Raamovereenkomst prestatieafspraken
Voor de periode 2007 tot en met 2010
Partijen:
Bouwvereniging Woningbelang, hierna te noemen “Woningbelang”, in deze vertegenwoordigd door de
heer R.M. Möhlmann, directeur-bestuurder;
en
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, hierna te noemen “de gemeente”, in
deze vertegenwoordigd door de heer drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester;
komen overeen de in deze overeenkomst vastgelegde uitgangspunten en afspraken te hanteren
teneinde invulling te geven aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de Woonvisie gemeente
Valkenswaard 2004 en het door de raad op 1 juni 2006 vastgestelde woningbouwprogramma.

Hoofdstuk 1

Inleiding: Waarom prestatieafspraken?

De gemeente en Woningbelang werken samen aan de invulling van het woonbeleid in Valkenswaard.
Zij doen dit met erkenning van en respect voor de verschillende verantwoordelijkheden en
verschillende rollen die zij daarbij hebben.
De gemeente is o.a. verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid, geeft gronden uit, investeert in
openbare ruimte, past bestemmingsplannen aan, is verantwoordelijk voor de uitgifte van
(bouw)vergunningen.
Woningbelang heeft een maatschappelijke functie en een bedrijfsmatige doelstelling.
Daaraan geeft zij invulling door o.a. woningen en maatschappelijk vastgoed te bouwen, te verkopen,
te verhuren, te beheren en te investeren in wonen, zorg welzijn en leefbare wijken.
Voor de invulling van het lokale woonbeleid hebben de gemeente en Woningbelang elkaar nodig. Zo
heeft de gemeente grondeigendom en kan het bestemmingsplannen passend maken voor
woningbouw; Woningbelang heeft - naast grondeigendom - de kennis, capaciteit en financiële
middelen om (betaalbare) woningbouw te realiseren en te beheren. Door samen te werken kunnen de
noodzakelijke doelen op het gebied van wonen bereikt worden.
Valkenswaard staat de komende jaren voor een forse opgave op het terrein van wonen. Dit zal
enorme inspanningen en investeringen vergen van alle partijen die in Valkenswaard op dit terrein
werkzaam zijn. Een belangrijke partij hierin vormt Woningbelang. Zij bezit ca. 26% van alle woningen
in Valkenswaard en speelt daarmee de meest belangrijke rol voor de zogenaamde sociale
woningbouw.
Prestatieafspraken structureren de samenwerking tussen de gemeente en Woningbelang en leggen
vast tot welke resultaten de samenwerking moet leiden. Prestatieafspraken geven vorm en inhoud aan
de samenwerking.
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Hoofdstuk 2

Raamovereenkomst en jaarlijkse prestatieafspraken

Raamovereenkomst
De raamovereenkomst beoogt kaderstellende afspraken tussen Woningbelang en de gemeente met
een meerjarig karakter vast te leggen. In deze raamovereenkomst komen aan de orde de
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de afspraken - veelal vastgelegd in bestaande
richtinggevende beleidsdocumenten - de gezamenlijke ambities en de wijze waarop partijen gaan
samenwerken teneinde die ambities te kunnen waarmaken, verwoord in de wederzijdse inzet.
Daarnaast worden procedureafspraken met elkaar gemaakt.

Jaarlijkse prestatieafspraken
Nadere invulling van de raamovereenkomst vindt plaats door jaarlijks prestatieafspraken te maken in
de vorm van concrete meetbare acties, inzet van middelen en leveringstermijnen. Deze afspraken
hebben een taakstellend karakter. Jaarlijks worden de prestaties geëvalueerd en worden nieuwe
afspraken gemaakt voor het nieuwe jaar. De afspraken hebben een wederzijds karakter. Beide
partijen komen resultaatafspraken met elkaar overeen. In de prestatieafspraken worden tevens
afspraken gemaakt over hoe beide partijen elkaar aan de gemaakte afspraken kunnen houden en
welke consequenties daaraan verbonden worden.
Binnen het kader van deze raamovereenkomst maken Woningbelang en gemeente jaarlijks afspraken
over:
•
Huisvesten van doelgroepen
 Nieuwbouw voor starters en senioren in de huur- en koopsector
 Doorstroming op de bestaande woningmarkt en woningtoedeling
 Omvang en behoud van de kernvoorraad voor de primaire doelgroep
 Bjizondere doelgroepen (zorgvragers, statushouders, woonwagenbewoners)
•
De omvang van het woningaanbod
 De woonopgave
•
Levensvatbare wijken
 Leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken
 Wijkontwikkelingsplannen
 Woonservicezones
•
Duurzaamheid en energiebesparing

Hoofdstuk 3

De uitgangspunten

Deze meerjarige raamovereenkomst geldt voor de periode 2007-2010. De belangrijkste bouwstenen
hiervoor vormen de Woonvisie gemeente Valkenswaard 2004 en het vastgelegde
woningbouwprogramma 2006 - 2010. Om begripsverwarring te voorkomen is een begrippenlijst als
bijlage 2 toegevoegd.

3.1 Woonvisie en woningbouwprogramma
De kaderstellende uitgangspunten zijn vastgelegd in de Woonvisie gemeente Valkenswaard 2004 en
het woningbouwprogramma 2006-2010. Tevens zijn in regionaal verband afspraken gemaakt tussen
het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en het Ministerie van VROM over toevoeging van
woningen aan de woningmarkt met het oog op het terugdringen van het tekort. Die regionale
afspraken bevatten, behalve een kwantitatieve opgave voor gemeenten, tevens kwalitatieve afspraken
over aandelen van nieuwbouw in de sociale sector en een verdeling over huur en koop en naar
prijsklassen. In het lokale woningbouwprogramma 2006-2010, vastgesteld door de gemeenteraad op
1 juni 2006, zijn zowel de lokale woonvisie als de regionale woningbouwafspraken geïntegreerd.
Daarnaast zijn in de Woonvisie doelen en maatregelen vastgelegd die vragen om een integrale
benadering van de thema’s wonen-zorg-welzijn.
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De uitgangspunten voor het nieuwbouwprogramma zijn conform het woningbouwprogramma 20062010 van Valkenswaard:
• een netto toevoeging van 795 woningen aan de woningvoorraad in Valkenswaard;
• uitgaande van sloop van 110 woningen een bruto toevoeging van 905 woningen volgens de
verdeling als weergegeven in bijlage 1; een hoger of lager aantal onttrekkingen door sloop
leidt tot een hogere resp. lagere bruto bouwopgave;
• nadruk op nieuwbouw voor de doelgroepen senioren en starters, waarbij wordt uitgegaan van
de veronderstelling dat nieuwbouw voor senioren leidt tot doorstroming op de bestaande
woningmarkt en deze doorstroming de slaagkans voor starters vergroot;
• van de nieuw te bouwen woningen zullen 385 woningen in de sociale sector worden
gerealiseerd (dat wil zeggen in de categorieën goedkope en middeldure huurwoningen en
goedkope koopwoningen);
• een verdeling tussen huur- en koopwoningen van 45% huurwoningen en 55% koopwoningen;
• een verdeling tussen grondgebonden en gestapelde nieuwbouw van 50% grondgebonden en
50% gestapeld;
• er wordt meer ruimte gecreëerd voor gestapelde bouw voor senioren op inbreidingslocaties,
met het oog op tekorten na 2010. Deze verschuiving zal worden opgevangen door
grondgebonden woningen op uitbreidingslocaties;
• op de inbreidingslocaties wordt nadruk gelegd op huurwoningen in plaats van koopwoningen,
om het gewenste programma te realiseren.

3.2 Strategisch voorraadbeleid Woningbelang
Woningbelang heeft in haar strategisch voorraadbeleid op basis van wijk- en complexanalyses een
visie op de ontwikkeling van de wijken en de daarin gelegen woningen vastgelegd. Woningbelang
streeft daarbij naar levensloopbestendige en levensvatbare wijken met een variatie aan soorten
woningen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

3.3 Regionale afspraken
In regionaal verband zijn afspraken vastgelegd over het aantal te realiseren woningen. Het lokale
woningbouwprogramma van de gemeente Valkenswaard en het Regionale woningbouwprogramma
van de SRE-gemeenten sluiten naadloos op elkaar aan. De gemeente Valkenswaard bewaakt de
afstemming tussen beide programma’s.

3.4 Beoogde effecten en monitoring
Om te kunnen monitoren of we de juiste dingen aan het doen zijn is het formuleren van de
volkshuisvestelijke ambities van essentieel belang. Hiermee kan gemeten worden of het beoogde
effect bereikt wordt. Daarom formuleren wij onze ambities in termen van de effecten die wij beogen te
bereiken in 2010.
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Hoofdstuk 4

De ambities

De gemeente en Woningbelang hebben met betrekking tot de volkshuisvesting in Valkenswaard een
aantal ambities voor ogen. Deze ambities hebben effect op verschillende doelgroepen, op de omvang
van het woningaanbod en op de inrichting van levensvatbare wijken. Hieronder worden de
verschillende ambities op een rij gezet. Een aantal ambities is gericht op behoud van resultaten en
een aantal ambities is gericht op verbetering en ontwikkeling.

4.1 Doelgroepen
4.1.1 Omvang primaire doelgroep
Vraagstuk
Valkenwaard heeft volgens de SRE in het jaar 2005 een geschatte omvang van de primaire doelgroep
van ongeveer 5200 huishoudens. Op basis van de cijfers van 2004 (ca. 4800 huishoudens) betekent
dit een stijging van de doelgroep. Deze doelgroep is terug te vinden in de koop en in de huur. Gelet op
de flinke stijging, die de SRE aangeeft, zal er door de gemeente en Woningbelang een onderzoek
worden gedaan naar de werkelijke omvang van de primaire doelgroep, omdat de SRE uitgaat van
schattingen op basis van een steekproef. Door de SRE is de verwachting uitgesproken dat de omvang
van de primaire doelgroep na 2005 zal afnemen.
De gemeente en Woningbelang houden bij de ontwikkeling van de woningvoorraad rekening met de
primaire doelgroep door het benoemen van de kernvoorraad. De omvang van de kernvoorraad moet
voldoende zijn om de primaire doelgroep te kunnen huisvesten. Daarbij wordt uitgegaan van een
gematigd huurtoeslaggebruik.

Ambitie
•

Eind 2010 heeft minimaal 85% van de woningen van Woningbelang een huur onder de
aftoppingsgrens voor 3- of meer persoonshuishoudens van de huurtoeslagwet. (In 2006/2007 ligt
de grens op € 520,-)

•

Eind 2010 doet maximaal 33% van de huishoudens die woonachtig zijn bij Woningbelang een
beroep op de huurtoeslag.

4.1.2 Starters
Vraagstuk
Valkenswaard heeft naast een sterke vergrijzing te maken met ontgroening. Dit wordt gezien als een
groot probleem voor Valkenswaard. Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente en vormen het
toekomstig draagvlak voor de voorzieningen die we in Valkenswaard hebben opgebouwd. Het
woningbouwprogramma is er mede op gericht om het wegtrekken van jongeren uit Valkenswaard
tegen te gaan.
Volgens het woningbouwprgramma 2006-2010 van de gemeente Valkenswaard zet de ontgroening in
Valkenswaard zich in sterke mate door en is er voor starters een kwantitatief tekort op de woningmarkt
van ca. 700 woningen.
Woningbelang en de gemeente Valkenswaard zijn van mening dat doorstroming een belangrijk effect
heeft op de realisatie van de opgave om starters aan woningen te helpen.

Ambitie.
•

Eind 2010 hebben we bereikt dat een niet zelfstandig wonende jongere (18 - 35 jaar) die actief op
zoek is naar huisvesting binnen 3 jaar betaalbare huisvesting kan vinden in Valkenswaard.
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4.1.3 Senioren
Vraagstuk
Valkenswaard heeft naast ontgroening te maken met een sterke vergrijzing. Als gevolg hiervan
bestaat een grote behoefte aan seniorgeschikte, levensloopbestendige woningen. Door beter in deze
behoefte te voorzien leveren we niet alleen een bijdrage aan de doelgroep senioren, maar komen ook
woningen vrij die weer doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Uiteindelijk treedt een multiplier
effect op, omdat als gevolg van het verhuizen door senioren doorstroming op gang komt, die weer
nodig is om uiteindelijk betaalbare woningen beschikbaar te krijgen voor de doelgroep starters.
Woningbelang geeft om deze reden bij nieuwbouw van seniorgeschikte woningen doorstromers
voorrang.
Volgens de Woonvisie 2004 van de gemeente Valkenswaard moeten in de periode 2005-2010 aan de
voorraad 1.300 seniorenwoningen worden toegevoegd door aanpassing van de bestaande voorraad
of door nieuwbouw, waarvan 1.100 in de huursector en 200 in de koopsector. Het
woningbouwprogramma 2006-2010 van de gemeente Valkenswaard voorziet in nieuwbouw van 450
seniorenwoningen, waarvan 300 in de huur- en 150 in de koopsector.

Ambitie
•

Eind 2010 hebben we bereikt dat senioren uit Valkenswaard (vanaf 55 jaar) die een (medisch)
urgente behoefte hebben aan passende huisvesting, gegarandeerd binnen 6 maanden deze
huisvesting kunnen vinden in Valkenswaard.

•

Eind 2010 voldoet minimaal 15% (momenteel 12%) van de woningvoorraad van Woningbelang
aan de eisen van geschikt wonen. Bij nieuwbouw zullen alle seniorgeschikte woningen voldoen
aan de levensloopbestendige eisen.

•

Bij nieuwbouw van seniorgeschikte woningen hebben we bereikt dat een gelijk aantal woningen
van Woningbelang vrijkomt voor woningzoekenden, zodat starters maximale mogelijkheden
krijgen een woning te vinden. (Woningbelang geeft om deze reden bij nieuwbouw van
seniorgeschikte woningen doorstromers voorrang.)

•

Bij nieuwbouw voldoen - met uitzondering van de grondgebonden eengezinswoningen - alle
woningen aan de levensloopbestendige eisen.

4.2 Bijzondere doelgroepen
4.2.1 Zorgvragers
Vraagstuk
Voor zorgwoningen wordt in de woonvisie 2004 een andere indeling naar categorieën gehanteerd. Om
praktische redenen sluiten wij echter aan bij de begripsbepalingen die in regionaal verband met de
SRE-gemeenten zijn vastgesteld. Wij maken onderscheid in drie categorieën: verzorgd wonen,
beschermd wonen en geschikt wonen. Deze categorieën overlappen de doelgroep senioren
(paragraaf 4.1.3). Zo kan nieuwbouw van nultredenwoningen (zie begripsbepalingen) zowel de
doelgroep senioren als de doelgroep zorgvragers bedienen.
De vraag naar (kleinschalige) beschermde of verzorgde woonvormen neemt toe voor mensen met een
fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking. Schattingen gaan uit dat ongeveer 3% van de
inwoners een ernstige fysieke beperking heeft, Ongeveer 1,5% van de bewoners heeft een
verstandelijke beperking en eenzelfde percentage heeft een zodanige psychische beperking dat een
beschermde woonvorm de voorkeur heeft. De gemeente en Woningbelang willen in gezamenlijkheid
tegemoet komen aan die vraag.
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Ambitie
•

Eind 2010 hebben we bereikt dat minimaal 2% (momenteel 1%) van de woningvoorraad van
Woningbelang geschikt is als beschermd of verzorgd wonen voorziening.

4.2.2 Statushouders
Vraagstuk
Valkenswaard heeft een taakstelling in de huisvesting van statushouders. Een lopende afspraak
tussen Woningbelang en gemeente is dat statushouders worden gehuisvest door de corporaties naar
rato van het aandeel in het totale woningbezit van de corporaties. Voor Woningbelang houdt deze
afspraak in dat zij voor ca. 80-85% voorziet in de taakstelling van de gemeente inzake de huisvesting
van statushouders. Deze afspraak wordt gecontinueerd.
Toch zal de taakstelling in de nabije toekomst een wat andere invulling moeten krijgen. Was het zo dat
in het verleden gezinnen konden worden gehuisvest, inmiddels bestaat minimaal 80% van de
statushouders die in de asielzoekerscentra verblijven uit alleenstaanden. De kans dat het aanbieden
van een eensgezinswoning bijdraagt in de realisatie van de taakstelling wordt steeds kleiner. Er zal
gezocht moeten worden naar andere huisvestingsvormen, waarin alleenstaande statushouders een
gezamenlijk onderkomen kunnen vinden.

Ambitie
•

Tot en met 2010 wordt de vraag naar huisvesting voor statushouders conform de taakstelling
ingevuld.

4.2.3 Woonwagenbewoners
Vraagstuk
Valkenwaard heeft momenteel 2 woonwagenlocaties op de Molensteen/Boomvalk en één op de
Veldbeemd. Deze locaties zijn eigendom van en worden beheerd door de gemeente. Al geruime tijd is
er sprake van dat de locatie aan de Molensteen verplaatst gaat worden. De bewoners zijn hiervan op
de hoogte. Voor de verplaatsing gaan de gedachten uit naar één of meerdere locaties in het
uitbreidingsgebied Valkenswaard Zuid.
Woningbelang en de gemeente hebben in het verleden afgesproken om onder voorwaarden het
overleg over de overdracht te voeren. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn de staat van
onderhoud van de locaties en de woonwagens, de huurachterstand, de woonruimteverdeling voor de
woonwagens, illegale standplaatsen en de inrichting van de nieuwe locatie(s).
Zowel de gemeente als Woningbelang zijn van mening dat het proces van overdracht in belang van
alle betrokken partijen (waaronder de bewoners) zorgvuldig moet verlopen. Daarom zal een externe
terzake deskundige aangetrokken worden om het overdrachtsproces te begeleiden.

Ambitie
•

Eind 2008 is er overeenstemming over de (o.a. financiële) condities en de (wijze van) overdracht
van de woonwagenlocaties in Valkenswaard.

•

De feitelijke overdracht van de woonwagenlocaties vindt plaats uiterlijk binnen een jaar nadat
overeenstemming is bereikt én de overeengekomen condities feitelijk zijn geëffectueerd.
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4.3 De woonopgave
Vraagstuk
In de Woonvisie en het Woningprogramma 2006 -2010 staat verwoord wat de woonopgave is voor de
komende jaren. Woningbelang en de gemeente hebben in de paragrafen 4.1 en 4.2 aangegeven wat
de vraagstukken en ambities zijn met betrekking tot de onderscheiden doelgroepen. Deze ambities
moeten vertaald worden in een concrete en realistische bouwproductie die recht doet aan de
huisvesting van de verschillende doelgroepen. Gelet op de omvang is de verwerving van de schaarse
grond in Valkenswaard hierbij essentieel.

Ambitie
•

In de periode 2006 - 2010 zijn er 385 woningen gerealiseerd in de betaalbare huur of goedkope
koop.

4.4 Levensvatbare wijken
De gemeente Valkenswaard en Woningbelang werken samen om nu en in de toekomst de
levensvatbaarheid in wijken te garanderen. Onder levensvatbare wijken worden verstaan:
“Prettige, veilige en perspectiefvolle wijken, met een voldoende aanbod van woon-, zorg- en
welzijnsvoorzieningen, die afgestemd zijn op de behoeften van de bewoners.”
Bij levensvatbare wijken gaat het om de mate waarin de (maatschappelijke) voorzieningen aansluiten
op de behoeften van de mensen die er in leven. Centrale thema’s hierbij zijn voorzieningen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg, veiligheid en leefbaarheid, alsmede betrokkenheid en
gemeenschapsgevoel. De thema’s kunnen niet los van elkaar worden bezien; het gaat om de
samenhang tussen de thema’s. Dit maakt dat er afstemming tussen bewoners, gebruikers en
instellingen nodig is om adequate maatregelen in de wijk te nemen.
De belangrijkste maatregelen waarover de gemeente en Woningbelang afspraken wensen te maken
zijn:
1. Uitvoering van maatregelen in het kader van leefbaarheid en veiligheid (IVB)
2. Opstelling en uitvoering van wijkontwikkelingsplannen
3. Realisering van woonservicezones
Om initiatieven van inwoners op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied, die leiden tot een
duurzame ontwikkeling van de wijk, te stimuleren zijn Woningbelang en de gemeente voornemens om
gezamenlijk een leefbaarheidsfonds in het leven te roepen. Vanuit dit fonds worden activiteiten
gefinancierd uit de gezamenlijke wijkontwikkelingsplannen en in te richten woonservicezones die niet
tot de normale exploitatie van de gemeente en Woningbelang behoren.

4.4.1 Leefbaarheid en veiligheid
Vraagstuk
De afgelopen jaren heeft de gemeente Valkenswaard in samenwerking met onder andere
Woningbelang gewerkt aan de totstandkoming van het integraal veiligheidsbeleid (IVB). Dit beleid is
vastgelegd in een notitie “Samenwerken aan een veiliger Valkenswaard”. Als strategisch doel van het
IVB is benoemd:
“Er is een breed besef van (eigen verantwoordelijkheid voor) veiligheid onder alle lagen van
de bevolking en onder professionals van alle betrokken organisaties en instellingen. Op deze
manier kan er – onder gemeentelijke regie – effectief, gezamenlijk en in samenhang gewerkt
worden aan een duurzame, sociale en fysieke veiligheid rondom wonen, onderwijs en opvang,
verkeer, werken en recreëren.”
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Binnen het IVB maken de gemeente en Woningbelang afspraken over de invulling van de
veiligheidsterreinen:
1. Veilige woon- en leefomgeving
Speerpunten:
 Het vergroten van de bewonersbetrokkenheid
 Keurmerk Woonkeur
 Woonoverlast
2. Externe en fysieke veiligheid
Speerpunt:
• Aanpak hennepkwekerijen

Ambitie
•

Eind 2010 geven de bewoners voor veiligheid in hun wijk een rapportcijfer van minimaal een 7.

4.4.2 Wijkontwikkelingsplannen
Vraagstuk
Sinds 2000 zijn de gemeente en Woningbelang samen actief op het gebied van ontwikkeling van
wijken. In 2000 is een pilot gestart met een leefbaarheidsplan in ’t Gegraaf. Binnen dit plan is een visie
ontwikkeld waar het in de wijk naar toe moet, en zijn maatregelen benoemd, die gedurende vier jaar
moesten worden uitgevoerd. Belangrijk in dit proces was dat het plan ontwikkeld werd in samenspraak
met bewoners en met in de wijk actieve instellingen. In 2005 en 2006 heeft ditzelfde proces
plaatsgevonden in Dommelen Noord, onder de naam wijkontwikkelingsplan en is een start gemaakt
met de structurering van een wijkontwikkelingsplan in ’t Gegraaf. In Borkel en Schaft is inmiddels ook
een integraal dorpsontwikkelingsplan gestart.

Ambities
•

Eind 2010 geven de bewoners van de wijken Dommelen Noord en ’t Gegraaf, alsmede in het
dorp Borkel en Schaft, voor de leefbaarheid en woongenot in hun wijk/dorp een rapportcijfer van
minimaal een 7.

•

Eind 2010 hebben we bereikt dat in een vierde wijk in Valkenswaard, waar Woningbelang
substantieel bezit heeft, een wijkontwikkelingsplan in uitvoering is.

4.4.3 Woonservicezones
Vraagstuk
In 2004 heeft de gemeente Valkenswaard samen met andere partners de zogeheten WOONvisie
opgesteld. Hieruit is een convenant opgesteld om te komen tot woonservicezones in Valkenswaard.
Woningbelang en de gemeente onderschrijven de volgende visie op woonservicezones:
“De mensen in de gemeente Valkenswaard, ongeacht leeftijd of beperking, zijn binnen het project het
uitgangspunt. De deelnemende partijen willen in de woonservicezones in Valkenswaard een goed en
veilig leefklimaat en perspectiefvolle omgeving voor hen creëren. Dit project wil met de inzet van zorg, woon- en welzijnsvoorzieningen steunsystemen tot stand brengen voor alle bewoners, die om
maatschappelijk te kunnen participeren, zorg, ondersteuning, begeleiding of andere diensten nodig
hebben. Deze steunsystemen worden waar mogelijk en haalbaar voor de thuissituatie ingezet.
Zelfredzaamheid, zelfbeschikking en regie over het eigen leven zijn hierbij uitgangspunt. De
initiatieven die hiervoor ontplooid worden, maken gebruik van de bestaande sociale structuren en
moeten passen bij het leefklimaat van de mensen (maatwerk). Dit wil ook zeggen dat de
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voorzieningen betaalbaar zijn en dat de mensen zich ermee kunnen identificeren. De mensen die in
de wijk werken moeten een duidelijk gezicht naar buiten hebben, de klant serieus nemen en
betrouwbaar zijn. Iedere participant (dit kunnen de burgers en de organisaties zijn) neemt zijn eigen
verantwoordelijkheid binnen het project en levert zijn/of haar bijdrage op basis van wederzijds
respect.”

Ambitie
•

4.5

Eind 2010 hebben we bereikt dat binnen Valkenswaard twee woonservicezones gerealiseerd zijn
met een voldoende aanbod van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Duurzaamheid en energiebesparing

Vraagstuk
Woningbelang en de gemeente onderkennen het belang van milieu. In verschillende richtlijnen zijn
normen (o.a. bouwbesluit, EPN, Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen) uitgewerkt, die door beide
partijen worden uitgevoerd.
De toepassing van hoogrendementketels in het bestaande en nieuwe bezit van Woningbelang is al
voor ca. 90% van de woningen van Woningbelang doorgevoerd. Ook is het woningbezit op een goede
manier geïsoleerd. Daarnaast worden asbesthoudende materialen bij projectmatig onderhoud uit de
woning verwijderd.
De maatschappij vraagt steeds meer om duurzaamheid, waaronder een verdere reductie van CO2uitstoot. Woningbelang bereidt zich voor om haar (bestaande) woningbezit te voorzien van
energielabels (EPA), zodat gekozen kan worden voor de juiste maatregelen om te komen tot
energiebesparing. Op deze wijze kunnen de vaste lasten beperkt blijven/worden. Woningbelang zal
hierbij aansluiten bij de landelijke afspraken die haar brancheorganisatie Aedes maakt met de
overheid.

Ambitie
•

Voor 1 januari 2009 hebben alle woningen van Woningbelang een energieprestatiecertificaat.

Hoofdstuk 5

Procesafspraken

5.1 Uitwerking raamovereenkomst
Deze raamovereenkomst geeft de ambities waar de gemeente Valkenswaard en Woningbelang tot en
met 2010 in gezamenlijkheid aan willen werken. De nadere uitwerking en detaillering van deze
raamovereenkomst wordt vastgelegd in jaarlijks te maken prestatieafspraken, die voorafgaand aan
een nieuw kalenderjaar worden vastgesteld.
De prestatieafspraken voor de periode tot en met 2008 zullen vóór 1 oktober 2007 worden
vastgesteld.

5.2 Looptijd raamovereenkomst
Deze raamovereenkomst is geldig tot en met 31 december 2010.

5.3 Overleg
Over de voortgang van de raamovereenkomst en de prestatieafspraken wordt periodiek (minimaal
tweemaandelijks) bestuurlijk overleg gevoerd tussen de betrokken wethouders en de directeurbestuurder van Woningbelang. Over de voortgang van projecten wordt ambtelijk overleg gevoerd.
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5.4 Evaluatie raamovereenkomst
Voorafgaand aan de vaststelling van de jaarlijkse prestatieafspraken wordt het afgelopen jaar
geëvalueerd. Op basis hiervan worden de afspraken geactualiseerd.

5.5 Voortzetting raamovereenkomst
In het voorjaar van 2010 worden de ambities van deze raamovereenkomst geëvalueerd. Op basis van
deze evaluatie wordt vóór 31 december 2010 een nieuwe raamovereenkomst afgesloten voor de
periode 2011 - 2014. De voorbereidingen voor en het overleg over de ambities in deze nieuwe
raamovereenkomst starten uiterlijk in het eerste kwartaal van 2008 met het oogmerk tijdig
duidelijkheid te verkrijgen over de woonopgave, de wijze waarop deze gerealiseerd moet gaan worden
en met welke wederzijdse inbreng ten aanzien van nieuwbouw. Hierbij zal de eerste aandacht uitgaan
naar realisatie van doelstellingen die gepaard gaan met langdurige procedures en betrekking hebben
op het jaar 2011.
Aldus overeengekomen te Valkenswaard, op 24 september 2007,
Gemeente Valkenswaard

Woningbelang

Drs. A.B.A.M. Ederveen
burgemeester

Ir. R.M. Möhlmann
directeur-bestuurder
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Bijlage 1: Woningbouwopgave uit het woningbouwprogramma 2006-2010

Huur
Grondgebonden

Koop

120
goedkoop

330

450

55

55

middelduur

70

185

255

duur

50

90

140

295

160

455

100

100

Gestapeld
goedkoop

Totaal

Totaal

middelduur

160

60

220

duur

135

0

135

415

45%

490

55%

1

905

50%

50%

100%

1

Door sloop van ca. 110 woningen tot 2010 ligt de werkelijke opgave hoger dan 793, namelijk op 905 woningen.
Deze extra opgave is doorvertaald in het programma. Netto komt het programma uit op 793 woningen
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Bijlage 2: begrippenlijst bij raamovereenkomst gemeente – Woningbelang.
Comfortabel Wonen
Regeling van Woningbelang waarbij 55+huurders een pakket aan seniorenvoorzieningen
(verhoogd/verlaagd toilet, seniorensloten, antislipvloer, beugels, douchezitje e.d.) gratis kunnen
afnemen tot een bedrag van € 1588,-.

Corporatie
Een woningbouwcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die zich ten doel
stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en als zodanig door de Kroon
is toegelaten. De term toegelaten instelling, waarmee corporaties ook aangeduid worden, verwijst
hiernaar. Ten slotte wordt de term sociale verhuurder veelvuldig als synoniem voor corporatie
gebruikt.

Doorstromer
Het SRE hanteert de volgende definitie: huishouden dat binnen Nederland verhuist naar een
zelfstandige woning en daarbij een zelfstandige woning achterlaat voor een volgende bewoner.
De gemeente en Woningbelang hanteren de volgende definitie: huishouden dat binnen Nederland
verhuist naar een zelfstandige woning en daarbij een zelfstandige woning van Woningbelang
achterlaat voor een volgende bewoner.

Geschikt wonen
Zie zorgwoning.

Kernvoorraad
Alle betaalbare (goedkope en middeldure) huurwoningen en alle goedkope koopwoningen [zie ook
prijsgrenzen huur en koop]. Deze definitie komt overeen met het begrip sociale sector bij
Woningmarktsectoren [zie schematische weergave].
Goedkoop
HUUR

Middelduur

Duur

kernvoorraad
(betaalbare huur + goedkope koop)

KOOP

Goedkoop
Middelduur
Schematische weergave kernvoorraad

Duur

Koopgarant
Koopgarant is een product, waarbij de woning wordt verkocht met een bepaalde korting (minimaal
10%). De grond van de woning wordt hierbij in erfpacht gegeven. Bij verkoop, koopt de corporatie de
woning terug. De corporatie heeft hiertoe een terugkoopplicht. De verkoopwinst of het verkoopverlies
wordt verdeeld op basis van de korting die de klant bij aankoop van de woning heeft gehad (fair
value).
Koopgarant kent drie belangrijke risicobeperkingen voor de koper:
• een terugkoopgarantie;
• verliesdeling bij een daling van de koopprijzen;
• beperking van de financieringsrisico's.
Dit product is met name interessant voor starters op de koopmarkt.
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Levensloopbestendige woning
Zelfstandige woning die geschikt is (of eenvoudig geschikt te maken) voor bewoning tot op hoge
leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners.
De eisen aan een levensloopbestendige woning hebben betrekking op:
• Toegankelijkheid (voor gebruikers van rolstoelen, rollators, andere loophulpmiddelen)
• Veiligheid (ongeval-, inbraak- en brandpreventie)
• Gebruiksgemak (comfortaspecten die verband houden met ouderdom)
• Zorgverlening (aanpasbaarheid in verband met zorgverlening thuis)
• Wijk- en woonomgeving (essentiële voorzieningen, sociale veiligheid)
• Aanpasbaarheid (voorbereid op levensloopbestendig: snel, eenvoudig en goedkoop geheel
toegankelijk te maken).

Nultredenwoning
Zelfstandige woonruimte welke gelegen is in een gebouw of een gedeelte van een gebouw en welke
zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij de primaire ruimtes zich op dezelfde woonlaag
bevinden. Drempels zijn laag (maximaal 20 mm) of komen niet voor. Onder primaire ruimtes wordt
verstaan de keuken, woonkamer, badkamer en minimaal één slaapkamer.

Prijsgrenzen huur
Jaarlijks bepaald door VROM, voor de periode van 01-07-06 tot en met 30-06-07:
Goedkoop
Middelduur
Betaalbaar
Duur

huur tot €339,08
huur van €339,08 tot €520,12
huur tot €520,12
huur vanaf €520,12

Prijsgrenzen koop
Jaarlijks bepaald, voor de periode van 01-07-06 tot en met 31-12-06:
Goedkoop
Middelduur
Duur

Sociale koop tot €186.000*
Koopprijs van €186.000* tot €320.000*
Koopprijs vanaf €320.000*

*Jaarlijks bepaald door SRE op basis van de CBS-prijsindex van de bouwkosten van nieuwe
woningen.

Primaire doelgroep
Huishoudens met een inkomen en vermogen tot een maximum, jaarlijks bepaald door het ministerie
van VROM. Voor de periode van 01-07-05 tot en met 30-06-06 geldt:
Huishouden
Alleenstaand jonger dan 65 jaar
Meerpersoons jonger dan 65 jaar
Alleenstaand vanaf 65 jaar
Meerpersoons vanaf 65 jaar

Maximaal inkomen
€ 18.925
€ 25.375
€ 16.825
€ 21.925

Maximaal vermogen
€ 20.550
€ 38.504
€ 35.125
€ 48.625

Sociale sector
Zie Woningmarktsectoren.

Starter
Een niet zelfstandig wonende jongere (18 – 35 jaar) die actief op zoek is naar huisvesting in
Valkenswaard en die geen woning leeg achterlaat.

Verzorgd wonen
Zie zorgwoning.
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Woningmarktsectoren
•
•

Sociale sector: alle goedkope en middeldure huurwoningen + goedkope koopwoningen. [zie ook
prijsgrenzen huur en prijsgrenzen koop en zie onderstaand schema]
Vrij sector: alle dure huurwoningen + middeldure en dure koopwoningen. [zie ook prijsgrenzen
huur en prijsgrenzen koop]

•
Goedkoop
HUUR

Middelduur

Duur

Sociale sector
(betaalbare huur + goedkope koop)

KOOP

Goedkoop
Middelduur
Schematische weergave sociale sector

Duur

Woonzorgzone/woonservicezone
Een (deel van een) wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en
welzijnsvoorzieningen, tot en met niet-planbare 24-uurs zorg en waar ouderen, lichamelijk en
verstandelijk gehandicapten en (ex-)psychiatrische patiënten zelfstandig kunnen blijven wonen, ook
als men minder mobiel is of zorg nodig heeft. Daarnaast kunnen voorzieningen aanwezig zijn als
kinderopvang e.d.

Zorgwoning
Verzamelnaam voor die woningen die aangepast zijn voor bewoners met een lichamelijk en/of
geestelijke handicap en waar zorg geleverd wordt of de levering van zorg (in de toekomst) mogelijk is.
Hieronder vallen:
• Beschermd wonen: woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg en bescherming (inclusief
toezicht). Met nabij wordt gedoeld op de zorg die permanent aanwezig is (permanente aandacht
en betrokkenheid). In het algemeen betreft het onzelfstandig wonen met zowel fysieke
aanpassingen als de aanwezigheid van zorginfrastructuur. Plaatsen, waar “beschermd wonen”
(dus 24-uurs nabije zorg en bescherming) wordt aangeboden zijn bijvoorbeeld:
o Verpleeghuizen
o Deel van de verzorgingshuizen
o Kleinschalige vormen van groepswonen (bijvoorbeeld voor dementerende ouderen)
Het gaat hoofdzakelijk om onzelfstandige wooneenheden, maar het kan voorkomen dat er
voorzieningen (keuken et cetera) voor zelfstandig wonen aanwezig zijn. Vaak ligt de
nadruk op groepswonen.
• Verzorgd wonen: al dan niet zelfstandige eenheden of woningen, die op basis van fysieke
kenmerken geschikt zijn voor wonen en zorg. Daarbij is de mogelijkheid tot het verkrijgen van
extramurale verzorging, verpleging en begeleiding én hotel- en welzijnsdiensten in deze woningen
onlosmakelijk onderdeel van het geboden arrangement. Zorg op afroep is mogelijk. Extra ruimte in
de woning voor verzorging en de directe fysieke nabijheid van zorgvoorzieningen en diensten (al
dan niet binnen het complex) zijn specifieke kenmerken van deze vorm van deze vorm van
wonen. Vaak gaat het om geclusterde woonvormen. Verzorgd wonen (dus met zorg op afroep)
wordt bijvoorbeeld aangeboden in:
o Verzorgingshuizen
o Woonzorgcomplexen
o Aanleunwoningen
o ADL-clusters (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften)
o In de buurt van zorgsteunpunten (ook wel aangeduid met woonzorgzones)
• Geschikt wonen: heeft alle primaire ruimten (woonkamer, keuken, sanitair en minimaal één
slaapkamer) gelijkvloers, waarbij de voordeur zonder trap is te bereiken en waar drempels laag
zijn of ontbreken. In deze woningen wordt geen 24-uurs nabije zorg of zorg op afroep geleverd.
Wel kan het zijn dat er aanpassingen aanwezig zijn of dat er zorg op afspraak wordt geleverd
(zoals thuiszorg).Daarnaast kan het zijn dat er allerlei welzijnsdiensten worden aangeboden zoals
personenalarmering, huishoudelijke hulp, maaltijdservice, klussendienst et cetera. Bij de geschikte
woningen horen:
o Nultredenwoningen (flats, appartementen, patiowoningen, bungalows et cetera)
o Ingrijpend aangepaste woningen voor onder andere gehandicapten (dit hoeven niet per se
nultreden woningen te zijn)
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