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Leeswijzer 
Daar waar er ‘we’ of ‘partijen’ benoemd staat in deze afspraken worden bedoeld: gemeente 
Boxmeer, de Stichting Bewonersraad Boxmeer, Mooiland, Wonen Vierlingsbeek en het 
Huurderspanel Vierlingsbeek. 
Daar waar er benoemd staat: 

 ‘de gemeente’ wordt bedoeld de gemeente Boxmeer 

 ‘de woningcorporaties’ wordt bedoeld Mooiland en Wonen Vierlingsbeek 

 ‘de huurdersorganisaties’ wordt bedoeld de Bewonersraad Boxmeer en het Huurderspanel 
Vierlingsbeek



Inleiding  
 

Deze prestatieafspraken geven richting aan beleid en uitvoering. Op elk thema benoemen we onze 
meerjarige ambitie en doelen. Deze werken we uit in (meerjarige) kaderafspraken en concrete acties. 
Het echte werk, het mogelijk maken van nieuwbouw, verhuren van woningen, verbeteren van de 
kwaliteit en verduurzamen van woningen en het werken aan leefbaarheid, dat is iets waar onze 
organisaties zich elke dag, elk vanuit eigen verantwoordelijkheid, voor inzetten. 
 
Wederkerigheid 
Dit is een mooi voorbeeld van wat we willen bereiken met onze samenwerking. Een structurele, 
wederkerige manier van samenwerken aan de opgaven. Mooiland en Wonen Vierlingsbeek richten 
zich vooral op haar kerntaak: het bedienen van de sociale doelgroep. De gemeente heeft vooral een 
regierol op het brede vlak van wonen, ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein en zet daar ook 
verschillende instrumenten voor in. We zetten elk ons eigen instrumenten zo efficiënt mogelijk in. Én 
we zetten, waar nodig, ook gezamenlijke acties in om de volkshuisvestelijke opgaven in Boxmeer aan 
te pakken. 
 
Vertreksituatie 
Onderstaand benoemen we een aantal kengetallen voor de gemeente Boxmeer.  
 

Tabel: Kengetallen gemeente Boxmeer (Bron: CBS, 1-1-2018) Aantal 

Aantal inwoners 28.867 

Aantal woningen 12.175 

% corporatie huurwoningen 24 

% huurwoningen overig 2 

% koopwoningen 74 

Aantal koopwoningen 8.971 

Aantal huurwoningen 3.204 

Aantal huurwoningen Mooiland  2.396 

Aantal huurwoningen Wonen Vierlingsbeek  482 

Aantal huurwoning particuliere verhuur 326 

 



1 Samenwerking 
 

1.1 Samenwerking 

1.1.1 Op deze prestatieafspraken zijn van toepassing de afspraken zoals vastgelegd in de 
‘Samenwerkingsovereenkomst Sociale Huisvesting Boxmeer’. Daarin hebben we 
vastgelegd hoe we samenwerken, waaronder de overlegvormen. 

1.1.2 We stellen gezamenlijk een voortgangsrapportage van deze prestatieafspraken op en 
bespreken deze in het voorjaarsoverleg. Mooiland is hiervan de initiatiefnemer.  

1.1.3 Partijen betrekken elkaar bij beleidsontwikkeling en onderzoek waar dat betrekking 
heeft op de onderwerpen in deze prestatieafspraken. Daarnaast delen we relevante 
informatie voor deze prestatieafspraken. 

 

1.2 Looptijd en evaluatie van de afspraken 

1.2.1 Deze prestatieafspraken gelden voor de periode 1 januari tot en met 31 december 
2019. 

1.2.2 Evaluatie van deze afspraken vindt plaats tijdens het voor- en najaarsoverleg. En geldt 
als opmaat naar het opstellen van de nieuwe prestatieafspraken voor 2020 en verder. 

 

1.3 Bijzondere omstandigheden 

1.3.1 De publiekrechtelijke omgeving van deze overeenkomst leidt tot het voorbehoud dat 
als de Rijksoverheid of de provinciale overheid haar beleid verandert, dit ook kan 
betekenen dat de afspraken uit deze overeenkomst moeten worden bijgesteld. 

1.3.2 Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid naar elkaar, ook bij 
gewijzigde omstandigheden. Als één van de betrokken partijen meent dat deze 
afspraken gevolgen hebben die onredelijk of onbillijk zijn, is deze partij gerechtigd 
voorstellen te doen aan de andere partijen om deze onredelijkheid/onbillijkheid te 
voorkomen. Dit geldt ook als er naar mening van één van de partijen sprake is van 
overmacht, waardoor partijen elkaar niet aan deze werkafspraken kunnen houden. 

1.3.3 Bij een eventueel geschil vindt er eerst ambtelijk overleg plaats om tot een oplossing te 
komen. Mocht dit ambtelijke overleg niet tot een voor partijen aanvaardbare oplossing 
leiden, dan kan bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de gemeente, de corporaties en 
de huurdersorganisaties. Op het moment dat ook bestuurlijk geen overeenstemming 
kan worden gevonden, kan een traject van mediation worden gestart. Als dit niet leidt 
tot een oplossing, kunnen partijen zich richten met het geschil tot de Minister en om 
een uitspraak vragen conform de Woningwet. 

 



2 Voldoende sociale huurwoningen 

2.1 Omvang van de voorraad huurwoningen in de sociale sector 

Tabel 1: Ontwikkeling woningvoorraad (DAEB) Mooiland en Wonen Vierlingsbeek 
 

 Mooiland Wonen Vierlingsbeek 

Huidige woningvoorraad 
2.396 
(peildatum 31-12-2017) 

482 
(peildatum 31-12-2017) 

Sloop 0 0 

Verkocht in 2018 8 0 

Nieuwbouw (oplevering 2018/2019) 48 14 

Herstructurering 0 0 

Prognose omvang woningvoorraad 2.436 496 

  

Ambitie: 
We streven naar:  

1. Voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de primaire en secundaire doelgroep 
beschikbaar zijn in Boxmeer; 

2. Beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen voor de lage middeninkomens, ieder vanuit 
zijn eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden; 

3. Een divers woningaanbod in alle dorpen. 
 
Doelen: 

 Borgen van beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor de doelgroep; beter zicht 
krijgen op de slaagkansen van de verschillende doelgroepen; 

 Een toename van de sociale huurvoorraad om te voorzien in de verwachte groei van de 
doelgroep; 

 Aanvullende maatregelen uitwerken als de omvang van de sociale voorraad afneemt als 
gevolg van liberalisatie of verkoop; 

 Een divers woningaanbod voor diverse doelgroepen, zodat doorstroming wordt bevorderd.  

 Nieuwbouw van levensloopbestendige woningen; 

 Voldoende alternatieven beschikbaar hebben op de woningmarkt voor in ieder geval 
middeninkomens 

 

NB: Dit zijn doelen die we gezamenlijk nastreven bij deze afspraken. De 
verantwoordelijkheid en inzet van partijen bij de uitvoering hiervan verschilt. 



Kaderafspraak: 

2.1.1 Mooiland draagt zorg voor een toename van de omvang van de sociale huurvoorraad 
met 80 tot 100 woningen in de periode van 1-1-2019 tot 31-12-2026, passend bij de 
woningbehoefte. Daarnaast draagt Mooiland zorg voor compensatie van het aantal 
verkochte woningen (8 uit 2016, 8 uit 2017 en maximaal 10 in 2018). 

2.1.2 Wonen Vierlingsbeek zet zich in voor het in standhouden van het aantal sociale 
woningen en speelt in op de mogelijkheden die zich voordoen voor nieuwbouw en sluit 
daarbij aan op de behoefte. 

2.1.3 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek stellen jaarlijks een monitor op waarin in ieder geval 
de ontwikkeling van de voorraad, van het aantal huishoudens en de doelgroep en de 
slaagkansen van de doelgroep zijn opgenomen. Hierdoor kunnen we in de toekomst 
beter sturen op de beschikbaarheid van woningen voor verschillende (sub-) 
doelgroepen binnen de sociale doelgroep.  

 
Acties 2019: 

2.1.4 De uitkomst van de monitor (2.1.3) bespreken Mooiland en Wonen Vierlingsbeek in de 
werkgroep en het gezamenlijk bestuurlijk overleg. Deze monitor benutten we om 
(beter) te sturen op de beschikbaarheid van woningen. 

2.1.5 We maken een verdiepingsslag op de jaarlijkse monitor om daarmee een gezamenlijke 
visie te vormen op de behoefte aan sociale huurwoningen in de verschillende kleine 
kernen. Dit doen we door: 

a. Als gemeente de resultaten van het onderzoekstraject Wonen & Zorg voor senioren te 
delen met Mooiland (die deze gegevens kan gebruiken voor haar beleid en 
programma). 

b. Als gemeente en woningcorporatie deel te nemen aan een regionaal 
woonwensenonderzoek (vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch). Daarbij hanteren we een 
passende financiële verdeelsleutel. 

c. Als Mooiland de huidige vraagdruk op het niveau van de verschillende (kleine) kernen in 
beeld te brengen. 

2.1.6 De gemeente bespreekt in regionaal verband het beleidskader ‘gemeentelijk 
woonwagen- en standplaatsen beleid’ waarbij het inventariseren van de behoefte 
centraal staat. Mooiland en Wonen Vierlingsbeek sluiten bij dit verband bij aan. 

  



2.2 Nieuwbouw  
 
Kaderafspraken: 

2.2.1 De gemeente zet zich in voor de huisvesting van middeninkomens door het bevorderen 
van dure huurwoningen1, goedkope en middel dure koopwoningen in het 
woningbouwprogramma.  

2.2.2 Mooiland richt zich nadrukkelijk op het realiseren van huisvesting van de primaire en 
secundaire doelgroep (inkomens tot € 38.035, peildatum 2019) en lage 
middeninkomens (inkomens tot en met € 42.436, prijspeil 2019).  

2.2.3 Wonen Vierlingsbeek richt zich alleen op DAEB-activiteiten. Zij hanteert bij nieuwbouw 
het uitgangspunt om te voorzien in de lokale behoefte. Wonen Vierlingsbeek zet vooral 
in op de nieuwbouw van levensloopbestendige woningen en woningen voor starters. 
Nieuwbouw wordt door Wonen Vierlingsbeek gerealiseerd onder voorbehoud dat de 
behoefte wordt aangetoond. De dorpsraden en (eventueel per kern opgerichte) 
werkgroepen ‘wonen en zorg’ hebben een belangrijke rol bij het aantonen van de 
behoefte. 

2.2.4 We bekijken per project met elkaar wat nodig en mogelijk is om de nieuwbouw te 
bevorderen. De gemeente gaat uit van maatwerk bij projecten bij het bepalen van 
grondprijzen; ook in de kleine kernen (i.p.v. een standaard korting). 

2.2.5 We bepalen per nieuwbouw welke sturingsmaatregelen we inzetten om bij te sturen op 
slaagkansen. Bijvoorbeeld om doorstroming te bevorderen of doelgroepen voorrang te 
geven. 

  
Acties 2019: 

2.2.6 De gemeente neemt het initiatief om een gezamenlijke werkgroep van gemeente en 
corporaties in te stellen met als opdracht om locaties te vinden. We leggen vast op 
welke plekken we tot 2026 sociale huurwoningen willen realiseren, wanneer, met welk 
programma en voor welke doelgroep. We willen daarbij een optimale balans bereiken 
tussen locatie, kwaliteit, financiën en haalbaarheid. 

2.2.7 Partijen onderzoeken gezamenlijk potentiële (her-)ontwikkelingslocaties voor de 
realisatie van nieuwbouw. Hiertoe is een lijst opgesteld en in bewerking waarop deze 
potentiële (her-) ontwikkelingslocaties zijn opgenomen. In verband met o.a. de 
ontwikkelstadia, vertrouwelijkheid en privacyaspecten betreft dit een separate en 
dynamische lijst die uitsluitend intern vertrouwelijk wordt gedeeld, besproken en 
uitgewerkt. 

  

                                                
1 Huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. 



2.3 Onttrekken van woningen aan de voorraad (verkoop, sloop en liberalisatie) 
 
Kaderafspraken: 

2.3.1 Verkoop en liberalisatie kunnen ingezet worden als instrumenten om te voorzien in 
specifieke behoeftes op de woningmarkt, bijvoorbeeld in het bedienen van (lagere) 
middeninkomens. Verkoop en liberalisatie van woningen moet voldoende 
gecompenseerd worden door nieuwbouw, zodat de sociale huurvoorraad kan groeien 
zoals beoogd in 2.1.1.  

2.3.2 Mooiland stopt in principe tijdelijk met de verkoop van individuele sociale 
huurwoningen. Dit om de huidige druk op de woningmarkt op te vangen. Mooiland 
heeft geen financiële reden om huurwoningen te verkopen, maar wil op termijn wel 
niet-passende producten afstoten. 

 
Acties 2019: 

2.3.3 Wonen Vierlingsbeek verwacht gemiddeld 1 woning (per jaar) te verkopen. 
 

2.4 Woonruimteverdeling en beschikbaarheid 
 
Kaderafspraken:  

2.4.1 Mooiland wijst 80% van de woningen toe op basis van inschrijftijd en 20% via loting. 
Woningen die Mooiland op deze manieren niet kan verhuren, biedt Mooiland aan via 
‘direct te huur’. Ook wijst Mooiland woningen toe aan mensen in bijzondere situaties. 

2.4.2 Wonen Vierlingsbeek wijst vrijgekomen woningen toe aan de hand van een eigen 
wachtlijst. De woningen worden in principe toegewezen op basis van inschrijftijd. 
Zittende huurders die zich bij Wonen Vierlingsbeek inschrijven krijgen woonduur als 
inschrijftijd toegekend. Wonen Vierlingsbeek kent alleen een vastgestelde 
urgentieregeling voor medische indicatie. 

2.4.3 Mooiland wijst minimaal 80% toe aan de primaire en secundaire doelgroep (inkomen 
maximaal € 38.035). En maximaal 10% van het woningaanbod aan lage 
middeninkomens (inkomen tot € 42.436). Huishoudens met een inkomen vanaf 
€42.436 komen bij Mooiland in principe niet in aanmerking voor een sociale 
huurwoning, tenzij er sprake is van een zeer bijzondere én urgente woningvraag. 

2.4.4 Wonen Vierlingsbeek voert het passend toewijzen uit conform wetgeving. Gezien het 
geringe aantal mutaties (ca. 25 per jaar) zijn uitzonderingen op het passend toewijzen 
slechts in een enkel geval mogelijk. 

2.4.5 De gemeente verdeeld de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders over 
Mooiland en Wonen Vierlingsbeek naar rato van de omvang van het bezit aan sociale 
huurwoningen. 

 
Actie 2019: 

2.4.6 Mooiland geeft jongeren tot 23 jaar voorrang bij het woningaanbod tot de 
kwaliteitskortingsgrens (€ 424,44). Ook Wonen Vierlingsbeek geeft als pilot voorrang 
aan jongeren tot 23 jaar. Zij monitoren het effect hiervan en besluiten in 2019 of ze 
deze voorrang omzetten tot beleid. 



3 Betaalbaarheid 
 

In onderstaande tabellen staat een overzicht van de huurwoningen van Mooiland en Wonen 
Vierlingsbeek in Boxmeer op basis van de actuele huren.  
 
Tabel 3: Verdeling woningvoorraad Mooiland naar huurprijs 

 
Tabel 4: Verdeling woningvoorraad Wonen Vierlingsbeek naar huurprijs 

Voorraad huurwoningen per 31 augustus 2018 

Categorie <  € 417,34 <  € 597,30 <  € 640,14 <  € 710,68 >  € 710,68  Totaal 

Eengezinswoningen 1 200 31 14 1 247 
HAT-woningen 50 10 0 0 0 60 
3 kamer bovenwoning 1 24 1 2 0 28 
Seniorenwoningen 6 119 18 4 0 147 

Totaal per 31-08-2018 58 353 50 20 1 482 
  

Huurprijs en betaalbaarheid Gemeente Boxmeer (In totaal 2.396 eenheden) 

Categorieën passendheidstoets 
(subsidiabele huur / prijspeil ‘18): 

Actuele huur  
per 01-07-‘18 

Streefhuur 
per 1-07-‘18 

Streefhuur in NOB + 
Gennep (excl. Den Bosch) 

t/m 417,34 12,9% 10,4% 8% 

417,35 t/m 597,30 63,8% 60,0% 63% 

597,31 t/m 640,14 11,4% 10,9% 13% 

640,15 t/m 710,68 8,3% 17,5% 15% 

>710,69 3,7% 1,2% 1% 

Ambitie: Voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep.  
 
Doelen: 

 Een evenwichtige opbouw van de sociale woningvoorraad naar prijsklassen en een 
evenwichtig huurprijsbeleid. 

 Betaalbare woningen dienen zoveel mogelijk beschikbaar te blijven voor de primaire en 
secundaire doelgroep (inkomensafhankelijke huurverhoging is legitiem). 

 



3.1 Huurbeleid  
 
Kaderafspraken:  

3.1.1 Mooiland streeft ernaar, voor nu en de toekomst, minimaal 80% van de 
woningportefeuille toegankelijk te houden voor de primaire doelgroep 
(huurtoeslaggerechtigden). Daarvan houdt Mooiland minimaal 68% onder de € 607,46 
en minimaal 10% tussen € 607,46 en € 651,03 en maximaal 15% tussen € 651,03 en 
€720,42 (prijspeil 2019). 

3.1.2 Mooiland stelt in overleg met haar huurderskoepel de jaarlijkse huurverhoging vast 
binnen de kaders die de Minister van Wonen daarvoor stelt. Vanaf 2018 past Mooiland 
de huursombenadering (onderdeel van de Wet Doorstroming Huurmarkt) toe. Het doel 
van deze huursombenadering is een eerlijkere prijs-kwaliteitverhouding. 

3.1.3 Wonen Vierlingsbeek streeft ernaar dat 90% van de voorraad een huurprijs onder        € 
651,03 heeft en dat 80% van de voorraad een huurprijs onder de € 607,46 heeft 
(prijspeil 2019). 

3.1.4 Wonen Vierlingsbeek hanteert een gematigde huurverhoging in 2019. Wonen 
Vierlingsbeek maakt vooralsnog geen gebruik meer van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. De gematigde huurverhoging is in principe voor alle woningen onder de 
huurtoeslaggrens (€ 720,42). In overleg met het huurderspanel wordt het 
huurprijsbeleid in relatie tot het strategisch voorraadbeleid uitgewerkt. Nu gaat Wonen 
Vierlingsbeek uit van 67% van maximaal redelijk. Op het moment dat de nieuwe 
woningwaardering geheel is verwerkt, gaat Wonen Vierlingsbeek in het nieuwe beleid 
differentiëren. 

3.2 Voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen  
 

Kaderafspraken: 

3.2.1 Met het minimabeleid biedt de gemeente een vangnet voor de meest kwetsbare 
inwoners ter bestrijding van armoede. Hiermee wordt beoogd de participatie en 
zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen. Bij financiële problemen of schulden 
krijgen inwoners ondersteuning op maat waarbij de aandacht ook uitgaat naar de 
psycho-sociale omstandigheden en gezinssituatie. Preventie en vroegsignalering zijn 
belangrijke instrumenten om te voorkomen dat problemen groter worden. 
Ketenpartners, waaronder verhuurders, vervullen een belangrijke functie bij het vroeg 
signaleren van problemen en doorverwijzing naar de gemeente. 

3.2.2 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek continueren de samenwerking met de 
gemeente/Plangroep bij het voorkomen van onoverkomelijke huurachterstanden bij 
huurders.  

3.2.3 Mooiland zoekt in een vroeg stadium telefonisch contact met de huurder zodra blijkt 
dat deze niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. Daarnaast bezoekt Mooiland 
huurders met een huurachterstand langer dan twee maanden persoonlijk. 

3.2.4 Mooiland zet in op begeleiding van huurders in het kader van het laatste kans beleid. 
Het Laatste kans beleid is gericht op: 

 Mensen die hun woning zijn uitgezet en vervolgens opnieuw een beroep doen op de 
woningmarkt in de gemeente (nieuwe huurders); 

 Problematische huurders die een ultieme kans geboden wordt om uitzetting te voorkomen 
via een zogenaamd ‘laatste kans contact’ (zittende huurders). 



4 Kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad 
 

4.1 Eventuele kwaliteitseisen bij nieuwbouw en renovatie 
 
Kaderafspraken: 

4.1.1 De gemeente, Mooiland en Wonen Vierlingsbeek verkennen de mogelijkheden om 
concepten zoals nul op de meter woningen ook in de sociale huurvoorraad toe te 
passen. Uiteraard moet de haalbaarheid hiervan in de sociale huur afgewogen worden 
in relatie tot andere wensen, zoals levensloopbestendigheid en betaalbaarheid. Per 
project wordt bezien met de betrokken partijen wat de mogelijkheden zijn. 

4.1.2 In het Land van Cuijk wordt gewerkt aan een nieuw regionaal convenant duurzaam 
bouwen. In dit convenant staan drie ambities centraal: CO2 en energieneutraal 
bouwen, circulair bouwen en flexibel en levensloopbestendig bouwen. Gemeenten en 
Mooiland vinden het belangrijk dat hier vaart mee wordt gemaakt. De gemeente en 
Mooiland spannen zich daarom in om dit convenant rond te krijgen.  

4.1.3 Bij nieuwbouw en herstructurering realiseert Mooiland deze BENG (Bijna 
Energieneutraal Gebouw). 

  

Ambitie: 

 Een kwalitatief goed woningaanbod; 

 Verduurzaming van de woningvoorraad en specifiek een CO2 neutrale sociale huurvoorraad 
in 2050, zowel om energielasten voor bewoners te verlagen, het wooncomfort te 
verbeteren en om CO2 uitstoot te reduceren.  

 
Doelen:  

 Slimme oplossingen ontwikkelen om te komen tot een CO2 neutrale sociale huurvoorraad, 
waarbij ook gekeken wordt naar oplossingen die het niveau van individuele 
woningaanpassing overstijgen, zoals warmtebronnen etc. De corporatie gaan daarvoor 
werken met een routekaart. 

 De corporatie heeft een actieve rol in het aanpassen en geschikt maken van de bestaande 
woningvoorraad daar waar mogelijk. 

 De energiebesparing bij verduurzaming zo veel mogelijk laten terug vloeien naar de 
huurder. 

 Bij verduurzaming prioriteit geven aan de woningen met slechtere energielabels. 

 Onderzoeken van mogelijkheden (bijna) ‘nul op de meter’ bij nieuwbouw, hierbij wel de 
haalbaarheid afwegend tegen doelen voor betaalbaarheid en levensloopbestendigheid.  

 



4.2 Verbetering energieprestaties bestaande voorraad huursector  
 
Kaderafspraken:  

4.2.1 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek hebben elk een eigen ‘routekaart CO2-neutraal 
2050’ om inzicht te geven in de langetermijnstrategie en een overzicht van de mix van 
maatregelen die daarvoor nodig is. We zijn er ons van bewust dat we dit niet alleen 
kunnen en zetten ons samen met de gemeente in om deze ambities te realiseren. 

4.2.2 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek geven bij verduurzaming prioriteit aan de woningen 
met de slechte labels. Vertrekpunt is dat corporaties het beschikbare 
investeringsbudget vooral dáár inzetten waar het meeste rendement oplevert. 

4.2.3 Mooiland brengt alle sociale huurwoningen naar minimaal label B in 2026. Maar richt 
zich steeds meer op het bereiken van de doelstellingen uit de ‘Aedes routekaart’. 
Daarbij is een doelmatige investering in het bereiken van basiskwaliteit* belangrijker 
dan sturen op energielabels. Daar waar Mooiland aan de slag gaat met verduurzamen, 
verbetert Mooiland (waar mogelijk) ook de toegankelijkheid van de woning.  

4.2.4 Wonen Vierlingsbeek ontwikkelt energiebeleid met als doelstelling te kunnen voldoen 
aan de landelijke energieafspraken om gemiddeld label B te realiseren in 2021. Deze 
doelstelling is behaald aangezien het woningbezit op gemiddeld energielabel B zit. 

 
Acties 2019: 

4.2.5 Mooiland voert onderstaand investeringsprogramma uit (zie tabel). De daadwerkelijke 
realisatie is afhankelijk van meerdere factoren zoals een langere voorbereidingstijd 
vanwege flora en fauna, huurdersdeelname en capaciteit. 

 
Tabel 5: Investeringsprogramma Mooiland in de gemeente Boxmeer 
*Basiskwaliteit = zonder huurverhoging: isoleren, ventileren, cv-installatie op orde en 

zonnepanelen aanbrengen. 
Opgave tot 2026 in de gemeente Boxmeer 1.328 

Investerings- en uitvoeringsprogramma  Oplevering 

Programma plaats Straat 2018 2019 2020 

Basis renovatie 

(basiskwaliteit) 

BOXMEER Jozef Israelsstraat, Rembrandt van 
Rijnstraat 

5    

Basis renovatie 
(basiskwaliteit) 

BOXMEER Exportstraat, Graafseweg, Sint 
Anthonisweg, Wim de Korverstraat 

   21 

Basis renovatie 

(basiskwaliteit) 

BOXMEER Exportstraat, Sint Anthonisweg    5 

Basis renovatie 

(basiskwaliteit) 

BOXMEER Exportstraat, Graafseweg, Sint 
Anthonisweg, Wim de Korverstraat 

   7 

Basis renovatie 

(basiskwaliteit) 

 BOXMEER Exportstraat, Sint Anthonisweg    15 

 Totaal     5  48 



4.2.6 Mooiland onderzoekt welke maatregelen er bij renovaties mogelijk zijn om aardgasloze 
woningen of aardgasloos koken, klimaatadaptatie, circulariteit, afkoppelen HWA’s 
(hemelwaterafvoer) en biodiversiteit vorm te geven. Waar mogelijk past Mooiland dit 
toe. 

4.2.7 Wonen Vierlingsbeek realiseert onder andere de volgende projecten met betrekking tot 
planmatig onderhoud (onder voorbehoud van vaststelling van de meerjarenbegroting, 
daadwerkelijke bedragen kunnen afwijken): 

 

Tabel 6: Investeringsprogramma Wonen Vierlingsbeek in de gemeente Boxmeer 

   

CV vervanging 66.689,85 39 CV ketels in diverse complexen (cyclus 

18 jaar) 

Keukens 142.925,20 De complexen 25,41 en 98 

Toilet en badkamer 32.065,00 De complexen 6 en 18) 

Schilderwerk 73.791,26 Diverse complexen 

Daken en dakkapellen e.d. 18.204,45 Complexen 21 

Gevels en puien en deuren 69.683,80 Complexen 9 

Overig 142.851.93 O.a. periodiek onderhoud CV. /mech. 

Ventilatie  

Totaal Planmatig Onderhoud € 

546.211,49 

 

4.2.8 De medewerkers van de gemeente en Mooiland, die betrokken zijn bij duurzaamheid, 
stemmen de werkzaamheden in gezamenlijk overleg af. 

4.3 Overige acties, bewustwording en communicatie 
Kaderafspraak:  

4.3.1 Verduurzaming van sociale huurwoningen moet leiden tot minimaal gelijkblijvende of 
lagere kosten voor de huurder, onder voorbehoud van negatieve invloeden door het 
eigen stookgedrag van de huurder (zie ook 4.3.2). De woningcorporaties maken 
afspraken met de eigen huurdersorganisatie over de wijze waarop zij dit invullen. 

4.3.2 Mooiland sluit zich (meer) aan bij het traject ‘Klimaatbestendig Land van Cuijk’, waarbij 
op allerlei terreinen wordt geïnvesteerd aan het klimaatbestendig maken van het Land 
van Cuijk. Het streven is om een nieuwe intentieverklaring mede te ondertekenen. De 
gemeente Boxmeer en Mooiland kijken samen hoe de intentieverklaring concreet in te 
vullen, waarbij Mooiland zich focust op die zaken die de kerntaken (en aanverwante 
zaken) raken. 

4.3.3 Mooiland en de gemeente trekken, waar mogelijk, gezamenlijk op bij de communicatie 
rondom het verduurzamen van de woningvoorraad en de woonomgeving. Mooiland 
mag gebruik maken en meeliften op de campagne ‘Wij gaan voor groen’. ‘Wij gaan voor 
groen’ is door de gemeente Boxmeer in het leven geroepen om inwoners, organisaties 
en ondernemers van de gemeente Boxmeer te informeren maar vooral ook te 
stimuleren om wat ‘groener’ te gaan leven.  

 
Acties 2019: 

4.3.4 De gemeente is bereid om ook in de communicatie van Mooiland een actieve bijdrage 
te leveren in het aangeven van bijvoorbeeld het nut van energiebesparing, 
energiebesparende maatregelen en duurzaamheid in het algemeen. 

 



5 Wonen met zorg en welzijn 

5.1 Samenwerking rond wonen, zorg en welzijn 
 

Kaderafspraken: 

5.1.1 De gemeente wil de samenwerking tussen wonen, zorg en welzijnsorganisaties 
versterken. De opgave zit zowel in de stenen, als ook in de samenhang met zorg, 
ondersteuning/ welzijn en inkomen. Deze samenhang is een aandachtspunt. Dat zit 
zowel in het anders omgaan met het vastgoed, als in het verbeteren van de afstemming 
en samenwerking tussen organisaties/ professionals, de behoefte van de klant meer 
centraal stellen en in het inzicht geven in elkaars informatie.  

5.1.2 De gemeente heeft de regierol bij strategische samenwerking tussen zorg- en 
welzijnsorganisaties en woningcorporaties. In het bijzonder waar het gaat om het 
signaleren van opgaven, kansen en de visie daar op. Zorg- en welzijnspartijen werken in 
concrete projecten samen met de woningcorporaties, vooral waar het gaat om 
huisvestingsvormen specifiek gericht op bepaalde doelgroepen (onder voorwaarde dat 
het een duurzame huisvestingsvorm betreft zodat de woningen op termijn ook voor 
andere doelgroepen geschikt zijn). 

5.1.3 De gemeente, Mooiland en bewonersraad Boxmeer werken samen bij signalering en 
aanpak van sociale problemen bij huurders. Mooiland benut hiervoor de verschillende 
contactmomenten. Deze samenwerking vindt o.a. plaats in de volgende netwerken: 

Naam netwerk Soort netwerk / thema’s Partners, naast Mooiland, binnen netwerk 

Zorgmijdersoverleg Casuïstiek bespreken van 
zorgwekkende situaties waarbij geen 
hulpverlenende instanties betrokken 
zijn. 

Politie Brabant Noord, Sociom, GGD, GGZ, 
Novadic-Kentron, gemeente en Wonen 
Vierlingsbeek. 

(Andere deelnemers op verzoek) 

Buurtbemiddeling Aanmeldingen, evaluatie en 
eventueel casuïstiek. 

Sociom, politie, gemeente. 

Ambitie: 

 In de gemeente Boxmeer kunnen mensen zo lang en goed mogelijk zelfstandig blijven 
of gaan wonen, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben.  

 

Doelen: 

 Het mogelijk maken van aanpassing van bestaande woningen voor mensen met een 
zorgbehoefte of zorgen dat zij binnen afzienbare tijd kunnen verhuizen naar een 
geschikte woning. 

 Voldoende aangepaste en aan te passen woningen in de gemeente Boxmeer. Daarbij is 
het belangrijk dat mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen, zodat zij van hun sociale netwerk gebruik kunnen blijven maken.  

 Een goed zorg- en welzijnsaanbod dicht bij de burgers, zodat kwetsbare burgers een 
basis hebben om op terug te kunnen vallen. Samenwerking tussen alle velden van de 
leefwereld van de burger is daarom noodzakelijk. Passende huisvesting is een 
belangrijke voorwaarde voor zelfstandig (blijven) wonen.  



COA Afstemmen over plaatsen COA-
kandidaten. 

Sociom, vluchtelingenwerk, gemeente en 
COA. 

Wijkgericht werken 
Boxmeer Noord 

De kern van wijkgericht werken is de 
vragen dicht bij de burger, met de 
burger en het eigen netwerk, 
vrijwilligers en de beroepskrachten 
van maatschappelijke organisaties te 
helpen beantwoorden en/of 
oplossen. Bijkomend doel is de 
verbetering van de leefbaarheid en 
sociale cohesie. 

Gemeente (SWOGB), Sociom, sociaal werk 
en maatschappelijk werk, 
wijkverpleegkundigen, 
thuiszorgorganisaties, St. Welzijn 
Ouderen, Unik, Mee, Wijk- en dorpsraden, 
bewonersraad Boxmeer, bewoners uit de 
wijken en dorpen. 

Project Samen 
Sterker 

Centrale problematiek is armoede- en 
schuldenproblematiek bij de 
inwoners van Boxmeer: voorkomen 
en oplossen. Het project Samen 
Sterker kent 4 kernbegrippen: 

- Integraal werken: vinden, 
verbinden en 
defragmenteren 

- Vroegsignalering, preventie 
en oplossingsgericht, 

- Groepswerk en individueel 
maatwerk 

- Vrijwilliger inzet en 
professionele inzet. 

O.a. Wonen Vierlingsbeek, Sociaal 
Raadslieden van Sociom, Mee, Pantein, 
PLANgroep (schuldhulpverlening), 
Voedselbank, Stichting Leergeld, 
Bibliotheek, gemeente, GGZ, Centrum 
Jeugd en Gezin, Indigo, Ons Thuus, 
Rabobank Stichting doejemee. 

Ons Thuus Gericht op versterken van eigen 
kracht. Samen met buurtgenoten de 
wijk of buurt mooier en sterker 
maken. 

 

 

5.2 Levensloopbestendig wonen 
 
Kaderafspraken:  

5.2.1 Vertrekpunt is dat zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag in hun eigen omgeving 
kunnen blijven wonen en hun sociale netwerk behouden.  

A. Mooiland biedt gratis ‘ pluspunten’ aan om aanpassingen in de woning mogelijk te 
maken waardoor een huurder langer zelfstandig thuis kan wonen. 

B. De gemeente biedt een ‘blijvers lening’ (gemeentelijk krediet) aan voor senioren met 
een eigen woning of huurwoning. 

C. De gemeente beoordeelt verzoeken voor woningaanpassing o.a. op basis van omvang 
en complexiteit van de benodigde aanpassing in relatie tot eventuele alternatieve 
huisvesting. Eventueel betrekt de gemeente de betreffende woningcorporatie bij de 
verkenning van mogelijke oplossingen in de huisvesting. 

  



5.2.2 Wanneer (nieuwbouw)woningen bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen, zoals 
senioren, zorgvragers of rolstoelgebruikers, maakt de betreffende woningcorporatie 
vooraf duidelijke afspraken met de gemeente over wat dat betekent aan eventuele 
extra eisen aan de woning of het complex. In het geval van rolstoelgebruikers betrekt 
de corporatie ook de eindgebruikers. 

5.2.3 Mooiland stelt (nultreden)woningen die geschikt zijn voor senioren, al dan niet met een 
zorgvraag, ook beschikbaar voor de doelgroep. Hiervoor gebruikt Mooiland bij reguliere 
nultredenwoningen het label ‘voorrang 60+’. En bij woningen dicht in de buurt van een 
zorginstelling gebruikt Mooiland het label ‘seniorenplus’ (indicatie 24-uurs zorg met 
Volledig Pakket Thuis).  

 

5.3 Huisvesting specifieke doelgroepen 
 

Kaderafspraken: 

5.3.1 Mooiland verhuurt diverse woningen aan mensen die begeleiding krijgen vanuit 
welzijns- of zorgaanbieders. Deze woningen zijn niet specifiek gelabeld voor bepaalde 
doelgroepen.  

5.3.2 Mooiland wijst maximaal 20 woningen (over het kerngebied) toe aan mensen die in het 
laatste traject zitten van begeleid zelfstandig wonen. Deze mensen stromen door naar 
een eigen zelfstandige woning (met min. Nog 1 jaar begeleiding). Dit betreft ook 
starters op de zelfstandige woonmarkt, bijvoorbeeld vanwege bijvoorbeeld crisis in de 
thuissituatie of mogelijke crisissituaties. Als er echter een tekort ontstaat en de 20 
toewijzingen niet voldoende zijn, behoort verruimen van het aantal woningen tot de 
mogelijkheden. 

5.3.3 Het eerste initiatief voor extra huisvesting voor specifieke doelgroepen (mede als 
gevolg van extramuralisering), buitenom de reguliere sociale huurvoorraad, ligt bij 
zorgorganisaties en/of gemeente. De woningcorporaties zijn bereid huisvesting voor 
bijzondere doelgroepen te realiseren, onder voorwaarde dat het een duurzame 
huisvestingsvorm betreft. Dat wil zeggen dat de woningen op termijn ook voor andere 
doelgroepen geschikt zijn, waardoor het risico van de tijdelijkheid van de behoefte en 
het risico van de investering worden beperkt. Het gaat vooral om 
huisvestingsmogelijkheden of woonvormen met een vorm van begeleiding voor 
bijzondere doelgroepen.  

5.3.4 De gemeente Boxmeer ziet graag dat er concrete stappen worden gezet in de 
herontwikkeling van de locatie Madeleine. Mooiland staat open voor herontwikkeling 
van (een deel van) het terrein. Vanwege de hoge boekwaarde van het terrein is het 
voor Pantein op dit moment niet mogelijk om hier verdere stappen in te zetten. 

  



Acties 2019: 

5.3.5 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om met Pantein een plan te ontwikkelen 
(zowel stedenbouwkundig als financieel) voor de huisvesting van ouderen met een 
zorgvraag vanaf ZZP5 (zorgzwaartepakket). Mooiland denkt, als belangrijke 
volkshuisvestelijke partner, mee met de partijen. 

5.3.6 De gemeente neemt het initiatief om samen met corporaties, zorg- en 
welzijnsorganisaties inzicht te krijgen in de woonopgaven en –vragen van verschillende 
doelgroepen in relatie tot het huidige aanbod. Bijvoorbeeld om invulling te geven aan 
de oplosagenda (en beleidskader) Beschermd Wonen. Op basis van het inzicht in de 
vraag en het aanbod maken we een gezamenlijke planningsopgave voor Wonen met 
zorg. 

5.3.7 De gemeente organiseert een gesprek met GGZ en Dichterbij om hun woningbehoefte 
concreet te vertalen naar huisvestingsoplossingen. Mooiland is bereid om huisvesting te 
realiseren, onder voorwaarde dat een duurzame huisvestingsvorm betreft. 
Onderstaande is vertrekpunt voor het gesprek: 

 Indicatie behoefte GGZ: 16 geclusterde sociale huurwoningen in Boxmeer. 

 Indicatie behoefte Dichterbij: 16 geclusterde sociale huurwoningen in Boxmeer. 

5.3.8 De gemeente en Mooiland geven uitvoer aan de pilot ‘wonen, zorg en welzijn’ samen 
met zorgaanbieders MEE, GGZ, Labyrinth, Aksent en Unik. Het gaat om geclusterde 
huisvesting voor jongeren tussen 18-23 jaar met een ondersteunings- zorgvraag. De 
betrokken zorgpartijen zorgen voor een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. 

A. De gemeente stelt een projectplan op. Daarin staat de visie en resultaten van de 
pilot beschreven. 

 

B. Mooiland plaatst vijf tijdelijke woningen voor de duur van maximaal tien jaar. Het 
individuele trainingsaanbod wordt in principe voor maximaal 2 jaar aangeboden 
waarna doorstroming naar reguliere huisvesting kan plaatsvinden (zie ook 5.3.2).



6 Leefbaarheid 
 

6.1 Leefbaarheid, rollen en verantwoordelijkheid van partijen 
 
Kaderafspraken: 

6.1.1 Mooiland pakt opgaven op het gebied van leefbaarheid in de directe omgeving van haar 
huurders aan. De bewonersraad en huurders hebben een actieve rol bij het signaleren 
van opgaven en kansen en het aandragen daarvan. Mooiland maakt geen lange termijn 
plannen, maar zet instrumenten probleem- en vraag gestuurd in. Enkele instrumenten 
die Mooiland jaarlijks inzet: 

 

6.1.2 Mooiland blijft inzetten op leefbaarheid. En heeft hiervoor voldoende budget 
beschikbaar. Daarbij borgen we een redelijke spreiding van financiële middelen over 
het hele werkgebied. Voor goede leefbaarheidsinitiatieven, passend binnen de 
wettelijke mogelijkheden, staat Mooiland altijd open. Wanneer de gemeente, de 
Bewonersraad en Mooiland gezamenlijk een grote opgave signaleren, houdt Mooiland 
daar rekening mee in het bepalen van het budget in de begroting voor het volgende 
jaar. 

  

Buurtbemiddeling Inzet van getrainde vrijwilligers bij overlastsituaties. 

Laatste kans 
beleid 

Onder voorwaarden bieden van (continuering) huisvesting in problematische situaties 
gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. 

Ambulante 
woonbegeleiding 

Inzet Verdihuis bij een multi-probleem casus door financiële en psychosociale 
ondersteuning te bieden om de situatie zo maximaal mogelijk te normaliseren. 

Woonopvang 
(Stationsweg) 

Bieden van een tijdelijke huisvestingssituatie met professionele begeleiding in acute 
woon- of samenlevingssituaties. Deze woonopvang is gesitueerd in de gemeente 
Boxmeer maar toegankelijk voor alle huurders uit onze woningmarktregio. 

Ambitie: 

 Een prettige en veilige woonomgeving, waarin bewoners elkaar blijven ontmoeten en 
de betrokkenheid met de eigen omgeving wordt vergroot.  

 
Doelen: 

 Goede afweging en afstemming van investeringen in de woonomgeving en 
leefbaarheid. 

 Samenwerken met alle partijen om de leefbaarheid en veiligheid bij kwetsbare plekken 
te verbeteren.  

 De corporaties hebben een actieve rol bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid 
(bijvoorbeeld door het aanbrengen van achterpad verlichting) waar het gaat om 
huurwoningen en hun bewoners.  

 



6.1.3 Wonen Vierlingsbeek besteedt jaarlijks ongeveer € 20.000 aan leefbaarheid (gemiddeld 
circa € 40 a € 45 per woning per jaar), waaronder investeringen in onderhoud, politie 
keurmerk veilig wonen en gemeenschappelijk groen. In overleg met het huurderspanel 
wordt bekeken welke projecten hiermee ondersteund kunnen worden. 

6.1.4 Wonen Vierlingsbeek blijft zich inzetten voor het in stand houden van voorzieningen en 
ondersteuning van belangrijke activiteiten in de kleine kernen. Dit is essentieel voor het 
bieden van een aantrekkelijke leefomgeving en toekomstige verhuurbaarheid van het 
bezit. Voor de leefbaarheidsuitgaven geldt o.a. als uitgangspunt dat in overleg met 
gemeente en de dorpsraden gekeken wordt wat een bijdrage levert aan de 
leefbaarheid in de kleine kernen. 

6.1.5 De gemeente en Mooiland bevorderen een schone en veilige woonomgeving en wijzen 
huurders op hun rechten en plichten. Dit komt ten goede komt van de onderlinge 
verstandhouding en daarmee de leefbaarheid. 

6.2 Gebiedsgericht werken  
 
Kaderafspraak: 

6.2.1 Mooiland stelt de komende jaren wijkgerichte actieplannen op voor de grotere kernen 
of wijken in de gemeente Boxmeer. Het eindproduct is een verzameling van 
maatregelen en activiteiten die, vooral met het oog op leefbaarheid, ingezet gaan 
worden in de wijk. Partners zoals de Bewonersraad Boxmeer, gemeente, politie, 
maatschappelijk werk en opbouwwerk zorgen voor input. Het wijkgerichte actieplan 
wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. De 
gemeente zet zich in om opvolging te geven aan acties. 

6.3 Burgerkracht, sociale cohesie en ontmoeting 
 

Kaderafspraken: 

6.3.1 Mooiland wilt zichtbaar aanwezig zijn in buurten en wijken. De wijkconsulent is de spin 
in het web en gaat duurzame relaties aan met huurders en maatschappelijke partners. 
De wijkconsulent zet in op eigen regie en stimuleert initiatieven waarbij ontmoetingen 
tussen bewoners het doel zijn. Waar nodig stemt de wijkconsulent dit met de gemeente 
af. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

 Inzetten van Jouw Buurtbus 

 Stimuleren van Burendag in wijken of kernen; 

 Huiskamerproject Jozef Israëlstraat; 

 Bewoners- en activiteitencommissies; 

 Sociale activiteiten voortvloeiend uit signalering sociaal wijknetwerk, wijk- en dorpsraden; 

 Gezamenlijke aanpak van ruimten in nabijheid van woningcomplexen (herinrichting, 
groenbeheer, binnentuinen); 

 Inzet van leefbaarheidsbudgetten voor eigen initiatieven bewoners (burgerkracht); 

 Bijdragen in inventaris van gemeenschappelijke ruimten waarvan activiteiten gericht zijn op 
bevordering van de sociale cohesie; 

 Bijdragen in activiteiten die gericht zijn op de integratie van allochtonen; 

 Bestedingen uit het Buurtcultuurfonds. 



7 Akkoordverklaring 
 

Aldus overeengekomen te Boxmeer op –datum-  

 

 

 
 

Namens het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Boxmeer 
De heer P.I.M.H. Stevens, wethouder Volkshuisvesting 

 
 

 
 

 
 

 

 

Namens Stichting Mooiland 

Mevrouw A.J.P.M. Wilbers, bestuurder 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Namens Stichting Bewonersraad Gemeente 
Boxmeer 

Mevrouw J.C. Lichteveld, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

 

Namens Wonen Vierlingsbeek  

De heer P.W.H.M. Verhoeven, directeur-bestuurder 
 
 
 
 

 
 
 

 Namens Huurderspanel Vierlingsbeek 
De heer S. Frederix 

 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

BIJLAGE 
 

Begrippen en definities 
 

Begrip Prijspeil 1/1/2019 Toelichting 

Basishuur: 

 huishoudens jonger dan 65 jaar 

 oudere alleenstaanden 

 oudere meerpersoonshuishoudens 

 

€ 228,62 

€ 226,80 

€ 224,99 

De huur die huurtoeslagontvangers 

minimaal zelf moeten betalen 

Kwaliteitskortingsgrens € 424,44 Als de feitelijke huur lager is dan deze 

kwaliteitskortingsgrens, dan krijgt de 

toeslagontvanger het hele bedrag 

tussen de persoonlijke basishuur en de 

feitelijke huur vergoed. 

Aftoppingsgrens:  

 1-2 persoonshuishoudens 

 3 en meer persoonshuishoudens 

 

€ 607,46 

€ 651,03 

Het deel van de huur waarboven geen of 

nog maar weinig huurtoeslag wordt 

verstrekt 

Liberalisatiegrens € 720,42 De grens voor de maximale huurprijs 

van sociale huurwoningen zoals 

vastgesteld door het Ministerie van BZK 

Sociale huurwoning  Een woning die bij aanvang van het 

huurcontract een huurprijs had onder 

de toen geldende liberalisatiegrens  

Sociale huurvoorraad  Het totaal van alle sociale huurwoningen 

Primaire doelgroep: 

 éénpersoonshuishouden <65 jaar 

 éénpersoonshuishoudens ≥ 65 jaar 

 meerpersoonshuishoudens < 65 jaar 

 meerpersoonshuishoudens ≥ 65 jaar 

Inkomensgrenzen:  

€ 22.700 

€ 22.675 

€ 30.825 

€ 30.800 

Huishoudens met een belastbaar 

jaarinkomen en vermogen onder de 

grens waarop men in aanmerking komt 

voor huurtoeslag 

Secundaire doelgroep  Huishoudens die niet tot de primaire 

doelgroep behoren met een belastbaar 

jaarinkomen tot € 38.035. 

Doelgroep van beleid  De primaire plus de secundaire 

doelgroep 

Lage middeninkomens € 38.035 - € 

42.436 

Huishoudens met een inkomen net 

boven de grens voor de secundaire 

doelgroep die wel nog in aanmerking 

kunnen komen voor een sociale 

huurwoning 
  



 

 

 

Begrip / afkorting 

 

 

 

Definitie 

Aedes Belangenvereniging van woningcorporaties  

BENG Bijna Energieneutraal Gebouw 

DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang. Dit zijn diensten die 

woningcorporaties kunnen aanbieden binnen hun kerntaak. Dit komt in 

feite overeen met niet-commerciële diensten. 

Energielabel Een energielabel is een etiket dat wordt gebruikt om het energieverbruik 

van een product aan te geven. A staat voor meest efficiënt en G voor 

minst efficiënt. 

Levensloopbestendige 

woning 

Een woning waarbij de belangrijkste ruimtes zich op dezelfde verdieping 

bevinden en die zonder trappen van buiten toegankelijk is, met voldoende 

ruimte voor het voortbewegen met een rollator. 

Liberalisatie van 

woningen 

Huurwoningen die een huur onder de liberalisatiegrens hadden en die na 

mutatie met een huur boven de liberalisatiegrens worden aangeboden. 

Daarmee komen deze woningen buiten de sociale huurvoorraad te 

vallen. 

Nul op de meter woning Een woning waarvan de in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis per 

saldo nul zijn of lager 

Planvoorraad 

woningbouw 

Woningen die in ruimtelijke plannen zijn opgenomen maar nog niet zijn 

gerealiseerd 

SVB Strategisch Voorraad Beleid: het meerjarig beleid van woningcorporaties 

voor de ontwikkeling van hun woningvoorraad 

Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Woningwet Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting zoals 

vastgesteld in de Eerste Kamer d.d. 17 maart 2015 en in werking tredend 

per 1 juli 2015 

Woonlasten Woonlasten in de ruime betekenis bestaan uit huur- of hypotheeklasten, 

energie, gas, water en gemeentelijke en waterschapslasten 

ZZP5 Zorgzwaartepakket 5, een indicatie gegeven door het CIZ voor 

‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’ 

 



 



 


