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Kennisnemen van

Gemeente, corporaties 'thuis, Woonbedrijf, Wooninc. en de huurdersorganisaties 
hebben voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Hierin zijn uitwerkingen van de 
gemeentelijke woonvisie opgenomen, die betrekking hebben op het werkveld van de 
corporaties.

Inleiding

In de Woningwet is opgenomen dat gemeente, corporaties en huurders jaarlijks 
prestatieafspraken moeten maken, die een uitwerking vormen van de doelstellingen 
uit het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid: de woonvisie. Deze prestatieafspraken 
zijn een herijking van de prestatieafspraken 2021 t/m 2025.

Kernboodschap

De huidige prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie 'Keuzes maken, 
woonvisie 2016 en verder', die op 11 oktober 2016 door de raad is vastgesteld en het 
Afsprakenkader wonen SGE 2022.
De nieuwe prestatieafspraken voor 2023 zijn een tussentijdse herijking van de eerdere 
prestatieafspraken voor 2021 t/m 2025. Ze bevatten naast concrete werkafspraken 
ook diverse procesafspraken voor de komende periode.

Er worden een aantal thema's benoemd die in 2023 verdere uitwerking gaan krijgen.
1. Woningbouwversnelling
2. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huur
3. Wonen en zorg
4. Duurzaamheid
5. Vluchtelingen
6. Flexopgave
7. Maatschappelijk vastgoed
8. Integrale veiligheid en leefbaarheid
9. Maatregelen gericht op passende huisvesting en doorstroming

De thema's die in de prestatieafspraken 2023 aan bod komen, zijn veelal ook 
onderwerp van ontwikkeling en nadere besluitvorming in het kader van de nieuwe 
Woon(-zorg)visie. Besluitvorming hierover is voorzien in april 2023. In dat licht 
worden de prestatieafspraken voor 2023 niet te veel belast met nieuwe ambities. We 
houden wel vast aan de realisatie van de eerder vastgestelde ambities en afspraken.
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De afspraken van 2021-2025 blijven van toepassing en afspraken die nog niet 
uitgevoerd zijn, schuiven door naar 2023. We blijven in goed overleg met elkaar over 
de uitvoering van de prestatieafspraken en de aansluiting op de nieuwe vast te stellen 
Woonvisie. In dit overleg kan verdere aanvulling en aanscherping plaatsvinden voor 
2023 en ten behoeve van de opmaak van de prestatieafspraken voor volgende jaren.

De prestatieafspraken bevatten geen beleidswijzigingen en hebben geen financiële 
consequenties. Ze vormen een uitwerking van bestaand beleid.

Vervolg

De prestatieafspraken worden jaarlijks herzien. In dat kader zullen ook de 
procesafspraken verder concreet worden gemaakt.

Communicatie en samenspraak

De prestatieafspraken zijn een gezamenlijk product van gemeente, de drie corporaties 
en de drie huurdersvertegenwoordigingen.
Na de ondertekening van de afspraken wordt een persbericht verstuurd.

Bijlagen

1. Prestatieafspraken 2023.
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Prestatieafspraken Veldhoven 2023

In dit document zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Veldhoven, woningcorporaties 'thuis, 
Woonbedrijf en Wooninc. en de huurdersorganisaties Huurdersraad 'thuis, Stichting 
Huurdersvertegenwoordiging van Woonbedrijf (St HVW), Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) 
met elkaar hebben gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op 2023 en vormen nadrukkelijk een 
aanvulling op de bestaande afspraken 2021-2025.

Partijen

Gemeente Veldhoven

Veldhoven is opgebouwd uit 11 wijken, waarin ruim 45.600 mensen wonen in zo'n 20.000 woningen. 
Tussen 2019 en 2024 probeert Veldhoven zo'n nieuwbouw 2000 woningen te realiseren, zodat de 
krapte op de woningmarkt kan worden opgeheven en de economische groei van de regio kan worden 
gefaciliteerd door het aanbieden van gevarieerde, kwalitatief hoogwaardige woonmilieus in de 
bestaande wijken en in de nieuwe wijk Zilverackers. Dit vraagt een toevoeging van ongeveer 440 
woningen sociale huurwoningen.

Woningcorporaties

'thuis woon inc
De in Veldhoven actieve woningcorporaties 'thuis, Woonbedrijf en Wooninc. hebben samen ruim 4.600 
sociale huurwoningen in bezit en Veldhoven (respectievelijk ongeveer 70Zo, 250Zo, 50Zo). Samen werken 
zij aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze woningen, voor alle doelgroepen die voor een 
sociale huurwoning in aanmerkingen komen, waaronder ook een groeiend aandeel kwetsbare mensen. 
De corporaties leveren een grote bijdrage aan de verduurzaming van de woningvoorraad in Veldhoven 
en werken dagelijks aan leefbaarheid en inclusiviteit in de wijken waarin zij actief zijn.

De huurdersorganisaties

O/NO
r
I Huurdersraad 'thuis

huurders
Stichting Huurdersplatform Wooninc.

In de gemeente zijn de huurdersorganisaties Huurdersraad 'thuis, Stichting Huurders
vertegenwoordiging Woonbedrijf (StHVW) en Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) actief 
namens de huurders van de drie corporaties. De huurdersorganisaties behartigen de belangen van 
(toekomstige) huurders in Veldhoven en ondersteunen bewonersinitiatieven. Bewonerscommissies 
(participeren op complexniveau) kunnen bij de huurdersorganisaties terecht voor begeleiding en 
advies. In het overleg met de corporaties vertegenwoordigen de huurdersorganisaties alle huurders 
van hun eigen corporatie.

Looptijd

Het proces om de Woonvisie te actualiseren is in volle gang. Deze wordt in april 2023 vastgesteld. Hier 
zijn alle partijen (gemeente, woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers) bij betrokken. De 
thema's die in de prestatieafspraken 2023 aan bod komen, zijn -gedeeltelijk- ook onderwerp van 
ontwikkeling en nadere besluitvorming in het kader van de nieuwe Woon(-zorg)visie.
In dat licht worden de prestatieafspraken 2023 niet te veel belast met extra/nieuwe ambities. We 
houden wel vast aan de realisatie van de eerder vastgestelde ambities en afspraken. De afspraken van 
2021-2025 blijven van toepassing en waar afspraken nog niet uitgevoerd zijn, schuiven deze door naar 
2023.
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Aanvullend op deze thema's die voor de gemeente en alle corporaties van toepassing zijn, 
bieden de prestatieafspraken 2023 ruimte aan extra ambities en afspraken, die in lijn liggen 
met ambities die we op grond van actuele ontwikkelingen en/of de opmaak van de nieuwe 
Woon(-zorg)visie met elkaar delen. Datzelfde geldt voor de onderdelen die betrekking 
hebben op vastgesteld beleid op andere terreinen.

Relevante ontwikkelingen

In 2022 zijn er vanuit het rijksbeleid veel ontwikkelingen ingezet, die impact hebben op de afspraken 
voor 2023, zoals: de Nationale Woon- en Bouwagenda (met verschillende programmaonderdelen, zoals 
betaalbaar wonen, een thuis voor iedereen en verduurzaming), het landelijke Programma Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de Nationale Prestatieafspraken, waaronder afschaffing 
van de verhuurdersheffing, de woonopgave in het kader van de vluchtelingencrisis, de Nationale en 
regionale Woondeals en het mogelijke uitstel van de Omgevingswet. Aanscherping en nadere invulling 
van de voorgelegde biedingen zijn nodig, omdat deze tot stand zijn gekomen terwijl op landelijk niveau 
het onderhandelingsproces nog gaande was over de nationale prestatieafspraken.

Daarnaast zijn er relevante ontwikkelingen op lokaal niveau, met name de nieuwe bestuursperiode en 
een nieuw Coalitieprogramma. Deze ontwikkelingen zullen zeker landen in de te actualiseren Woonvisie 
(inclusief woonzorgvisie), maar worden ook waar mogelijk al verwerkt in de Prestatieafspraken 2023.

Nadere invulling prestatieafspraken

Goede samenwerking is een voorwaarde om invulling te geven aan de opgaves waar we de komende 
jaren samen voor staan. Werken aan goed en betaalbaar wonen in vitale wijken is een opgave die we 
allemaal met elkaar delen. De opgaven zijn momenteel fors. We hebben in de afgelopen jaren al 
belangrijke resultaten bereikt en dat willen we met kracht voortzetten, gezien de opgaven. Dit geldt 
zowel de uitbreidingsopgave als de bestaande voorraad, op het gebied van betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
In de biedingen komen veel van deze ambities terug. Er is nog wel ruimte voor verdere concretisering. 
Ook de impact van de nieuwe Woonvisie kon nog niet worden verwerkt. We hebben met elkaar het 
vertrouwen dat we in de sfeer van de bestaande constructieve samenwerking in 2023 tot goede 
resultaten kunnen komen. Daarom nemen we voor de Prestatieafspraken 2023 de voorgelegde 
biedingen als uitgangspunt.

In aanvulling daarop krijgt een aantal onderwerpen nog nadere inkleuring. Gedeeltelijk zal dit 
gebeuren naar aanleiding van de nieuwe Woonvisie, gedeeltelijk worden specifieke onderdelen nog in 
samenspraak binnen verschillende trajecten met elkaar verder uitgewerkt. Op een enkel onderdeel 
formuleren we nog een aanscherping op de voorgelegde biedingen, daar waar de ambities nog 
onvoldoende vertaling (hebben kunnen) krijgen. Dat vraagt van alle partijen de intentie en de 
flexibiliteit om in 2023 met elkaar mee te denken en samen te werken aan de realisatie van de 
ambities die in deze prestatieafspraken zijn verwoord.

In het navolgende deel geven we de thema's aan waar we in 2023 nog met elkaar een nadere invulling 
aan willen geven.

I. Thema's voor nadere uitwerking in 2023:

1. Woningbouwversnelling
Sinds 2020 werken wij in Veldhoven aan de woningbouwversnelling met als doel om van 2020 
tot en met 2024 2000 woningen toe te voegen. De projecten die hiertoe moeten leiden zijn 
inmiddels gerealiseerd, in voorbereiding, of worden binnenkort gestart (zie bijlage 2).
De verwachte economische ontwikkeling in Brainport (met als motor de hightech industrie en 
specifiek ASML) geeft echter aanleiding om nu al verder te kijken dan 2040.
In het Afsprakenkader Wonen SGE is dan ook afgesproken om tot 2040 zo'n 62.000 woningen 
toe te voegen. Daarvan moeten er zo'n 5000 in Veldhoven landen. Om dit georganiseerd te 
krijgen wordt momenteel een verlenging van de woningbouwversnelling voorbereid tot en met 
2030.
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Begin 2023 wordt deze aanpak, met een concreet streefdoel, aan de gemeenteraad ter 
vaststelling aangeboden. Dit kon op het moment van de biedingen voor 2023 nog niet worden 
overzien. Daarom kleuren we dit in 2023 verder met elkaar in.

WoonST is een inmiddels beproefd concept, dat zich goed leent voor herhaald toepassen. Er 
wordt verkend hoe dit verder kan worden ontwikkeld. We blijven met elkaar in gesprek op 
welke locaties dit een passend concept is, met de gebiedsvisie voor die locatie als uitgangspunt.

2. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huur
De uitdaging op dit onderdeel is heel groot. De neergelegde biedingen vormen een goed 
uitgangspunt, maar we zien de noodzaak tot verdergaande afspraken:

> Toevoegingen
De netto toename van het aantal sociale huurwoningen is nog niet in lijn met de 
gemeentelijke ambitie. Indicatief is het streven naar de toevoeging van ongeveer 4200 
woningen tussen 2020 en 2030. Er wordt nog een streefpercentage bepaald in het kader van 
de nieuwe woonvisie, maar uitgaande van de landelijke ambities rekenen we vooralsnog met 
300Zo (in plaats van de huidige 2207o). Dat zouden zo'n 1250 sociale huurwoningen zijn. Een 
deel ervan is al gerealiseerd, maar de biedingen sluiten op dit moment nog niet voldoende 
aan bij deze aantallen.

> Locaties
In het kader van de uitvoering van de woonvisie willen we met alle corporaties bezien hoe we 
de verkenning van potentiële locaties voor sociale en middenhuur gezamenlijk in beeld 
kunnen brengen, zonder dat we regels van marktwerking overschrijden en prijsopdrijving in 
de hand werken. En hoe dit dan de vorm van een meer continue proces kan krijgen. In deze 
zoektocht naar geschikte locaties zullen alle partijen, zowel gemeente als corporaties, zich 
actief opstellen. Met onze corporaties verkennen we graag welke kansen worden gezien ten 
behoeve van de planontwikkeling voor o.a. het centrum en de Run. De gemeente neemt 
hiervoor het initiatief.

> Bestaande woningvoorraad
We kijken niet alleen naar nieuwbouw, maar ook naar het toekomstperspectief van 
bestaande bouw: het totale perspectief van potentiële locaties. Het streven naar een 
passende huisvesting en eventuele verdeling van doelgroepen voor sociale huur vraagt om 
goede samenwerking, overleg en inzicht in wat er in de buurten al is en speelt. Dit kan alleen 
vorm krijgen als we gezamenlijk het gesprek erover aangaan en het in zijn geheel bekijken 
(huidige percentages, verkoopprogramma, transformatiemogelijkheden, doorstroombehoefte, 
draagkracht buurt, etc.).

> Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Ook constateren we een knelpunt als het 
gaat om gewenste prijs-kwaliteit versus haalbaarheid, bijvoorbeeld voor wat betreft 
wenselijke afmetingen van sociale huurwoningen. Hierover blijven we goed met elkaar in 
gesprek. Alle partijen stellen zich ten doel om voldoende sociale huur te realiseren. Rondom 
de tweede aftoppingsgrens wordt dat een echte uitdaging.
Het borgen van kaders voor de realisatie van 'echte' sociale huurwoningen vindt plaats via de 
nieuwe Woonvisie. Mogelijk komt er ook nog een landelijke definitie van sociale huur (als 
onderdeel nationale prestatieafspraken).

Daarnaast hangt betaalbaarheid ook samen met totale woonlasten (zie paragraaf 4: 
Duurzaamheid).

> Urgentie
De urgentieverordening wordt momenteel geactualiseerd, waarbij mogelijk ook nieuwe 
afspraken worden voorgelegd m.b.t. het percentage beschikbaar te stellen woningen voor 
urgenten en de toekenningsprocedure. Dit zal nader worden besproken in regionaal verband 
(SGE).
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3. Wonen en zorg
We gaan met elkaar komende periode in gesprek over de aanwezigheid, inzicht, planning en 
toekomstperspectief van wonen met zorg en geclusterd wonen en een evenwichtige spreiding 
over buurten. Dit gesprek zal in het kader van de woon(-zorg)visie gevoerd worden. In dit 
gesprek is ook aandacht voor het vraagstuk van draagkracht van wijken en het bevorderen van 
inclusiviteit.

Ook op regionaal niveau wordt beleid ontwikkeld dat een vertaling moeten krijgen op lokaal 
niveau (o.a. beschermd wonen). Dit leidt waarschijnlijk in de komende jaren tot een toename 
van de behoefte aan sociale huur voor spoedzoekers en cliënten vanuit de maatschappelijke 
opvang en als gevolg van de decentralisatie beschermd wonen. Afspraken hierover worden 
momenteel nog op regionaal niveau uitgewerkt. Wij zien de noodzaak om hierin te faciliteren 
voor zowel het aantal plekken, woonvormen en procesafspraken.

Over huisvesting van kwetsbare doelgroepen (zoals bijv. de afspraken met Door!) wordt in het 
komend jaar het gesprek gevoerd om te komen tot duurzame constructies in de hele regio.

We onderzoeken de koppelkansen vanuit Seniorenpunt, bijvoorbeeld t.b.v. doorstroom 
bevorderen, ouderenadviseurs, energiecoaches, eenzaamheid en leefbaarheid.

4. Duurzaamheid
We leggen de intentie vast om tot een gezamenlijk proces te komen voor het uitwerken van 
concrete afspraken in 2023 naar aanleiding van vastgestelde beleidsambities (Transitievisie 
Warmte). We gaan hiertoe zowel gezamenlijk als individueel het gesprek aan, gericht op de 
kansen en mogelijkheden op locaties en projectniveau. In het kader hiervan verzoekt de 
gemeente Veldhoven de corporaties om in ieder geval rekening te houden met capaciteit en 
budget t.b.v. het concretiseren van inspanningen en samenwerkingen op het gebied van 
duurzaamheid en bestrijding energiearmoede voor de komende jaren. Dit omvat twee aspecten:

1. Samenwerken in het bestrijden van Energiearmoede
De gemeente heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen om kwetsbare inkomens te helpen om 
te besparen op hun energierekening. Deze middelen kunnen tot eind 2023 worden besteed aan 
advies, maatregelen en ondersteuning voor de doelgroep. Woningcorporaties zijn een 
belangrijke partner om de middelen doelmatig te besteden. Een groot deel van de doelgroep die 
kampt met energiearmoede woont immers in sociale huurwoningen. In het kader van het 
project Energiearmoede met de naam 'Fijner wonen zonder Energiestress', worden concrete 
afspraken gemaakt over de rol en inzet van corporaties op het gebied van maatregelen, 
focuslocaties, communicatie, participatie en lange(re) termijn aanpak.

2. Lange termijn ambities en doelstellingen voor Veldhoven op het gebied van verduurzaming. 
De gemeente Veldhoven werkt aan een structureel samenwerkingsverband om elkaar te helpen 
en te versterken op onze uitvoeringsplannen duurzaamheid/energietransitie. Hierover worden 
gesprekken gevoerd in het kader van de Transitievisie Warmte en de Uitvoeringsagenda 
gebouwde omgeving. De gemeente Veldhoven zet dit voort in het kader van het 
Uitvoeringsplatform Energietransitie Veldhoven. De strategische doelen uit de TVW worden in 
combinatie met de CO2-routekaarten van de corporaties gezamenlijk vertaald in concrete 
afspraken over de vastgestelde uitvoeringsstrategie en resultaten.

5. Vluchtelingen
Er ligt een forse opgave om vluchtelingen op te vangen en te huisvesten. In de eerste helft van 
2023 is er sprake van verdubbeling van de taakstelling. Dit vraagt om medewerking en 
medeverantwoordelijkheid van de corporaties voor deze verhoogde opgave. Er zal daarbij 
aandacht zijn voor de beschikbaarheid voor woningen voor reguliere woningzoekenden. De 
Minister vraagt 120Zo van de vrijkomende sociale huurwoningen voor deze doelgroep te 
bestemmen, daar waar nu het gemiddelde in Veldhoven op 90Zo ligt. Onderdeel daarvan is 
mogelijk het realiseren van flexwoningen, zodat er ook snel méér woningen beschikbaar komen. 
We willen graag als gemeente en corporaties gezamenlijk het gesprek voeren wat daarvoor 
nodig is en hoe we alle mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Ook wordt daarbij 
meegenomen wat de gevolgen zijn van het nieuwe -tijdelijke- beleid inzake gezinshereniging 
van statushouders, vanuit de intentie om de betreffende doelgroep hierin te blijven faciliteren.
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De gemeente Veldhoven wil de verschillende opgaven (vergunninghouders, ontheemden uit 
Oekraïne, overige vluchtelingen) graag integraal oppakken en duurzaam vormgeven. Veldhoven 
voert daarom een onderzoek uit naar geschikte locaties en noodzakelijke randvoorwaarden (ook 
sociaal-maatschappelijk). De uitkomsten van dit onderzoek worden besproken en hierover 
worden aanvullende afspraken gemaakt.

6. Flexopgave
Binnen de totale woonopgave vragen verschillende doelgroepen om tijdelijke huisvesting. Dit 
betreft een diverse groep mensen die snel -tijdelijke- woonruimte nodig heeft in verband met 
een verandering in hun woonsituatie. Te denken valt aan studenten, spoedzoekers, 
internationale werknemers, vergunninghouders (in afwachting van gezinshereniging), of na een 
scheiding. Ook vanuit het veiligheidsdomein wordt geconstateerd dat tijdelijke huisvesting 
essentieel kan zijn om te voorkomen dat zorgproblematiek escaleert in veiligheidsproblematiek. 
We komen graag in gesprek over de vraag hoe alle corporaties hieraan een bijdrage kunnen 
leveren, met de intentie om op passende en evenwichtige wijze kansen en mogelijkheden te 
benutten om meer flexwonen te realiseren in Veldhoven. Daarbij past ook de vraag naar de 
toepassing van tijdelijke huurcontracten. Voorkomen moet worden dat woningzoekenden met 
een structurele woonbehoefte in een 'wooncarrouseľ van tijdelijke woningen terecht komen.

Naast de behoefte aan snel beschikbare tijdelijke huisvesting, zien we ook de ontwikkeling van 
verplaatsbare woningen, al dan niet op locaties die voor een bepaalde periode beschikbaar zijn. 
Deze kunnen mogelijk voor een langere periode een volwaardig alternatief bieden voor -ook 
reguliere- doelgroepen.

7. Maatschappelijk vastgoed
De laatste wijziging van de Woningwet geeft meer ruimte aan corporaties om hierin te 
investeren. Veldhoven voert momenteel een onderzoek uit naar maatschappelijk vastgoed, de 
resultaten hiervan worden in 2023 besproken en waar mogelijk ingepast in de afspraken.

8. Integrale veiligheid en leefbaarheid
De prestatieafspraken bevestigen het belang van goede samenwerking bij het vergroten van de 
veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Er bestaat reeds op casusniveau intensieve en goede 
samenwerking. In aanvulling op de biedingen zetten we in op een structurele samenwerking en 
overleg met de gemeente op het gebied van leefbaarheid & veiligheid. In deze overleggen kan 
o.a. aandacht gegeven worden aan specifieke (zorg- en overlast-)situaties en de uitvoering van 
sanctiebeleid, wijkgericht werken en voorkoming van ontruimingen.

9. Maatregelen
Maatregelen die alle partijen kunnen nemen om doelgroepen passend te huisvesten vinden we 
belangrijk om gezamenlijk te bespreken, o.a. met het oog op de ontwikkeling van de Woonvisie. 
Waar mogelijk gaan we in 2023 tot uitvoering over. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als: 
doorstroom bevorderen (senioren), uitzondering op passend toewijzen voor ouderen met een 
passend inkomen en hoog vermogen, jongerencontracten, woningsplitsing, verkamering, e.d.

In aanvulling op de bovengenoemde algemene thema's formuleren we per corporatie 
de volgende specifieke aandachtspunten voor nadere invulling bij de neergelegde 
biedingen:
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II. SPECIFIEK DEEL: aanvullingen per bieding per corporatie

WOONINC.

Bij het opstellen van de bieding was Wooninc. nog doende met de verwerking en doorrekening van 
de impact van verschillende actuele ontwikkelingen op de strategische portefeuille. Daardoor is de 
investeringsruimte in het bod nog onvoldoende geconcretiseerd. We gaan dan ook het gesprek aan 
om tot verder uitgewerkte en concrete afspraken voor investeringen in het Veldhovense 
woningaanbod te komen. Wooninc. legt hiervoor nog een aanvullend voorstel voor. Hierin wordt 
o.a. meegenomen:

> Verduurzaming
> Nieuwbouw, o.a. mogelijkheden in Djept (Stayinc) en het City Centrum
> Versnelling van geclusterde woningen met ontmoetingsruimte, levensloopbestendig maken en 

nultredenwoningen
> Verplaatsing Heijmans One (locatie Djept)
> Toekomstperspectief Sele en Merefelt, vanuit evaluatie 3 modellen Wooninc. plus Vitalis
> Middeldure huur: Stayinc.

De tekst m.b.t. het aantal woningen in Veldhoven per 1-1-2023 wordt gecorrigeerd: Per 1 januari 
2023 heeft Wooninc. een voorraad van 269 woningen in Veldhoven, in plaats van 160.
Naar aanleiding van het behoeftenonderzoek naar woonwagenplaatsen wordt verder het gesprek 
gevoerd over de opgave die er ligt.

WOONBEDRIJF

Middeninkomens:
- 58 grote eengezinswoningen (bij Oranjewijk en 'd Ekker) worden besproken ter uitwerking van de 
Woonvisie, mogelijk ook ten behoeve van specifieke doelgroepen. Deze worden bij mutatie 
mogelijk ingezet voor middeldure huur.

- In het kader van de uitwerking van de nieuwe Woonvisie wordt het gesprek gevoerd over 
concrete mogelijkheden voor de middenhuur.
Nieuwbouw:
> Djept, Ganzepoel
> Mogelijk City Centrum (vanwege inbreng eigen bezit), De Run, Oranjewijk
> Flexwoningen

'THUIS

De afname van het aantal woningen in de bieding is in 2023 vooral het gevolg van sloop in het 
kader van verdichting. Dit betreft dus een tijdelijke terugval die in de daaropvolgende jaren wordt 
gecompenseerd. De langjarige intentie is om het woningbezit in Veldhoven toe te laten nemen.
'thuis heeft ook mogelijkheden voor extra woningen door gebruik te maken van de totale 
nieuwbouwambitie die nog niet aan een gemeente is toebedeeld. Naar aanleiding van de nieuwe 
Woonvisie nemen we in de volgende prestatieafspraken op hoe de toename tot stand kan komen.
Streven is om minimaal 500Zo van de woningen regulier te verhuren (dit is in Veldhoven ruimschoots 
gelukt) om ook voor regulier woningzoekenden beschikbaar aanbod over te houden. Op basis van 
landelijke ontwikkelingen en regionale afspraken moet er wel ruimte blijven om hier flexibeler mee 
om te gaan, het is een streven en geen norm.
^huis voert onderzoek uit naar het verdichtingsvraagstuk met hoogbouw als één van de 
oplossingen. Dit lijkt aangewezen om de gevraagde woningaantallen te halen. Er komt een 
overlegtafel waar ook de gemeente bij wordt uitgenodigd.
Nieuwbouw:

> Zilverackers
> Ambachtslaan
> De Ligt
> Springplank
> Hoogackers
> Genderkwartier
> De Dom
> mogelijk in City Centrum en de Run.

6



BIJLAGEN
BIJLAGE 1: Onttrekkingen

Overzicht verwachte onttrekkingen aan sociale voorraad corporaties in Veldhoven - Periode 2023 t/m 2027

Reden van 
onttrekking

Naam locatie/ 
straat

Totaalaantal 
huurwoningen te 

onttrekken uit
sociale sector

Verwacht jaar van 
onttrekking Eventuele toelichting

'thuis

Sloop
Verkoop 45 afhankelijk van 

mutatie
Gemiddeld 9 per jaar

Liberalisatie - -

Verzelfstandiging - -

Totaal 'thuis 45

Woonbedrijf

Sloop - - Eventueel beperkt 
sloop/nieuwbouw oranjewijk

Verkoop 10 Afhankelijk van 
mutatie

Terughoudend, naar verwachting 2 
woningen per jaar

Liberalisatie 10 Afhankelijk van 
mutatie

1-2 woningen per jaar.

Verzelfstandiging - -

Totaal Woonbedrijf 20

Wooninc.

Sloop - -
Verkoop - -
Liberalisatie - -
Verzelfstandiging - -

Totaal Wooninc. 0

Totaal onttrekkingen corporaties 65
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BIJLAGE 2 nieuwbouw

Overzicht nieuwbouw corporaties gemeente Veldhoven. Periode 2022 tot en met 2026 1

Wijk Naam locatie/ straat Totaal aantal Goedkoop
Tot eerste 

aftoppingsgre
ns

Betaalbaar Bereikbaar Woning
typologie

Verwacht jaar
van

oplevering

Ontwikkel-
besluit

genomen?
Eventuele toelichting

'thuis
Zilverackers Bosackers 31 31 ggb 2023 Ja Ism Land 's Heeren, bouw gestart

't Look Ambachtslaan 56 56 app 2023 Ja Bouw gestart

Zilverackers Eco-dorp 24 24 ggb 2024 Ja Off grid wonen, vergunningaanvraag in voorbereiding

Zilverackers De Nieuwe Erven 50 50 ggb 2023 Ja WOONST, bouw gestart

Zilverackers Vervolgfase 80 ntb 80 ggb /app 2024-2026 Nee

Meerveldhoven De Ligt 36 ntb 30 app 2024 Nee

Zonderwijk Springplank 30 ntb 30 app Ntb Nee Proces prijsvraag loopt, ism Van Santvoort

Genderkwartier De Run 5614 25 ? app 2023 Nee Int.ovk. Van Santvoort (Pigeaud)

Oerle Hoogackers 25 Nee Te onderzoeken, tijdelijk?

De Dom De Dom 30 app Nee In afwachting van detailhandelsonderzoek

City Centrum/De Run Ntb Nee Te onderzoeken

Totaal 'thuis Ca. 500

Woonbedrijf

De Polders Djept 124 80 44 app 2024 In voorbereiding ^onderzoek mogelijkheden middenhuur)

D'Ekker Ganzepoel 56 56 app 2024 In voorbereiding

Meerveldhoven Oranjewijk 40 ntb 40 ggb/app ntb Nee Ambitie, onderzoek mogelijk in 2023

City Centrum/De Run Ntb ntb app 2024 ev Nee Te onderzoeken

Totaal Woonbedrijf Ca. 400

Wooninc.1 2

City Centrum/De Run ntb Nee Te onderzoeken

Totaal Wooninc. 0 0 0 0 0

Totaal nieuwbouw-ambitie corporaties Ca. 800-1000

1 Goedkoop = tot kwaliteitskortingsgrens. Betaalbaar = woningen met een huurprijs tot aan de eerste aftoppingsgrens (voor 1- en 2-persoonshuishoudens) en met een huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens (3- en 

meerpersoonshuishoudens). Bereikbaar: woningen met een huurprijs tussen de 2e aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens. Vrije sector: huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Woningtypologie: ggb = 
grondgebonden woningen, app = appartementen

2 Deze tabel betreft alleen sociale huurwoningen. De beoogde woningen van Stayinc. op locatie Djept in de middenhuur zijn daarom niet opgenomen in deze tabel.
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Inleiding

Als verhuurder van sociale woningen is de missie van ’thuis actief bijdragen aan een duurzame, 
toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit kunnen we niet alleen. We 
werken daarom graag samen met huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke 
partners en leveranciers. Samen ’thuis.

Met voorliggend ‘bod’ geeft ’thuis aan wat wij kunnen bijdragen 
in uw gemeente. Daarmee voldoen we ook aan de wettelijke 
verplichting om jaarlijks een meerjarig overzicht te geven van 
de voorgenomen werkzaamheden aan de gemeenten waarin 
wij werkzaam zijn èn aan de huurdersvertegenwoordiging.
Het vormt input voor de prestatieafspraken.

De samenwerking tussen ’thuis en de gemeente verloopt goed.
Er is begrip voor de wederzijdse standpunten. Een goed voorbeeld 
hiervan is de nieuwbouwagenda in Veldhoven die heeft geleid tot de 
Prestatieafspraken voor 2022 en verder. Ook de energietransitie die 
de gemeente voor ogen heeft is regelmatig teruggekomen op 
de agenda.

Wegens onze duurzaamheidsambitie hebben we ervoor gekozen de 
biedingen volledig digitaal aan te bieden.

Leeswijzer
In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens aan de 
slag met de thema’s Portefeuilleontwikkeling, redelijke kansen voor 
woningzoekenden, de betaalbaarheid van onze woningen, 
comfortabele buurten en onze weg naar CO2-neutraliteit.

We beschrijven in deze paragrafen zo concreet mogelijk waar we in 
2023 aan gaan werken in de gemeente Veldhoven.
Het bod wordt afgesloten met ons Koersplan. In dit Koersplan kunt u 
lezen welke stappen wij de komende 10 jaar gaan zetten en het 
geeft de achtergrond weer van de redenen waarom we bepaalde 
keuzen maken voor uw gemeente.

“Ik dacht dat ik geen 
schijn van kans maakte

, Vvrfį
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Een portefeuille voor nu en in de toekomst

Begin 2022 heeft ’thuis 3.320 zelfstandige woningen en 132 kamers in de verhuur in 
Veldhoven. In 2021 is het bezit in Veldhoven met 17 woningen gedaald als gevolg van verkoop 
bij mutatie (-19) en het samenvoegen van kamers tot zelfstandige woning ^2). In 2022 zal dit 
aantal verder afnemen als gevolg van de sloop Ambachtslaan (-28) en de mogelijke verkoop 
van enkele woningen (-9).

Naast het maken van plannen voor de realisatie van nieuwbouw 
hebben we ook andere maatregelen genomen die bijdragen aan 
het verbeteren van de beschikbaarheid. Zo hebben we ons 
investeringskader aangepast om ook met hogere bouwkosten toch 
woningen te kunnen bouwen. Ook zijn we bezig met het uitwerken 
van een systematiek voor het onderzoeken van mogelijkheden om 
verdichting binnen het bestaande bezit te realiseren.

De gemeente schrijft in haar woonvisie een evenwichtige verdeling 
naar huur en koop na te streven. Ze zet daarom in op een percentage 
van 297o sociale huur in alle woningbouw. Er wordt daarbij speciale 
aandacht gevraagd voor zorgwoningen, levensloopbestendig, voor drie 
generaties en woningen voor huishoudens met een middeninkomen.

Verdeling naar woningtype

1473

173
M Eengezinswoning 

M (semi) Bungalow 

M Etagewoning met lift 

M Etagewoning zonder lift
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2. Een portefeuille voor nu en in de toekomst

In 2023 bieden we aan:

^ om in plaats van leges te betalen capaciteit 
beschikbaar te stellen om projecten mogelijk te 
maken, mocht de gemeente te maken hebben met 
een gebrek aan capaciteit voor het behandelen 
van alle aanvragen;

^ om in projecten zoveel als mogelijk gebruik te 
maken van de WoonST-woningen om versnelling te 
bevorderen;

^ samen met de gemeente te onderzoeken hoe we 
tot een meer evenwichtige vertegenwoordiging van 
sociale huur in alle buurten kunnen komen;

^ ons in te zetten voor een, zo snel als mogelijke, 
realisatie van de vervolgfase (na Nieuwe Erven) in 
Zilverackers waarin wij afspraken hebben gemaakt 
over de realisatie van 80 huurwoningen;

^ samen met de gemeente een werkgroep nieuw
bouw op te richten die als doel heeft de realisatie 
van projecten met sociale huur te versnellen en het 
aanbod van locaties te vergroten;

^ bij te dragen aan de monitoring van de prestatie
afspraken;

^ samen met de gemeente een gezamenlijke 
kansenkaart voor nieuwbouw/transformatie op te 
stellen en jaarlijks te actualiseren;

^ te onderzoeken welke kansen er zijn voor verdere 
verdichting binnen ons eigen bezit;

^ in onze begroting ruimte op te nemen die het 
mogelijk maakt extra kansen om de productie op 
te hogen te verzilveren;

^ jaarlijks ons investeringskader aan te passen waarbij 
we rekening houden met nieuwe marktomstandig
heden, maar waarbij we ook een grens hanteren om 
de legitimiteit van de maatschappelijke investering 
te borgen.
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2. Een portefeuille voor nu en in de toekomst

Voor wat betreft de ontwikkeling van de woningvoorraad verwijzen we naar onderstaande tabel. Het is 
onze langjarige intentie om in de periode 2023 - 2032 in totaal 230 woningen te bouwen en 94 woningen 
te verkopen. Daardoor zal ons woningbezit met 37o toenemen tot 3.428 woningen in 2032.
Indien mogelijk willen we de nieuwbouwambitie voor Veldhoven ophogen door gebruik te maken van 
onze totale nieuwbouwambitie die we nog niet aan een gemeente hebben toebedeeld. We maken dan 
echter eerst graag concretere afspraken met de gemeente over locaties waarop dit zal worden ingevuld.

Nieuwbouw van

^ 56 appartementen (ter vervanging van 28 bestaande) Ambachtslaan (2023) 
^ 34 woningen Bosackers (2023)
^ 50 woningen Nieuwe Erven (2023, product WoonST-woningen)

Mogelijke bouw van (onzekere plannen)*

^ 24 appartementen Ecodorp (2024)
^ 15 eenheden Rundgraaf (samenwerking met Oktober zorg, 2024)

Om onze ambities te kunnen realiseren 
vragen we aan de gemeente het volgende:

1. Het realiseren van echte sociale huur blijkt in de praktijk 
niet zo eenvoudig te zijn. De wereld is ook veranderd. 
De vraag is hoever de gemeente kan en wil gaan in het 
borgen van mogelijke kaders voor de realisatie van 
echte sociale huurwoningen.

2. De locaties die in beeld zijn, gaan deze voldoende 
ruimte bieden voor de realisatie van betaalbare 
huurwoningen of moeten er meer locaties komen.

Ambitie voor de bouw van

51 woningen, waarvoor onderstaande locaties worden verkend
- Vervolg Zilverackers 80 woningen (product WoonST-woningen)
- Zonderwijk circa 30 woningen
- Roskam circa 18 woningen
- Genderkwartier 25 woningen
- De Dom 30 woningen
- De Ligt 36 woningen

Voor Veldhoven is rekening gehouden met de jaarlijkse verkoop van gemiddeld 9 woningen

* We spreken over onzekere plannen omdat de invulling van het programma nog niet definitief is 
(aantallen woningen kunnen nog veranderen) of definitieve besluitvorming nog niet rond is. Wel weten 
we zeker dat we met de locatie aan de slag gaan.

In aansluiting met het coalitieakkoord willen wij meer 
nadruk leggen op het verdichtingsvraagstuk waarbij 
meer hoogbouw één van de oplossingsrichtingen

3.

kan zijn.
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Iedereen een redelijke kans
In 2021 hebben we 194 woningen verhuurd in de gemeente Veldhoven. Het gemiddelde 
aantal reacties op deze woningen was 329. Gemiddeld was een woningzoekende 10,4 jaar 
ingeschreven en 11,6 maanden actief op zoek.

Woonvisie:

’thuis wil alle doelgroepen uit ons ondernemingsplan op transparante wijze een redelijke kans van slagen 
bieden. We hebben het dan over mensen die vanwege een lager inkomen of persoonlijke omstandigheden 
minder kansen op de woningmarkt hebben. Daarom hebben we het streven om minimaal 507o van de 
woningen regulier te verhuren. Dit is in Veldhoven ruimschoots gelukt.

Verhuringen naar categorie

121 21 8 2 7 21

0ro 107o 2070 3070 4070 5070 6070 7070 8070 900Zo 1000Zo

M Regulier verhuurd M Urgent I Vergunninghouder I Sociaal urgent I Herstructurering I Medisch urgent I Overig direct

Verhuringen naar huishoudgrootte

122 46

07 107o 2070 3070 4070 507 607 707 807 907 10070

m 1 persoon M 2 personen 3 of meer personen
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3. Iedereen een redelijke kans

In 2023 bieden we aan:

^ huishoudens met een lager inkomen te bedienen 
door minimaal 92,57 van de sociale huurwoningen 
te verhuren aan huishoudens met een inkomen on
der de EU-grens, en maximaal 7,57 te reserveren 
voor maatwerk voor huishoudens met een inkomen 
tot C50.000;

^ de woonruimteverdeling transparant te organiseren 
via zowel de regionale urgentieverordening als het 
gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem Wooniezie, 
en te blijven streven naar het adverteren en verhuren 
van minimaal 507 van de vrijgekomen woningen 
aan regulier woningzoekenden;

^ redelijke kansen te bieden aan woningzoekenden 
mèt en zonder inschrijfduur door ongeveer de helft 
van onze geadverteerde woningen aan te bieden 
op basis van inschrijfduur en de helft via loting;

^ zoveel mogelijk eerlijke slaagkansen te bieden 
voor alle doelgroepen door de helft van de ruime 
eengezinswoningen met voorrang te verhuren aan 
gezinnen;

^ doorstroom te bevorderen door huurders die willen 
verhuizen te helpen naar een meer passende woning. 
Dit doen we onder andere door voorrang te geven 
aan huurders van een sociale huurwoning bij de 
verkoop van onze woningen;

^ deel te nemen in het SeniorenPunt om zo senioren 
beter te ondersteunen in de zoektocht naar een 
passende woning;

^ ons partnerschap in DOOR! te continueren.
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3. Iedereen een redelijke kans

Hoewel we geen extra initiatieven op het gebied van huisvesting 
bijzondere doelgroepen verwachten in 2023, zien we resumerend wel 
een aantal knelpunten op ons afkomen. Om onze ambities te kunnen 
realiseren vragen we aan de gemeente het volgende:

1. Door een toenemende vraag naar woningen staat de woonruimteverdeling verder onder druk, 
we verwachten daarom dat het behalen van het streefaantal voor het huisvesten van statushouders 
onder druk zal blijven staan. We zijn dan ook bezorgd over de haalbaarheid van de taakstelling van 
de gemeente.

2. We zien een toename van de behoefte aan sociale huur. Denk aan vraag vanuit de maatschappelijk 
opvang, decentralisatie beschermd wonen, spoedzoekers. We zien een noodzaak om hierin te 
faciliteren. Daarnaast willen we in Veldhoven de doorstroming bevorderen. Door het onvoldoende 
beschikbaar zijn van grondposities en bouwcapaciteit is dit moeilijk te realiseren.

Een huurhuis dat ruimte 
biedt aan mijn passie



Iedereen een betaalbare woning

In Veldhoven heeft 83Zo van onze woningen een huurprijs onder de 1e aftoppingsgrens 
(C633,25 prijspeil 2022). Als gevolg de eenmalige huurverlaging, huurbevriezing en het 
bijbouwen van betaalbare woningen zien we dat in 2021 het aantal woningen met een 
huurprijs onder de 1e aftoppingsgrens is toegenomen. In 2022 vragen we vervolgens 
een huurverhoging van gemiddeld 1,9Zo (met een maximum van 2,30Zo).

Aantal woningen per huurklasse
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4. Iedereen een betaalbare woning

In 2023 bieden we aan:

^ een grote betaalbare huurvoorraad te handhaven 
door voor heel ’thuis minimaal 7.000 woningen een 
streefhuur onder de 1e aftoppingsgrens en 80oZo 
van onze woningen een streefhuur onder de 2e 
aftoppingsgrens te geven;

^ de woonlastenontwikkeling te matigen voor 
huurders door de huur maximaal met inflatie te 
verhogen voor zowel sociale als geliberaliseerde 
woningen en ons te houden aan de afspraken die 
gemaakt zullen gaan worden in een volgend 
huurakkoord;

^ een bijdrage te leveren aan het signaleringsoverleg 
en de vroegsignaleringen;

^ om, indien nodig, extra in te zetten op sociaal beheer 
bij betalingsproblemen;

^ het aantal ontruimingen als gevolg van huur- 
en betalingsachterstanden zoveel mogelijk te 
beperken;

^ de energielasten te beperken door voor de
energiebesparende maatregelen die we gaan nemen 
geen vergoeding of huurverhoging te vragen.
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Iedereen comfortabel in huis en buurt

’thuis heeft een actieve rol in het buurtbeheer en werkt hierbij nauw samen met de gemeente, 
professionele partners en bewonersvertegenwoordigingen. Het samenwerkingsverband dat 
door de gemeente is ingericht in het kader van Veldhoven Vernieuwend Vitaal, vormt voor een 
belangrijk deel de legitimiteit van deze samenwerking waar informatie en nieuwe initiatieven 
worden gedeeld. We zijn zichtbaar aanwezig in de wijken en buurten waar wij bezit hebben. 
Op deze manier houden we de leefbaarheid in de wijken op peil.

Belangrijke signalen met betrekking tot de leefbaarheid krijgen wij ook binnen via gegevens over huurachterstanden, 
ontruimingen en meldingen met betrekking tot woonoverlast. Het beleid van ’thuis is om ontruimingen zoveel mogelijk 
te voorkomen. In 2021 is er in Veldhoven 1 woning vrijgekomen door een ontruiming of afstandsverklaring.

Woonvisie:

13
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5. Iedereen comfortabel in huis en buurt
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We zijn

In 2023 bieden we aan:

^ zichtbaar aanwezig te zijn in de buurten van 
Veldhoven, zorg te dragen voor een schone, 
hele en veilige woonomgeving en overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen zodat de buurten leefbaar 
blijven;

^ goed samen te werken met het sociaal
maatschappelijke netwerk in de wijk door 
gesignaleerde problemen warm over te dragen 
aan maatschappelijke partners;

^ om gericht de woonbeleving te verbeteren 
van onze huurders in complexen waar onze 
huurders daar om vragen (o.b.v. onder meer 
het woonbelevingsonderzoek);

^ ons woonbelevingsonderzoek te herhalen in 
2023, zodat we ontwikkelingen kunnen monitoren;

^ te streven naar een passende verdeling van 
doelgroepen (spreiding of soms ook juist 
concentratie) over ons bezit.
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5. Iedereen comfortabel in huis en buurt

Om onze ambities te kunnen realiseren vragen we aan de 
gemeente het volgende:

1. Regie te nemen in buurten en wijken en samenwerking tussen partijen te stimuleren 
om zo de noodzakelijke activiteiten te organiseren.

JllIUid

2. Investeren in het creëren van begrip bij inwoners in de wijken en buurten dat er soms 
ook ‘andere soorten' mensen komen wonen. Door preventief hierover de communiceren 
ontstaat uiteindelijk meer acceptatie en tolerantie richting de mede-inwoners.

3. Preventieve maatregelen te stimuleren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het 
realiseren van oplaadpunten voor scootmobielen. De bevolking vergrijst en hier willen 
wij op anticiperen zodat mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

4. Zorgdragen voor continuïteit in het wijkgerichte werken en in samenwerking met 
sociale partners.
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Op weg naar CO2-neutraliteit

Onze woningen in Veldhoven hebben gemiddeld energielabel B, circa 2aZo van de woningen 
is gasloos en 240Zo van onze woningen heeft zonnepanelen. De gemiddelde CO2-uitstoot per 
woning is 2453 kg per jaar. De afgelopen jaren hebben we in Veldhoven bij een behoorlijk 
aantal woningen onderhoud met verduurzaming uitgevoerd. Het gevolg daarvan is dat we 
relatief weinig woningen hebben met een slecht energielabel, verhoudingsgewijs hebben we 
dan wel weer meer woningen met energielabel C.

De gemeenten schrijft in de transitievisie warmte dat alle woningen 
die na 2016 zijn gebouwd in 2050 NOM moeten zijn. Verder geeft zij 
aan dat als corporaties woningen gaan renoveren dit tot minimaal 
energielabel B zou moeten leiden.

Verdeling naar energielabel
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5. Iedereen comfortabel in huis en buurt

In 2023 bieden we aan:

^ om in ons complex Dorpstraat/Kloosterhof te 
starten met het verduurzamen en gasloos maken 
van de woningen in het kader van de routekaart 
CO2-neutraal in 2050.

Totale uitwerking CO2-routekaart komende 10 jaar
- 268 woningen all-electric maken
- bijna 1.400 woningen voorzien van hybride 

warmtepomp.

^ om bij mutatie de woning te voorzien van zonne
panelen als de woning zich daarvoor leent;

^ de verduurzaming te versnellen door maatregelen 
als zonnepanelen, isolatie en NOM wonen gratis 
aan te bieden;

^ een plan te maken hoe we versneld de woningen 
met een slecht energielabel (lager dan D) kunnen 
aanpakken;

^ bij ieder project bekijken wat we kunnen doen om 
het circulairder en/of klimaatadaptiever te maken;

^ mee te werken aan een integrale gebiedsontwikke- 
ling (voor locaties waar wij kunnen bouwen) om 
tot een optimale invulling van het openbaar gebied 
te komen. We doelen dan bijvoorbeeld aan het 
realiseren van waterbeheersing die zowel in open
baar gebied als op ‘onze’ bouwkavels kan worden 
gerealiseerd. Bij een slim ontwerp zijn wij bereid de 
middelen die wij besparen beschikbaar te stellen voor 
de inrichting van een duurzaam openbaar gebied;

^ aan te sluiten op de uitgangspunten van The Natural 
Step (TNS).

17



5. Iedereen comfortabel in huis en buurt

Het gevolg van deze initiatieven wordt in onderstaande tabel weergegeven.

2022 2032 2022 2032 2022 2032

173 147

Energielabel Aandeel gasloze woningenGemiddeld EP2

A

B
C I 11 »L

Om onze ambities te kunnen realiseren 
vragen we aan de gemeente het volgende:

1. Bij nieuwbouwontwikkelingen komen ook vraagstukken 
rondom de aanleg van het openbaar gebied kijken.
Het gaat dan vooral om aspecten die gerelateerd zijn 
aan het thema duurzaamheid in brede zin, zoals groen/ 
biodiversiteit, water, hitte-stress, mobiliteit. Het is niet 
altijd even duidelijk op welke inzet en middelen we van 
de gemeente Veldhoven we mogen rekenen. Daarover 
willen we graag meer duidelijkheid.

2. Een integrale aanpak vraagt aan de voorzijde meer 
afstemming van alle betrokkenen. De vraag is of we 
deze aanpak structureel met elkaar kunnen vormgeven.
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Koersplan

Het jaar 2022 kent een tumultueuze start. We hebben te maken met schaarste van allerlei producten en daardoor 
ongekende sterke prijsstijgingen, extreem hoge inflatie o.a. door snel stijgende energiekosten, een steeds krapper 
wordende arbeidsmarkt en een toenemend tekort aan bouwgrond voor de realisatie van broodnodige sociale 
huurwoningen in de regio. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die ons en onze huurders direct raken. Aan de andere 
kant zien we dat de woningnood groot is, toeneemt en het voor huurders steeds moeilijker wordt om de financiële 
touwtjes aan elkaar te knopen.

De woningmarkt in de Metropoolregio Eindhoven staat fors onder 
druk als gevolg van de nog steeds economisch sterke positie van de 
regio die veel mensen uit binnen en buitenland goede baankansen 
biedt. Tegelijkertijd zien we de noodzaak om een veilig thuis te bieden 
aan een toenemend aantal vluchtelingen uit conflict gebieden binnen 
en buiten Europa. Ook zien we steeds meer de negatieve effecten 
van een lage doorstroming omdat ouderen en andere kwetsbare 
groepen moeilijk aan passende huisvesting kunnen komen.
Het nieuwe kabinet en de nieuwe minister van wonen in het bijzonder 
is vol goede moed aan de slag gegaan met het maken van nieuwe 
plannen voor de woningmarkt met meer regie en daadkracht als 
onderliggend motto. Het kabinet heeft beloofd dat vanaf 2023 de 
verhuurdersheffing word afgeschaft en dat geeft de corporatiessector 
meer financiële mogelijkheden om te investeren in beschikbaarheid, 
duurzaamheid en betaalbaarheid. Er wordt landelijk intensief gesproken 
door het ministerie, de VNG, Aedes en de woonbond welke afspraken 
we hierover kunnen maken.

De meeste van de andere kabinetsplannen vragen nog om nadere 
uitwerking voordat ingeschat kan worden welke impact ze zullen 
hebben op onze taken, verantwoordelijkheden en ambities.
De gemeenteraadsverkiezingen hebben voor een groot deel in het 
teken gestaan van de problemen op de woningmarkt. Het besef dat 
ook gemeenten een waardevolle bijdrage kunnen en moeten leveren 
aan de oplossing wordt gelukkig breed gedragen.
Steeds weer tonen nieuwe onderzoeksrapporten aan dat de verduur- 
zaming van onze economie en onze manier van leven niet snel genoeg 
gaat. We realiseren ons helaas dat veel gevolgen van klimaatveran
dering (branden door droogte en hitte, overstromingen, mislukte 
oogsten en grote migratiestromen als gevolg daarvan) niet langer 
tegen te houden zijn maar wellicht kunnen we wel erger nog 
voorkomen. Alleen dat vraagt nog meer urgentie en vooral focus op 
de lange termijn, hoe moeilijk dat ook is als er op de korte termijn al 
zoveel problemen zijn die om een oplossing vragen.
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Koersplan

Eén doel is echter zeer duidelijk en onomstreden, we moeten nieuwe 
duurzame betaalbare woningen bouwen en dat moet sneller dan in 
het huidige tempo. De vraag hoe we dat voor elkaar krijgen roept 
meer discussie op.

Het gevolg van al deze dynamiek is een relatief grote mate van 
onvoorspelbaarheid wat de nabije toekomst gaat brengen en het 
gebrek aan tijd om hier heel lang bij stil te kunnen staan. Afwachten 
is in onze ogen in ieder geval nu niet het juiste antwoord. ’thuis heeft 
daarom met haar belangrijkste belanghouders de keuzen herijkt, 
zodat deze passen bij de onzekere situatie en de maatschappelijke 
opgave van dit moment. Woningcorporaties hebben in hun meer 
dan honderdjarig bestaan altijd een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan urgente maatschappelijke vraagstukken. Dat is in deze 
tijd niet anders.

Zoals gebruikelijk organiseerden we een aantal bijeenkomsten 
met verschillende belanghouders om samen met hen de keuzen 
te maken. Tijdens de sociale sessie zijn we met onze partners 
het gesprek aangegaan over hoe we de samenwerking kunnen 
verbeteren. In de knoppensessie hebben gemeenten en huurders- 
raad aan kunnen geven welke bijdragen wenselijk zijn in aanvulling 
op de reeds voorgenomen prestaties in onze meerjarenbegroting.
En dit jaar nieuw, in een sessie met collega corporaties hebben we 
bekeken hoe we elkaar kunnen aanvullen in de gemeenten waar we 
samenwerken.
Net als we ook in eerdere jaren deden, voerden we de discussie 
aan de hand van de bekende thema’s toekomstbestendige 
woningvoorraad, redelijke kans, betaalbaar wonen, comfortabel 
in de buurt en verduurzamen.

Door het inrekenen van de afschaffing verhuurderheffing was er 
dit jaar veel ruimte voor aanvullende keuzen. Dit leidde onder 
belanghouders tot ambitieuze keuzen voor zowel meer nieuwbouw 
als een versnelling van de verduurzaming. Voor beide zal gelden dat 
invulling geven aan een dergelijke keuzen in de praktijk lastig wordt. 
Aanvullend kozen een aantal belanghouders er ook nog voor om de 
woonlastenontwikkeling te beperken. Bij de thema’s iedereen een 
redelijke kans en comfortabel in de buurt was over het algemeen 
steun voor het huidige beleid en werkwijze van ’thuis. Tegen dit licht 
hebben wij onze keuzen gemaakt.
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Koersplan

Concreet betekent dit dat ’thuis de komende jaren bijdraagt aan

... voldoende beschikbaar aanbod door 
2.830 nieuwe woningen toe te voegen in 
de periode 2023-2032. Per saldo leidt dat 
tot een toename van de woningvoorraad 
met 2.346 woningen in de komende 10 jaar;

... een gedifferentieerde woningvoorraad door 
vooral sociale huurwoningen te bouwen, 
een beperkt aantal tijdelijke eenheden en 
woonwagens toe te voegen en ook open 
te staan voor het bouwen van niet-Daeb in 
gecombineerde projecten;

... de beschikbaarheid van betaalbare koop
woningen voor huishoudens met een laag 
middeninkomen door gemiddeld 34 
woningen per jaar te verkopen, waarvan 
een deel met voorrang voor huurders van 
een sociale huurwoning;

... het bedienen van huishoudens met een 
lager inkomen door minimaal 92,5% van 
de sociale huurwoningen te verhuren aan 
huishoudens met een inkomen onder de 
EU-grens, en maximaal 7,5% te reserveren 
voor maatwerk voor huishoudens met een 
inkomen tot C50.000;

... een transparante woonruimteverdeling via 
zowel de regionale urgentieverordening als 
het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem 
Wooniezie, waarbij we minimaal 50% van 
onze vrijkomende woningen adverteren en 
verhuren aan regulier woningzoekenden;

... redelijke kansen voor woningzoekenden 
mét en zonder inschrijfduur door ongeveer 
de helft van onze geadverteerde woningen 
aan te bieden op basis van inschrijfduur 
en de helft via loting;

... eerlijke slaagkansen voor alle doelgroepen 
door de helft van de ruime eengezins
woningen met voorrang te verhuren aan 
gezinnen;

... het bevorderen van doorstroom door 
huurders die willen verhuizen te helpen 
naar een meer passende woning;

... een grote betaalbare huurvoorraad door 
7.000 woningen een streefhuur onder de 
1e aftoppingsgrens en 80% van onze 
woningen een streefhuur onder de 
2e aftoppingsgrens te geven;

... een gematigde woonlastenontwikkeling 
voor huurders door de huur maximaal met 
inflatie te verhogen voor zowel sociale als 
geliberaliseerde woningen en ons te houden 
aan de afspraken in het huurakkoord;

... versnelling in de verduurzaming door 
maatregelen als zonnepanelen, isolatie en 
NOM wonen gratis aan te bieden;

... leefbare buurten door zichtbaar aanwezig te 
zijn in de buurten, zorg te dragen voor een 
schone, hele en veilige woonomgeving en 
overlast zoveel mogelijk te voorkomen;

... goede samenwerking met het sociaal
maatschappelijke netwerk in de wijk door 
gesignaleerde problemen warm over te 
dragen aan maatschappelijke partners;

... het gericht verbeteren van de woonbeleving 
van onze huurders in complexen waar onze 
huurders daar om vragen (o.b.v. onder 
meer het woonbelevingsonderzoek);

... een toekomstbestendige samenleving door 
ruim C160 miljoen te reserveren voor 
duurzaamheidsmaatregelen voor de

periode 2023-2032, als volgt te besteden aan: 
een CO2-neutrale woningvoorraad door 
^ ruim 1.200 woningen aan te sluiten op 

een warmtenet
^ bijna 1.100 woningen all-electric te maken 
^ circa 2.600 woningen te voorzien van 

een hybride warmtepomp 
^ de 250 woningen met een slecht energie- 

label (E, F, G) binnen 5 jaar te verbeteren 
^ ongeveer 4.000 woningen te voorzien 

van zonnepanelen
^ ruim 4.500 woningen voor te bereiden 

op inductie koken
^ een duurzame leefomgeving door 

het inzetten van een budget voor 
bewustwording en pilots, met flora en 
fauna, klimaatadaptatie en circulair 
bouwen volgens de principes van 
The Natural Step (TNS).

In de volgende paragraaf lichten we nader 
toe hoe we de gemaakte keuzen hebben 
uitgewerkt. Vervolgens brengen we in beeld 
wat de effecten van deze keuzen zijn en hoe 
deze doorwerken op de portefeuille van ’thuis.
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Een portefeuille voor nu en in de toekomst Concrete belofte

We streven naar een gevarieerde portefeuille die aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van de markt. Met als doel 
keuzemogelijkheden realiseren voor de mensen uit onze doelgroep én toekomstwaarde creëren voor onze vastgoedportefeuille.

Ook dit jaar heeft een aantal belanghouders weer aangegeven dat 
de nieuwbouwambitie verder omhoog mag aangezien er een grote 
behoefte aan woningen is. We hebben hier niet voor gekozen. Hoe 
graag we ook woningen zouden willen toevoegen, achten we het op 
dit moment niet mogelijk de nieuwbouwambitie te vergroten. Niet 
omdat we de financiële middelen niet hebben, maar omdat we geen 
(potentiële) locaties weten te vinden. Voor het invullen van de huidige 
ambitie zullen we al echt creatief moeten gaan nadenken en wellicht 
anders naar onze bestaande voorraad gaan kijken.
Voor nu kiezen we dus voor een realistische ambitie. Mocht echter 
blijken dat we een verkeerde inschatting hebben gemaakt en er 
meer locaties beschikbaar zijn dan hebben we voldoende financiële 
ruimte om de ambitie op te hogen. We nodigen gemeenten dan ook 
nadrukkelijk uit om met locaties te komen.

In totaal komt de nieuwbouwambitie voor de komende 10 jaar uit op 
2.830 woningen. Deze ambitie is - per 1 mei 2022 - opgebouwd uit 
zekere projecten (investeringsbesluit is genomen; 228 woningen), 
onzekere plannen met redelijke kans van slagen (initiatiefbesluit ge
nomen; 417 woningen) en nog in te vullen ambitie (2.135 woningen). 
Voor het invullen van de ambitie hebben we voor ongeveer 657o van 
de woningen al wel potentiële locaties op het oog. Bij deze potentiële 
locaties zetten we ons in om tot concrete afspraken te komen over 
het te ontwikkelen plan. Voor het overige deel van de ambitie moeten

we zoeken naar locaties om onze nieuwbouwplannen waar te kunnen 
maken. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor verdichting 
binnen onze bestaande woningvoorraad.

Van ’thuis mag verwacht worden dat we ons voornamelijk inzetten 
voor de bouw van sociale huurwoningen. Waar mogelijk gebruiken we 
daar bij voorkeur de regionaal overeengekomen standaard sociale 
huurwoningen voor. In een beperkt aantal projecten zal onze bijdrage 
in de vorm van tijdelijke eenheden of woonwagens zijn. Indien het 
plan of de locatie er om vraagt zijn we ook bereid om te kijken naar 
gemengde projecten met zowel Daeb als niet-Daeb woningen 
(middenhuur). Pure niet-Daeb projecten sluiten we uit en laten we 
graag aan andere partijen over.

Met alle nieuwbouwambities lijkt het wellicht tegenstrijdig om ook 
woningen te verkopen. Verkoop van woningen is voor ons echter een 
manier om de lage middeninkomens te bedienen. En het stelt ons in 
staat om het aanbod in buurten te differentiëren en om onze voorraad 
aan te passen op de behoefte in de sociale woningmarkt. We maken 
daarbij gebruik van producten als KoopGarant en Kopen naar Wens. 
Verder verkopen we een deel van onze woningen met voorrang aan 
huurders van een sociale huurwoning om zo ook doorstroming te 
bevorderen. We stellen de verkoopdoelstelling vast op 335 woningen 
in de komende 10 jaar.

voldoende beschikbaar aanbod door 
2.830 nieuwe woningen toe te voegen in 
de periode 2023-2032. Per saldo leidt dat 
tot een toename van de woningvoorraad 
met 2.346 woningen in de komende 10 jaar;

een gedifferentieerde woningvoorraad 
door vooral sociale huurwoningen te 
bouwen, een beperkt aantal tijdelijke 
eenheden en woonwagens toe te voegen 
en ook open te staan voor het bouwen van 
niet-Daeb in gecombineerde projecten;

de beschikbaarheid van betaalbare 
koopwoningen voor huishoudens met 
een laag middeninkomen door gemiddeld 
34 woningen per jaar te verkopen, waarvan 
een deel met voorrang voor huurders van 
een sociale huurwoning.
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Iedereen een redelijke kans Concrete belofte

Ons streven is om alle doelgroepen uit ons ondernemingsplan op transparante wijze een redelijke kans van slagen te 
bieden. We hebben het dan over mensen die vanwege een lager inkomen of persoonlijke omstandigheden minder 
kansen op de woningmarkt hebben.

Vanaf 2022 mogen woningcorporaties 7,57o van hun vrijgekomen 
woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de 
EU-grens (f45.014 prijspeil 2022). Corporaties kunnen in een 
gespannen woningmarkt met gemeenten afspreken om deze vrije 
toewijzingsruimte te vergroten naar 157o. We kiezen hier echter niet 
voor omdat als we huishoudens met een middeninkomen ook 
aanspraak laten maken op een sociale huurwoningen, we de 
doelgroep alleen maar groter maken voor onze schaarse woningen. 
We houden het daarom bij een maximale ruimte voor maatwerk van 
7,57o voor huishoudens met een inkomen tot f50.000.

We bieden onze woningen op transparante wijze aan via het 
regionale Woonruimteverdeelsysteem Wooniezie. Sommige groepen 
woningzoekenden krijgen voorrang bij de woonruimteverdeling.
In het Stedelijk Gebied Eindhoven is een regionale huisvestings
verordening van kracht. In deze verordening is vastgelegd onder 
welke voorwaarden voorrang verleend wordt aan urgent-woning- 
zoekenden. Het streven in het Stedelijk Gebied is om gemiddeld 
maximaal 257o van de sociale huurwoningen per gemeente te 
verhuren aan urgente doelgroepen. Naast de verhuringen aan 
urgente doelgroepen kennen we ook nog andere situaties waarin 
woningen worden verhuurd die niet regulier zijn geadverteerd via 
Wooniezie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij woningruil, doorstroming

binnen bezit (bijvoorbeeld senioren) en verhuringen aan instellingen. 
Hoe meer woningen met voorrang of direct worden toegewezen, 
hoe minder er overblijven voor reguliere woningzoekenden. Om ook 
de kansen van de regulier woningzoekenden te borgen, hanteren 
we bij ’thuis het uitganspunt om minimaal 507o van de beschikbare 
woningen te adverteren op Wooniezie en aan regulier woning
zoekenden te verhuren.

Van de geadverteerde woningen verloten we ongeveer de helft, 
de andere helft bieden we aan op basis van inschrijfduur. Daarbij 
hebben we nadrukkelijk oog voor wat onze collega's in dezelfde 
gemeente doen. Kiezen zij bijvoorbeeld enkel voor inschrijfduur, 
dan kiest ’thuis wat meer voor loting, en andersom. De reden dat 
we kiezen voor deze twee verdelingsmodellen is om alle woning
zoekenden een redelijke kans te bieden. We zien namelijk dat 
woningzoekenden zoeken in verschillende snelheden en met 
verschillende doeleinden. Wenszoekers zijn bijvoorbeeld mensen 
die vaak lang staan ingeschreven en specifiek op zoek zijn naar 
een woning om een volgende stap in hun wooncarrière te maken. 
Spoedzoekers daarentegen hebben zich meestal pas recent 
ingeschreven doordat zij vanwege een gewijzigde levenssituatie snel 
op zoek zijn naar andere woonruimte, zij zijn daardoor aangewezen 
op woningen die worden verloot.

het bedienen van huishoudens met een 
lager inkomen door minimaal 92,5% van 
de sociale huurwoningen te verhuren aan 
huishoudens met een inkomen onder de 
EU-grens, en maximaal 7,5% te reserveren 
voor maatwerk voor huishoudens met een 
inkomen tot f50.000;

een transparante woonruimteverdeling via 
zowel de regionale urgentieverordening als 
het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem 
Wooniezie, waarbij we minimaal 50% van 
onze vrijkomende woningen adverteren en 
verhuren aan regulier woningzoekenden;

redelijke kansen voor woningzoekenden 
mét en zonder inschrijfduur door ongeveer 
de helft van onze geadverteerde woningen 
aan te bieden op basis van inschrijfduur 
en de helft via loting;

eerlijke slaagkansen voor alle doelgroepen 
door de helft van de ruime eengezinswonin
gen met voorrang te verhuren aan gezinnen;

het bevorderen van doorstroom door 
huurders die willen verhuizen te helpen 
naar een meer passende woning.
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De druk op de sociale woningmarkt is hoog in de woningmarktregio 
Eindhoven. Ongeveer 9X van de woningzoekenden slaagt in het 
vinden van een woning. Twee groepen springen eruit. De slaagkansen 
voor grotere gezinnen (4-personen of meer) zijn kleiner dan voor 
kleinere huishoudens. En de slaagkansen voor jongeren (tot 35 jaar) 
zijn het laagst van alle leeftijdsgroepen. Ook zoeken zij het langst 
naar een woning. We zien deze trend zowel in de regio als in onze 
eigen voorraad. Daarom verhuren we de helft van de grotere 
eengezinswoningen met voorrang aan gezinnen. We zoeken hiervoor 
ook afstemming in de regio en verkennen of we hierover in regionaal 
verband (binnen Wooniezie) afspraken kunnen maken. We verbeteren 
de slaagkansen voor jongeren door de helft van onze woningen te 
verloten. Zij maken bij loting evenveel kans op een woning als 
iemand die ouder is en daardoor al langere inschrijfduur heeft 
kunnen opbouwen.

Ook mensen die alleen met de nodige zorg en/of begeleiding 
kunnen wonen behoren tot onze doelgroep. We werken daarom 
regelmatig samen met andere maatschappelijke partners aan de 
beschikbaarheid van wooneenheden voor specifieke doelgroepen. 
Om goed zicht te krijgen op wat nu de belangrijkste woonzorg- 
opgaven zijn voor de komende 10 jaar dragen we bij aan het 
Onderzoek regionale Woonzorg-opgave Zuidoost Brabant. Zo weten 
we straks wat er nodig is om ook de toekomst alle doelgroepen te 
kunnen bedienen.

In de huidige krappe woningmarkt is het belangrijk om doorstroom 
te bevorderen. Zo hebben we afgelopen jaren verschillende 
experimenten uitgevoerd, waaronder ook de succesvolle proef om 
huurders van een sociale huurwoning met voorrang te laten kopen. 
Dit jaar werken we mee aan de pilot ‘van groot naar beter’ in het 
SeniorenPunt in Eindhoven. Ook in de toekomst blijven we inzetten 
op het bevorderen van doorstroming, met het toepassen van 
maatwerk en het uitvoeren van nieuwe experimenten.
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Iedereen een betaalbare woning Concrete belofte

Voorwaarde voor goed wonen is dat een woning betaalbaar is. ’thuis streeft naar zoveel mogelijk betaalbaar aanbod 
dat aansluit bij de behoefte van onze doelgroep in de markt. De huurprijs is daarbij gebaseerd op een evenwichtige 
prijs-kwaliteitsverhouding die goed is uit te leggen aan huurders.

De huurinkomsten zijn de belangrijkste inkomstenbron voor ’thuis. 
Voor huurders is het een belangrijke uitgavepost. We vinden bovenal 
dat huren betaalbaar moet blijven voor onze huurders.

In ons huidige beleid kennen we 6 prijzen. Waarbij de gewenste 
prijs-kwaliteitsverhouding, ook wel streefhuur genoemd, bepaald 
wordt aan de hand van het aantal woningwaarderingspunten dat

een woning heeft (zie afbeelding Huurprijsbeleid 2022). Met dit 
streefhuurbeleid voldoen we ruimschoots aan onze belofte om 7.000 
woningen een streefhuur onder de 1e aftoppingsgrens te geven 
en 807o een streefhuur onder de 2e aftoppingsgrens. Gemiddeld 
genomen liggen de streefhuren bij ’thuis op 707o van de maximale 
huur die we wettelijk gezien zouden mogen vragen.

Huurprijsbeleid 2022

Woningwaardering Woningwaardering
0 tot en met 129 punten 130 tot en met 144 punten

Woningwaardering
145 tot en met 159 punten

Woningwaardering
160 tot en met 184 punten

Woningwaardering Woningwaardering
185 tot en met 194 punten 195 of meer punten

... een grote betaalbare huurvoorraad door 
7.000 woningen een streefhuur onder de 
1e aftoppingsgrens en 80% van onze 
woningen een streefhuur onder de 
2e aftoppingsgrens te geven;

... een gematigde woonlastenontwikkeling 
voor huurders door de huur maximaal met 
inflatie te verhogen voor zowel sociale als 
geliberaliseerde woningen en ons te houden 
aan de afspraken in het huurakkoord;

... versnelling in de verduurzaming door 
maatregelen als zonnepanelen, isolatie en 
NOM wonen gratis aan te bieden.
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Streefhuren bepalen het huurniveau voor nieuwe huurders, de actuele 
huur en jaarlijkse huurverhoging doen dit voor zittende huurders. Om 
ook in de toekomst een gematigde woonlastenontwikkeling te waar
borgen zullen we de jaarlijkse huurverhoging begrenzen op maximaal 
inflatie. We beseffen ons echter dat de inflatie waarop de maximale 
huurverhoging in 2023 gebaseerd wordt behoorlijk hoger kan liggen 
dan we gewend zijn de afgelopen jaren. Tegelijkertijd overzien we 
op dit moment niet het komende overheidsbeleid als reactie op een 
dergelijke hoge inflatie. Gezien de omvang van de huidige onzeker
heden en onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen willen we, zoals 
we de laatste jaren gewend zijn, pas begin 2023 de balans definitief 
opmaken en de hoogte bepalen van de huuraanpassing in 2023. We 
zullen ons daarbij vooral laten leiden vanuit het primaire uitgangspunt 
dat onze woningen betaalbaar moeten blijven, maar wel zodanig dat 
we voldoende middelen houden om ook toekomstige maatschappelijke 
opgave in te kunnen vullen. Het is geen vast gegeven dat we gebruik 
zullen moeten en willen maken van de maximale huurverhoging. Verder 
houden we rekening met de plannen van het kabinet waaronder een 
mogelijke huurbevriezing in 2024 en maken we jaarlijks nieuwe af
spraken met onze huurdersraad. Daarbij geldt dat de huurverhoging 
gelijk is voor de sociale huurwoningen als voor de geliberaliseerde 
woningen. Hiermee doen we ook recht aan het feit dat huurders in de 
geliberaliseerde huur vaak hogere lasten hebben omdat zij bijvoorbeeld 
net niet meer in aanmerking komen voor aanvullende toeslagen.

Ook bij het verduurzamen van woningen krijgen huurders te maken 
met een huurverhoging. Vanaf 2023 zal ’thuis echter geen vergoeding 
meer vragen voor duurzaamheidsmaatregelen. Op deze manier 
verlagen we de woonlasten van huurders en hopen we een versnelling 
in de verduurzaming te bereiken. We doen dit overigens niet alleen 
waar we vanaf 2023 de woning verduurzamen, ook voor huurders die 
nu een vergoeding betalen voor bijvoorbeeld zonnepanelen vervalt 
deze vergoeding vanaf 2023 en wordt de verduurzaming gratis.
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Iedereen comfortabel in huis en buurt

Goed wonen, gaat verder dan de woning zelf. Ook de straat en de buurt moeten veilig en vertrouwd zijn. Dat betekent 
niet alleen schoon en heel. Maar ook dat bewoners elkaar respecteren en rekening met elkaar houden. Daarom ondersteunt 
’thuis huurders in goed huurderschap en proberen we overlast en uitval van kwetsbare bewoners te voorkomen.

Als het gaat om leefbaarheid onderscheidt ’thuis de volgende
taakgebieden waarop wij onze bijdrage leveren:
^ voorkomen en aanpak van overlast: bijvoorbeeld het aanspreken 

van bewoners op ongewenst gedrag, het opstellen van leefregels 
in woongebouwen, signalen doorspelen aan relevante (sociale) 
netwerkpartners;

^ bevorderen van een schone woonomgeving: bijvoorbeeld door 
inzet van buurtbeheerders die bewoners aanspreken op ongewenst 
gedrag, het extra schoonhouden van algemene ruimten, het laten 
verwijderen van graffiti en het bijhouden van achterpaden door 
werkbedrijven;

^ bijdragen aan woonmaatschappelijk werk: bijvoorbeeld door de 
inzet van sociaal beheerders bij signalen van complexe overlast 
of zorgmeldingen, verlenen medewerking aan achter de voordeur- 
programma’s van sociale of maatschappelijke partners, het bege
leiden van kwetsbare bewoners tijdens ingrijpende onderhouds
werkzaamheden of bijvoorbeeld de inzet van een budgetcoach bij 
betalingsproblematiek;

^ bevorderen van de veiligheid: bijvoorbeeld door het afsluiten van 
achterpaden of galerijen;

^ aanleggen en onderhouden van kleinschalige infrastructuur: 
bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes, de aanleg van een jeu de 
boulesbaan of kleinschalig groen;

^ faciliteren van ontmoeting: bijvoorbeeld door een ontmoetingsruimte 
beschikbaar te stellen of op een andere manier bij te dragen aan 
ontmoeting zoals we bijvoorbeeld doen bij struikroven of door 
bewonersinitiatieven op dat gebied te ondersteunen.

Met de wijziging op de Woningwet (begin 2022) hebben corporaties 
meer mogelijkheden gekregen op het gebied van leefbaarheid en is 
het maximum op leefbaarheidsuitgaven vervallen.

In sommige buurten staat de leefbaarheid meer onder druk dan in 
andere. Dit is vaker het geval in buurten met een eenzijdig goedkoper 
woningaanbod. Van oudsher kennen de gemeenten waar wij werken 
weinig buurten met een heel eenzijdig aanbod en in die buurten 
waar dit wel het geval was, is fors geïnvesteerd in herstructurerings- 
projecten. ’thuis blijft streven naar een gedifferentieerde opbouw van 
buurten. Daarnaast moeten we erkennen dat ook mensen met een 
begeleidingsvraag in een sociale huurwoning wonen. De tolerantie van 
de buurt is hierbij van groot belang. Door samen met onze sociale 
partners aandacht en voldoende voorlichting te geven aan de buurt
genoten, zal de acceptatie omhoog gaan. Ook zullen we aandacht 
hebben voor een juiste spreiding (of clustering) van doelgroepen.

Concrete belofte

leefbare buurten door zichtbaar aanwezig 
te zijn in de buurten, zorg te dragen voor 
een schone, hele en veilige woonomgeving 
en overlast zoveel mogelijk te voorkomen;

goede samenwerking met het sociaal
maatschappelijke netwerk in de wijk door 
gesignaleerde problemen warm over te 
dragen aan maatschappelijke partners;

het gericht verbeteren van de woonbeleving 
van onze huurders in complexen waar onze 
huurders daar om vragen (o.b.v. onder 
meer het woonbelevingsonderzoek).
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Mochten we er ondanks alle gezamenlijke inspanningen niet in slagen 
om overlast te verhelpen dan kiezen we ervoor om de belangen van 
buurtbewoners boven dat van het individu te stellen. Comfortabel in 
huis en buurt geldt ook voor het welzijn van bewoners. Natuurlijk zullen 
we hierbij ook onze netwerkpartners betrekken. Daarbij zullen we 
zorgvuldig omgaan met de privacy van bewoners maar durven we 
gegevens ook te delen als dit in het belang van onze huurder is.

Eind 2019 heeft ’thuis een woonbelevingsonderzoek uitgevoerd. 
Gemiddeld waarderen onze huurders hun woning met een rapportcijfer 
van 7,5 en de buurt met een 7,3. Ondanks deze ruime voldoendes 
zijn er ook zaken die beter kunnen. Laaghangend fruit hebben we

direct opgepakt, bijvoorbeeld door extra algemene leefregels op te 
stellen voor onze meergezinswoningen. Daarnaast hebben we voor 
vier woongebouwen/straten waar de woonbeleving bovengemiddeld 
onder druk staat extra aandacht gegeven teneinde de woonbeleving te 
verbeteren. Per complex hebben we een eigen aanpak die gericht is 
op de bestaande problematiek. Ervaringen die we op doen, gebruiken 
we om van te leren en geslaagde interventies bekijken we op hun 
potentie om breder in te zetten. Begin 2023 zijn we voornemens 
opnieuw een woonbelevingsonderzoek uit te voeren. Dan kunnen 
we ook meten wat de effecten zijn geweest van de uitgevoerde 
interventies, en breder bezien krijgen we meer zicht op de 
ontwikkeling van de woonbeleving.
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Op weg naar CO2-neutraliteit Concrete belofte

’thuis werkt aan een duurzame samenleving omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan het welbevinden 
van onze huurders. Natuurlijke groene wijken zijn gezonde wijken. Veerkrachtige wijken die onze huurders beschermen 
tegen ons veranderende klimaat. Want bomen en planten houden onze wijken en huizen koel en de lucht zuiver.
Een gezonde bodem geeft voeding aan krachtige planten en helpt CO2 opvangen en water vasthouden. Bewuste 
keuzes van materialen en producten die met respect voor mens en milieu zijn geproduceerd, zorgen voor een 
toekomstbestendige woning. En door in te zetten op besparing van het energieverbruik blijven de woonlasten beperkt. 
Het aanreiken van mogelijkheden om te ontmoeten en ontspannen zorgt voor een sterke en zorgzame gemeenschap 
en een slimme inrichting van het gebied zorgt voor fysieke beweging, verminderde afhankelijkheid van auto’s en een 
veilige omgeving om te spelen en verblijven. Al deze elementen hebben we verwoord in een vernieuwd, duurzaam 
en ambitieus Programma van Eisen.

In de CO2 routekaart is uitgewerkt welke maatregelen per complex 
nodig zijn en wanneer we deze het beste kunnen uitvoeren 
(gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden), om ervoor te zorgen 
dat onze woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is. We vinden het 
belangrijk om nu al te starten met de routekaart zodat we ervaring 
op kunnen doen met de te nemen maatregelen in de hoop deze 
te kunnen optimaliseren (zowel in kosten als uitvoering). Voor nu 
denken we aan maatregelen als het aansluiten van woningen op 
een warmtenet, het all-electric maken of een hybride warmtepomp 
plaatsen. Verder blijven we de routekaart ieder jaar verfijnen en 
aanscherpen zodat we aansluiten bij de nieuwste inzichten en 
ontwikkelingen.

Aanvullend op de routekaart kiezen we ervoor om het beperkt 
aantal woningen met een slecht energielabel (E, F, G) versneld 
aan te pakken. Voor een aantal complexen betekent dit dat we 
reeds geplande werkzaamheden naar voren halen. Voor andere 
woningen geldt dat we bewoners alsnog zullen moeten overtuigen 
om medewerking te verlenen aan het uitvoeren van verduurzamings- 
maatregelen, wetende dat ze hier eerder niet mee akkoord zijn 
gegaan. Het helpt dat we de keuze maken om dit vanaf 2023 
gratis aan te bieden. Mocht in uitzonderlijke gevallen blijken dat 
we bewoners echt niet kunnen overtuigen, dan zijn we bereid om 
te kijken hoe we huurders kunnen verplichten mee te doen.

een toekomstbestendige samenleving 
door ruim C160 miljoen te reserveren voor 
duurzaamheidsmaatregelen voor de periode 
2023-2032, als volgt te besteden aan: 
een CO2-neutrale woningvoorraad door 
^ ruim 1.200 woningen aan te sluiten op 

een warmtenet
^ bijna 1.100 woningen all-electric te maken 
^ circa 2.600 woningen te voorzien van 

een hybride warmtepomp 
^ de 250 woningen met een slecht energie

label (E, F, G) binnen 5 jaar te verbeteren 
^ ongeveer 4.000 woningen te voorzien 

van zonnepanelen
^ ruim 4.500 woningen voor te bereiden 

op inductie koken
^ een duurzame leefomgeving door 

het inzetten van een budget voor 
bewustwording en pilots, met flora en 
fauna, klimaatadaptatie en circulair 
bouwen volgens de principes van The 
Natural Step (TNS).
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Naast de routekaart blijven we ook inzetten op het plaatsen van 
zonnepanelen en voorbereiden van woningen op inductie/elektrisch 
koken. We doen dit zowel op verzoek van huurders als bij mutatie. 
Ook bij meergezinswoningen willen we deze maatregelen uitvoeren. 
Dit vraagt echter een meer projectmatige aanpak waarin alle huur
ders binnen het gebouw mee doen. Het is voor nu experimenteren 
hoe we hier het beste uitvoering aan kunnen geven.

Duurzaamheid is breder dan alleen het beperken van de energie
behoefte. We kijken daarom ook welke stappen we kunnen zetten op 
het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie. Een voorbeeld hiervan 
is het project Ambachtslaan (sloop/nieuwbouw van 56 appartementen 
in Veldhoven) waar we bewust kiezen voor houtbouw zodat het gebouw

circulair is. Structureel zullen we voortaan bij ieder project bekijken wat 
er redelijkerwijs mogelijk is om het gebouw circulair(der) en/of klimaat- 
adaptief te maken, zonder dat dit leidt tot vertraging van het proces.

Het bestaande budget voor zaken als verstandig flora- en faunabeheer, 
klimaatadaptatie en biobased bouwen wordt vergroot. Zo kunnen we 
in ieder project maatregelen nemen, en is er ruimte voor experimenten, 
zoals het aanplanten van een groene gevel, het loskoppelen van de 
hemelwaterafvoer of toepassen van groene daken. Daarnaast wordt 
met het budget ook gewerkt aan het bevorderen van de bewustwording 
voor duurzaamheid bij bewoners en medewerkers. Cruciaal, want 
zonder deze bewustwording zal het zeer lastig zijn om tot echte 
verduurzaming te komen.
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Effecten strategische keuzen

In deze paragraaf brengt ’thuis zoveel als mogelijk de effecten van de gemaakte keuzen in beeld.
Dit doen we zowel voor de totale woningvoorraad in het gehele werkgebied als - waar mogelijk - voor de effecten per gemeente.

Begin 2022 had ’thuis in totaal 10.511 woningen in haar bezit.
Door de keuzen zoals gemaakt in dit koersplan zal dit stijgen naar 
12.857 woningen in 2032. Dat is een stijging van 2.346 woningen in 
een periode van 10 jaar, circa 227o van onze huidige woningvoorraad. 
Naast de woningen in ons bezit zijn we ook verbonden aan 672 
woningen die onder KoopGarant verkocht zijn. Omdat we meer 
woningen marktconform doorverkopen dan we uit bestaand bezit 
verkopen zal dit aantal naar verwachting de komende jaren dalen tot 
circa 580 woningen die onder KoopGarant verkocht zijn in 2032.

In alle gemeenten is een toename van het aantal woningen voorzien. 
Deze is het sterkst in de gemeenten Eindhoven en Best als gevolg van 
de keuze uit 2021 om in deze gemeenten 1.000 woningen toe te 
voegen aan de nieuwbouwambitie. De tabellen die zijn opgenomen in 
de effecten per gemeente geven verdere inzage in de onderverdeling 
van de nieuwbouwambitie. In de grafiek is naast de verdeling naar 
gemeente ook de nog niet toebedeelde ambitie van 750 woningen 
opgenomen. Alle gemeenten kunnen aanspraak maken op deze 
woningen om zo het aantal sociale huurwoningen nog verder toe te 
laten nemen in de gemeente. Boven op de niet toebedeelde ambitie 
hebben we nog financiële ruimte voor het bouwen van nog eens 750 
extra woningen, mochten we daar mogelijkheden voor zien.

Aantal woningen naar gemeente
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Als we naar betaalbaar wonen kijken dan zien we een sterke 
toename in het aantal woningen met een huurprijs onder de 
1e aftoppingsgrens, van 8.819 woningen in 2022 naar 9.799 
woningen in 2032. Voor een groot deel wordt dit verklaard door 
de toevoegingen in nieuwbouw die voorlopig voornamelijk in deze 
huurprijsklasse zijn voorzien. We zullen bij de uitwerking van de 
nieuwbouwambitie naar concrete plannen bekijken of we een deel 
van de woningen in een andere huurprijsklasse willen realiseren. 
Naast toevoegingen in nieuwbouw neemt het aantal betaalbare 
woningen ook toe als gevolg van het streefhuurbeleid. In totaal zal 
het aandeel betaalbare woningen (huurprijs onder 2e aftoppings
grens) in 2032 uitkomen op 937o.

Verdeling naar huurprijsklasse
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Een laatste effect van de keuzen op onze woningvoorraad dat we 
zien is dat het aandeel gasloze woningen sterk toeneemt van 97o 
naar 467o. Ook dit komt voor een groot deel door nieuwbouw, maar 
ook het aansluiten van woningen op warmtenetten en all-electric 
maken speelt hierbij een rol. Dit gecombineerd met het plaatsen van 
zonnepanelen en aanbrengen van hybride warmtepompinstallaties 
zorgt er ook voor dat de gemiddelde energieprestatie verder daalt. 
Naar verwachting halen we dan ook met gemak een gemiddeld 
label A in 2032.

Gemiddeld EP2 Gemiddeld energielabel Aandeel gasloze woningen

2022 2032 2022 2032 2022 2032

Eindhoven 170 121 B A 1770 707

Veldhoven 173 147 B A 27 207

Best 167 131 B A 127 367

Son en Breugel 173 145 B A 07 207

Waalre 181 147 B A 37 247

Oirschot - 50 A+ + - 1007

Totaal 172 129 B A 907o 4607o

33



Koersplan

Het financiële effect

De strategische keuzen moeten voldoen aan kaders van het gezamenlijke beoordelingskader Aw/WSW. 
Onderdeel daarvan zijn de financiële ratio’s voor het beoordelen van de borgbaarheid. Gemeten wordt 
of over een periode van 6 jaar (jaar van realisatie + 5 jaarsprognose) de ratio’s aan de bijbehorende 
grenswaarde voldoen. De definitieve keuzen zoals opgenomen in dit koersplan laten een financieel 
gunstig beeld zien. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat zonder de afschaffing verhuurderheffing 
dit niet het geval zou zijn.

90X 

70X 

50X 

30X

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

— LTV norm — Koersplan — Koersplan (zonder afschaffing verhuurderheffing)

Gezien de marge die we nog overhouden en het feit dat we jaarlijks herijken, achten we het niet 
noodzakelijk om een buffer ten opzichte van de ratio’s van het Aw en WSW aan te houden.

Een kleurrijke spil in 
een gezellige buurt
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In lijn met de Woningwet levert Woonbedrijf aan de gemeente én aan haar huurdersvertegenwoordiging 
uiterlijk 1 juli 2022 een meerjarig overzicht aan van de voorgenomen werkzaamheden van Woonbedrijf in 
Veldhoven. In dit zogenoemde 'bod' leest u onze voornemens vanaf 2023 aan de hand van de 
volkshuisvestelijke thema's: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en energie, sociaal 
maatschappelijke opgaven, bijzondere doelgroepen en zorg en leefbaarheid.
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De uitgangspunten
Woonbedrijf staat voor fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners, voor een eerlijke prijs in een 
duurzame woning. Deze ambitie hebben we vastgelegd in ons ondernemingsplan en vertalen we elke 
dag met ruim 300 medewerkers in ons werk in de wijken en buurten van negen gemeenten in de MRE- 
regio, waaronder Veldhoven.

Woonbedrijf is een stadse corporatie. Dat zit in ons DNA en daar ligt onze toegevoegde waarde. De 
focus ligt op gemeenten waar we sterk zijn verankerd in buurten. Daarom hebben we de keuze 
gemaakt om alleen nog grootschalig te investeren in ons kerngebied: Eindhoven, Veldhoven, Geldrop- 
Mierlo, Helmond en Best.

Bij fijn en ongestoord wonen richten we ons naast een goede woning en efficiënte dienstverlening op 
het fijn wonen in de buurt. Veiligheid en het voorkomen van overlast zijn hierbij belangrijke aspecten. 
Met onze buurtgerichte aanpak werken we dicht bij onze bewoners, samen met andere partijen in de 
buurt, om de leefbaarheid te verbeteren.

In de afgelopen jaren zien we de druk op de woningmarkt toenemen. De vraag naar betaalbare 
huurwoningen is onverminderd groot. Om meer betaalbare huurwoningen beschikbaar te krijgen, is 
naast een ambitieus nieuwbouwprogramma ook een transformatie van onze vastgoedportefeuille 
nodig. We hebben geconstateerd dat we te veel grote woningen hebben. Terwijl de vraag naar 
kleine(re), betaalbare en duurzame woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens toeneemt. De 
komende jaren zullen we initiatieven oppakken voor nieuwbouw en transformatie van onze 
vastgoedportefeuille. We denken daarbij aan een combinatie van (sloop-)nieuwbouw, aan- en 
verkoop, woningsplitsing en een actiever huurbeleid en verhuurbeleid.

De opgave op het gebied van duurzaamheid is groot. Duurzaamheid start met bewustwording: bij 
onszelf, bij onze leveranciers en samenwerkingspartners en bij de 70.000 bewoners in onze 
woningen. We kiezen ervoor om te verduurzamen met bewezen oplossingen op natuurlijke 
momenten. Hiervoor zijn we onder meer in 2022 gestart met een meerjarig renovatie- en 
verduurzamingsprogramma van onze grote voorraad jaren '60 en '70 woningen. Daarnaast spannen 
we ons in om te innoveren op de standaarden van morgen.

We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis, welke nu gevolgd wordt door een financiële crisis (hoge 
inflatie en oplopende rentetarieven), grote impact heeft op het leven van onze bewoners, maar ook 
op de werkzaamheden van Woonbedrijf. De stijgende kosten voor het dagelijks levensonderhoud 
zorgen soms voor financiële problemen bij onze bewoners. Wij spannen ons in om, binnen onze 
verantwoordelijkheid, het wonen betaalbaar te houden. Zo zijn we ruimhartig in het aanbieden van 
betalingsregelingen. Daar waar nodig én mogelijk passen we financieel maatwerk toe, ook zorgen we 
ervoor dat onze huren relatief laag blijven en versnellen we de aanpak van slecht geïsoleerde (met 
label EFG) woningen.

De financiële crisis heeft ook impact op onze ambitie op het gebied van nieuwbouw en renovatie. De 
beschikbaarheid van bouwmateriaal en personeel leidt tot enorme stijgingen van de bouwkosten en 
zet de planningen onder druk. Omdat iedere euro maar een keer kan worden uitgegeven, zullen we 
keuzes moeten maken. Wij blijven er echter alles aan doen om de grote vraag naar sociale woningen 
op te vangen.

In het hierna beschreven bod is de vertaling gemaakt van de structurele gesprekken tussen de 
gemeente Veldhoven en Woonbedrijf, het ondernemingsplan van Woonbedrijf en de woonvisie van 
de gemeente Veldhoven. In dit bod ziet u de keuzes die wij hebben gemaakt en waarmee we een 
waardevolle bijdrage leveren aan de realisatie van de huidige woonvisie in de gemeente Veldhoven. 
Aangezien Woonbedrijf actief betrokken is bij de totstandkoming van de nieuwe woonvisie in 
Veldhoven kan dit bod als inspiratie hiervoor dienen.
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Ons bod wordt gedaan onder voorbehoud van de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent het 
coronavirus, het militaire conflict in Oekraïne, de Nationale Prestatieafspraken, de landelijke 
afspraken met betrekking tot de afschaffing van de verhuurdersheffing, de invoering van de 
Omgevingswet, het voorgenomen Rijksbeleid c.q. wetgeving (waaronder normhuren en het 
percentage sociale huur per gemeente), het gemeentelijke coalitieakkoord, alsmede de onzekerheid 
ten aanzien van de levering van grondstoffen en de beschikbaarheid van personeel, waarvan de 
daadwerkelijke impact op dit moment nog niet geheel is te overzien.

Om onze doelen te kunnen realiseren hebben we de gemeente, collega-corporaties en de 
huurdersvertegenwoordiging in ieder geval hard nodig. Samenwerking, commitment en vertrouwen 
zijn daarbij essentieel. In ons bod hebben we dan ook expliciet aangegeven wat wij aan de 
gemeente vragen om onze doelen te realiseren. In de komende periode zullen we met u over de 
verschillende onderwerpen uit het bod in gesprek gaan en bespreken dan graag wat u kunt doen om 
onze gezamenlijke ambitie mogelijk te maken. Daarbij zetten wij, net als de gemeente, nadrukkelijk 
in op het maken van meerjarige prestatieafspraken.

NB: Tijdens het opstellen van dit bod heeft het Aedes congres op 28 juni 2022 een besluit genomen over 
de Nationale Prestatieafspraken. Deze afspraken zijn vanwege het korte tijdsbestek nog niet in dit bod 
verwerkt.
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1. Beschikbaarheid

1.1. Woonvisie
De gemeente Veldhoven ziet een veranderende vraag door een toename van het aantal 
eenpersoonshuishoudens en 75-plussers. Daarnaast is er een daling van het aantal samenwonenden. 
Zonder ingrijpen ontstaat er in 2025 een tekort aan woningen voor mensen met een zware 
mobiliteitsbeperking. Er is een grote vraag naar meergezinswoningen in de huursector in een 
kleinschalige buurt met voorzieningen om de hoek. Er wordt ingezet op geschikt en betaalbaar wonen.

1.2. Inzet Woonbedrijf
We willen onze voorraad betaalbare woningen beschikbaar hebben én houden. Een voorraad die 
aansluit op de behoefte van onze primaire doelgroep en daarmee bijdraagt aan een inclusieve stad. 
De vraag naar kleine, betaalbare en duurzame woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens 
blijft hoog, terwijl een groot deel van onze portefeuille juist bestaat uit grote eengezinswoningen. Dit 
vraagt om een transformatie van onze vastgoedportefeuille, die we realiseren door een combinatie 
van (sloop-) nieuwbouw, aan- en verkoop en woningsplitsing. Onze nieuwe woningen komen 
beschikbaar voor de sociale voorraad. We sorteren daarnaast ook voor op het bouwen en bestemmen 
van woningen specifiek voor de middeninkomens.

Nieuwbouw

Woonbedrijf heeft de financiële en organisatorische mogelijkheden om 400 nieuwbouwwoningen in 
Veldhoven toe te voegen. Dit betekent dat Woonbedrijf locaties en/of te transformeren panden zoekt 
om +-275 woningen extra te realiseren in Veldhoven in de periode tot 2031. Dit naast de lopende 
ontwikkelingen in Veldhoven. Namelijk de ontwikkeling Djept (124vhe) en sloop-nieuwbouw 
basisschool De Gansepoel ^-50vhe).

Het realiseren van de geplande, maar ook de geambieerde, nieuwbouwopgave is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van Woonbedrijf en de gemeente. Woonbedrijf is erg tevreden over de 
samenwerking binnen de Veldhovense woningbouwversnelling en continueert deze graag.

Standaard sociale huurwoning
Er wordt uitvoering gegeven aan de in 2022 gemaakte afspraken ten aanzien van de 'WoonST 
woningen'. Deze standaard sociale huurwoningen (zowel eengezins- als meergezinswoningen), zijn in 
regionaal verband aanbesteed. De bouwkosten van deze woningen liggen lager dan bij traditionele 
bouwmethoden. Ook is de werkwijze efficiënter en toetsing van de vergunningaanvraag eenvoudiger, 
hetgeen kosten en tijd bespaart. Uitgangspunt bij het ontwikkelingen van woningen is dat er, bij nieuwe 
initiatieven, gebruik gemaakt wordt van standaard woningen. Afwijken is voor zowel gemeente als 
corporaties slechts mogelijk in bijzondere situaties, zoals bij binnenstedelijke ontwikkelingen en locaties 
waarbij beeldkwaliteit een zeer belangrijke rol speelt. We willen WoonST appartementen realiseren op 
de voormalige basisschoollocatie De Gansepoel. In de gemeente Helmond is inmiddels succesvol het 
volledige vergunningentraject doorlopen, waardoor in Veldhoven een marginale toets kan volstaan.

Bezetting woningvoorraad
Woonbedrijf stuurt ook door middel van een nieuw verhuurbeleid op een betere benutting van haar 
woningvoorraad. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat we grote eengezinswoningen met voorrang 
gaan toewijzen aan meerpersoonshuishoudens. Tevens gaan we soepel om met verzoeken voor 
inwoning en samenwoning. We stimuleren doorstroming, met de bedoeling dat de woning passend is 
bij de grootte van het huishouden en het inkomen.

Verkoop
Er zijn op dit moment geen voornemens voor complexgewijze verkoop in het kerngebied. Verkoop vindt 
enkel plaats vanuit de reeds aangewezen verkoopcomplexen. Op dit moment hebben 37 woningen in
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Veldhoven een verkooplabel. Die woningen worden verkocht bij mutatie. We verwachten per jaar 
gemiddeld 2 woningen te verkopen. Door de crisis in Oekraine zijn we zeer terughoudend met verkoop. 
We kijken eerst of de woning kan dienen als tijdelijke opvang.

Middenhuur
We worden geconfronteerd met een stagnerende doorstroming vanuit sociale huurwoningen naar het 
middensegment van de huursector. Daarnaast hebben startende middeninkomens beperkt 
mogelijkheden in de vrije sector en doen daardoor een beroep op de sociale huurmarkt. Ook is in veel 
wijken en buurten sprake van een zeer homogene samenstelling qua huurprijsniveaus. Doorstroming 
naar het middenhuur segment is op dit moment voor veel middeninkomens onmogelijk, omdat er én te 
weinig aanbod is én dit aanbod ook nog eens veel te duur is. Woonbedrijf wil aan deze groepen 
middeninkomens, een realistisch alternatief bieden door uit de bestaande portefeuille woningen aan te 
wijzen die bij mutatie geliberaliseerd worden. Het gaat hier in eerste instantie om een portefeuille van 
1.305 woningen, waarvan 58 in Veldhoven.
Hierbij bieden we kwalitatief goede woningen aan tegen een huurprijs die beduidend lager ligt dan de 
markthuurprijs (80% maximaal redelijk o.b.v. WWS), waardoor dit een echt alternatief is voor 
middeninkomens. Door het toevoegen van geliberaliseerde woningen binnen onze wijken en buurten, 
zorgen we daarnaast voor meer differentiatie qua huurprijsniveaus, wat naar verwachting een positief 
effect heeft op de leefbaarheid. We hevelen echter nooit meer woningen over van DAEB naar niet-DAEB 
dan onze netto DAEB-productie in dat jaar.

Daarnaast willen we ook voor meer nieuwbouwwoningen in de middenhuur zorgen. Vanaf 2025 hebben 
we ruimte om in 10 jaar 650 nieuwe niet-DAEB woningen, waarvan 475 in Eindhoven en 175 buiten 
Eindhoven te realiseren. Hier zijn op dit moment nog geen plannen voor. De nieuwbouw in niet-DAEB 
segment gaat niet ten koste van de ambitie van 400 sociale nieuwbouwwoningen in Veldhoven, maar is 
een plus waarbij we vanaf 2023 op voorsorteren.

Vrije toewijzingsruimte
Woonbedrijf wil de uitbreiding van de wettelijke vrije toewijzingsruimte (7,5% + 7,5%) inzetten om 
woningzoekenden met een middeninkomen meer mogelijkheden te geven op de lokale woningmarkt 
en deze prestatieafspraak continueren. Om de slaagkansen van de primaire en secundaire doelgroep op 
pijl te houden, komen de middeninkomens alleen in aanmerking voor woningen met een huurprijs vanaf 
de tweede aftoppingsgrens. Hoge inkomens hebben in principe geen toegang meer tot het sociale deel 
van onze woningvoorraad.

1.3. Bod
Beschikbaarheid

Onderwerp Onderdeel Bijdrage KPI
Voorraad Kernvoorraad Sociale huurvoorraad t.o.v. totale voorraad blijft 

in 2022 gelijk door beperkte verkoop en geen 
oplevering nieuwbouw.

Op basis van de huidige 
prognose blijft de 
sociale voorraad in
2023 nagenoeg gelijk.

Liberalisatie We verwachten volgend jaar 2 woningen te 
liberaliseren bij mutatie in de wijk Oranjewijk.

2 woningen

Verkoop De verkoop van bestaand bezit in de gemeente 
Veldhoven is beperkt. Op dit moment hebben 37 
woningen een verkooplabel en die woningen 
worden bij mutatie verkocht. We verwachten 
volgend jaar 2 woningen te verkopen.

Bij verdichting van de Oranjewijk bestaat er de 
mogelijkheid dat bestaande woningen worden 
verkocht die nog geen verkooplabel hebben.

2 woningen

5 woningen zonder 
verkooplabel
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Middeninkomens Woningen voor 
middeninkomens

We onderzoeken de mogelijkheid om nieuwe 
woningen voor middeninkomens te bouwen. Dit 
omdat de behoefte hieraan groot is en 
doorstroming gewenst is.

Transformatie Te realiseren
nieuwbouw

Er worden geen nieuwe woningen gerealiseerd 
in 2023.

-

Kansen voor 
nieuwbouw

Woonbedrijf is bereid om extra te investeren in 
nieuwbouw. Voor Veldhoven willen we de 
kansen onderzoeken op de volgende locaties:
* Citycentrum
* De Run
* Oranjewijk

Sloop Er zijn geen plannen om woningen te slopen. -
Woonvormen Tijdelijke woningen Er zijn geen plannen tijdelijke woningen te 

realiseren.
-

Flexwonen Er zijn geen plannen om flexwoningen te 
realiseren.

-

Woonruimte
verdeling

Vraag-aanbod Wij rapporteren en analyseren de effecten van 
de woonruimteverdeling, woningvraag en het 
woningaanbod.

Jaarlijkse rapportage

1.4. Wat vragen wij daarvoor aan de gemeente
Het realiseren van de nieuwbouwopgave is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de corporatie 
en de gemeente. Daarvoor is het nodig dat er zowel bestuurlijk als ambtelijk resultaatgericht wordt 
samengewerkt. We blijven dan ook investeren in de samenwerking met de gemeente, om zo de 
gezamenlijke doelen zoals bepaald in de Woningbouwversnelling te bereiken.

Woonbedrijf heeft de ambitie om meer nieuwbouwwoningen te realiseren, maar het werven van 
geschikte en betaalbare nieuwbouwlocaties is hierbij een uitdaging. Grondposities rechtstreeks door 
de gemeente uitgeven (zoals bij De Gansepoel) aan de corporaties kan hiervoor een van de 
oplossingen zijn

We vinden het belangrijk dat de gemeente bij het uitgeven van gronden aan ontwikkelaars en het 
vaststellen van een programmatisch kader op gronden van derden, naast het opleggen van een 
minimaal percentage sociale huur bij ontwikkelingen, ook een kwalitatieve eis stelt aan het te 
realiseren sociale woonprogramma. Denk dan bijvoorbeeld aan een minimale woonoppervlakte of de 
eis dat deze woningen voor minstens 30 jaar sociaal verhuurd worden in plaats van 15 jaar die 
gebruikelijk is bij ontwikkelaars. Dit leidt voor onze doelgroep tot betere woningen en een betaalbare 
aankoopprijs voor de corporaties.

Afsluitend vragen wij van de gemeente Veldhoven om de afspraak na te komen dat bij de 
vergunningverlening van WoonST de reeds uitgevoerde toetsing door de gemeente Helmond wordt 
overgenomen.
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2. Betaalbaarheid

2.1. Woonvisie
De woonvisie Veldhoven is geen doel op zich. Het beleid van de gemeente is gericht op het realiseren van 
een woonomgeving waarin mensen een thuis kunnen vinden en zowel het individu als de gemeenschap 
tot bloei kunnen komen. Veldhoven kent als sterk verstedelijkte gemeente nog steeds dorpse kwaliteiten. 
Bewoners willen graag trots zijn op hun buurt en wijk. Daarvoor moet de basis op orde zijn: tevreden 
bewoners die woongenot ervaren. De gemeente Veldhoven zet in op geschikt en betaalbaar wonen met 
lage woonlasten.

2.2. Inzet Woonbedrijf
Iedereen moet kunnen wonen in een betaalbare, goede woning in een leefbare buurt. Dat is de 
ambitie van Woonbedrijf. Om dit te bereiken zoeken we een balans tussen de grootte en diversiteit 
van onze woningen, de ligging, verduurzaming, huurprijzen en natuurljk ons eigen huishoudboekj'e. 
Voor alle keuzes geldt: fjn en ongestoord wonen is het uitgangspunt. We hebben deze ambitie 
vertaald naar een nieuw huurbeleid.

Woonbedrijf vraagt een eerlijke prijs voor de woonkwaliteit die de bewoner krijgt. Voor ons daeb-bezit 
is een streefhuur van 70% maximaal redelijk o.b.v. WWS de maatstaf. Dit percentage is voor 
Woonbedrijf een maatstaf, het is geen dwingend voorschrift vanuit een begroting. Daar waar er 
ongewenste effecten optreden m.b.t. de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen wordt 
afgeweken van dit principe. Dit resulteert in een gemiddelde streefhuur van 69% voor ons DAEB-bezit.

Voor ons niet-DAEB bezit geldt dat dit commercieel wordt aangestuurd en is het uitgangspunt voor de 
streefhuur 90% maximaal redelijk. Het rendement op deze portefeuille wordt ingezet ten gunste van 
ons DAEB-bezit. Vanwege de kwaliteit van deze woningen leidt dit soms tot te hoge huurprijzen zijn wij 
van mening. Terwijl er steeds meer een beroep op ons gedaan wordt om óók iets te doen voor de 
middeninkomens. Dus we brengen dat percentage steeds meer richting 80%. Om deze woningen 
beschikbaar te houden voor die doelgroep.

Gemiddeld verhogen we in 2022 de huur van onze sociale woningen met inflatie, maar we differentiëren 
in het percentage conform de huursombenadering. Als de actuele huur ver van de streefhuur afligt dan 
vragen we iets meer, als deze er dichterbij ligt dan vragen we iets minder. Als de huidige huurprijs hoger 
is dan de streefhuur, dan verhogen we de huurprijs niet. Vrije sectorwoningen krijgen een verhoging 
van inflatie plus het wettelijk toegestane percentage totdat de streefhuur is bereikt, daarna is het 
inflatievolgend. Inkomensafhankelijke huurverhoging passen we niet toe.

We hanteren de vergoedingentabel uit het sociaal huurakkoord bij duurzaamheidsinvesteringen, 
waardoor de gemiddelde energiebesparing hoger is dan de huurverhoging. Het sociaal huurakkoord liep 
tot einde 2021. In het huurbeleid is opgenomen dat we een nieuw sociaal huurakkoord als uitgangspunt 
nemen.

De actuele huurprijzen van Woonbedrijf behoren met 61X. maximaal redelijk tot de laagste van het land. 
Desondanks hebben we oog voor bewoners die in betalingsproblemen komen. Woonbedrijf tracht 
uithuiszettingen zoveel mogelijk te voorkomen en probeert bij huurachterstand realistische 
betaalafspraken te maken met de bewoner. In maatwerksituaties bieden we de mogelijkheid van een 
tijdelijke huurkorting. Daarnaast wordt bij een vonnis tot ontruiming op basis van huurachterstand 
gekeken of er tóch nog een reële kans op betaalafspraken is, waarmee uithuiszetting alsnog kan worden 
voorkomen. Dit doen we in situaties waarbij we de oprechte overtuiging hebben dat het uitstellen van 
de ontruiming bijdraagt aan een structurele oplossing van de betalingsproblemen van de bewoner.

Woonbedrijf constateert dat er een grote vraag is naar betaalbare huurwoningen voor de (lage) 
middeninkomens. Deze doelgroep wordt onvoldoende door commerciële marktpartijen bediend. Ook
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is de koopmarkt voor deze doelgroep vaak niet bereikbaar vanwege de (inkomens)eisen die worden 
gesteld door de hypotheekverstrekkers in combinatie met de sterk gestegen koopprijzen. Woonbedrijf 
wil de vrije ruimte voor het toewijzen van sociale huurwoningen net als in 2022 vergroten van 7,5% naar 
maximaal 15%. Deze woningen zetten we primair in voor middeninkomens en incidenteel voor hogere 
inkomens indien vallend binnen een urgentencategorie.

2.3. Bod
Betaalbaarheid

Onderwerp Onderdeel Bijdrage KPI
Huurbeleid Streefhuur Streefhuur - kern huurbeleid. 70X maximaal redelijke huur DAEB en 

90% niet-DAEB
Beschikbaarheid
betaalbare
huurwoningen

Afwijken maatstaf 80% woningen actuele huurprijs onder 
2e aftoppingsgrens

Inkomensgrens Toewijzing boven 
inkomensgrens (EU- 
norm)

Woonbedrijf maakt gebruik van 
de wettelijke mogelijkheid om 
een deel van de sociale 
woningvoorraad toe te wijzen 
boven deze inkomensgrens.

^5X

Huurverhoging Jaarlijkse huurverhoging Conform huursombenadering, 
eventueel sociaal huurakkoord 
en wettelijke kaders.

Sociale woningen gemiddeld inflatie 
en vrije sector woningen inflatie plus 
het wettelijke percentage

Inkomensafhankelijke
huurverhoging

Wordt tot op heden niet 
toegepast.

N.v.t.

Huurbevriezing en 
tijdelijke huurkorting

Wordt ingezet in 
maatwerksituaties

Aantal en percentage gehonoreerde 
aanvragen t.o.v. het totaal.

Huisuitzettingen Voorkomen van 
huisuitzettingen

Beperken huisuitzettingen door 
schuldpreventie in 
samenwerking met o.a. de 
gemeente.

Percentage GNO t.o.v. vonnissen 
ontbinding wegens huurachterstand.

Beperken huisuitzettingen door 
afsluiten gebruiksovereenkomst 
na ontbinding (GNO) na vonnis 
ontbinding huurovereenkomst 
bij reële kans op 
betaalafspraken en blijvend 
goed betaalgedrag.

2.4. Wat vragen wij daarvoor aan de gemeente
Commitment op het uitgangspunt dat het huurbeleid passend moet zijn bij de opgave. Zodat 
Woonbedrijf ook kan voldoen aan de andere prestatieafspraken, in het bijzonder de nieuwbouw en 
verduurzamingsopgave.

Gemeentelijk beleid om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren. Zo denken wij aan het 
differentiëren van de gemeentelijke heffingen naar inkomen waardoor bewoners met een smalle beurs 
worden ontzien.

Verder wil Woonbedrijf de prestatieafspraak om de vrije toewijzingsruimte te vergroten naar 15% ten 
behoeve van de middeninkomens continueren.

3. Duurzaamheid en energie
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3.1. Woonvisie
De gemeente Veldhoven heeft de ambitie om wijken te creëren met ruimte voor biodiversiteit. Daarnaast 
wordt de eis gesteld aan woningcorporaties om woningen minimaal te renoveren naar energielabel B. 
Het uitgangspunt bij nieuwbouwwoningen is NOM, tenzij gezamenlijk een andere insteek wordt gekozen. 
Woningcorporaties worden actief gevraagd om expertise te delen m.b.t. verduurzaming en de 
warmtestrategie.

3.2. Inzet Woonbedrijf
Onze ambitie is duidelijk: betaalbaar wonen in een duurzame woning. Betaalbaar voor zowel de 
bewoner als Woonbedrjf. De komende j'aren ligt de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot 
van onze woningvoorraad om in 2050 de doelstelling uit het Klimaatakkoord te bereiken. The Natural 
Step is hiervoor ons raamwerk. We letten continu op de beste verhouding tussen duurzaamheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit.

We hebben dit jaar afspraken gemaakt dat we de komende 10 jaar 45.000 labelstappen willen maken, 
waarbij de focus ligt op de EFG labels, die willen we in 2028 uit ons bezit hebben. Voor Veldhoven betreft 
dit 22 reguliere woningen en de tijdelijke woningen aan de Antwerpsebaan en Blaarthemseweg. Dit 
gaan we realiseren door op de natuurlijke momenten bij planmatig onderhoud 
verduurzamingsmaatregelen uit te voeren en wanneer een woning muteert deze gelijk te 
verduurzamen. Uiterlijk in 2026 willen wij bij 80% van ons bezit, waar het technisch mogelijk is, een 
aanbod hebben gedaan om zonnepanelen te leggen.

Zoals gezegd letten we continu op de beste verhouding tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit. Zonnepanelen aanbrengen op verzoek van de bewoner zien wij als een goed middel dat past 
binnen deze strategie. In 2023 willen wij weer op woningen in de gemeente Veldhoven zonnepanelen 
leggen. De eengezinswoningen in D'Ekker en Oranjewijk zullen nogmaals benaderd worden met een 
aanbod voor zonnepanelen. Daarnaast willen we deze ook bij mutatie gaan leggen en als individuele 
verbetering aanbieden.

Na afronding van de pilot met hybride ketels in de wijk Rapenland in Eindhoven verwachten we in 2023 
bij ongeveer 300 woningen hybride ketels toe te passen. Dit zijn ongeveer 600 labelstappen en 270 ton 
CO2-reductie. We onderzoeken om de hybride ketels toe te passen in de wijk D'ekker als stap in de pilot 
aardgasvrije wijken.

Wij blijven daarnaast innoveren en experimenteren op de thema's duurzame energie, gesloten 
kringlopen en de natuurlijke stad. Wij willen circulaire woningen bouwen en zijn daarvoor nog op zoek 
naar een passende locatie, nu Glaskring op locatie Strijp-S is komen te vervallen. In onze renovaties 
komen grote hoeveelheden dakpannen vrij die we zo hoogwaardig mogelijk gaan hergebruiken. Ook 
voor de spouwmuurisolatie dagen we de markt uit om dit op een zo circulair mogelijke manier te doen.

De samenwerking met leveranciers aan circulair hergebruik van materialen uit sloop, renovatie en 
beheer is verlengd tot 2022. Het is ons doel om in 2023 circulair werken niet meer in een 
samenwerkingsovereenkomst vast te leggen, maar dat onderdeel te laten zijn van ons dagelijkse werk. 
Voor deze manier van circulair slopen, renoveren en beheren is opschaling noodzakelijk. Wij blijven 
zoeken naar partijen die zich willen aansluiten bij onze grondstoffenbank bij sloopbedrijf Van Liempd.

3.3. Bod
Duurzaamheid en energie

Onderwerp Onderdeel Bjdrage KPI
The Natural Step Principe 1: Niet meer en sneller 

stoffen uit de aarde in het milieu
Momenteel wordt aan een 
routekaart gewerkt voor de komende
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brengen dan de natuur kan 
verwerken.
Principe 2: Niet meer en sneller 
chemische stoffen in het milieu 
brengen dan de natuur kan 
verwerken.
Principe 3: De natuur niet sneller 
afbreken dan de tijd die nodig is 
om te herstellen.
Principe 4: Niets doen waardoor 
we mensen beperken in het 
vervullen van hun 
basisbehoeften

4 jaar i.s.m. TNS. Doelstelling 2023 is 
dat elke medewerker een e-learning 
heeft doorlopen.

Duurzame
energie

Nieuwbouw Onze nieuwbouw wordt 
gerealiseerd op basis van het 
principe BENG 3: het minimale 
aandeel hernieuwbare energie

BENG-eis 3: percentage herbruikbare 
energie ž 40 %

Bestaand

* Duurzame energieopwekking 
PV-panelen aanbrengen.

*De wijk D’Ekker wordt nogmaals 
aangeschreven om gebruik te 
maken van het aanbod PV- 
panelen.

Natuurlijke stad Woonbedrijf staat open om deel 
te nemen aan een experiment 
vanuit de thema's van de 
natuurlijke stad (biodiversiteit, 
water, hittestress en groen)

*Continuering Operatie Steenbreek.
* Bij sloop- nieuwbouwprojecten 
werken we samen met Struikrovers 
om groen een tweede leven te geven. 
Voorstel om dit toe te passen bij 
nieuwbouwlocatie Gansepoel.

Collectief
bewustzijn

* Met het project Energiebox 
(coaching van bewoners) draagt 
Woonbedrijf bij aan adviseren 
van bewoners.

*Woonbedrijf biedt energiebox aan 
bij mutatie, na verduurzaming en bij 
nieuwbouw

* Coaching bewoners bij eerste 
oplevering van duurzame 
nieuwbouw.

* Bewoners kunnen de installaties 
van hun energiezuinige 
woning optimaal duurzaam 
gebruiken.

Warmtetransitie * Woonbedrijf participeert op 
verzoek van de gemeente in de 
totstandkoming van de 
gemeentelijke transitievisie 
warmte

* Inspanningsplicht om een deel van 
haar bezit aan te sluiten op een 
duurzaam warmtenet mits dit 
passend binnen de afwegingskaders 
gerealiseerd kan worden.
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Innovatie Woonbedrijf staat open voor 
deelneming aan experimenten 
binnen het thema duurzame 
energie.

Monitoring CO2-neutraal Jaarlijkse rapportage * warmtevraag per m2 per jaar;
* labelstappen bestaande bouw;
* Toevoegingen en onttrekkingen 
energielabels;
* CO2-uitstoot conform Vabi en CO2- 
monitor;
*Indicatie CO2-uitstootvermindering.

3.4. Wat vragen wij daarvoor aan de gemeente
Woonbedrijf vraagt dat warmtetransitieplannen zoveel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke 
onderhoudsmomenten van de woningen. Wij vragen om voldoende capaciteit van de gemeente 
Veldhoven bij het maken van de wijkuitvoeringsplannen, zodat er snel zicht komt op de haalbaarheid 
van de warmtetransitie in onze buurten.

4. Sociaal-maatschappelijke opgaven, bijzondere doelgroepen 
en zorg

4.1. Woonvisie
Aandacht van professionals voor wijken met een toename van kwetsbare groepen in de wijk blijft van 
belang. Dit omdat steeds meer kwetsbare mensen in reguliere woningen moeten blijven wonen. Zonder 
ingrijpen ontstaat er in 2025 een tekort aan woningen voor mensen met een zware mobiliteitsbeperking. 
Vanuit de prestatieafspraken spannen de partijen zich gezamenlijk in om te zorgen voor doorstroming 
van senioren en hebben aandacht voor maatschappelijk kwetsbare bewoners.

4.2. Inzet Woonbedrijf
Woonbedrijf biedt fijn en ongestoord wonen voor iedereen; we sluiten dus niemand uit. We weten 
dat we ook mensen huisvesten die fijn wonen verstoren. Dit hoort bij onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Door extra aandacht en menskracht én de samenwerking met verschillende 
partners op buurtniveau, zorgen we ervoor dat het fijn wonen niet te veel onder druk komt te staan.

Ervoor zorgdragen dat iedereen mee moet kunnen doen past hier ook bij. Woonbedrijf wil socialer 
ondernemen in de Brainportregio. Al jaren komt deze betrokkenheid naar voren op diverse terreinen. 
Gericht op delen van onze kennis met opleidingsinstituten, het bieden van stages en het bieden van 
kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door rechtstreeks opdrachtgeverschap (b.v. 
Ergon Buurtbedrijven en Businesspost) of indirect door onze leveranciers te verplichten een deel van 
hun omzet te investeren in Social Return On Investment (SROI).

Rol van Woonbedrijf op het vlak van seniorenhuisvesting: We participeren in het klantencentrum 
Seniorenpunt vanuit waar sinds kort onze seniorenwoningen worden bemiddeld, voor Veldhoven gaat 
het hier specifiek over 204 woningen.

Woonbedrijf werkt in 2022 aan nieuw beleid voor seniorenhuisvesting om te kunnen anticiperen op de 
toenemende vergrijzing. Hierbij wordt afstemming gezocht met de ontwikkeling van de gemeentelijke 
woonzorgvisies in o.a. Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Eindhoven. Het beleid zal in het najaar worden 
vastgesteld en begin 2023 worden uitgerold.
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Daarnaast voegen we waar mogelijk woningen toe onder de kwaliteitskortingsgrens (Djept) en proberen 
de bestaande voorraad zoveel mogelijk te behouden.

Woonbedrijf streeft ernaar maximaal 25% van de vrijkomende woonruimte in te zetten voor de 
huisvesting van bijzondere doelgroepen in lijn met de Huisvestingsverordening.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een vluchtelingenstroom die opvang vraagt op korte termijn in 2022, 
maar kan ook voor langere termijn een huisvestingsvraagstuk worden. Woonbedrijf wil haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de huisvesting voor deze doelgroep, 
maar ziet gelijktijdig ook een spanningsveld met de hoge druk op de woningmarkt. Om de tijdelijke 
huisvesting niet ten koste te laten gaan van regulier woningzoekenden en urgente doelgroepen, zetten 
wij in op samenwerking met gemeente en collega-corporaties in het realiseren van locaties met 
(aanvullende) tijdelijke huisvesting.

4.3. Bod
Sociaal maatschappelijke opgaven, bijzondere doelgroepen en zorg

Onderwerp Onderdeel Bijdrage KPI
Samenwerking
t.a.v.
kwetsbaarheid

Doorstroming senioren Participeren in Seniorenpunt
Uitvoering plan van aanpak 
bevordering doorstroming.

Het in het plan van aanpak 
benoemde aantal senioren
huishoudens is 
doorgestroomd van een 
grote eengezinswoning naar 
een meer passende woning

Iedereen kan mee doen Vergroten kansen via socialer 
ondernemen.

Toewijzing aan 
bijzondere doelgroepen

Voldoen aan de afspraken die 
voortkomen uit de 
huisvestingsverordening naar rato 
van het woningbezit. Binnen de 
gestelde termijnen huisvesten van 
medische, volkshuisvestelijke, sociale 
en maatschappelijke urgent 
woningzoekenden.

100X

Huisvesten bewoners die vanwege 
herstructurering of sloop hun woning 
moeten verlaten.

Bijzondere
doelgroep

Toewijzing aan 
bijzondere doelgroepen

Zorgen voor doorstroming vanuit 
instellingen via DOOR!

De afspraken uit de 
DOOR!-overeenkomst 
worden nagekomen.

Jongeren Vergroten slaagkans van 
jongeren (23-).

Woningen behouden en toevoegen 
onder de kwaliteitskortingsgrens en 
deze met voorrang toewijzen aan 
jongeren. Inzet van 
jongerencon tracten.

In 2023 zijn de slaagkansen 
voor jongeren groter dan ten 
tijde van het onderzoek

4.4. Wat vragen wij daarvoor aan de gemeente
Commitment t.a.v. de genoemde opgaven en de bereidheid de hiervoor benodigde ambtelijke en 
financiële capaciteit en vergunningen beschikbaar te stellen.

Daarnaast vragen we de gemeente om een regierol te nemen in het uitbreiden van aanbod voor 
woningen voor zorgpartijen. Er gaat nu veel energie verloren doordat zorgpartijen buiten de gemeenten
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om bij elk van corporaties hun woonvraag onder de aandacht brengen en vervolgens wordt de 
gemeente geconfronteerd met de aanvraag voor subsidiëring vanuit de Wmo.

5. Leefbaarheid

5.1. Woonvisie
De gemeente Veldhoven streeft naar veilige en leefbare wijken en buurten. Daarnaast zet zij zich actief 
in om de woonkwaliteit te bevorderen.

5.2. Inzet Woonbedrijf
Bij fijn en ongestoord wonen richten we ons naast een goede woning en efficiënte dienstverlening op 
het fijn wonen in de buurt. Voor de bewoner is de directe woonomgeving van groot belang bij het 
waarderen van het fijn en ongestoord wonen. Het gevoel in een fijne buurt te wonen wordt beïnvloed 
door het wel of niet ervaren van overlast, (on)veiligheid en cohesie in de buurt. Met onze 
buurtgerichte aanpak werken we dicht bij de bewoners samen met andere partijen in de buurt, om 
de leefbaarheid te verbeteren of op het huidige goede niveau te houden.

Woonbedrijf wil voor de gemeente Veldhoven een sterke samenwerkingspartner zijn als het gaat om 
een goed woon- en leefklimaat. Onze afdeling Buurtbeheer (50 fte) werkt in totaal in 107 buurten in de 
9 gemeenten waarin Woonbedrijf actief is. De buurtteams van beheerders, woonconsulenten en 
buurtvakmannen werken dagelijks letterlijk in élke buurt waar wij woningen hebben staan.

Verder zal Woonbedrijf binnen de AVG-kaders informatie blijven uitwisselen met gemeente, 
zorgpartijen en politie om problemen te voorkomen en op te lossen (bijvoorbeeld in het kader van 
woonoverlast). Hierbij is het noodzakelijk dat in 2022 het convenant gegevensdeling ook daadwerkelijk 
wordt getekend. Echter enkel informatie uitwisselen is onvoldoende voor de aanpak van complexe 
casussen. De complexiteit van casuïstiek vraagt meer dan ooit een goede samenwerking tussen 
corporatie, welzijn en zorg organisaties en gemeente. De Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) die eind 
2021 is ingevoerd moet hierin houvast geven. Het systeem vraagt in 2022 nog een nadere 
implementatie, maar naast het systeem vraagt het een intentionele samenwerking tussen de partners 
waarbij elkaars belangen worden begrepen en gerespecteerd en we gezamenlijk zoeken naar de 
passend oplossing voor alle betrokkenen bij een casus. Woonbedrijf doet een oproep om in 2023 
aandacht te hebben voor de samenwerking bij complexe casuïstiek, rollen te verhelderen en hoe hier 
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid invulling aan te geven.

5.3. Bod
Leefbaarheid

Onderwerp Onderdeel Bijdrage KPI
Integrale en
gebiedsgerichte
aanpak

Doorontwikkeling 
gebiedsgericht werken

Vanuit de buurtvisie resultaat gericht 
werken aan de verbetering van de 
leefbaarheid in de buurt

Veiligheid in wijken en 
buurten

Samenwerking met 
gemeente, politie en 
justitie

Oproep om samenwerkingsafspraken te 
maken voor de samenwerking specifiek in 
complexe casuïstiek

Continu proces
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Gegevens-uitwisseling AVG-proof maken van 
de gewenste 
uitwisseling van 
gegevens

Op basis van de gesloten convenanten delen 
we gegevens.

Op 31 december 2022 
zijn alle 9 convenanten 
die op dit moment 
worden herzien in 
Eindhovens en 
regionaal verband 
AVG-proof, 
ondertekend en 
geïmplementeerd. In 
2023 werken we op 
basis van de gesloten 
convenanten

Leefbaarheids-
activiteiten

Activiteiten gericht op 
fijn en ongestoord
wonen

Verwijderen vervuiling algemene ruimten, 
veiligheidsbevorderende maatregelen.

Organiseren van specifieke activiteiten die 
in de buurt nodig zijn op het gebied van 
leefbaarheid.

70X van onze 
bewoners woont fijn in 
de buurt.

Woonmaatschappelijk
werk

Financieel bijdragen aan buurtbemiddeling 
en preventieve woonbegeleiding voor onze 
bewoners.

70X van onze 
bewoners woont fijn in 
de buurt

Directe woonomgeving Fysieke ingrepen in en rondom 
wooncomplexen, die niet technisch nodig 
zijn, maar de leefbaarheid verbeteren.

70X van onze 
bewoners woont fijn in 
de buurt

Buurtfonds/initiatief
bewoners

Mede faciliteren van ontmoeting in 
straatkamers en gemeenschappelijke 
ruimten in complexen.

70X van onze 
bewoners woont fijn in 
de buurt

Faciliteren activiteiten en initiatieven van 
bewonersgroepen onder andere via het 
Buurtfonds

5.4. Wat vragen wij daarvoor aan de gemeente
We vragen de gemeente om een regierol te blijven spelen bij het thema leefbaarheid.
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Bijlage 1 Doorkijk projecten 2023-2027
Overzicht kansen en projecten voor nieuwbouw, aankoop en renovatie in de periode 2023-2027 en verder.

Ontwikkelingen periode 2023-2027

Scenario Locatie Aantal
VHE Classificatie Verwacht jaar van 

oplevering Toelichting

Nieuwbouw Citycentrum Veldhoven +-200 NTB NTB Kans

Nieuwbouw De Run +-100 NTB NTB Kans
Nieuwbouw Verdichting Oranjewijk +-30 NTB NTB Kans
Nieuwbouw Gansepoel +-50 DAEB 2024 In ontwikkeling en voorbereiding
Nieuwbouw Djept 124 DAEB 2024 In ontwikkeling en voorbereiding
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1. INLEIDING

woon inc.

Jaarlijks stelt Wooninc. voor 1 juli een activiteitenoverzicht op voor alle 11 gemeenten 
waarin wij werkzaam zijn. Hierin geven wij aan welke bijdragen wij leveren aan het 
volkshuisvestingsbeleid van de betreffende gemeente. In dit ’bod' leest u welke 
voornemens wij hebben in de gemeente Veldhoven. Ons bod is concreet gemaakt in een 
activiteitenoverzicht (zie bijlage) en sluit aan bij de prospectieve informatie (dPi). Het geeft 
per onderdeel een doorkijk naar 2023 en de vier opeenvolgende jaren.

Speerpunten van Wooninc.

Wooninc. zet zich al jarenlang in om mensen met een beperkt inkomen in de 
Metropoolregio Eindhoven perspectief te bieden op passende en betaalbare woonruimte in 
een leefbare woonomgeving. Wij zijn hierbij onderscheidend in het zelfstandig wonen voor 
ouderen met voorzieningen voor welzijn en zorg. Daarnaast vinden we het van belang om 
huishoudens met hogere inkomensniveaus reële kansen te bieden op een passende woning 
in de vrije sector. Die laatste ambitie maken we waar via onze niet-DAEB-B.V. Stayinc.

Onze zes strategische speerpunten voor de periode 2022-2025:

We upgraden onze We pakken de krapte We staan voor
betaalbare kwaliteitbestaande voorraad in de woningmarkt aan

□ □HDD

We breiden onze positie We versterken de We bouwen via onze
als de senioren huisvester leefbaarheid van onze dochter Stayinc. verder aan

verder uit het middenhuursegmentwoongebouwen en buurten

Van de rem af

Wooninc. heeft de afgelopen periode hard gewerkt om haar investeringscapaciteit beter op 
orde te krijgen. Door de reeds afgeronde woningruil met Woonstichting 'thuis en de in een 
vergevorderd stadium verkerende woningruil met Woonbedrijf1, hebben we bezit dat nog 
verduurzaamd moest worden geruild tegen bezit dat reeds over een goed energielabel 
beschikt. Daarmee hebben we extra investeringscapaciteit gecreëerd. Volgens planning

1 De voorgenomen ruil omvat ruim 650 woningen van Wooninc. in Eindhoven en Geldrop tegen ruim 440 
woningen van Woonbedrijf in Waalre en Nuenen.
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wordt de ruil met Woonbedrijf eind 2022 in juridische zin afgerond. Het doel van deze 
ruiloperaties is dat ook Wooninc. in de toekomst kan voldoen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen en daarmee samenhangende investeringen, die de 
gemeenten en corporaties in de regio MRE met elkaar hebben afgesproken.

Daarnaast is het Kabinet voornemens om per 1 januari 2023 de verhuurderheffing af te 
schaffen. Een wetsvoorstel hiertoe is in voorbereiding. Voor Wooninc. levert het wegvallen 
van de verhuurderheffing in beginsel extra financieringsruimte van circa C 350 miljoen op. 
Het Kabinet wil bindende prestatieafspraken maken met de corporaties over de inzet van 
de extra investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat. Met de bindende prestatieafspraken 
in gedachten in combinatie met de regionale opgaven hebben wij de vrijkomende middelen 
voor de volgende doelen gelabeld:

Extra opgave Investering

Nieuwbouw 720 woningen extra, waarvan 750Zo voor senioren C 192 miljoen

Niet verkopen van 200 woningen i.v.m. beschikbaarheid C 46 miljoen

Woonwagenwoningen C 26 miljoen

Zorgappartementen (transformatie van 400 kamers naar 240 (zorg)
. . .. , . . . . C 92 miljoenappartementen en 260 extra (zorg) appartementen)

Totaal C 356 miljoen

Deze twee ontwikkelingen maken dat Wooninc. zich voorbereidt om verantwoord de voet 
van de rem te halen wat betreft investeringen in vastgoed. We hebben de effecten van de 
extra investeringscapaciteit doorberekend in de (concept)begroting voor 2023 en de 
daaropvolgende jaren. We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat er ruimte is voor 800 
extra wooneenheden (waaronder 80 woonwagenvoorzieningen) alsmede voor het 
renoveren van 6.800 woningen naar gemiddeld label A. Ter illustratie: 6.800 woningen 
betreft ongeveer twee derde van ons totale woningbezit. Onze dochter Stayinc. realiseert 
daarnaast nog 800 extra woningen in het middenhuursegment.

We gaan nu aan de slag om die nieuwbouw- en renovatieopgave verder te concretiseren. 
Dit doen we graag samen en in overleg met onze huurdersorganisatie - de SHWplus - en 
de gemeenten waarin wij actief zijn. We streven ernaar om uiterlijk eind van dit jaar een 
overzicht te hebben van waar we aan de slag gaan, wat we precies gaan doen en wanneer. 
Maar op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid aangeven welke nieuwbouwlocaties 
en/of te renoveren woningen in uw gemeente zullen worden aangepakt en wanneer.

Uitgangspunten voor 2023

Een goed leven, begint bij goed wonen. Daarom zijn wij blij dat Wooninc. door collegiale 
samenwerking én door positieve externe ontwikkelingen weer in staat is om naar 
vermogen haar bijdrage te leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in de MRE.
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woon inc.
De uitruil van bezit met Woonbedrijf en 'thuis maakt dat ook wij de regionale 
duurzaamheidsambities kunnen waarmaken. De komende jaren investeren wij dan ook 
veel in het verduurzamen en verbeteren van ons bezit. In onze huidige begroting hebben 
wij voor de komende 5 jaren een investering ingerekend van C 186 miljoen in de 
woningverbetering en/of verduurzaming van 2.200 woningen. Wanneer de uitruil met 
Woonbedrijf geeffectueerd wordt, kunnen we daar bovenop tot 2031 nog eens C 84 miljoen 
investeren voor het verduurzamen naar label A van 4.600 woningen extra en het gasloos 
maken van circa 3.000 woningen. We focussen ons hierbij eerst op de woningen met een 
E, F of G-label, zodat de energielasten beperkt worden. Het verbeteren van de kwaliteit en 
duurzaamheid doen we zonder dat dit voor de zittende huurders leidt tot een stijging van 
de totale woonlasten.

Tot eind 2021 was onze investeringsruimte beperkt en daardoor is in de huidige begroting 
slechts een beperkt aantal nieuwbouwplannen ingerekend van 145 sociale huurwoningen 
voor de komende vijf jaar. Door het vervallen van de verhuurderheffing kunnen wij ook 
een extra bijdrage leveren aan de beschikbaarheid. In het bijzonder zetten wij dit in voor 
de doelgroep senioren, woonwagenbewoners en middeninkomens. Wij maken voor 2026 
plannen voor de realisatie van ruim 720 sociale huurwoningen en 80 woonwagen
voorzieningen extra (bovenop de reeds bestaande plannen voor 145 woningen), die in de 
daarop volgende vijf jaar worden gerealiseerd. Via Stayinc. breiden wij de komende 10 
jaar onze woningen in het middensegment uit van 800 naar 1.600 woningen, waarvan 300 
woningen in de komende vijf jaar worden gerealiseerd.

Ook op het vlak van betaalbaarheid kunnen wij door het vervallen van de 
verhuurderheffing net dat stapje extra zetten. De streefhuren van onze woningen verlagen 
wij van gemiddeld 80yo naar 77yo. Daarnaast verlagen we de streefhuren van 750 
seniorenwoningen tot onder de eerste aftoppingsgrens. Dat heeft zowel een positief effect 
op de betaalbaarheid van de woningen, maar daarnaast worden de woningen door deze 
maatregel bereikbaar voor één- en tweepersoonshuishoudens met de laagste inkomens. 
De betaalbaarheid voor de zittende huurders borgen wij door de uitgangspunten van het 
Sociaal Akkoord aan te houden, hetgeen onder andere een gematigde huurverhoging van 
maximaal inflatie inhoudt. Tenslotte blijven wij zo nodig maatwerkoplossingen bieden voor 
huurders die het financieel zwaar hebben. Dat geldt ook voor die huurders die door de 
energiearmoede getroffen worden.

Het komende jaar leggen we meer focus op leefbaarheid. De druk op de leefbaarheid in 
buurten en wijken neemt toe. Het gaat om het investeren in leefbaarheid door differentiatie 
in wijken, ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer. Dit vraagt om meer focus van 
onze partners én onszelf op leefbaarheid. In lijn met de insteek van onze 
samenwerkingspartners, gaat ook Wooninc. meer gebiedsgericht werken.

Wooninc. is er voor alle doelgroepen, maar in het bijzonder zijn wij er voor de doelgroep 
senioren. Wooninc. is al jaren dé specialist in de huisvesting van senioren. De komende 
jaren breiden we deze positie als dé seniorenhuisvester verder uit. Dat doen we door meer 
woningen voor de doelgroep te realiseren, maar ook door onze dienstenpakketten uit te 
breiden en beschikbaar te maken voor oudere huurders in 'reguliere' woningen. Hierbij 
trekken we nauw op met onze zorgpartners.
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Bovenstaande uitgangspunten vormen het kader voor onze inzet in de gemeente 
Veldhoven de komende jaren. In de volgende hoofdstukken definiëren en concretiseren we 
deze uitgangspunten. Uiteraard hebben wij rekening gehouden met de gemeentelijke 
woonvisie, de woondeal en de regionale woonvisie. Bij de behandeling van de thema's 
gaan we hier verder op in.

8
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2. SAMENVATTING

Door het vervallen van de verhuurderheffing en de uitruil van vastgoed tussen Wooninc. 
en Woonbedrijf ontstaat er voor Wooninc. meer investeringscapaciteit om te investeren in 
duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid. In onze huidige begroting zijn deze 
extra financiële middelen nog niet ingerekend, waardoor dit nog niet tot uiting komt in de 
cijfers in dit bod. Wij gaan de komende maanden hard aan de slag om de ontwikkelingen 
te vertalen naar een nieuwe portefeuillestrategie, waarin de nieuwbouw- en 
renovatieopgave geconcretiseerd wordt. Dit doen we graag samen en in overleg met onze 
huurdersorganisatie - de SHWplus - en de gemeenten waarin wij actief zijn.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid 2023 2024-2027 Totaal

1
Aandeel woningen binnen de betaalbare voorraad 
(onder de tweede aftoppingsgrens) 837 837 837

Aandeel toe te wijzen beschikbare sociale
2 huurwoningen aan huishoudens met een relatief 

laag inkomen
^57 ^57 ^57

Passend toewijzen: aandeel
3 huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen 

onder de aftoppingsgrenzen
^57 ^57 ^57

4 Aantal te realiseren woningen (DAEB) - - -

5 Aantal toe te voegen woningen (niet-DAEB) - - -

6 Te realiseren Maatschappelijk vastgoed (DAEB) - - -

7
Huurverhoging sociale huurwoningen per 1 juli 
conform uitgangspunten Sociaal Huurakkoord Maximaal inflatie Maximaal inflatie Maximaal inflatie

8 Huurverhoging niet-DAEB huurwoningen per 1 juli Maximaal inflatie Maximaal inflatie Maximaal inflatie

9 Streefhuur voor sociale huurwoningen
Verlagen van 807 

naar 777 van
maximale huur

777 van
maximale huur

777 van
maximale huur

Specifieke groepen 2023 2024-2027 Totaal

10 Aantal woningen voor de doelgroep ouderen 192 192 192

11
Huisvesting van urgenten (binnen 6 maanden na 
toewijzing)

Conform
toegewezen

Conform
toegewezen

Conform
toegewezen

contingenten contingenten contingenten

Conform Conform Conform
12 Huisvesting van statushouders toegewezen toegewezen toegewezen

contingenten contingenten contingenten
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Kwaliteit en duurzaamheid 2023 2024-2027 Totaal

13 Uitgaven regulier onderhoud (C per woning per 
jaar) 1.115 1.802 8.323

14 Uitgaven woningverbetering (x C 1.000) - - -

15 Duurzaamheid: aandeel woningen naar label A/B 162 162 162

Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed 2023 2024-2027 Totaal

16 Inzet huismeesters (aantal) 1 1 1

17 Ondersteuning huurders- en bewonersorganisaties 
(aantal) 24 24 24

18 Bewustwording veiligheid bewoners
Workshops in 

senioren
complexen

Workshop in 
senioren

complexen

Workshops in 
senioren

complexen

Liberalisatie en verkoop 2023 2024-2027 Totaal

19 Aandeel te liberaliseren woningen 0 0 0

20 Aantal te verkopen woningen 0 0 0
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3. BESCHIKBAARHEID & BETAALBAARHEID

Onze uitgangspunten

Beschikbaarheid

» Voldoende aanbod van woonruimte voor de doelgroep.
» Focus op ouderen met een relatief laag inkomen.
* Perspectief bieden op zelfstandig wonen in een inspirerende woonomgeving die 

uitdaagt tot ontmoeten, ontspannen en activiteiten.

Betaalbaarheid

» Voldoende aanbod betaalbare woonruimte.
» Zoveel mogelijk beperken van totale woonlasten.

3.1 Beschikbaarheid

Onze kerntaak is het verhuren van woningen, met de focus op betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en passendheid. Met andere woorden: wij willen over voldoende woningen 
beschikken met een aanvaardbare huurprijs, bestemd voor woningzoekenden met een 
relatief laag inkomen, volgens de wettelijke richtlijnen.

Woningvoorraad Veldhoven

Per 1 januari 2023 heeft Wooninc. een voorraad van 160 woningen in Veldhoven. Door de 
uitruil van bezit met ’thuis is ons aanbod ten opzichte van vorig jaar gegroeid met 50 
woningen.
Ruim 80/ van de woningen is passend voor huishoudens die een beroep (moeten) doen 
op huurtoeslag. Voor deze huishoudens gelden maximale huren van C 633 (een- en 
tweepersoons-huishoudens) en C 678 (meerpersoonshuishoudens). Dit zijn de 
aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag in 2022. Circa 11/ valt in het bereikbare segment en 
6/ is dure huur.

Aantal
reguliere
woningen

Huur tot Huur tussen Huur tussen Huur boven
C 442 C 442 - C 678 C 678 - C 763 C 763

Aantal 269 1 222 29 17

Percentage 1/ 82/ 11/ 6/

Bezit in gemeente Veldhoven per 1 -1 -2023

Jaarlijks houden we door mutatie in Veldhoven rekening met een aanbod van 13 tot 22 
huurwoningen. Vanaf 2022 krijgen woningcorporaties meer ruimte om bij de
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woningtoewijzing lokaal maatwerk toe te passen op het moment dat daar behoefte aan is. 
Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, alsnog 
een sociale huurwoning toe te wijzen aan bijvoorbeeld een leraar of verpleegkundige die 
een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. Wooninc. wil de 
mogelijkheid behouden om in specifieke situaties gebruik te maken van deze wettelijke 
ruimte van 15yo. In afstemming met collegacorporaties, huurders-vertegenwoordiging en 
gemeente geven we hieraan nader invulling.

Uiteraard houden we ons bij woningtoewijzing ook aan de passendheidsnorm en wijzen we 
minimaal 9507o van de huurtoeslaggerechtigden een woning toe onder de voor hen 
geldende aftoppingsgrenzen.

Wooninc. investeert weer in nieuwbouw

De woningbouwopgave in de MRE-regio is groot, ook in de sociale huursector. In deze 
situatie moeten en willen ook wij een bijdrage leveren aan nieuwbouw. Met het vervallen 
van de verhuurderheffing in combinatie met de uitruil met Woonbedrijf ontstaat er bij 
Wooninc. weer financiële ruimte om een bijdrage te leveren aan beschikbaarheid. Daarom 
hebben wij in ons ondernemingsplan de ambitie opgenomen om vóór 2026 plannen gereed 
te hebben voor de bouw van 720 nieuwe woningen en 80 woonwagenwoningen in de MRE, 
die in de vijf jaar daarna daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ons uitgangspunt is om bij 
onze nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk de WoonST-woning in te zetten.

Gezien onze positie als seniorenhuisvester in combinatie met de groei van de doelgroep 
75+ en de vraag naar geclusterde woonvormen, gaat Wooninc. 7507o van de 800 toe te 
voegen woningen realiseren voor senioren. En aanvullend investeren wij in het omvormen 
van 400 zorgkamers naar 400 zorgappartementen en daarbij nog een aanvullende opgave 
van 100 zorgappartementen. In het hoofdstuk ’specifieke doelgroepen' wordt hier nader 
op in gegaan.

De komende maanden gaan we aan de slag met het actualiseren van de portefeuille- 
strategie. In de portefeuillestrategie vertalen we de ondernemingsdoelstellingen naar een 
strategie op de vastgoedportefeuille. Daarin bepalen we ook in welke gemeenten we onze 
nieuwbouwambitie van 800 woningen willen en kunnen realiseren. In beginsel zijn dat alle 
gemeenten waar wij nu reeds bezit hebben, dus ook uitbreiding in de gemeente Waalre 
wordt daarmee opportuun. In het najaar - bij het opstellen van de prestatieafspraken - 
hebben we daar meer zicht op.

Tot eind 2021 was onze investeringsruimte beperkt en daardoor is in de huidige begroting 
slechts een beperkt aantal nieuwbouwplannen ingerekend van 145 sociale huurwoningen 
in de MRE voor de komende vijf jaar. In de huidige begroting heeft Wooninc. vooralsnog 
geen nieuwbouwplannen in Veldhoven.
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Via Stayinc. draagt Wooninc. bij aan middenhuur

Stayinc. heeft een gezonde financiële positie, waardoor de investeringscapaciteit van 
Stayinc. relatief groot is. Stayinc. heeft de ambitie om te groeien van 800 naar circa 1.600 
eenheden in 2031. Hiermee is Stayinc. er voor een grotere groep mensen met 
middeninkomens. In Veldhoven heeft Stayinc. plannen om in 2024 50 nieuwbouwwoningen 
aan de Heerbaan in het middenhuursegment te realiseren.

Sint Trudo en Stayinc. hebben samen Plek® opgericht, het platform voor het 
middensegment. Stayinc. en Trudo vinden dat iedereen een plek verdient. We zetten ons 
in voor meer goede en betaalbare woningen in buurten waar het fijn wonen is. Hierbij 
richten we ons op huishoudens met een middeninkomen. Daarvoor beheren en ontwikkelen 
wij huur- en koopwoningen met huur- en koopprijzen in het middensegment. De 
inkomensgrenzen en marktsegmenten worden jaarlijks in de MRE-regio geactualiseerd.

Trudo en Wooninc. zien het label als een groeimodel waar op termijn ook andere 
corporaties bij kunnen aansluiten.

3.2 Betaalbaarheid

Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het beschikken over voldoende aanbod van 
betaalbare woonruimte voor de primaire en secundaire doelgroep. Maatregelen die we 
treffen hebben steeds als doel onze woningen betaalbaar te houden. We doen en denken 
mee met onze huurders bij het beheersbaar houden van hun woonlasten. Dat vinden wij 
belangrijk, zeker nu de prijzen van bijvoorbeeld voeding, brandstoffen en energie zo hard 
zijn gestegen.

Voor nieuwe huurders is het belangrijk dat er voldoende aanbod van betaalbare 
woonruimte is. In ons huurbeleid houden wij er rekening mee dat we voor verschillende 
inkomensgroepen voldoende, passend aanbod hebben in het betaalbare en bereikbare 
segment. Wooninc. stuurt op een beschikbaarheid van minimaal 8007o van de woningen 
voor de laagste inkomens, circa 1707o voor de secundaire doelgroep en 307o voor de 
middenhuur. Stayinc. zorgt voor een aanbod van 8007o in de middenhuur. 2007o is dure 
huur, vanwege de hoge kwaliteit en de centrale ligging.

Wij voeren ook in 2023 een gematigd huurbeleid dat gebaseerd is op de uitgangspunten 
van het Sociaal Huurakkoord. Dat betekent dat wij in 2023 voor ons DAEB-bezit een 
huurverhoging berekenen van maximaal het door het rijk vastgestelde percentage, maar 
niet hoger dan gemiddeld inflatie. Wij passen waar wenselijk en mogelijk differentiatie toe 
om de prijs-kwaliteitverhouding meer in evenwicht te brengen. Ook voor ons niet-DAEB- 
bezit voeren wij een gematigd beleid. Wij passen hierbij dezelfde kaders toe als voor ons 
DAEB-bezit. Daarnaast verlagen wij de streefhuur van onze gehele voorraad sociale 
huurwoningen van (gemiddeld) 807 naar (gemiddeld) 777 van de maximale huurprijs. 
Dat kunnen we doen dankzij het opheffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 en 
de woningruil met Woonbedrijf die in 2022 wordt bekrachtigd.
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Wij hebben een voortdurende focus op betaalbaarheid door maatwerk te leveren voor die 
huurders die het financieel zwaar hebben. Wij hanteren een coulant incassobeleid. Zodra 
wij een huurachterstand constateren zoeken wij samen met de huurder en de gemeente 
naar passende oplossingen. We hebben daarbij aandacht voor eventuele onderliggende 
problematiek bij de huurder.

Bij het begrip ’betaalbaarheid' kijken we naar de totale woonlasten. Naast de huur betreft 
het ook lasten voor energie- en servicekosten. Wij investeren fors in het verduurzamen 
van ons woningbezit. Op die manier verwachten wij de uitgaven aan energielasten voor 
meer huurders te kunnen beperken. Het streven is hierbij dat de huurder er qua 
woonlasten op vooruit gaat en in ieder geval niet op achteruit. Dat doen wij door uit te 
gaan van de vergoedingentabel van Aedes en de woonbond.

3.3 Gevraagde inzet van de gemeente

Beschikbaarheid

De gemeente en corporaties staan gezamenlijk aan de lat voor het zorgen voor voldoende, 
betaalbare woningen in de stad. Het doorlopen van een snellere RO- en andere 
gemeentelijke procedures kan bijdragen aan de versnelling van nieuwbouwplannen. We 
vragen de gemeente om hiertoe voldoende capaciteit vrij te maken en ook de interne 
samenwerking over de domeinen in te richten, zodat een integrale afweging gemaakt kan 
worden. Het gebruik van bijvoorbeeld parapluvergunningen kunnen hierbij helpend zijn.

Voor de ontwikkeling van nieuwe, haalbare plannen is een sociaal grondprijzenbeleid 
essentieel. Tevens vragen we de gemeente ervoor te waken om prijsopdrijvende 
kwaliteitseisen op te leggen ten behoeve van bijvoorbeeld de realisatie van voorzieningen 
in de openbare ruimte. Dit leidt tot financieel onhaalbare plannen en is bovendien in strijd 
met de Woningwet, waarin het corporaties niet wordt toegestaan hierin te investeren.
Het spreekt voor zich dat betaalbare locaties een randvoorwaarde zijn om te komen tot 
nieuwbouwplannen. Het is dus van belang om corporaties hierbij in positie te brengen.

Betaalbaarheid

Voor de betaalbaarheid van woningen is niet enkel de huurprijs van belang, maar de totale 
woonlasten. Met die ogen kijken wij hier dan ook naar. In dit verband verzoeken wij de 
gemeente om ook de betaalbaarheid van de gemeentelijke belastingen te onderzoeken. 
Daarnaast vragen wij de gemeente om te onderzoeken welke bijdrage zij vanuit haar 
verantwoordelijkheid kan leveren aan het bestrijden van de energiearmoede.

Voor de financiële continuïteit in relatie tot de totale opgave waar de corporaties voor 
staan, is een stabiele huurkasstroom van belang. Wij passen een gematigd huurbeleid toe, 
door onze huren met niet meer dan inflatie te laten stijgen. Een lagere huurverhoging heeft
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direct impact op onze toekomstige plannen t.a.v. beschikbaarheid en betaalbaarheid. We 
vragen de gemeente hiermee rekening te houden bij het maken van de prestatieafspraken.

3.4 Concrete prestaties Wooninc.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

1 Aandeel woningen binnen de betaalbare voorraad 
(onder de tweede aftoppingsgrens)

Aandeel toe te wijzen beschikbare sociale
2 huurwoningen aan huishoudens met een relatief 

laag inkomen

Passend toewijzen: aandeel
3 huurtoeslaggerechtigden een woning toewijzen 

onder de aftoppingsgrenzen

4 Aantal te realiseren woningen (DAEB)

5 Aantal toe te voegen woningen (niet-DAEB)

2023 2024-2027 Totaal

8307o 8307o 8307o

^507o ^507o ^507o

^507o ^507o ^507o

6 Te realiseren Maatschappelijk vastgoed (DAEB)

7 Huurverhoging sociale huurwoningen per 1 juli 
conform uitgangspunten Sociaal Huurakkoord Maximaal inflatie Maximaal inflatie Maximaal inflatie

8 Huurverhoging niet-DAEB huurwoningen per 1 juli Maximaal inflatie Maximaal inflatie Maximaal inflatie

9 Streefhuur voor sociale huurwoningen
Verlagen van 800Zo 

naar 7707o van 
maximale huur

7707o van 
maximale huur

7707o van 
maximale huur
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4. SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Onze uitgangspunten

* Wooninc. is onderscheidend in het zelfstandig wonen voor ouderen met 
voorzieningen voor welzijn en zorg.

* Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving en vinden het daarom van belang 
om ook bijzondere, kwetsbare doelgroepen huisvesting te bieden.

» Wooninc. ziet het als haar volkshuisvestelijke kerntaak om ook woonwagen
bewoners te faciliteren om te wonen volgens hun culturele identiteit.

4.1 Senioren

Wooninc. richt zich in het bijzonder op ouderen, daar ligt onze specialiteit en dit 
onderscheidt ons van anderen. Wij willen hen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen 
door diensten, (bouwkundige) voorzieningen en zorgverlening te bieden. Onze alliantie 
met zorgpartner Vitalis vormt hiervoor een belangrijke bouwsteen. Daarnaast hebben wij 
samenwerkingsrelaties met andere zorgorganisaties in de MRE, zoals Sint Annaklooster, 
Joris Zorg en Oktober.

Wooninc. is er voor de hele doelgroep ouderen. Daarom hebben wij woningen in het 
betaalbare, bereikbare en middeldure huurprijssegment. Circa de helft van ons bezit is 
geschikt voor deze doelgroep. Wooninc. heeft in Veldhoven circa 192 seniorenwoningen, 
ongeveer 7107o van ons bezit.

Uitbreiding van dienstverlening

Wooninc. is dé specialist in de huisvesting van senioren. De komende jaren breiden we 
deze positie als dé seniorenhuisvester verder uit. Dat doen we door diensten- en 
productenpakketten te ontwikkelen, speciaal voor senior huurders, in onze ’reguliere' 
woningen. Onze bestaande woonzorgconcepten (basis-extra-compleet) ontwikkelen we 
door en de kennis hierover delen we met collega-corporaties. Zo versterken we onze 
voorstrekkersrol en daarmee onze positie als seniorenhuisvester. We breiden het aantal 
gebouwen verder uit dat geschikt is voor senioren (zowel intramuraal als zelfstandig). Per 
definitie zetten we hierbij in op multifunctionele woningen, die - in de toekomst - ook 
inzetbaar zijn voor andere doelgroepen. Tot slot bouwen we het maatschappelijk netwerk 
rond senioren uit en intensiveren we de strategische partnerships op dit gebied.

Naast het uitbreiden van de dienstverlening hebben we ook een forse opgave in ons 
senioren- en zorgvastgoed. Zo is er een trend waarneembaar waarbij onzelfstandige (PG)- 
kamers met gedeeld sanitair worden omgebouwd naar zelfstandig verhuurbare eenheden. 
Een eerste inventarisatie leert, dat we circa 400 onzelfstandige (PG)-kamers in ons bezit
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hebben, die we in de toekomst willen omvormen tot zelfstandige eenheden. Naast het feit, 
dat deze omvorming voor de zorgverlening voordelen biedt, realiseren we ook flexibiliteit 
in ons bezit: mocht de zorgvraag wegvallen, dan zijn de woningen ook zelfstandig te 
verhuren aan andere doelgroepen. Om invulling te geven aan de vraag van onze 
zorgpartners, verruimen we ook de beschikbaarheid van de zorgwoningen en voegen we 
aanvullend nog eens 100 zorgwoningen toe tot 2031.

Het afschaffen van de verhuurderheffing biedt - zoals al eerder aangegeven - financiële 
mogelijkheden om de beschikbaarheid te vergroten. Van de circa 720 woningen, die we in 
de periode 2026-2031 willen toevoegen, is ca. 750Zo geschikt voor senioren (500 tot 600 
woningen). Een deel daarvan realiseren we in de vorm van geclusterd wonen voor 
senioren. Daarnaast voegen we ten minste 5 ontmoetingsruimtes toe in de periode tot en 
met 2031.

SeniorenPunt

SeniorenPunt is ons klantencentrum voor senioren. Ons klantencentrum is uitgegroeid tot 
een volwaardig advies- en bemiddelcentum voor (potentiële) klanten met een 
veranderende vraag op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Via het SeniorenPunt 
bieden wij één aanspreekpunt voor heldere informatie, advies op maat en persoonlijke 
bemiddeling voor senioren. Vanaf maart 2022 wordt bovendien niet alleen het 
seniorenaanbod van Wooninc. en Vitalis, maar worden ook de seniorenwoningen van 'thuis 
en Woonbedrijf via het klantencentrum verhuurd.

We bieden via SeniorenPunt een ruime keuze aan woonvormen. Van zelfstandige 
55+woningen tot intramurale oplossingen en revalidatie. Daarnaast hebben we de 
woonzorgconcepten WoonincPlusVitalis Extra en Compleet. Deze bieden een combinatie 
van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen passend bij een beginnende of verder 
gevorderde behoefte aan veiligheid en ondersteuning.

4.2 Flexwonen

Een bijzondere groep zijn de 'spoedzoekers': mensen die door persoonlijke 
omstandigheden snel (tijdelijke) woonruimte nodig hebben. Flexwonen biedt hiervoor een 
oplossing. De woonduur is tijdelijk en in die tijd moet de huurder op zoek naar definitieve 
huisvesting. Het is vooral bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een 
urgentieverklaring en anders tussen wal en schip raken.

Wooninc. heeft per 2023 468 flexwoningen in de regio, dit aantal neemt door de uitruil 
met Woonbedrijf danwel sloop/nieuwbouw af naar 36 woningen in 2027. Wij zien helaas 
geen mogelijkheid om andere gebouwen al dan niet tijdelijk geschikt te maken voor 
Flexwonen. Bij het realiseren van nieuwbouw geven wij de voorkeur aan het realiseren van 
permanente huisvesting. Wij zijn uiteraard bereid onze expertise over flexwonen in te 
zetten om andere corporaties hierbij te ondersteunen.
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4.3 Woonwagenbewoners

Wooninc. heeft in de MRE een voortrekkersrol bij de huisvesting van woonwagenbewoners. 
Door een arrest van het Europese Hof van de Rechten van de Mens zijn overheden verplicht 
om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en hun woonwagenleven te 
faciliteren. Concreet betekent dit dat van gemeenten én corporaties wordt verwacht dat zij 
moeten voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners. Door dit arrest ontstaat een 
aanzienlijke aanvullende behoefte in diverse MRE-gemeenten. Een behoefte, die Wooninc. 
kan invullen door de financiële ruimte, die met het vervallen van de verhuurderheffing 
ontstaat. In die gemeenten waar Wooninc. woonwagenlocaties in bezit heeft, voorzien wij 
dan ook in de aanvullende woonbehoefte en ook in de vervangingsopgave. In Veldhoven 
heeft Wooninc. 57 woonwagens in bezit. Er is vooralsnog geen uitbreiding van dit aantal 
voorzien.

Wooninc. en de gemeente Veldhoven bereiden een grondruil voor met als doel de 
kavelgrenzen te matchen met het huidig gebruik. In het bestuurlijk overleg hierover heeft 
Wooninc. aangegeven de gemeente hierin tegemoet te willen komen op voorwaarde dat 
dit met gesloten beurzen gebeurt. Zodra dit voorstel is uitgewerkt en juridisch getoetst, 
kan de ruil worden geëffectueerd. Een verkenning van de randvoorwaarden voor verkoop 
van grond onder/rondom het kerkje annex ontmoetingscentrum aan Hoppenven 4a maakt 
eveneens deel uit van de grondruil.

4.4 Gevraagde inzet van de gemeente

Senioren

Gemeenten spelen een cruciale rol als regisseur en aanjager bij het oppakken van de 
woonzorgopgave. Een actuele woonzorgvisie vormt een goede basis voor 
prestatieafspraken op het gebied van wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg. Wij verzoeken 
de gemeente om ons te betrekken bij de totstandkoming hiervan, zeker in relatie tot onze 
positie als seniorenhuisvester.

4.5 Concrete prestaties Wooninc.

Specifieke groepen 2023 2024-2027 Totaal

10 Aantal woningen voor de doelgroep ouderen 192 192 192

11
Huisvesting van urgenten (binnen 6 maanden na 
toewijzing)

Conform
toegewezen

Conform
toegewezen

Conform
toegewezen

contingenten contingenten contingenten

Conform Conform Conform
12 Huisvesting van statushouders toegewezen toegewezen toegewezen

contingenten contingenten contingenten
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5. KWALITEIT & DUURZAAMHEID

Onze uitgangspunten

* Verhogen energetische kwaliteit bestaand vastgoed.
» Beperken energieverbruik huurders en organisatie (gedragsverandering).
* Investeren in alternatieve duurzame energiebronnen.

5.1 Kwaliteit

Om de kwaliteit van ons vastgoed in stand te houden en te verbeteren, moet het vastgoed 
onderhouden worden. Onze beheer- en onderhoudsmaatregelen zijn gericht op de 
instandhouding van de kwaliteit vanuit een bouwtechnisch perspectief of een verbetering 
van de kwaliteit en duurzaamheid vanuit de vraag van de gebruiker(s).

In 2023 geeft Wooninc. gemiddeld C 1.115 per woning uit aan regulier onderhoud. Het 
grootste deel van de reguliere onderhoudsuitgaven zit in het planmatig onderhoud. Deze 
bestedingen hebben betrekking op onderhoud dat periodiek aan woningen wordt 
uitgevoerd en van te voren is gepland (bijvoorbeeld schilderwerk en vervangen van 
installaties). Bij andere uitgaven gaat het over kosten in verband met service- of 
mutatieonderhoud.

In de inleiding gaven wij aan dat we de komende maanden aan de slag gaan om onze 
renovatieopgave verder te concretiseren. We streven ernaar om uiterlijk eind van dit jaar 
een overzicht te hebben van waar we aan de slag gaan, wat we precies gaan doen en 
wanneer. Wooninc. heeft de komende vijf jaren in Veldhoven geen plannen voor 
woningverbetering en grootonderhoud.

5.2 Duurzaamheid

Het gehele bezit in Veldhoven heeft een energielabel A+, A, B, C of D (figuur 1).
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Onbekend

Figuur 1: Bezit Wooninc. 2022 Veldhoven naar energielabel

Onze ambitie is om uiterlijk in 2031 tweederde van onze woningen te hebben 
verduurzaamd naar ten minste energielabel A. Om dat te realiseren moeten we ruim 6.800 
woningen aanpakken. Tevens willen wij in 2031 een derde van ons bezit hebben 
afgekoppeld van het gasnet. Van overheidswege worden aan woningcorporaties nog 
aanvullende verplichtingen opgelegd in verband met het afschaffen van de 
verhuurderheffing. In 2028 dienen alle woningen met energielabel E, F en G verduurzaamd 
te zijn en dienen we tot en met 2025 extra te investeren in zonnepanelen en hybride ketels 
indien er binnen 5 jaar geen uitzicht bestaat op aanleg van een warmtenet. Naast 
adressering van verduurzaming in onze complexen is een volgende stap verdieping op een 
aantal thema's. Denk hierbij aan verduurzaming van onze zorggebouwen, aan 
duurzaamheid als onderdeel van leefbaarheid, aan circulariteit, biodiversiteit en 
klimaatadaptatie. Dit doen wij vanuit drie invalshoeken, namelijk:

* CO2-reductie 
» Klimaatadaptatie 
» Duurzame bedrijfsvoering

CO2-reductie verwijst naar bouwkundige en installatietechnische maatregelen in het 
vastgoed. Dit betekent dat we alle projecten die op onze investeringsbegroting staan naar 
label A brengen. Dit doen wij door het dak of de gevel naar nieuwbouwniveau te isoleren 
en door installaties toekomstbestendig te maken.
Daarnaast betekent het dat we op natuurlijke momenten, dus op een moment dat 
planmatig onderhoud plaats vindt, ook verduurzamen. We combineren bijvoorbeeld het 
schilderwerk met het vervangen van glas. Hiervoor hebben we afspraken met vaste 
partners.

Klimaatadaptatie is een antwoord op de vraag hoe we kunnen anticiperen op 
klimaatverandering zodat we er niet te veel hinder van ondervinden. Het initiatief van de 
uitvoering van maatregelen voor klimaatadaptatie ligt zowel bij de woningcorporatie als bij
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onze huurder. Voor Wooninc. betekent dit dat we gaan onderzoeken hoe we biobased- of 
circulaire materialen bij renovatie en nieuwbouw kunnen inzetten. Voor bestaande bouw 
doen we ook een beroep op de huurder. Door vergroening van de tuin, het afkoppelen van 
regenwater en het plaatsen van bomen wordt het effect van warme periodes of hevige 
regenval verkleind. De effecten van deze maatregelen hebben een bewezen positief effect 
op de leefbaarheid in een wijk en op het welzijn van mensen, wat een belangrijke motivator 
is voor vergroening van onze omgeving.

Daarnaast maakt Wooninc. onderdeel uit van het duurzaamheidspact in Eindhoven. Samen 
met de woningcorporaties, de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging streven we 
naar het vergroten we onze deskundigheid en versterken we onze slagkracht, waarbij we 
kennis, inzet van medewerkers en middelen inzetten als waren we één organisatie. Het 
duurzaamheidspact heeft ’De regeneratieve stad' als doel gesteld en werkt vanuit de 
volgende vier pijlers:
* Duurzame energie à CO2-neutraal
* Duurzame materialen en gesloten kringlopen 
» Natuurlijke stad
» Aandacht voor mensen

Een mooi resultaat hiervan is de ruiling van bezit tussen 'thuis en Wooninc. en tussen 
Woonbedrijf en Wooninc. De in het pact opgedane kennis en inzichten worden ingezet voor 
de andere 10 gemeenten waar Wooninc. actief is.

Uitruil van bezit

In het voorjaar van 2021 zijn Wooninc. en Woonbedrijf gestart met het onderzoeken van 
mogelijkheden om woningbezit te ruilen. De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in het 
feit dat Wooninc. - ook na het vervallen van de verhuurderheffing - financieel niet in staat 
is om de enorme opgave op het gebied van verduurzaming van haar (Eindhovense) 
woningbezit versneld te realiseren. In de huidige financiële positie van Wooninc. is 
tijdsbestek van minimaal 20 jaar benodigd om de verduurzaming te realiseren, waar de 
ambitie binnen de regio ligt op een tijdsbestek van 10 jaar. Binnen het Duurzaamheidspact 
hebben de betrokken woningcorporaties zich gecommitteerd om elkaar te ondersteunen in 
deze opgave voor het sociale woningbezit in Eindhoven.

De uitruil is inmiddels in een vergevorderd stadium. Naar verwachting wordt voor de zomer 
hierover een definitief besluit genomen. De uitruil is gericht op het ruilen van "Rood voor 
Groen", waarbij Wooninc. woningen, die nog niet verduurzaamd zijn (rood), ruilt met reeds 
verduurzaamd bezit van Woonbedrijf (groen). Wooninc. ruilt ruim 650 woningen in 
Eindhoven en Geldrop tegen ruim 440 woningen van Woonbedrijf in Waalre en Nuenen. 
Indien de ruil geëffectueerd wordt, kan Wooninc. haar ambities in de verduurzaming 
realiseren. Dat houdt in dat Wooninc. in 10 jaar tweederde van haar bezit kan 
verduurzamen naar gemiddeld label A en een derde van de woningen gasloos kan maken.

In het najaar - bij het maken van de prestatieafspraken - is duidelijkheid over deze uitruil.
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5.3 Gevraagde inzet van de gemeente

Bij de renovatie en verduurzaming van onze woningen, worden wij steeds vaker 
geconfronteerd met vertraging vanwege flora- en faunaregelgeving. Een gebiedsgerichte 
aanpak hierin kan helpen om deze vertraging zo beperkt mogelijk te houden. We verzoeken 
hierbij de medewerking van de gemeente, ook in relatie tot de provincie.

Vergroening van buurten en wijken is eveneens een onderdeel van de 
duurzaamheidsopgave. Wij zouden graag zien dat de aanpak van de gemeente van het 
groen in de buurt, gecombineerd wordt met de renovatieopgave van de corporaties in de 
wijk.

5.4 Concrete prestaties Wooninc.

Kwaliteit en duurzaamheid 2023 2024-2027 Totaal

13 Uitgaven regulier onderhoud (C per woning per 
jaar) 1.115 1.802 8.323

14 Uitgaven woningverbetering (x C 1.000) - - -

15 Duurzaamheid: aandeel woningen naar label A/B 162 162 162
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6. LEEFBAARHEID & MAATSCHAPPELIJK 

VASTGOED

Onze uitgangspunten

» Inzetten van huismeesters om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen.
» Inzetten maatschappelijk vastgoed (ontmoetingsruimten) om een bijdrage te 

leveren aan de sociale cohesie in onze gebouwen en buurten.

6.1 Leefbaarheid

Met het begrip ’leefbaarheid' wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een 
gebied of gemeenschap is om in te wonen of te werken. Het is een verzamelwoord voor 
kwaliteitskenmerken van een woonomgeving. De exacte betekenis is sterk afhankelijk van 
plaats en tijd. De reikwijdte van het begrip 'leefbaarheid' gaat dus verder dan de individuele 
woning of wooncomplex.

De wijziging van de Woningwet biedt corporaties meer ruimte om te investeren in 
leefbaarheid. Op het gebied van leefbaarheid vervalt het maximum op leefbaarheids- 
uitgaven. Daarnaast mogen corporaties weer activiteiten gericht op ontmoeting 
ondersteunen.

Het komende jaar legt Wooninc. meer focus op het verbeteren van de leefbaarheid. De 
toenemende druk op de leefbaarheid in buurten en wijken wordt onder andere veroorzaakt 
door een toename van het aantal kwetsbare huurders in de wijk. Maar de leefbaarheid kan 
ook verslechteren door malafide huisjesmelkers of criminele ondermijning in sommige 
buurten.

Dit vraagt om meer focus van onszelf en onze partners op leefbaarheid. Door 
gebiedsgericht te gaan werken kunnen we beter de samenwerking zoeken met onze 
partners in de wijk. Hierbij stellen we ons op als een professionele samenwerkingspartner 
voor partners en huurders. Dit doen we door oorzaken van overlast te achterhalen en 
gezamenlijk op te trekken en proactief te handelen bij het aanpakken van die oorzaken. 
In dit opzicht zien wij kansen in het combineren van noodzakelijke fysieke investeringen 
in de (samenstelling van) de woningvoorraad in aandachtswijken en onze opgave om ons 
woningaanbod te vergroten.

Daarnaast constateren wij dat in diverse wijken er een toename c.q. concentratie is van 
kwetsbare huishoudens en/of huishoudens met een zorgvraag. Dit gaat ten koste van de 
sociale veerkracht van buurten en complexen. Om leefbaarheidsproblemen te voorkomen, 
werken we samen met de andere corporaties door op operationeel niveau informatie uit 
wisselen over welke 'kwetsbare complexen' zij hebben. Zo kunnen we beter sturen we op 
spreiding van deze doelgroep in buurten en complexen.
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Een ander belangrijk aandachtspunt van leefbaarheid is de toenemende eenzaamheid met 
name onder ouderen. Wij willen onze seniorengebouwen graag open stellen voor de buurt 
zodat omwonenden profijt kunnen hebben van onze services en als hulp tegen 
eenzaamheid. Daarmee dragen we ook bij aan de sociale cohesie in het complex en de 
buurt. Maar eenzaamheid kan ook andere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld armoede en 
schaamte die daarmee samen hangt. Het is onze ambitie om het aanpakken van armoede 
samen met onze partners op een prominente plek op de leefbaarheidsagenda te krijgen.

Wooninc. zet voor de leefbaarheid in onze complexen in Veldhoven één huismeester en 
één woonconsulent in. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de 
woongebouwen en de directe omgeving. Bovendien hebben zij een verbindende rol binnen 
onze organisatie. Zij zien, horen en voelen wat het leefklimaat in onze buurten en 
gebouwen is. En zij vervullen een belangrijke rol en schakel in het informeren en adviseren, 
maar ook het ondersteunen van onze bewoners.

Fysieke en sociale woon- en leefomgeving

Wooninc. stimuleert sociale interactie tussen bewoners door middel van participeren aan 
complex- en buurtactiviteiten en het (laten) doen van vrijwilligerswerk. Deze activiteiten 
zijn uiteenlopend van aard en afgestemd op de bewoners. De activiteiten worden door de 
bewoners van onze gebouwen en uit de buurt goed bezocht.

Daarnaast zorgen wij voor de kwaliteit en veiligheid van de directe woonomgeving en de 
groenvoorzieningen in en om onze gebouwen.

Wij zetten Ergon, het werkbedrijf in Eindhoven voor mensen met een kwetsbare positie op 
de arbeidsmarkt, in om de noodzakelijke klussen op het gebied van leefbaarheid uit te 
voeren.

Woonmaatschappelijk werk bij 'problemen achter de voordeur'

Wooninc. levert een bijdrage aan woonmaatschappelijk werk bij problemen ’achter de 
voordeur.' Dit gaat om het (laten) organiseren van (financiële) begeleiding bij schulden, 
vervuiling, overlast of burenruzies. Hierbij hebben onze consulenten en huismeesters zowel 
een signalerende functie als een oplossende functie. Wij zijn elke dag in onze buurten en 
bij onze bewoners. Het is dus logisch dat wij ongewenste ontwikkelingen signaleren en 
deze waar nodig met bewoners en samenwerkingspartners aanpakken.

Wooninc. is deelnemer in leefbaarheidsteams en maakt gebruik van buurtbemiddeling.
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Daarnaast zetten wij Stichting Present1 in die met haar vrijwilligers huurders kan helpen 
die een steuntje in de rug nodig hebben bij bijvoorbeeld het opknappen van de nieuwe 
woning.

Veiligheid

Omdat onze focus op seniorenhuisvesting ligt, staat veiligheid hoog in het vaandel. Mede 
door de stijgende zorgvraag en het langer zelfstandig thuis moeten wonen, neemt het 
belang van veiligheid alleen maar toe. Wij bieden een breed pakket van (preventieve) 
veiligheidsmaatregelen om de veiligheid in woongebouwen en woningen te bevorderen en 
de veiligheidsbewustwording bij bewoners en hun mantelzorgers te vergroten.

Veiligheidsbijeenkomsten
Wij houden ons permanent bezig met het organiseren van workshops in de woongebouwen 
over (brand)veiligheid, om de bewustwording te vergroten. Tijdens deze bijeenkomsten 
besteden we ook aandacht aan dementie en sociale uitsluiting. Wij houden deze 
bijeenkomsten samen met een veiligheidsexpert, politie, brandweer, welzijnsorganisaties, 
zorgpartners en leefbaarheidsteams.

Sociale veiligheid
Naast fysieke veiligheid is de sociale veiligheid ook belangrijk. In onze woongebouwen 
huisvesten wij alle lagen van de samenleving. Dat betekent dat er ook huurders zijn die te 
maken hebben met verschillende soorten problematiek, zoals verslaving en psychische 
problemen.

De overlast door verwarde personen neemt toe als gevolg van overheidsbezuinigingen op 
de mentale gezondheidszorg en de extramuralisering. Wij merken dat huurders met 
problemen minder vaak en minder snel opgenomen worden en dus langer moeten blijven 
'wonen1. Ondanks de ambulante woonbegeleiding is dat niet altijd haalbaar en realistisch. 
Dit is een vraagstuk wat niet alleen onze huurders en de directe omgeving raakt, maar ook 
onze collega's die dagelijks contact hebben met bewoners en hun familie.

Het vraagstuk rondom sociale veiligheid staat steeds hoger op de agenda en vraagt om 
goede afspraken met politie, GGZE, welzijnsorganisaties en andere ketenpartners. Op wijk
en buurtniveau investeren we in het versterken van het netwerk om beter en proactiever 
om te gaan met overlast.

Protocollen en keuringen
Wooninc. heeft een calamiteitenprotocol, we hebben bedrijfshulpverlening en er is continu 
aandacht voor (bouwkundige) installaties, keuringen (waaronder HACCP hygiëne), asbest, 
legionella en koolmonoxide.

1 Stichting Present is 'makelaar in vrijwilligerswerk'. Zij bieden mensen de mogelijkheid om je als groep of individu 
in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of 
een sociaal isolement.
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Participatie en samenwerking

Wij betrekken bewoners structureel bij ons werk via huurders- en bewonersorganisaties. 
Vaak zijn deze per wooncomplex verenigd. Wij bieden de 22 huurders- en bewoners
organisaties ondersteuning, waarvan één in Veldhoven. Op corporatieniveau worden alle 
huurders vertegenwoordigd door de SHWplus. Wij blijven samen met de SHWplus op zoek 
naar nieuwe en flexibele participatievormen (huurdersparticipatie nieuwe stijl).

Wij zetten panels in en laten huurders ook anderszins meedenken en -praten zonder dat 
er sprake is van een formele structuur van een bewonerscommissie.

Verder is Wooninc. bestuurder van tientallen VvE's van (vooral) combinatiecomplexen van 
huur en koop. De bewoners hebben hier (direct of indirect) zelf zeggenschap over het reilen 
en zeilen binnen het complex.

6.2 Maatschappelijk vastgoed

De ontmoetingsruimten in onze seniorengebouwen zijn in de regio ons belangrijkste 
aandeel in ons maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn wij eigenaar van meerdere dorps
buurt- en ontmoetingscentra in de MRE. Ze dragen bij aan de kwaliteit van wonen en leven 
en aan de sociale cohesie. Tevens zijn wij eigenaar van vier gezondheidscentra die wij 
verhuren aan Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. In Veldhoven heeft Wooninc. twee 
panden met een maatschappelijke functie in bezit.

6.3 Concrete prestaties Wooninc.

Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

16 Inzet huismeesters (aantal)

17 Ondersteuning huurders- en bewonersorganisaties
17 (aantal)

18 Bewustwording veiligheid bewoners

2023 2024-2027 Totaal

1 1 1

24 24 24

Workshops in 
senioren

complexen

Workshop in 
senioren

complexen

Workshops in 
senioren

complexen
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7. LIBERALISATIE & VERKOOP

Onze uitgangspunten

» Via Stayinc. is Wooninc. er voor de middeninkomens.
» Om in deze krappe woningmarkt ongewenste afname van woningen te voorkomen, 

zijn wij zeer terughoudend met het verkopen van woningen.

7.1 Liberaliseren van woningen

Via Stayinc. geven wij invulling aan onze ambitie om er ook te zijn voor de 
middeninkomens en spelen we in op de toenemende vraag naar huurwoningen in het 
middenhuursegment. Stayinc. heeft in de regio een portefeuille van circa 780 woningen, 
waarvan van 800Zo in de middenhuurklasse en 200Zo in de hogere huurklasse.

Wooninc. richt zich op de doelgroep met de laagste inkomens, dat houdt in dat wij de 
komende jaren geen sociale huurwoningen liberaliseren.

7.2 Verkoop

Om in deze krappe woningmarkt ongewenste afname van woningen te voorkomen, 
hebben wij onze verkoopdoelstelling teruggebracht van circa 20 woningen per jaar naar 
nagenoeg nul. Hiermee behouden we 80 woningen voor de sociale huurvoorraad in de 
MRE.

7.3 Concrete prestaties Wooninc.

Liberalisatie en verkoop 2023 2024-2027 Totaal

20 Aandeel te liberaliseren woningen 0 0 0

21 Aantal te verkopen woningen 0 0 0
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BIJLAGE 1: ACTIVITEITENOVERZICHT 2023-2027

woon me.

Veldhoven 2023 2024-2027

Woningvoorraad Wooninc.

Woningvoorraad per 1 januari 2023 (netto huur) 269

- goedkoop 1

- betaalbaar I 182

- betaalbaar II 40

- bereikbaar 29

- duur 17

- intramuraal -

Kwaliteit en duurzaamheid

Regulier onderhoud (C per woning Z per jaar) 1.115 1.802

Woningverbetering (x C 1.000) 0 0

Aantal

A/B 162 162

C 93 93

D 14 14

Onbekend 0 0

Totaal 269 269

Nieuwbouw en aankoop

Aantal

Woningvoorraad per 1 januari 2023 269 269

Nieuwe woningen: 0 0

- goedkoop

- betaalbaar I

- betaalbaar II

- bereikbaar

- duur

Nieuw intramuraal 0 0

Aankoop bestaande woongelegenheden 0 0

Verkoop bestaande woongelegenheden aan natuurlijke personen 0 0

Verkoop bestaande woongelegenheden aan overige instanties 0 0

Sloop woongelegenheden 0 0

Overige mutaties (bijvoorbeeld samenvoegingen of splitsingen) 0 0

Woningvoorraad per 31 december 2023 269 269
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woon inc.
Liberalisatie en verkoop

aantal

Verkoop bestaande woongelegenheden 0 0

Liberalisatie 0 0

Betaalbaarheid en bereikbaarheid

Verwachte jaarhuuropbrengst woongelegenheden (x C 1.000) 2.026 8.430

Verwachte huurverhoging per 1 juli (07o) Maximaal inflatie voor DAEB, 
inflatievolgend voor Niet-DAEB

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed 0 0

Beginstand 0 0

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen 0 0

Eindstand 0 0

Specifieke groepen

Toegankelijke woningen
(gelijkvloers en zonder traplopen te bereiken)

Beginstand 249 249

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen 0 0

Eindstand 249 249

Woningen voor bijzondere doelgroepen
(ouderen- en gehandicaptenwoningen; woningen die met voorrang worden 

toegewezen aan 55-plus respectievelijk gehandicapten)

Beginstand 192 192

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen 0 0

Eindstand 192 192

Intramurale zorg

Beginstand 0 0

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen 0 0

Eindstand 0 0

Flexwoningen

Beginstand 0 0

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen 0 0

Eindstand 0 0

Kamers

Beginstand 0 0

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen 0 0

Eindstand 0 0

36
Wij bewegen met je mee



-----------------------------------------------------------------------  Wij bewegen met je mee

Winston Churchilllaan 87 * 5623 KW Eindhoven « Postbus 1234 * 5602 BE Eindhoven * 040 265 44 00 * info@wooninc.nl * www.wooninc.nl

mailto:info@wooninc.nl
http://www.wooninc.nl

	RIN prestatieafspraken 2023 (1).pdf
	Prestatieafspraken 2023 gemeente Veldhoven Ondertekende versie.pdf
	Prestatieafspraken 2023 pdf
	Tekenblad prestatieafspraken 2023 woningcorporaties-huurdersbelangenverenigingen-gemeente Veldhoven

	THU2022-013 Woonbieding_1920x108px_Veldhoven (1).pdf
	Woonbedrijf Definitief bod 2023 Veldhoven.pdf
	Wooninc Bod 2023 Woonvisie Veldhoven.pdf

