
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 8 december 2020
Onderwerp: prestatieafspraken gemeente - Woonveste - huurdersvereniging
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: collegebesluit
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 1

Aanleiding
Volgens de Woningwet draagt een corporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid bij aan de 
uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Voorwaarde daarvoor is dat de gemeente 
een volkshuisvestelijk beleid, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘woonvisie’, heeft vastgesteld. Op basis 
van de op 22 september 2020 vastgestelde woonvisie ‘tHuis in Heusden’ hebben we vanuit de 
gemeente in overleg met Stichting Woonveste en Huurdersvereniging Heusden prestatieafspraken 
voor 2021 gemaakt.  

Informatie
In de woonvisie 2020-2025  ‘tHuis in Heusden’, zijn thema’s benoemd op basis waarvan het wenselijk 
is afspraken met de woningcorporatie en de huurdersvereniging te maken. In het ‘Strategisch kader 
prestatieafspraken gemeente Heusden 2016-2020’1, dat de raad in 2016 heeft vastgesteld, staat hoe 
we dit doen.
Binnen dit kader hebben we voor 2021 prestatieafspraken gemaakt met Stichting Woonveste en de 
Huurdersvereniging Heusden. De thema’s waarover afspraken zijn gemaakt, zijn onder te verdelen in 
betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en participatie, sociaal domein en 
partners in wonen. Veel van de afspraken die zijn gemaakt, liggen in het verlengde van de afspraken 
zoals die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Zo willen we in 2021 de samenwerking op het gebied van 
wonen en zorg en de ontwikkelingen in de transitie beschermd wonen blijven voortzetten en aan de 
slag gaan met de resultaten van de evaluatie van 1 jaar deelname aan WoonService Regionaal. De 
prestatieafspraken 2021 zijn als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.

Bijlage(n):
 Prestatieafspraken 2021 Gemeente Heusden – Stichting Woonveste – Huurdersvereniging 

Heusden

1 Komend voorjaar zal dit strategisch kader in navolging van de nieuwe woonvisie worden geactualiseerd.
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Prestatieafspraken 2021 

Status: Definitief
Datum: 16 december 2020

Gemeente Heusden en Woonveste hebben op basis van de Woonvisie 2020-2025, “tHuis in  Heusden” en het Ondernemingsplan 2020-2024  
“Samen duurzaam (het) verschil maken” de prestatieafspraken 2021 opgesteld. 
De Huurdersvereniging Heusden is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze afspraken. Ingezet wordt op een gezamenlijk 
beleid, zodat de maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties effectiever en efficiënter kunnen worden gerealiseerd. 

In 2020 hebben gemeente Heusden, Schakelring en Woonveste een gezamenlijke visie opgesteld op ‘langer en beter thuis wonen voor 
ouderen in Heusden’ opgesteld. In 2021 wordt inhoud gegeven aan het stappenplan. 

Afkortingen: HVH: Huurdersvereniging Heusden; GH:Gemeente Heusden; WV: Woonveste; EH:Energiek Heusden; ZO:Zorgorganisaties
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1. Betaalbaarheid
Woonveste zorgt voor voldoende woningen in de diverse huurprijssegmenten en draagt bij aan beperking van woonlasten door woningen te verduurzamen. 

Woonveste zorgt ervoor dat vrijkomende woningen passend worden toegewezen (zie beschikbaarheid). Middels haar huurbeleid zorgt Woonveste voor een 
optimale betaalbaarheid en beschikbaarheid van haar woningen. Om de streefportefeuille te realiseren stuurt Woonveste bij toewijzing binnen haar 
woningvoorraad op huurprijssegmenten en is het nodig dat betaalbare, sociale woningen worden gebouwd.

Het Sociaal Huurakkoord is richtinggevend in het huurbeleid van Woonveste. De huursom is onderlegger voor de huurverhoging per 1 juli 2021 en zal 
gemiddeld niet hoger zijn dan de inflatie. Woonveste biedt maatwerk in situaties waarin de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen (bijvoorbeeld 
huurbevriezing, betalingsregeling).
Bij het verduurzamen van woningen worden energiebesparende voorzieningen aangebracht en daarmee houdt Woonveste oog voor de woonlasten van 
huurders.

Gemeente en Woonveste continueren de gezamenlijke inzet in schuldhulpverlening en preventie van schulden zoals vastgelegd in het gemeentelijk 
beleidsplan ‘Samen armoede en schulden aanpakken 2019-2022’. Woonveste zet in op het beperken van huurachterstanden en voorkomen van 
huisuitzetting op grond van huurschuld. Middels het programma ‘Vroeg erop af Heusden’ blijft Woonveste samenwerken met gemeente, Kredietbank en 
Farent om in geval van woonlasten- en schuldenproblematiek er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Door de Coronacrisis is ook extra aandacht voor financiële 
omstandigheden van huurders en zet Woonveste in op het bieden van maatwerk.

Gemeente en Woonveste hebben in 2020 gezamenlijk onderzoek gedaan naar woonlasten en bestedingsruimte van huurders in Heusden. De conclusie van 
dit onderzoek is dat de meeste huurders van Woonveste in gemeente Heusden hun woonlasten goed kunnen betalen. De huur- en woonquote liggen wat lager dan 
landelijk en de groep met een betaalrisico is kleiner of gelijk aan de groep in referentiegemeenten. Aandacht gaat met name uit naar de lagere inkomensgroepen. 
Woonveste streeft naar behoud van voldoende woningen voor de lagere inkomensgroepen en meer specifiek voor jonge alleenstaanden en eenoudergezinnen. Een 
lagere huur is dan niet altijd toereikend en hiervoor is ook inkomensondersteuning nodig op andere terreinen.
AFSPRAKEN 2021
Initiatiefnemer Hoe gaan we het doen Participant Gereed
Gemeente - Neemt initiatief tot evalueren van de pilot ‘Vroeg erop af Heusden’. WV, Farent, 

Kredietbank
3e tertiaal

Woonveste - Zal per 1 juli de gemiddelde huursom conform Sociaal Huurakkoord maximaal met inflatie  laten 
stijgen. 

- Gaat in bepaalde kernen een tweehuren beleid voeren.
- Onderzoekt meerwaarde van het keurmerk ‘Klantvriendelijk incasseren’.
- Organiseert voorlichting en instructie aan huurders over energiebesparend gedrag.

HVH

HVH

Mei 

3e tertiaal
Huurdersvereniging 
Heusden

- Beoordeelt het voorstel van de jaarlijkse huurverhoging 2021 en geeft gekwalificeerd advies.
- Informeert gemeente en Woonveste over armoedezaken en wijst huurders erop bij financiële 

problemen contact op te nemen met WV. 

WV
GH, WV

Mei
Ad hoc
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2. Beschikbaarheid
Gemeente, Woonveste en Huurdersvereniging Heusden vinden het van belang dat het aanbod aan huurwoningen voor de doelgroep van beleid in balans is 
met de vraag. Het doel is om de huurwoningvoorraad zodanig in te richten dat een evenwichtige slaagkans kan worden gerealiseerd voor de verschillende 
huurprijssegmenten. 

Huidig Coalitieakkoord 2018 t/m 2022
In het Coalitieakkoord Heusden. Samen. Doen! is de ambitie uitgesproken in de periode 2018- 2022 circa 1.200 woningen te realiseren waarvan minimaal 
300 in de sociale huursector (25%). In deze periode heeft Woonveste inmiddels 170 sociale huurwoningen gerealiseerd. Door enkele maanden vertraging is 
de verwachting dat begin 2022 nog 105 sociale huurwoningen bijkomen in o.a. Geerpark en V. Suppéstraat. Daarmee komt het totaal aantal sociale 
huurwoningen uit op 264.

Gerealiseerde en geplande oplevering nieuwbouw sociale huur 2019 t/m 2022
2019 2020 2021 2022 Totaal

Vlijmen
Geerpark 56 15 39 121
Grassen 18 18
V. Houtplein 50 50
Parklaan 10 10
V. Lennepstraat 15 15
Tijdelijke 
woningen

16 16

Elshout
De Gorssen 10 10
Drunen
Schoolstraat 15 15
V. Suppéstraat 20 20
Totaal 124 35 0 105 264

      
      
Het merendeel van woningen is in de kern Vlijmen gerealiseerd. Het College van B&W heeft de opdracht van de gemeenteraad meegekregen juist ook 
extra op Drunen te focussen. Voor de periode na 2022 zijn er wel enkele Drunense  locaties die mogelijk beschikbaar komen daarbij valt te denken aan o.a. 
de Bibliotheeklocatie en Voorste Venne Noord. Hierover worden met de nieuwe coalitie afspraken gemaakt. 

Woonvisie 2020
In september 2020 heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat minimaal 25% van de nieuw te realiseren 
woningen sociale huurwoningen zijn. Daarnaast heeft de provincie haar nieuwe bevolkingsprognoses gepubliceerd. Deze prognoses geven aan hoeveel 
woningen er in een bepaalde periode in de gemeente toegevoegd moeten worden. Voor de gemeente Heusden betekent dit dat er in de periode 2020 – 
2030 circa 2.300 woningen moeten worden toegevoegd. Voor de komende coalitieperiode (2023 t/m 2026) zijn in het gemeentelijk nieuwbouwprogramma 
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circa 860  nieuwbouwwoningen opgenomen. Dit betekent dat de opgave voor het aantal te realiseren sociale huurwoningen in deze periode circa 250  
bedraagt (25% van het aantal nieuwbouwwoningen aangevuld met de 36 woningen die in de huidige coalitieperiode niet zijn gerealiseerd).

Woningtype
Nieuwbouw moet bijdragen aan een betere match tussen vraag en aanbod. Dit betekent vooral een uitbreiding van woningen voor 1-2 persoons 
huishoudens en extra oog voor de vraag van senioren. Woonveste ontwikkelt woningen zoveel mogelijk in het betaalbare segment en op Nul-Op-de-
Meter(NOM) niveau. Ons nieuwbouwprogramma wordt per locatie bepaald op basis van zowel sociaal-maatschappelijke als financieel-technische 
afwegingen. 

Gemeente en Woonveste werken samen aan het realiseren van tijdelijke woningen om daarmee spoedzoekers te kunnen huisvesten. Een spoedzoeker is 
een woningzoekende die snel op zoek is naar een woning en die niet kan wachten op een toewijzing aan de hand van inschrijfduur en ook geen voorrang 
kan krijgen op basis van een regeling.

Woonveste zorgt ervoor dat mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur. Dit is de groep 
huishoudens met een belastbaar inkomen tot de grens waarop men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. Deze grens wordt jaarlijks opnieuw 
vastgesteld. Huishoudens met recht op huurtoeslag krijgen een woning toegewezen tot de aftoppingsgrenzen. Tenminste 95% van de 
huurtoeslaggerechtigden krijgt bij verhuur van een vrijkomende woning een betaalbare woning toegewezen(passend toewijzen).

Op basis van het Portefeuilleplan is de verkoopopgave voor totale woningvoorraad gericht op circa 10 woningen per jaar. De verkoop van voornamelijk 
eengezinswoningen wordt jaarlijks gemonitord. 

Woonveste is vanaf november 2019 aangesloten bij WoonService Regionaal in ’s-Hertogenbosch. Woningzoekenden in de regio kunnen bij één loket 
terecht. In overleg met de regiogemeenten, huurdersorganisaties en corporaties worden de wachttijden van woningzoekenden gemonitord en wordt 
deelgenomen aan werkgroepen die zich inspannen voor een optimale verdeling van sociale huurwoningen. De urgentieregeling wordt uitgevoerd volgens 
de Huisvestingsverordening van de gemeente. Deze eindigt eind december 2020 en de intentie is om bij de urgentieregeling van WoonService Regionaal 
aan te sluiten.  

Gemeente Heusden heeft een taakstelling tot het huisvesten van vergunninghouders. Zij organiseert de integratie, begeleiding en ondersteuning van 
vergunninghouders. De taakstelling voor het eerste half jaar 2021 bedraagt 35 vergunninghouders. Woonveste levert een actieve bijdrage aan de 
huisvesting en bewoning. Woningen voor vergunninghouders worden buiten WoonService Regionaal toegewezen(directe bemiddeling). Gemeente monitort 
de taakstelling en informeert relevante partijen over de voortgang. 

In de regio Hart van Brabant maken gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders afspraken over de uitstroom voorzieningen beschermd/begeleid 
wonen. Woonveste zorgt voor een goede balans tussen de belangen van regulier woningzoekenden en bemiddelingen voor bijzondere doelgroepen en/of 
maatwerk. Gemeente zorgt voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een zorgvraag.

Om wachttijden niet verder op te laten lopen en om voldoende balans in woningtypen te bieden is het nodig dat voldoende sociale huurwoningen worden 
gebouwd. 

AFSPRAKEN 2021
Initiatiefnemer Hoe gaan we dat doen Participant Gereed
Gemeente - Blijft zich inzetten om locaties aan te dragen waar sociale huurwoningen kunnen worden 

gerealiseerd. Voor de periode na 2022 wordt o.a. gedacht aan de locaties; de Grassen, 
Geerpark, Vlijmense Dijk en de Pastoor Smuldersstraat in Vlijmen. De bibliotheeklocatie en de 
Voorste Venne Noord in Drunen, Heverslo in Oudheusden en de Haarstek in Haarsteeg.

WV Continue
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- Dringt bij projectontwikkelaars aan op bouw van sociale huurwoningen en is bereid in 
voorkomende gevallen een financiële bijdrage te leveren. 

- Stelt voorwaarden aan projectontwikkelaars in het ontwikkelen van goedkope koopwoningen. Dit 
als middel voor doorstroming vanuit de sociale huur. 

- Onderzoekt en ondersteunt particuliere initiatieven om huisvesting van bijzondere doelgroepen 
te realiseren. 

- Stuurt op lokaal draagvlak van regionale afspraken ‘Weer thuis’ over huisvesting van bijzondere 
doelgroepen en uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

- Gaat met WV in gesprek over een evenredige verdeling van uitstromers ‘Weer thuis’ en 
onderzoekt wat haalbaar is in gemeente Heusden. Dit alles met in achtneming van de bredere 
woningbouwopgave. In de prestatieafspraken 2022 wordt het aantal te huisvesten uitstromers in 
kader van ‘Weer thuis’ vastgelegd.

- Werkt op basis van een gezamenlijk projectplan met WV een aantal tijdelijke woningen. In 2022 
worden deze woningen opgeleverd. GH en WV maken afspraken over bouw en beheer van 
locatie voor tijdelijke woningen.

- Maakt regionaal afspraken over het woonwagenbeleid. Deze afspraken kunnen er in 2021 toe 
leiden dat de corporaties in Noord Oost Brabant gevraagd worden om de vraag naar 
standplaatsen in WoonService Regionaal bij te houden.

- Heroverweging huisvestingsverordening in kader van urgentieregeling. 

WV

WV

WV

WV, HVH

WV

WV

WV, HVH, 
Bijeen

1e  tertiaal

Continue

Continue

1e tertiaal

1e tertiaal

1e tertiaal

Woonveste - Is bereid op de locatie Schoolstraat in Drunen circa 15 sociale huurwoningen te realiseren
- Is bereid op de locatie Heverslo in Oudheusden circa 28 zorgeenheden te realiseren
- Is bereid op de bouwlocatie aan de P. Smoldersstraat in Vlijmen in relatie tot het 

verduurzamingsproject in Vliedberg sociale huurwoningen te realiseren.
- Is bereid op de locatie De Voorste Venne Noord in Drunen te onderzoeken of sociale 

huurwoningen te realiseren zijn.
- Zoekt met gemeente naar nieuwe locaties voor het realiseren van sociale huurwoningen 
- Gaat in gesprek met gemeente om op basis van de actuele provinciale bevolkingsprognose en 

maatschappelijke ontwikkelingen (bijzondere doelgroepen) het aantal nieuw te bouwen sociale 
huurwoningen te bepalen. 

- Realiseert op basis van een gezamenlijk projectplan met GH een aantal tijdelijke woningen. GH 
en WV maken afspraken over bouw en beheer van locatie voor tijdelijke woningen.

- Actualiseert het Portefeuilleplan om daarmee te zorgen dat onze bestaande woningvoorraad 
zoveel mogelijk aansluit op de vraag.

- Onderzoekt de betekenis van het lotingsmodel en 65+ verhuisregeling zoals door WSR is 
ingezet.

- 10% van de vrijkomende woningen wordt direct bemiddeld aan bijzondere doelgroepen 
(vergunninghouders, cliënten met zorg, urgenten). 

- Als verhuur aan bijzondere doelgroepen de grenzen van directe bemiddeling overschrijdt dan 
wordt overlegd met gemeente over de opgave en oplossingsrichtingen.

- Levert een bijdrage aan de uitstroom zoals is vastgelegd in  de samenwerkingsovereenkomst 
‘Weer thuis’ regio Hart van Brabant. Voor 2021 worden 10 woningen beschikbaar gesteld.

- Gaat met GH in gesprek over een evenredige verdeling van uitstromers ‘Weer thuis’ en 
onderzoekt wat haalbaar is in gemeente Heusden. Dit alles met in achtneming van de bredere 
woningbouwopgave. In de prestatieafspraken 2022 wordt het aantal te huisvesten uitstromers in 
kader van ‘Weer thuis’ vastgelegd.

GH
GH
GH

GH

GH
GH

GH

GH

GH

GH

GH

Continue

1e tertiaal
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- Onderzoekt gevolgen en mogelijkheden voor aansluiting bij urgentieregeling van WoonService 
Regionaal.

- Evalueert WoonService Regionaal en monitort de ontwikkelingen in de lokale woningmarkt(o.a. 
wachttijden). 

GH, HVH, 
Bijeen
GH, HVH

1e tertiaal

1e tertiaal

Huurdersvereniging 
Heusden

- Informeert Woonveste over signalen woningzoekenden. 
- Wordt betrokken bij monitoring WSR.
- Gaat met WV in gesprek over de wachttijden van verschillende doelgroepen in relatie tot directe 

bemiddelingen (voorrang bij toewijzing)
- Wordt geïnformeerd over criteria in kader van huisvesting bijzondere doelgroepen
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3. Duurzaamheid
Partijen staan voor een duurzame kwalitatieve ontwikkeling van diverse kernen in Heusden. Dit betreft duurzame kwaliteit van bebouwing (duurzaam 
bouwen en aansluiten bij de wensen van de toekomst), omgevingskwaliteit (leefbaarheid, fysieke woonomgeving) en zorgvuldig ruimtegebruik volgens de 
Ladder voor duurzame verstedelijking.

Internationale klimaatverdragen die door Nederland zijn geratificeerd, leggen aan de lokale overheden taakstellingen op als het gaat om vervangers voor 
fossiele brandstoffen. Om dat te kunnen bereiken zijn doelstellingen geformuleerd op wereld en Europees niveau. In 2050 moeten de 
klimaatdoelstellingen gerealiseerd zijn. In de gemeentelijke visie ‘Heel Heusden duurzaam’ zijn de opgaven voor Heusden vastgelegd. 

Woonveste zet in op verschillende varianten van verduurzamen om daarmee te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. De duurzaamheidsvisie van 
Woonveste is geactualiseerd en vastgelegd in het Ondernemingsplan. In de bestaande woningvoorraad zijn we afgestapt van het renoveren van 
woningen naar NOM(nul-op-de-meter) en kiezen we voor een “no-regret”-aanpak op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Dit is 
vastgelegd in het CO2 Koersplan. De ingrepen moeten bijdragen aan lagere energiekosten doordat de energieprestatie van de woning verbetert. Bij 
beslissingen worden huurdersbelangen en duurzaamheidsingrepen steeds in onderlinge samenhang afgewogen. 

Naast het investeren in energiebesparende maatregelen wordt gewerkt aan versterken van het energiebewustzijn van huurders. Gemeente en Woonveste 
willen samen optrekken in het werken aan bewustwording en het nemen van maatregelen ten aanzien van het energieverbruik van huurders.

Ook voor 2021 worden financiële middelen begroot voor werkzaamheden in planmatig onderhoud en energetische verbeteringen. Daarmee blijft 
bestaande woningvoorraad kwalitatief op niveau. Om overlast voor bewoners te beperken, stemmen gemeente en Woonveste ingrijpende 
onderhoudswerkzaamheden in woning en directe woonomgeving af.

AFSPRAKEN 2021
Initiatiefnemer Hoe gaan we dat doen Participant Gereed
Gemeente - Neemt initiatief om procesafspraken te maken over kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte bij 

woningen en/of woongebouwen van WV. In de wijk Vliedberg in Vlijmen is een eerste initiatief 
gestart. 

- Werkt mee aan het zoveel als mogelijk realiseren van de verduurzaming van bestaande voorraad 
en het optimaliseren van de randvoorwaarden die hierop betrekking hebben (bijvoorbeeld leges)

- Betrekt WV bij visie op transitie warmte en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Eind 2021 
stelt de gemeente haar eerste Transitievisie Warmte vast. In samenwerking met inwoners, 
ondernemers en andere partners – zoals WV – wordt een eerste, grof tijdspad aangegeven 
waarop Heusden aardgasvrij gemaakt kan worden.

- faciliteert Energiek Heusden in haar activiteiten.
- Heeft een RRE subsidie aangevraagd waardoor ook huurders gestimuleerd kunnen worden tot 

kleine energiebesparende maatregelen in huis. Dit was voorheen alleen beschikbaar voor 
huiseigenaren. 

WV

WV

WV

EH

3e tertiaal

Woonveste - Denkt mee over de door GH op te stellen warmtevisie. WV sluit haar aanpak hierop aan. 
- Start met uitvoering van de verduurzaming van woningen volgens het ‘Koersplan CO2 neutraal’ 

en informeert gemeente en HVH.

GH
GH, HVH
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- Zet het projectmatig verduurzamen van woningen voort. In 2021 wordt met gemeente de aanpak 
van de te verduurzamen woningen afgestemd op basis van het Koersplan CO2 neutraal. In de 
projectmatige uitvoering van werkzaamheden voor het verduurzamen is WV afhankelijk van de 
instemming van huurders(minimaal 70% deelname) en uitkomsten van flora- en fauna 
onderzoeken. 

- Voert diverse duurzaamheidsmaatregelen uit in haar woningbezit, rond de voorbereiding af en 
start met de uitvoering van het projectmatig verduurzamen van enkele wooncomplexen (97 
woningen).

- Rond de planvorming voor het  projectmatig verduurzamen van enkele wooncomplexen (258 
woningen) af. HVH wordt geïnformeerd over projectmatige aanpak verduurzamen van 
wooncomplexen.

- Reserveert in de onderhoudsplanning bedragen voor planmatig onderhoud en verbeteren van 
energetische kwaliteit van huurwoningen. Bij onderhoudswerkzaamheden worden 
energiebesparende voorzieningen aangebracht. 

- Informeert huurders, daar waar het WV bekend is, over aanwezigheid van eventuele asbest in de 
woning.

- Onderhoudt contacten met Energiek Heusden en als er kansen voor samenwerking zijn, worden 
die overwogen. 

GH

HVH

Huurdersvereniging 
Heusden

-    Informeert naar activiteiten verduurzamen van Woonveste en zorgt ervoor dat zij geïnformeerd is 
     over projectmatige aanpak van te verduurzamen wooncomplexen.

WV
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4. Sociaal domein

De gemeente heeft verantwoordelijkheid in het faciliteren van zorg, werk en jeugdhulp en de bijbehorende (fysieke) infrastructuur. Als gevolg van de 
transitie in Beschermd wonen en maatschappelijke opvang(per 1 januari 2022) neemt de verantwoordelijkheid van gemeente in het sociaal domein verder 
toe. Gemeente Heusden is voor sociaal domein aangesloten bij de regio Hart van Brabant en werkt met 9 gemeenten samen om deze decentralisatie 
inhoud te geven. 

Voor het huisvesten van cliënten die uitstromen uit Beschermd-/begeleid wonen en Maatschappelijke opvang sluit Woonveste in navolging van gemeente 
aan bij regio Hart van Brabant, woningmarktregio Midden Brabant. Voor de verdeling van vrijkomende woningen is Woonveste aangesloten bij 
WoonService Regionaal, woningmarktregio Noordoost Brabant. Voor gemeente en Woonveste vraagt deze bijzondere situatie om met beide regio’s  
afstemming te hebben en afspraken te maken over de bijdrage die gemeente en Woonveste leveren in de huisvesting van cliënten met zorg en/of 
begeleiding. 
Woonveste heeft met gemeente en zorgpartijen afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van 10 woningen voor uitstroom van beschermd/begeleid 
wonen. Gemeente zet zich in voor samenwerking in uitstroom beschermd/begeleid wonen en faciliteert zorg en begeleiding van mensen met een 
zorgvraag. 

Steeds meer mensen willen en/of moeten langer zelfstandig thuis wonen. Woonveste heeft een verantwoordelijkheid in het leveren van passende 
huisvesting aan senioren en/of mensen met beperkingen. We kiezen voor vraaggestuurd ondersteunen van het langer zelfstandig thuis wonen. Dit kan 
een nultredenwoning zijn maar kan soms ook door aanpassing van huidige woning. In de samenwerkingsovereenkomst Wmo zijn afspraken gemaakt over 
aanpasbaar bouwen en woningaanpassingen. 

Gemeente, Schakelring en Woonveste hebben in najaar 2020 een gezamenlijke visie en aanpak vastgesteld over ‘langer en beter thuis wonen voor 
ouderen in Heusden’. De gezamenlijke visie is vertaald in de woonvisie van gemeente. Partijen zetten de samenwerking voort en gaan de opgave per 
kern in beeld te brengen. Huurdersvereniging Heusden en relevante belangengroepen worden geïnformeerd over de visie en aanpak analyses per kern. 

Woonveste werkt mee aan variatie van woonoplossingen voor mensen met een zorg- en begeleidingsbehoefte en maakt hierover afspraken met 
gemeente en zorgaanbieders. 

Woonveste werkt samen met partners in de wijk om kwetsbare huurders en hun buren prettig te laten wonen. Woonveste ziet een verantwoordelijkheid 
naar de individuele huurder maar ook naar de directe woon- en leefomgeving. Woonveste signaleert en verwijst kwetsbare huurders met hulp- en 
ondersteuningsvragen door naar samenwerkingspartners. Ook bevordert Woonveste deskundigheidsontwikkeling van medewerkers in het verbreden van 
kennis in het herkennen van kwetsbare huurders en personen die verward gedrag tonen.

Gemeente Heusden is een Dementie Vriendelijke Gemeenschap(DVG) en zet zich in om het dagelijkse leven voor deze mensen zo makkelijk mogelijk te 
maken. Woonveste neemt deel aan de kerngroep DVG en is trekker van de werkgroep Wonen. Gemeente en Woonveste geven uitvoering aan de 
activiteiten zoals benoemd in het jaarplan 2021 Kerngroep DVG.
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AFSPRAKEN 2021
Initiatiefnemer Hoe gaan we dat doen Participant Gereed

Gemeente - Betrekt partners bij de uitvoering van de regionale Samenwerkingsovereenkomst ‘Weer thuis’ Hart 
van Brabant 2020.  

- Gaat in gesprek met partijen om de samenwerking ten behoeve van de transitie beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang goed te borgen zodat inwoners/huurders/cliënten goed 
kunnen worden geholpen.

- Stemt vraag en aanbod mensen met zorg- /begeleidingsvraag af.
- Werkt samen met WV en Schakelring de gezamenlijke visie op ‘langer en beter thuis wonen voor 

ouderen in Heusden’ uit door het in beeld brengen van de opgave per kern.
- Onderzoekt een passende overlegstructuur voor lokale afstemming over ‘langer en beter thuis 

wonen’.

WV, HVH, 
Bijeen, ZO
WV, Bijeen, 
HVH, ZO

WV
WV, 
Schakelring
WV, 
Schakelring

Woonveste - Staat open voor samenwerking en levert een bijdrage aan uitvoering van de regionale 
Samenwerkingsovereenkomst ‘Weer thuis’ Hart van Brabant 2020(zie thema Beschikbaarheid).

- Informeert HVH over invulling van de uitwerkingsopgaven zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Weer thuis’. 

- Evalueert de samenwerkingsafspraken uitstroom beschermd wonen met GH en zorgaanbieders. 
- Neemt deel aan de projectgroep die in samenwerking met Schakelring en gemeente per kern de 

kwantitatieve en kwalitatieve opgave in beeld brengt in ‘langer en beter thuis wonen voor ouderen 
in Heusden’.

- Denkt mee over een passende overlegstructuur voor lokale afstemming over ‘langer en beter 
thuis wonen’. 

- Inventariseert in samenwerking met Prisma en Schakelring een woonvorm voor zelfstandig wonen 
met zorg in de kern Vlijmen(nabij St. Janshof).

GH, regio 
HvB
HVH

GH, ZO
GH, ZO

ZO

3e tertiaal
3e tertiaal

Huurdersvereniging 
Heusden

- Informeert gemeente en Woonveste over problematische woonsituaties in de wijk. 
- Informeert naar aanpak en zienswijze van WV en GH over de regionale uitwerkingsopgaven 

‘Weer thuis’ en de lokale opgave ‘langer en beter thuis wonen voor ouderen’

GH, WV
GH, WV

Continue
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5. Leefbaarheid en participatie  

De gemeente streeft naar een naar een duurzame samenleving waarin iedereen een plek heeft, kinderen veilig kunnen opgroeien, inwoners betrokken zijn 
en gezond oud kunnen worden. Belangrijke voorwaarde hierbij is het behoud van de eigen identiteit en leefbaarheid van de kernen. De gemeente kan dit 
echter niet alleen, hierin spelen zowel de inwoners als haar partners in het fysieke en sociale domein een belangrijke rol. Woonveste is hierbij een van de 
cruciale partners. Woonveste zet in op een gezamenlijke leefbaarheidsaanpak in alle kernen en wijken waar ze actief is.

Er ontstaan allerlei initiatieven vanuit de samenleving, die we de ruimte bieden, waarbij inwoners zelf het heft in handen nemen en een beweging op gang 
brengen. Zo beschikken tien wijken inmiddels over een Buurt Bestuurt en is de elfde in oprichting. De gemeente faciliteert en subsidieert waar mogelijk 
dergelijke initiatieven. Woonveste neemt actief deel aan Buurt Bestuurt in Oudheusden en Geerpark. In Venne-Oost en Vliedberg als er projecten zijn 
geïnitieerd vanuit Buurt Bestuurt. In overige wijken waar dat nodig en/of wenselijk is, neemt Woonveste deel aan Buurt Bestuurt. Woonveste levert een 
bijdrage op basis van een projectaanvraag door Buurt Bestuurt.

In de sociaal wijkteams en leefbaarheidsoverleg wordt samengewerkt in het voorkomen en aanpakken van overlast, hulpvragen en ongewenste situaties. 
Woonveste houdt spreekuren in de wijkwinkels in Drunen, Oudheusden en Vliedberg. Woonveste is zichtbaar aanwezig in de wijken. In de wijken 
Geerpark, Oudheusden, Venne-Oost, Vijfhoeven en Vliedberg wordt extra inzet geleverd. 

Woonveste en gemeente zetten in op een schone, hele en veilige buurt/wijk en werken hierin veelvuldig samen. Woonveste organiseert zelfstandig of in 
samenwerking met partners activiteiten in de wijk(wijkschouwen, wijkbabbels, vergroenen, opschoonacties). Het politiekeurmerk Veilig wonen wordt door 
Woonveste als toetsingskader ingezet bij woning en leefomgeving. 

Woonveste werkt aan een goede bewonersparticipatie vanuit de overtuiging dat dit leidt tot verbetering van de sociale samenhang en de leefbaarheid van 
wijken. Met onze participatiestructuur willen we aansluiten bij de verschillende doelgroepen binnen ons huurdersbestand. 

Ook voor het jaar 2021 worden uitgaven begroot voor activiteiten leefbaarheid. Het bedrag per woning wordt vastgelegd in de prestatieafspraken 2021. In 
2020 heeft Woonveste een bedrag van € 128,- per sociale huurwoning begroot voor inzet in leefbaarheid. 

Gemeente Heusden en Woonveste faciliteren Buurtbemiddeling en de kosten worden op basis van offerte fifty/fifty verdeeld. Ook de Buurtpreventieteams 
in Drunen, Heusden en Vlijmen worden gefaciliteerd. Woonveste levert een bijdrage op basis van een projectaanvraag. 
AFSPRAKEN 2021
Initiatiefnemer Hoe gaan we dat doen Participant Gereed
Gemeente - Om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen is het bestrijden van ondermijning (en de 

gevolgen daarvan) speerpunt van beleid. De gemeente werkt samen met o.a. de Politie, 
Woonveste en Baanbrekers in het Heusden Interventieteam om op te kunnen treden tegen de 
schending van de veiligheid en leefbaarheid, pakt fraude aan en wordt ingezet bij situaties 
waarbij een reguliere aanpak niet leidt tot een gewenste oplossing.

- Continueert regierol in het opstellen van wijkanalyses en aanpak wijkplannen. Met professionals 
in de wijk is voor diverse kernen/buurten een wijkanalyse in voorbereiding of reeds opgesteld. 
De wijkanalyse is basis voor het opstellen van plan van aanpak.

- Participeert in de wijkschouwen die door HVH en/of WV worden georganiseerd.
- Met betrekking tot de afvalinzameling bij (hoogbouw)complexen van Woonveste communiceren 

WV en GH actief over de gescheiden afvalinzameling en stimuleren zij het goed gebruik van de 

WV, Politie, 
Baanbrekers

WV, Bijeen, 
politie, HVH

WV

Continu

3e tertiaal

1e tertiaal
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inzamelvoorzieningen. De gemeente heeft hierin de regie. De huurdersvereniging denkt en 
werkt mee aan een goede uitvoering

Woonveste - Levert een bijdrage aan de uitvoering van relevante speerpunten uit de wijkanalyses en  
wijkplannen(wijkfoto’s). 

- Faciliteert initiatieven van HVH om in buurten/wijken met GH en wijkpartners wijkschouwen te 
organiseren. 

- Neemt initiatief tot het maken van afspraken met GH over het aanleveren van grof vuil. Bij 
renovatie van woningen bekijkt WV met GH waar kansen op het gebied van duurzaamheid en 
afvalscheiding te benutten zijn.  

- Denkt mee over samenwerking en concentratie van voorzieningen aan de Kasteellaan in 
Oudheusden. 

- Gaat met GH in gesprek over de geringe capaciteit van wijkagenten in de wijken Oudheusden, 
Venne-oost en Vliedberg.

GH

GH, HVH, 
Bijeen

GH

3e tertiaal

Huurdersvereniging 
Heusden

- Signaleert problemen in de leefomgeving(vervuiling, verwaarlozing, onderhuur, overbewoning) 
en informeert en/of verwijst door naar relevante partners in de wijk.

WV, GH Continue
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6. Partners in wonen

Vanuit ieders verantwoordelijkheid zetten gemeente en Woonveste in op het versterken van de participatiestructuur en wordt in de benadering 
aangesloten bij verschillende doelgroepen. 
Huurdersvereniging Heusden wordt door Woonveste en gemeente actief betrokken in de afstemming van het brede woonbeleid. 
Woonveste faciliteert Huurdersvereniging Heusden op basis van een ingediende begroting. 

bijlage 1; een overzicht van de overlegstructuur, bijlage 2; een informatieoverzicht volkshuisvestelijke zaken, bijlage 3; woningmarktgegevens
AFSPRAKEN 2021
Initiatiefnemer Hoe gaan we dat doen Participant Gereed
Gemeente - Verdiept zich in de lokale en regionale ontwikkelingen op de huurwoningmarkt 

- Initieert de actualisatie van het kader meerjarige prestatieafspraken. 
- Initieert overleg samenwerking in verduurzamen 

- WV
WV, HVH
WV

1e tertiaal

Woonveste - Agendeert versterking van de samenwerking in wonen en zorg op strategisch niveau.
- Blijft initiatief nemen om in samenwerking met HVH acties te ontwikkelen en uit te voeren 

om meer huurders te betrekken.
- Organiseert bijeenkomsten en/of jaargesprekken met belanghebbenden gericht op rol en 

betrokkenheid van Woonveste in maatschappelijke vraagstukken.
- Informeert GH en HVH over relevante verhuur en volkshuisvestelijke zaken. 

- GH, ZO
- HVH

GH, HVH
Huurdersvereniging 
Heusden

- Initieert bestuurlijk/ambtelijk overleg met gemeente Heusden.
- Levert een bijdrage aan de meerjarige prestatieafspraken Heusden.

- GH
- GH, WV

Overeengekomen op 16 december 2020

M.G.M. van der Poel, wethouder      E. van den Einden, directeur-bestuurder F. Kivits, voorzitter 



14

Bijlage 1 Overleg gemeente Heusden, Woonveste en Huurdersvereniging Heusden 

Overlegvorm Deelnemers Frequentie
Bestuurlijk overleg Gemeente Heusden

Woonveste
Minimaal 4x p.j.

Bestuurlijk overleg Huurdersvereniging Heusden(HVH)
Woonveste

Minimaal 3x p.j.

Bestuurlijk overleg 
Prestatieafspraken

Huurdersvereniging Heusden, Gemeente Heusden, Woonveste 2x p.j.

Uitvoerend overleg Klachtenbemiddelingsteams HVH
Woonveste

2x p.j.

Urgentiecommissie Bijeen
Gemeente
Woonveste
Huurdersvereniging Heusden

1x per 4 weken

Sociaal wijkteams in Drunen, 
Heusden en Vlijmen

Bijeen, O3, politie
Woonveste

6 wekelijks
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Bijlage 2 Informatie ontwikkelingen in wonen en volkshuisvestelijke zaken

Informatiegegevens Wie levert 
aan

Jaarplan Woonveste
Jaarverslag Woonveste
De prospective informatie Woonveste
Portefeuilleplan Woonveste
Ondernemingsplan Woonveste
Woonvisie Gemeente
Portfolioplan gemeentelijk vastgoed Gemeente
Woningbehoeften onderzoek Gemeente
Begroting en activiteitenplan HVH HVH
Woningmarktgegevens
 Aantal mutaties / 

advertenties naar huurprijs
 Gemiddelde inschrijfduur
 Gemiddelde zoektijd actief 

woningzoekende 
 Passend toewijzen
 Directe bemiddeling

 Wachttijd actief 
woningzoekende

 Wachttijd geslaagd 
woningzoekende

 Aantal 
sociaal/geliberaliseerde 
woningen

Woonveste
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Bijlage 3 Gegevens woningmarkt Heusden

Woningvoorraad naar huurprijssegment (1-11-2020)
Netto huur Aantal %

Kwaliteitskortingsgrens < € 432,52 337 7
Betaalbaar(1e aftoppingsgrens) € 432,52 tot € 619,02 2277 48
Betaalbaar(2e aftoppingsgrens) € 619,02 tot € 663,41 690 15
Duurder € 663,41 tot € 737,15 1065 23
Geliberaliseerd € 737,15 340 7
Totaal 4709


