste 

aftoppingsgrens.

•  Huuraanpassing - Woonzorg 

Nederland past huren voorspelbaar 

en gematigd aan waarbij het 

ondernemingsplan een bandbreedte 

beschrijft voor drie jaar. Binnen die 

kaders bepaalt Woonzorg Nederland 

de huuraanpassing aan het begin van 

elk jaar, na overleg met het Landelijk 

Huurders Platform (LHP). 

Huuraanpassing in 2018:

 -  Kale huur < 85% van maximale resp. 

markthuur 1,9%

 -  Kale huur > 85% en < 98 % van 

maximale resp. markthuur 1,4%

 -  Kale huur > 98% van maximale resp. 

markthuur 0,0%

•  Totale woonlasten – Woonzorg 

Nederland kijkt bij betaalbaarheid 

naar de totale door ons te beïnvloeden 

woonlasten: huur, servicekosten en 

energielasten. We informeren 

woningzoekenden over de 

woonlasten via een woonlastenwijzer 

bij woningadvertenties.
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2. Beschikbaarheid

2.1 Uitbreiding, verkoop en sloop

•  We zien een groeiende vraag naar 

‘samen zelfstandig wonen met een 

plus’. Dit vraagt uitbreiding van het 

aanbod, hetzij door nieuwbouw, 

hetzij door aanpassen van bestaand 

vastgoed. 

•  Woonzorg Nederland legt daarbij het 

accent op plekken waar 

voorzieningen beschikbaar zijn als 

winkels voor dagelijks boodschappen, 

een goede samenwerking bestaat 

met gemeente en partners in 

dienstverlening en zorg, en waar we 

al woningen bezitten. 

•  Dit is een uitgelezen kans om nieuwe 

woonconcepten te realiseren waar 

wonen centraal staat en ontmoeting, 

diensten en zorg samen komen. 

•  Woonzorg Nederland voert geen 

actief beleid om zich uit bepaalde 

gebieden terug te trekken. Verkoop 

of sloop vindt plaats vanwege, 

bijvoorbeeld, de kwaliteit van het 

betreffende pand of afnemende 

woningvraag in het gebied.

•  WoonzorgNederland overlegt  

samen met de gemeente en  

huurders in 2019 over de gewenste 

portefeuillestrategie van haar 

wooncomplexen in de gemeente 

‘s-Hertogenbosch. 

2.2 Verdeling en toewijzing woningen

•  Woonzorg Nederland wijst haar 

zelfstandige sociale huurwoningen 

passend toe. Bovendien kijken we  

in de verdeling van de beschikbare 

woningen breder dan alleen naar 

inkomen en huurprijs. We houden 

rekening met de zorgvraag  

van bewoners, leefbaarheid en 

creëren mogelijkheden voor 

woongemeenschappen.

•  Woonzorg Nederland staat positief 

tegenover het huisvesten van 

statushouders, mits in lijn met de 

doelgroep van Woonzorg Nederland. 

3. Intramuraal

•  Woonzorg Nederland heeft landelijk 

12.815 intramurale eenheden verspreid 

over 182 complexen. Een aantal 

complexen bouwen we om tot 

zelfstandige woningen met een plus. 

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de 

kans om het gebouw een meer op de 

buurt of wijk gerichte functie te 

geven. Dit doen we samen met 

bestaande en nieuwe zorgpartners en 

partners in de wijk.
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4. Kwaliteit

•  Onderhoud – De komende vijf jaar 

besteedt Woonzorg Nederland 

gemiddeld ruim 50 miljoen per jaar 

aan onderhoud en investeert 

gemiddeld bijna 40 miljoen per jaar in 

verbetering van bestaand bezit 

(inclusief energiebesparing). 

Woonzorg Nederland hanteert bij het 

onderhouden van complexen een 

conditiescore vanuit de NEN 2767, 

van minimaal 3. In deze score staat 1 

voor nieuwbouw en 6 voor een zeer 

slechte staat van onderhoud.

•  Duurzaamheid - Woonzorg Nederland 

streeft ernaar dat al haar gebouwen 

in 2050 energieneutraal zijn. 

Woonzorg Nederland heeft een 

programma dat erop gericht is dat 

eind 2022 driekwart van de 

zelfstandige woningen een EI heeft 

kleiner dan 1,4 (Label B of beter) en 

de totale zelfstandige portefeuille in 

2024 gemiddeld een EI heeft kleiner 

dan 1,4 (gemiddeld label B of beter). 

Bij duurzaamheidsmaatregelen 

voeren wij bij zittende huurders geen 

huurverhoging door. 

WoonzorgNederland bekijkt in 

hoeverre zij bij kunnen gaan dragen 

aan de ambities van het afgesloten 

duurzaamheidsakkoord in 

‘s-Hertogenbosch;

•  Veiligheid - Veiligheid is een 

speerpunt bij Woonzorg Nederland. 

We kijken naar brand, legionella en 

asbest, naar inbraak- en sociale 

veiligheid, en naar valpreventie. 

Daarbij werken we samen met 

gemeenten en zorgaanbieders.

•  Zorggeschiktheid - Nagenoeg al onze 

woningen zijn toegankelijk voor 

mensen met een rollator en 

grotendeels ook met een rolstoel. 

Daarnaast is ongeveer een derde van 

onze portefeuille (inclusief 

zorgvastgoed) geschikt voor zware 

zorg. 

•  Bedrijfsruimten - Woonzorg 

Nederland verhuurt bedrijfsruimten 

(bedrijfs- en maatschappelijk 

onroerend goed). Wij zetten deze 

ruimten in om functies voor bewoners 

te realiseren. Wij verhuren onze 

bedrijfsruimten daarom met voorkeur 

aan, bijvoorbeeld, zorginstanties, 

organisaties die diensten of activiteiten 

voor bewoners van het pand en/of de 

buurt aanbieden. Nieuwe verhuringen 

van bedrijfsruimten doen wij bij 

voorkeur in overleg met gemeenten 

en bewoners.
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5. Wonen met een plus

•  Persoonlijke aandacht – Op nagenoeg 

alle complexen van Woonzorg 

Nederland is een bewonersconsulent 

aanwezig. Onze bewonersconsulenten 

zijn een vertrouwd gezicht voor onze 

bewoners en partners en houden een 

oogje in het zeil in de wooncomplexen. 

•  Samenwerking zorgpartners –

Woonzorg Nederland werkt samen 

met (lokale) zorgpartners en neemt 

waar mogelijk deel aan zorgnet-

werken. Samenwerking richt zich 

zowel op regionale afstemming als 

specifieke (bewoners)problematiek. 

Wanneer nodig schakelen bewoners-

consulenten met (lokale) zorgpartners 

en –netwerken (zie het item 

‘samenwerking zorgpartners’ 

hieronder). Met de dienstverlening 

van bewonersconsulenten 

ondersteunt Woonzorg Nederland 

het zelfstandig wonen van bewoners.

•  Ontmoeting – Vrijwel alle complexen 

van Woonzorg Nederland bieden  

aan bewoners de gelegenheid  

om elkaar te ontmoeten in een 

ontmoetingsruimte. Activiteiten in 

onze ontmoetingsruimten worden 

veelal door bewoners van het 

complex of de buurt georganiseerd.

6.  Bewonersbetrokkenheid  

en samenwerking

•  Het Landelijk Huurders Platform 

(LHP) is voor Woonzorg Nederland 

de vaste gesprekspartner bij 

opstellen en wijzigen van landelijk 

beleid. Complex gerelateerde zaken, 

zoals onderhoud en renovatie, 

worden besproken met bewoners-

commissies. Woonzorg Nederland 

verwelkomt bewonersinitiatieven  

die zich bijvoorbeeld richten  

op gemeenschapsvorming en  

samen-redzaamheid, leefbaarheid  

en veiligheid.

•  Minimaal 1 keer per jaar komen 

WoonzorgNederland, de 

huurdersvertegenwoordiging  

en de gemeente bij elkaar om te 

praten over de voortgang van  

de prestatieafspraken en het maken 

van nieuwe jaarafspraken. 



•  Sociaal Woonakkoord 2016 - 2020  •  Afspraken Woonruimteverdeling  •  Woonlastenakkoord 2014 – 2018  •


