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De gemeente Deurne, rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester H.J. Mak, 
hierna te noemen "de gemeente", 

en 

Woningbouwvereniging Bergopwaarts, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
waarnemend directeur-bestuurder de heer drs. S.G.C.F. Warmoeskerken, hierna te 
noemen "de woningbouwvereniging" of "BOW", 

en 

Stichting Huurders Belangen Organisatie De Peel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
voorzitter mevrouw C.N.E. Raasveldt, hierna te noemen "de HBO", 

Overwegende dat het convenant en de prestatieafspraken wonen 2018-2022 (ook te 
--"'·oem err'convena nt'-)-d-e-vo-Ig ende doe le n dle--ríe : 

het verschaffen van een kader waarbinnen afspraken worden gemaakt 
het vastleggen van wederzijdse initiatieven in de vorm van prestatieafspraken 
het vastleggen van een overlegstructuur en werkafspraken tussen de partijen 

zijn partijen met elkaar het volgende overeengekomen. 

De indeling van dit convenant is als voigt: 
Hoofdstuk 1: Kaders en verantwoordelijkheden 
Hoofdstuk 2: Prestatieafspraken inclusief woningbouwafspraken 
Hoofdstuk 3: Siotbepalingen en evaluatie 

Bijlage 1: werkafspraken, inclusief overlegstructuur 
Bijlage 2: format jaarlijkse rapportage Bergopwaarts aan gemeente en HBO 
Bijlage 3: begrippenlijst 
Bijlage 4: Kwaliteitseisen nieuwbouw levensloopbestendige, zorg- en 
rolstoelgeschikte woningen en appartementen 
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Hoofdstuk 1 Kaders en verantwoordelijkheden 

Kaders 
Ais beleidskaders liggen aan dit convenant ten grondslag: 
• De Woningwet 
• De Woonvisie 2015-2030 gemeente Deurne 
• De Nota Grond- en vastgoedexploitaties gemeente Deurne 
• Het Regionale woningbouwprogramma en de Regionale Agenda Wonen zoals 

vastgesteld door het Regionaal Ruimtelijk Overleg 
• Het Regionaal Convenant GPR Gebouw (kwaliteitsrichtlijn nieuwbouw, MRE) 
• Het Strategisch Voorraadbeleid van de woningbouwvereniging 
• Het ondernemingsplan van de woningbouwvereniging 

---=.-'De-SamenwerKlngsovereen omsf1ussen e woning~o-u-w-v-ereniglng en ae Atm 
• Het beleidsplan van de HBO 

Verantwoordelijkheden 
• De gemeente en de woningbouwvereniging zijn gezamenlijk en ieder afzonderlijk 

verantwoordelijk voor goed overleg met de HBO (zie ook de werkafspraken) over de 
diverse onderwerpen uit dit convenant 

• De overige verantwoordelijkheden zijn verdeeld in gezamenlijke verantwoordelijkheid 
gemeente en woningbouwvereniging, verantwoordelijkheid gemeente en 
verantwoordelijkheid woningbouwvereniging, en zijn als voigt: 

Gezamenlijke verantwoordelijkheden gemeente en 
woningbouwvereniging: 
Duurzame samenwerking 
• De gemeente en de woningbouwvereniging staan een duurzame samenwerking voor. 
• Gemeente en woningbouwvereniging dragen gezamenlijk zorg voor voldoende 

huisvestingsmogelijkheden voor huishoudens met een zwakke(re) positie op de 
woningmarkt. Waarbij het beleid, de ontwikkelingen en het beheer worden afgestemd 
op de wensen van de inwoners van de gemeente Deurne. 

Informeren en afstemmen 
• De gemeente en woningbouwvereniging informeren elkaar over en weer in een 

vroegtijdig stadium over voornemens, planontwikkelingen en signalen uit de 
samenleving. 

• Belangrijke wijzigingen in het beleid en/of de uitvoering daarvan, zoals het 
woonruimteverdelingsysteem worden in het voortraject afgestemd. 

Leefbaarheid en beheer woonomgeving 
• In buurten en wijken waar de woningbouwvereniging substantieel bezit heeft dragen 

de gemeente en woningbouwvereniging gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
behoud en verbetering van de leefbaarheid. 

• De gemeente en woningbouwvereniging zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
inrichting en sociaal beheer van de directe woonomgeving rondom complexen van de 
woningbouwvereniging. 
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Duurzaam / energiereductie / klimaatbestendig 
De gemeente en woningbouwvereniging streven naar klimaatbestendig inrichten, bouwen 
en beheren, duurzaam ruimtegebruik en reductie van energieverbruik. 

Alternatieve woonvormen / ondersteuning initiatieven uit samenleving 
• Gemeente en woningbouwvereniging zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden voor 

groepen bewoners om nieuwbouw of verbouw van bestaande panden naar eigen wens 
in te richten, zoals bijvoorbeeld woongroepen of ouderinitiatieven. 

• De woningbouwvereniging en gemeente streven naar de realisatie van voldoende en 
passende woonvormen voor bijzondere doelgroepen (zoals bijvoorbeeld mensen met 
een beperking, mensen met een psychische stoornis). 

Wonen en zorg 
De gemeente en woningbouwvereniging stemmen de huisvesting en diensten dusdanig af 
op de zorgbehoefte van mensen, dat mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun 
eigen leven houden. Dit gebeurt door te zorgen voor een geschikte woningvoorraad en 
dienstenaanbod dat aansluit bij de verschilIende zorg- en begeleidingsvragen die mensen 
hebben. Uitgangspunten zijn het scheiden van wonen en zorg, keuzevrijheid zowel ten 
aanzien van de woonlocatie als de zorgverlener en maatwerk. 

Verantwoordelijkheden woningbouwvereniging: 
Woonruimteverdeling 
• De woningbouwvereniging is ervoor verantwoordelijk dat kwaliteit en typologie van 

haar voorraad zoveel als mogelijk aansluit bij de behoefte van de doelgroepen zoals 
benoemd in dit convenant. 

• De toewijzing van huurwoningen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de 
woningbouwvereniging. 

• De verkoop van bestaande huurwoningen geschiedt door de woningbouwvereniging, 
binnen de kaders zoals vastgelegd in dit convenant. 

• Voor noodsituaties kunnen huishoudens gebruik maken van het urgentiesysteem van 
de woningbouwvereniging. 

Huisvesting bijzondere doelgroepen 
• De woningbouwvereniging draagt zorg voor de huisvesting van bijzondere 

doelgroepen, waaronder: 
o Arbeidsmigranten (zie ook de werkafspraken) 
o Woonwagenbewoners (zie ook de werkafspraken) 
o Vergunnlnghouders (zie ook de werkafspraken) 

• De woningbouwvereniging draagt bij aan het mogelijk maken en houden van wonen 
met zorg. 

Kwaliteit woningbezit 
• De woningbouwvereniging is verantwoordelijk voor een goede bouw- en 

woontechnische kwaliteit van haar woningbezit. 

Comm unica tie 
• De woningbouwvereniging is wettelijk verplicht tot overleg met haar huurders (Wet 

overleg huurders - verhuurder en Woningwet). Daarnaast voelt de 
woningbouwvereniging zich verantwoordelijk voor een goed overleg met huurders en 
omwonenden. De verantwoordelijkheid geldt zowel richting de individuele inwoners 
(over individuele kwesties) als naar belangenorganisaties (voor collectieve kwesties). 
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Financië/e continuïteit 
• De woningbouwvereniging is verantwoordelijk voor het voeren van een financieel 

beleid waardoor de continuïteit van de woningbouwvereniging, en daarmee de 
continuïteit van de invulling van haar maatschappelijke opgave wordt gewaarborgd. 

Bod 
• De woningbouwvereniging stuurt jaarlijks voor 1 juli een overzicht van de 

voorgenomen werkzaamheden in de gemeente Deurne toe aan de gemeente en de 
HBO. Dit overzicht kan leiden tot een actualisatie van dit convenant (zie ook 
hoofdstuk 3). 

Verantwoordelijkheden gemeente 
Gemeente/ijk woningbouwprogramma 
• De gemeente bewaakt de realisatie en actualisatie van het gemeentelijk 

woningbouwprogramma naar differentiatie in woningtypen, doelgroepen en 
prijsklassen. 

Open bare ruimte en /eefbaarheid 
• De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en beheer van het openbaar 

gebied. 
• De gemeente draagt samen met bewoners, instellingen en organisaties 

verantwoordelijkheid voor behoud en verbetering van de leefbaarheid. 

Comm unica tie 
• De gemeente is verantwoordelijk voor het betrekken van haar inwoners bij de 

ontwikkeling van de gemeente en veranderingsprocessen. Dit gebeurt op informele 
wijze (voorlichting en communicatie) en op formeie wijze (inspraak). De 
verantwoordelijkheid geldt zowel richting de individuele inwoners (over individuele 
kwesties) als naar belangenorganisaties (voor collectieve kwesties). 

Zorg en we/zijn 
• De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken vanuit de Wmo. 
• De gemeente vervult een regiefunctie in het kader van Wonen, Zorg en Welzijn. De 

gemeente werkt daarbij o.a. samen met woningbouwvereniging, zorgaanbieders en 
welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en le lijnsgezondheidszorg. 

Woonvisie 
• De gemeente zorgt dat de woningbouwvereniging en de HBO jaarlijks voor 1 juli 

beschikken over een bescheiden waarin op hoofdlijnen inzicht wordt verschaft over 
het voorgenomen volkshuisvestingsbeleid. De gemeente heeft met betrekking tot 
onderwerpen waarbij andere gemeenten een rechtstreeks belang hebben, overleg 
gevoerd met die gemeenten. 
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Hoofdstuk 2: Prestatieafspraken inclusief 
woningbouwafspraken 

2.1 Zorgdragen huisvesting doelgroep van beleid 

Instandhouding kernvoorraad 
• De woningbouwvereniging houdt in de periode 2017 - 2022 een kernvoorraad van 

3300 tot 3400 sociale huurwoningen tot de huurtoeslaggrens in de gemeente Deurne 
in stand. Daarna wordt de kernvoorraad van de woningbouwvereniging in de 
gemeente Deurne vooralsnog gestabiliseerd op minimaal 3300 sociale huurwoningen 

____ tot.de.huu rtoeslaqqrens.verdeeld.over aJle-5-de ke men-van de.qemeente. 

Verkoop 
• De woningbouwvereniging verkoopt in de periode 2015 tot en met 2019 maximaal 

175 bestaande huurwoningen (2015 en 2016 45 verkocht). Bij verkoop wordt 
gestreefd naar een evenwichtige verdeling van verkoop over de jaren. Verkoop vindt 
voor minimaal 90% plaats in de sociale koopsector. 

• In 2017 worden maximaal 25 huurwoningen verkocht en in 2018 worden minimaal 25 
en maximaal 50 huurwoningen verkocht. 

• Voor 2019 en verder worden in 2018 afhankelijk van de behoefteontwikkelingen 
nadere afspraken gemaakt over verkoop van bestaande huurwoningen. 

• Woningen die teruggekocht worden uit de Koopgarantportefeuille hebben/houden een 
verkoopbestemming. 

Nieuwbouw 
• De woningbouwvereniging realiseert in de periode 2017-2022 minimaal 250 sociale 

huurwoningen, waarvan minimaal 80% rolstoelgeschikt en minimaaiS Nul op de 
meter-woningen. Daarnaast wordt de sloop van woningen behorende tot de 
kernvoorraad 1: 1 gecompenseerd. 
Realisatie van deze huurwoningen vindt plaats op de volgende locaties: 

Locatie Aantal Start bouw Bijzonderheden 
woningen (Iaartal) 

Europastraat 89 In aanbouw • Appartementen en duplexwoningen voor 1-2 
(2016) persoonshuishoudens 

• Huur alle woningen tot maximaal lage 
aftoppingsgrens 

• Fase 1 (43) gereed 2017 en fase 2 (36) start 
bouw 2017 

Kruisstraat / 50 2018 • Appartementen voor 1-2 persoonshuishoudens 
gronden • Nieuwbouwappartementen zorggeschikt 
Dunantweg • Huur tot maximaal lage aftoppingsgrens 

• Bestemmingsplan noodzakelijk (kosten BOW) 
• Anterieure overeenkomst noodzakelijk 
• Reservering in gemeentelijk 

woningbouwprogramma: 50 sociale 
huurwoningen in 2017 en 34 koopwoningen 
derden in 2018 

Zandbosweg 27 2017 • Appartementen en duplexwoningen voor 1-2 
persoonshuishoudens 

• Huur alle woningen tot maximaal lage 
aftoppingsgrens 

• Uitqebreide Wabo-procedure loopt 
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• Reservering in gemeentelijk 
woningbouwprogramma: 27 sociale 
huurwoningen in 2017 

Haspelweg 8Ssociale 2018-2021 • Oudbouw verkocht door BOW in 2017 
huurwoningen en (maatschappelijke bestemming) 
andere functies • 2017 nader overleg BOW (trekker) - 
mits ruimtelijk gemeente benutting van de rest van het 
inpasbaar terrein: 

o Bestemmingsplan noodzakelijk (kosten 
BOW) 

o Anterieure overeenkomst noodzakelijk 
o Voorlopige reservering in gemeentelijk 

woningbouwprogramma: 8S sociale 
huurwoningen in 2018 - 2020 

o BOW onderzoekt mogelijkheden realisatie 
Nul op de meter woningen 

Liessei, 't Hofke 13 (excl. 8 Na 2021 • Realisatie mogelijk op basis bestemmingsplan 
bestaande • Voorlopige reservering in gemeentelijk 
woningen) woningbouwprogramma 13 sociale 

huurwoningen in 2022 

Christinaplantsoen 4 2018 • 2017 besluitvorming BOW: nieuwbouw hele 
plantsoen of aileen 4 woningen 

• Bestemmingsplan noodzakelijk (kosten BOW) 
• Anterieure overeenkomst noodzakelijk 
• Voorlopige reservering in gemeentelijk 

woningbouwprogramma: 4 sociale 
huurwoningen in 2018 

• BOW onderzoekt mogelijkheden realisatie Nul 
op de meter woningen 

Markt 12-14 22 2017 • Appartementen, studio's en maisonnettes voor 
1-2 persoonshuishoudens 

• Huur alle woningen tot maximaal lage 
aftoppingsgrens, behoudens studio's tot 
maximaal kwaliteitskortingsgrens 

• uitgangspunt is Wabo-procedure 
• Reservering in gemeentelijk 

woningbouwprogramma: 22 sociale 
huurwoningen in 2017 

Overige locaties en PM PM • Voorlopige reservering in gemeentelijk 
kerkdorpen op woningbouwprogramma: wonmçen (rndren 
basis lokale ruimtelijk passend) komen uit 'flexibele ruimte 
behoefte gemeente' voor zover beschikbaar 

Totaal 2017-2022 290+PM 
Totaal 2023 e.v. PM 
Totaal 290 + PM 

• De gemeente faciliteert de realisatie van voornoemde woningen en woonvormen door 
daarvoor het publiekrechtelijke kader te scheppen en, indien van toepassing, de 
daarvoor benodigde onroerende zaken te leveren. Hiervoor zijn de reguliere 
legesverordening en verkoopprijzen van toepassing. De realisatie van woningen en/of 
appartementen aangegeven als 'PM' of 'extra' is afhankelijk van de beschikbare 
ruimte binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en de regionale 
won i ng bouwafspra ken. 

• De voortgang van de realisatie van de woningbouw wordt door de gemeente en de 
woningbouwvereniging gemonitord via het reguliere overleg (zie werkafspraken), 
waarbij voor elk project een format wordt bijgehouden waarin afspraken worden 
vastgelegd. 
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Instandhouding betaalbare kernvoorraad 
• Tijdens de looptijd van dit convenant zorgt de woningbouwvereniging ervoor dat van 

haar woningvoorraad in de gemeente Deurne: 
o Minimaal 10% een huurprijs heeft onder de kwaliteitskortingsgrens 

(huurtoeslaggrens voor huishoudens tot 23 jaar). 
o Minimaal 70% een huurprijs heeft onder de lage aftoppingsgrens 

(aftoppingsgrens 1- en 2-persoonshuishoudens). 
o Minimaal 90% een huurprijs heeft onder de hoge aftoppingsgrens 

(aftoppingsgrens 3- en meerpersoonshuishoudens). 
• De woningbouwvereniging zet de wettelijke mogelijkheden voor huisvesting van de 

woningzoekenden met een inkomen boven € 36.165,-- (grens 2017) in met oog voor 
de primaire en secundaire doelgroep. 

• De woningbouwvereniging beperkt de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging tot 
maximaal inflatie. Wanneer dit niet mogelijk is vanwege de continuïteit van de 
bedrijfsvoering vindt hierover vooraf overleg plaats. Over de wijze waarop de 

---~wen i f1g-betJwveren-igiflg-d eze-afsp raak-uitvoe-rt-wordt-h-et-a-dviestraje-ct orntrentd 
huurverhoging met de HBO doorlopen. 

• Gemeente en woningbouwvereniging zetten zich in om woonlasten te beperken. Dit 
uit zich in maatregelen die de gemeentelijke woonlasten, servicekosten en 
energielasten beperken of terugdringen. 

Toewijzing algemeen en huisvesting bijzondere doelgroepen 
• De toewijzing van huurwoningen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de 

woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging hanteert daarvoor het eigen 
woningtoewijzingssysteem gebaseerd op loting. 

• Voor noodsituaties kunnen huishoudens gebruik maken van het urgentiesysteem van 
de woningbouwvereniging. 

• De woningbouwvereniging bespreekt voornemens tot wijziging van het 
toewijzingssysteem en/of - beleid en van het urgentiesysteem en/of -beleid in een 
vroegtijdig stadium met de gemeente en de HBO. 

• Bij toewijzing van woonruimte zorgt de woningbouwvereniging ervoor dat (conform 
de wettelijke norm) aan minstens 95% van de woningzoekenden met recht op 
huurtoeslag woonruimte wordt toegewezen met een huur tot de voor het betreffende 
huishouden geldende aftoppingsgrens huurtoeslag. 

• De woningbouwvereniging wijst maximaal 10% van de vrijkomende woningen aan 
bijzondere doelgroepen (exclusief vergunninghouders) en urgenten toe. 

• De woningbouwvereniging bespreekt voornemens tot toewijzing van woningen aan 
organisaties (huisvesting voor specifieke doelgroepen) vooraf met de gemeente en de 
HBO (zie ook 2.4 wonen en zorg). 

• De woningbouwvereniging zoekt bij ouderinitiatieven, groepswonen (al dan niet met 
zorg) en soortgelijke initiatieven naar mogelijkheden voor huisvesting, mits de 
bewoners ook financieel behoren tot de primaire en secundaire doelgroep en het 
initiatief aanvullend is op het bestaande aanbod. De gemeente is faciliterend en 
onderzoekt hoe de procedures voor vergunningen voor realisatie van andere 
woonvormen vereenvoudigd kunnen worden. 

• De woningbouwvereniging realiseert 100% van de jaarlijkse taakstelling van de 
gemeente voor de huisvesting van vergunninghouders tot een maximum van 10% 
van het totaal aantal toewijzingen per jaar. Bij dreigende overschrijding vindt op 
initiatief van de woningbouwvereniging overleg plaats tussen de gemeente en de 
woningbouwvereniging. In dit overleg wordt besproken of een overschrijding wordt 
geaccepteerd of dat aanvullende alternatieve huisvestingsmogelijkheden worden 
gezocht (zie ook werkafspraken, bijlage 1). 

• De woningbouwvereniging biedt op verzoek van de gemeente huisvesting aan ex 
gedetineerden, indien betrokkene valt onder de wettelijke zorgplicht van de 
gemeente en deze geen huisvesting heeft om naar terug te keren. 
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2.2 Transformatie en kwaliteit van woningen 

Transformatie 
• De bestaande voorraad en de mogelijkheid tot transformatie daarvan is leidend. 

_____ ~.~_.D~e~w~o~n~b-OJJWYef-enigln_g_b_es-pr_e-ekt-haarJ:.[ansfu-[ffiatimLoornemens en ezentuela.,. _ 
wijziging in verkoopstrategie in een vroegtijdig stadium met de gemeente. 

• De woningbouwvereniging rieht zieh bij de transformatie van haar woningvoorraad op 
de behoeften van de primaire doelgroep. 

• De transformatie van de woningvoorraad van de woningbouwvereniging in de 
gemeente Deurne moet leiden tot een verlaging van het aantal grote eenqezlns 
woningen, en een toename van het aantal zorggesehikte woningen en kleine 
woningen. 

• De woningbouwvereniging laat de transformatie van haar bestaande woningen via 
twee lijnen plaatsvinden: 
1. Op verzoek van de bewoner maakt de woningbouwvereniging, mits dit 

bouwteehnisch realistisch is, eengezinswoningen rollatorgeschikt ('Super' 
opplusprogramma). De woningbouwvereniging verzorgt de ombouw van de 
badkamer (groter en met toilet op verdieping) en eventueel de keuken 
(bijvoorbeeld door samenvoeging met woonkamer). Een traplift kan indien 
noodzakelijk via de WMO aangevraagd worden (zie ook 2.4). 

2. Bij aanvragen voor binnenonderhoud en mutaties met binnenonderhoud voert de 
woningbouwvereniging standaard een transformatietoets uit. Bekeken wordt of er 
behoefte is aan het rollatorgesehikt maken van de woning en of dit slim 
geeombineerd kan worden met het noodzakelijke onderhoud. 

Na aanpassing wordt de woning gelabeld als 'rollatorgesehikt' en rollatorgesehikt 
gehouden. 

• De woningbouwvereniging zal via pilots nagaan of de ideeën voor transformatie 
aansluiten bij de behoeften en dit in het reguliere overleg terugkoppelen met 
gemeente en de HBO. 

• De transformatie van de woningvoorraad van de woningbouwvereniging (verkoop, 
nieuwbouw en ombouw (bijv. splitsing)) leidt tot veranderingen in de totale 
gemeentelijke woningvoorraad en heeft daarmee relatie met andere transformatie 
Inltlatleven, het gemeentelljk wonlngbouwprogramma en bestemmlngsplannen. De 
gemeente legt in haar beleid een duidelijke relatie tussen nieuwbouw, sloop - 
nieuwbouw en transformatie, stelt kaders vast (o.a. via aetualisatie Woonvisie) 
waarbinnen de gemeente faeiliteert, en monitort. Hierbij houdt zij rekening met de 
transformatieopgave van de woningbouwvereniging. Uitgangspunt is dat nieuwbouw 
aanvullend moet zijn en niet mag leiden tot verdringing op de bestaande markt. 

Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten 
• De woningbouwvereniging en gemeente zetten gezamenlijke in op klimaatbestendig 

en waterrobuust inriehten. Klimaatadaptatiemaatregelen worden waar mogelijk 
geïntegreerd bij (her)ontwikkelings- en renovatieprojeeten (zie ook kwaliteit 
nieuwbouw, bestaande bouw en 2.3 leefbaarheid). 

Energiereductie 
• Gemeente en woningbouwvereniging streven gezamenlijk naar een energieneutrale 

en gasloze woningvoorraad in 2050 (zie ook kwaliteit nieuwbouw, bestaande bouw en 
2.3 leefbaarheid). 

• De woningbouwvereniging geeft in haar nieuwbouw-, verbouw- en renovatieplannen 
voorrang aan woonlastenbesparende maatregelen. 
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Kwaliteit nieuwbouw 
• In de nieuwbouw wordt rekening gehouden met doelgroepen die (waarschijnlijk) niet 

geholpen kunnen worden via getransformeerde woningen, zoals rolstoelafhankelijke 
bewoners. Uitgangspunt voor nieuwbouw is dan ook dat deze levensloopbestendig, 
zorg- en rolstoelgeschikt worden gerealiseerd (minimaal 80%), waarbij zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij WoonKeur (conform bijlage 4). 

• Nieuwbouw richt zich op de noodzakelijke toevoeging van kleinere woningen voor l 
en 2-persoonshuishoudens en andere woonvormen. 

• GPR wordt gehanteerd als basis voor de kwaliteitseisen van nieuwbouwwoningen. De 
GPR-score zal voor alle thema's (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde) conform het door de gemeente en de woningbouwvereniging 
ondertekende Regionaal Convenant GPR Gebouw minimaal een 7 bedragen. Vooraf 
wordt per project, in overleg tussen gemeente en de woningbouwvereniging, per 
thema aangegeven welk niveau wordt gerealiseerd. Deze afspraken worden ----- vas ge ega in áel ormats ie per project worden ijgehouden. 

• In 2017-2018 maken gemeente en woningbouwvereniging afspraken over de 
omzetting van GPR naar BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) in 2019-2020. 

Kwaliteit bestaande bouw 
• De woningbouwvereniging streeft er naar dat al haar woningen in de gemeente 

Deurne in 2020 gemiddeld energielabel B hebben, waarbij minimaal 80% een 
energielabel C of hoger heeft. 

• De woningbouwvereniging streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2035 
en gasloos in 2050. 

• De woningbouwvereniging voorziet vóór 2020 al haar bestaande huurwoningen op de 
begane grond van hoogrendements dubbelglas, indien daar nu nog enkel glas zit. 

• De woningbouwvereniging isoleert bij mutatie en via pilotprojecten de begane 
grondvloeren van haar bestaande huurwoningen, indien daar nog een houten vloer 
met kruipruimte aanwezig is. 

• De woningbouwvereniging neemt bij het verwijderen van asbest dakbeschot van circa 
300 bestaande huurwoningen in de gemeente Deurne, direct energiebesparende- en 
klimaatadaptatiemaatregelen, zoals isolatie en afkoppeling dakafwatering van riool. 
In overleg met de gemeente worden aanvullende maatregelen onderzocht en de 
huurders betrokken (zie ook 2.3 leefbaarheid). Realisatie van het totale project is 
uiterlijk in 2024 afgerond. 

• De woningbouwvereniging heeft in 2016 een bestaande huurwoning omgebouwd tot 
een demowoning 'nul op de meter' in combinatie met domotica. Deze woning wordt 
uitgetest, de resultaten worden gedeeld met gemeente en HBO en meegenomen in 
vervolgprojecten die uiteindelijk moeten leiden tot een energieneutrale 
woningvoorraad. 

2.3 Leefbaarheid van buurten en wijken 

De woningbouwvereniging vergroot de betrokkenheid van huurders en bewoners met 
elkaar en de wijk door initiatieven te steunen, te initiëren of te faciliteren die mensen 
met elkaar verbinden. Zij stimuleert bewoners en huurders om activiteiten voor en door 
elkaar te ontplooien. Naast de inzet van wijkbeheerders, buurtbemiddeling en sociaal 
beheer, gebeurt dit door het financieel en inhoudelijk ondersteunen van activiteiten die 
een toegevoegde waarde hebben voor de leefbaarheid en leefomgeving. 
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v. 
Leef y / wijkbeheer 

• De bijdrage van de gemeente en de woningbouwvereniging aan het programma Leefy 
wordt gecontinueerd via: 
o een financiële bijdrage van de woningbouwvereniging van € 60.000,-- per jaar, 

gekoppeld aan de thema's Samen, voor een actieve buurt en Samen, gewoon 
meedoen (wijkbeheerders) 

o een financiële bijdrage van de gemeente van minimaal € 100.000,-- per jaar aan 

Leefy waar thema's Samen, voor een actieve buurt en Samen, gewoon meedoen 
onderdeel vanuit maken 

o een inhoudelijke betrokkenheid door een vertegenwoordigíng namens de 
woningbouwvereniging en een vertegenwoordiging namens de gemeente in de 

projectgroep en de stuurgroep van leefy 
o regie / coördinatie door de gemeenle. 

Op het moment dat het programma Lee~y heroverwogen wordt of stopt vindt overleg 
plaats tussen de woningbouwvereniging en de gemeente over continuering van het 
wijkbeheer. 

• 

Buurtbemidde/ing 
• De kosten voor het project Buurtbemiddeling in Deurne worden betaald door de 

gemeente en de woningbouwvereniging, elk voor 50%. 

Energie- en k/imaatadaptatie huurders en bewoners bevorderen 
• Huurders en bewoners worden door de woningbouwvereniging en gemeente, in 

overleg met de HBO, actief geïnformeerd en betrokken bij energie- en 
klimaatadaptatiemaatregelen bij bijvoorbeeld asbestverwijdering, (her)ontwikkelings- en 
renovatieprojecten. Uitgangspunt is maatwerk per locatie en bewustwording. 

• Huurders en bewoners worden daarbij in ieder geval: 
o Gewezen op wat zij kunnen betekenen in het kader van energiebeperking en 

het voorkomen van wateroverlast 
o Gestimuleerd zelf activiteiten te ontwikkelen en/of deel te nemen aan 

(buurtgerichte) activiteiten, zoals ontstening, herinrichting privé en openbare 
ruimte 

o Ondersteunt door het actíef mensen blj elkaar brengen, bijdragen in 
mankracht en materiaal door de woningbouwvereniging en gemeente. 

2.4 Wonen en Zorg 

In dit convenant worden de afspraken op hoofd/ijnen vastge/egd, eventue/e nadere 
uitwerking za/ iridien nodig p/aatsvinden via specífieke Wmo-convenant(en) en/of 
werkafspraken. 

Samenwerking 
• De woningbouwvereniging werkt intensief samen met het lokale gebiedsteam Zorg in 

Deurne. 

Woningaanpassingen 
• De afspraken over woningaanpassingen in woningen van de woningbouwvereniging 

vanuit de Wmo zijn separaat met de woningbouwvereniging gemaakt en worden 
geactualiseerd. Bij de actualisatie is het 'slim' inzetten van geschikte / aangepaste 
woningen een aandachtspunt. 
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• De woningbouwvereniging stemt haar 'Opplusregeling' af op de voorzieningen die 
vanuit de Wmo door of namens de gemeente worden verstrekt. Uitgangspunt is dat 
de 'Opplusregeling' preventief is en aanvullend op de Wmo. 

• De mogelijkheden voor het rollatorgeschikt maken van bestaande huurwoningen 
('Super' opplusprogramma), zoals aangegeven onder transformatie bestaande 
woningvoorraad, wordt door de woningbouwvereniging in overleg met de HBO en 
'Wonen met gemak' actief naar de huurders gecommuniceerd. 

Toewijzing van woningen 
• Beschikkingen van de gemeente in het kader van de Wmo zijn voor de 

woningbouwvereniging basis voor urgentieverlening indien sprake is van: 
o een vastgestelde verhuisnoodzaak (verhuisprimaat Wmo), of 
o doorstroming uit D'n Herd Helmond (crisisopvang SMO) en woningen De Geul 

8-10-12 Deurne (Care-Extra) indien betrokkene een binding heeft met 
Deurne-Asten en deze geen huisvesting heeft om naar terug te keren, of 

o-een-vastg-estelde verhotsnoodzeek-btj+rert ndtcatteva n ìntrarmrraat --- 
(beschermd) wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding, indien 
betrokkene een binding heeft met Deurne-Asten en deze geen huisvesting 
heeft om naar terug te keren 

De woningbouwvereniging verleent urgentie als voldaan wordt aan inkomensgrens 
sociale huur en er geen zwaarwegende redenen zijn om huisvesting te weigeren. 
Deze afspraak geldt in eerste instantie tot 1 januari 2019 en het aantal 
urgentieverleningen met een Wmo-relatie wordt bijgehouden door de 
woningbouwvereniging 

• In geval van Wonen met beqeleldlnq ' wordt door de woningbouwvereniging in de 
huurovereenkomst ten hoogste een tijdelijke koppeling met zorgverlening gelegd, 
zodat de woning op het moment dat dat mogelijk is om te klappen is naar wonen 
zonder begeleiding. 

• Indien de woningbouwvereniging een nieuw verzoek ontvangt om in afwijking van het 
voorgaande een woning beschikbaar te stellen met een huurovereenkomst waarin een 
clausule is opgenomen met een verknochthetd! tussen de huurovereenkomst en de 
begeleidings- en/of zorgovereenkomst, dan bespreekt de woningbouwvereniging dit 
verzoek met de gemeente (zie ook de werkafspraken). 

1 Wonen met begeleiding conform de definitie Wmo 
2 Verknochtheid: einde van één van die overeenkomsten betekent einde andere overeenkomst 
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Hoofdstuk 3: Siotbepalingen en evaluatie 

Jaarlijkse rapportage woningbouwvereniging 
De woningbouwvereniging rapporteert jaarlijks voor 1 februari de resultaten en gegevens 
over het voorgaande jaar aan de gemeente en de HBO, conform de format in bijlage 2. 

Tussentijdse actualisatie 
Jaarlijks wordt voor 1 maart door de gemeente, woningbouwvereniging en de HBO 
gezamenlijk besproken: 
• Het gemeentelijk woningbouwprogramma in relatie tot de woningbouwafspraken 

tussen gemeente en de woningbouwvereniging. 
e-:iaa.r:l.i~.kse-r-apPQrtage v an-de-won i ng90I:1wveFeni§·i A - . 

• Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 
Gemaakte afspraken worden: 
• verwerkt in het gemeentelijk woningbouwprogramma dat ten grondslag ligt aan de 

jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen Nota Grond- en Vastgoedexploitaties 
en, indien gewenst; 

• in combinatie met het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden dat voor 1 juli 
door de woningbouwvereniging aan de gemeente en HBO wordt toegezonden, 
verwerkt in een geactualiseerde versie van het convenant. 

Looptijd en actualisatie 
Het convenant en de prestatieafspraken 2018-2022 zijn geldig van 1 juli 2017 tot 1 juli 
2022. 
Voor 1 juli 2022 worden het convenant en de prestatieafspraken voor 2023-2028 
vastgesteld. 

Aldus overeengekomen te Deurne op 20 juni 2017, 

Geme\ente Woningbouwvereniging 

~ 

drs. S.G.C.F. Warmoeskerken 

Stichting Huurders 
Belangen Organisatie 
De Peel 

~._~ 
C.N.E. Raasveldt 
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BIllAGE 1 WERKAFSPRAKEN, inclusief overlegstructuur 

Overleg 
e Ten minste eenmaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de 

bestuurder van de woningbouwvereniging en het college van burgemeester en 
wethouders (of een delegatie van het college). Onderwerp van overleg zijn in ieder 
geval de begroting en plannen van de woningbouwvereniging voor het betreffende 
en/of komende jaar. 

e Ten minste vier maal per jaar vindt overleg plaats tussen de bestuurder van de 
woningbouwvereniging en de wethouder belast met volkshuisvesting (het reguliere 
overleg). Onderwerp van overleg zijn in ieder geval de afspraken uit het convenant, 
de voorbereiding, afstemming en voortgang van de (woningbouw)projecten en 
(planologische) plannen waarbij de woningbouwvereniging is betrokken en het 
strategisch voorraadbeleid van de woningbouwvereniging. 

__ e_D_€-woning bouwvereniq i nq.nodìqt d e leden-v-a-r:l~de~gemeenteraaEl-eeR-maa l-per-ê-jaa r 
uit voor een themabijeenkomst, om aldus inzicht te verschaffen in lopende of 
voorgenomen activiteiten. Overwogen wordt of een (jaarlijkse) informatieavond over 
de (voortgang van) de uitvoering van de prestatieafspraken meerwaarde heeft. 

e Ten minste tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen de bestuurder van de 
woningbouwvereniging en de HBO. 

e Maandelijks vindt overleg plaats tussen de manager Wonen van de 
woningbouwvereniging en de HBO. 

e Ten minste twee maal per jaar vindt overleg plaats tussen de wethouder belast met 
volkshuisvesting en de HBO. 

e De gemeentelijk medewerker belast met volkshuisvesting is voor de 
woningbouwvereniging en de HBO de vaste persoon via wie contacten binnen de 
gemeentelijke organisatie kunnen worden gelegd. 

e Voor het overige wordt tussen partijen overleg gevoerd, indien dat door een van de 
partijen wordt gewenst. 

Zorgdragen huisvesting doelgroep van beleid 
Begeleiding bewoners 
e De gemeente maakt in specifieke gevallen inhouding van de huur op de uitkering 

bespreekbaar met de cliënt. Dit om, in situaties waarin problemen worden verwacht, 
de cliënt waar mogelijk tegen zichzelf in bescherming te nemen (preventie schulden). 
De woningbouwvereniging neemt het initiatief voor het overleg en het is in aile 
gevallen een driepartijenoverleg (woningbouwvereniging, gemeente, cliënt). Deze 
afspraak wordt op initiatief van de woningbouwvereniging in overleg tussen de 
woningbouwvereniging en de gemeente nader uitgewerkt. 

Woningtoewijzing 
e Partners van bewoners van PG-units in de woonservicezones krijgen van de 

woningbouwvereniging voorrang bij de toewijzing van huurwoningen in de 
betreffende woonservicezone. 

Arbeidsmigranten 
• De woningbouwvereniging is, onder voorwaarde dat ten minste een kostenneutrale 

exploitatie mogelijk is en onder voorwaarde dat de ondernemers afnamecontracten 
aan gaan, bereid te investeren in de realisatie van woonvormen voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten en het beheer en de exploitatie hiervan; 

• De realisatie van woonvormen voor de huisvesting van arbeidsmigranten vindt plaats 
passend binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders op basis van concrete 
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verzoeken van ondernemers. De gemeente is verantwoordelijk voor de noodzakelijke 
planologische procedures. 

Woonwagenbewoners: 
• De aanleg van nieuwe standplaatsen gebeurt op initiatief en voor rekening van de 

woningbouwvereniging. 

Vergunninghouders 
• De gemeente zal o.a. nclffing provmcie Noord-=-Brabant, MRE en COA bllJven Ultdragen 

dat zij in samenwerking met de woningbouwvereniging met name mogelijkheden 
heeft voor de huisvesting van (grote) gezinnen en daarop wil inzetten. 

• Bij een (dreigende) overschrijding van de '10%-norm' wordt als eerste optie 
kamergewijze huisvesting van alleenstaande vergunninghouders conform het 'model 
Bergopwaarts 18-04-2016' (pilot Maassingel) overwogen. 

Betrekken van bewoners bij het beleid en beheer 
• Bij grotere nieuwbouw-, en renovatieprojecten worden omwonenden door de 

woningbouwvereniging uitgenodigd op informatieavonden. 

Leefbaarheid van buurten en wijken 
Afvoer en opslag goederen bi] huisuitzettingen 
• De woningbouwvereniging is verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van de 

goederen bij huisuitzettingen voor haar woningen. De gemeente is als beheerder van 
de openbare ruimte slechts als vangnet verantwoordelijk zodat de inboedel niet op de 
openbare weg achter blijft. 

Leefbaarheidsprojecten 
• De gemeente en woningbouwvereniging informeren elkaar over (mogelijke) 

initiatieven voor leefbaarheidsprojecten. De inbreng van de gemeente en de 
woningbouwvereniging wordt per project bepaald (participatie, financiering en 
rolverdeling passend binnen de wettelijke kaders). 

Wonen en zorg 
Wonen met begeleiding en/of zorg 
• Verknochtheid tussen de huurovereenkomst en de begeleidings- en/of 

zorgovereenkomst is toegestaan in: 
o groepswoningen 
o Maximaal 8 duplexwoningen Europastraat (Regionaal Autisme Centrum) 
o Maximaal 10 appartementen woonservicezone St. Jozefparochie (Stichting 

Asta) 
o Maximaal 8 appartementen woonservicezone St. Jozefparochie (GGZ) 
o Maximaal 12 appartementen woonservicezone St. Jozefparochie (ORO) 
o Maximaal 10 appartementen Crobachplantsoen (De Oroom) 
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BIllAGE 2 lAARlIlKSE RAPPORTAGE BERGOPWAARTS (format) 

De woningbouwvereniging rapporteert jaarlijks voor 1 februari de volgende resultaten en 
gegevens over het voorgaande jaar aan de gemeente en de HBO. 

Deze resultaten en gegevens worden verstrekt voor de kernen Deurne, Vlierden, Liessei, 
Neerkant en Helenaveen afzonderlijk en voor de gemeente Deurne totaal. 

• Omvang woningvoorraad per 1-1 en per 31-12 
• Omvang kernvoorraad (tot huurtoeslaggrens) per 1-1 en per 31-12 
• Omvang woningvoorraad met huurprijs onder de aftoppingsgrens voor 1- en 2- 

persoonshuishoudens per 1-1 en per 31-12 
• Omvang woningvoorraad met huurprijs boven de aftoppingsgrens 1- en 2- 

persoonshuishoudens maar tot de huurtoeslaggrens met energielabel A of gunstiger 
per 1-1 en per 31-12 

---".-OmVal11rWolTingvoorraaâ metnuurpnjs on er oe aftoppingsgrens voor lïuisnou ens 
tot 23 jaar per 1-1 en per 31-12 

• Aantal verkochte huurwoningen tot prijsgrens sociale koopsector 
• Aantal verkochte huurwoningen boven prijsgrens sociale koopsector 
• Aantal (terug)gekochte woningen 
• Aantal gerealiseerde nieuwbouw sociale huurwoningen tot de huurtoeslaggrens 

rolstoelgeschikt per locatie 
• Aantal gerealiseerde nieuwbouw sociale huurwoningen tot de huurtoeslaggrens niet 

rolstoelgeschikt per locatie 
• Aantal gerealiseerde nieuwbouw overige (huur)woningen per locatie 
• Aantal gerealiseerde extra woningen en/of woonruimten bijvoorbeeld via splitsing van 

bestaande woningen 
• Aantal gerealiseerde andere woonruimten / woonvormen 
• Aantal toegewezen woonruimten 
• Gemiddeld aantal reacties per type woonruimte 
• Gemiddelde wachttijd 
• Aantal toewijzingen aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag 
• Percentage passend toegewezen woonruimten aan woningzoekenden met recht op 

huurtoeslag (woonruimte met huur tot de voor het betreffende huishouden geldende 
aftoppi ngsg rens) 

• Aantal urgentieverleningen met een Wmo-relatie 
• Aantal toegewezen woonruimten aan bijzondere doelgroepen (excI. statushouders) 
• Aantal toegewezen woonruimten aan urgenten 
• Aantal toegewezen woonruimten aan statushouders 
• Aantal 'rollatorgeschikt' gemaakte bestaande huurwoningen 
• Verdeling van de woningvoorraad naar energielabel per 1-1 en per 31-12 
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BlllAGE 3 BEGRIPPENlllST 

Als basis voor de te hanteren begrippen wordt de Regionale begrippenlijst zoals deze 
jaarlijks wordt vastgesteld door de Metropoolregio Eindhoven gehanteerd. 

HETROPOOL 
REGIO 
El DHOVEN 

REGIONALE BEGRI'PPENLIJST_wQNEN.2fr1, _ 
Doel: door de 21 regiog¡emeenten worden afspraken gemaakt over de regionale, subregionafe of rokalle 
woningmarU In die Regionaje Begrippe.nlïj¡st Wonen staaa de defillities vall d'ie beglip;pen die nodJg zij 
a m dìe afspra'kelil at te !baken en enlof toe te lichten. De definilies z:ijn vee!lal afkomsbg .. an wetS�nn, beleid 
en recente enderzoeäen: onder andere die Wcningwet, de BAG en de provinciaje Ibev.o1kíngs- en 
woningbehoefteprog'lIlose. 

Actualisatie: de Regiooolle BegriPpellllijst wordtjaartijks geactualiseerd en als onderdee!llIan de 
Regiona:le .Ag enda Wanen ter vastste.lling lloorgelegd aan het RRO Zuidoost-Brabanl 

INHOUD'SOPGAVE 

Doelgroepen D uarzaamheíd 
- Doelgroe.pen 3 - Elllergieneufraa1 r CO2-neulraall 

o Doelgroep van be#eid 3 !klimaatneutraa'i 4 
o Primaire doelgmep 3 - GPR Geibou'W' 4 
o:> Seculldaire doelgroep 4 

Middenink.ome.ns .. Wonen en zorg 
o Bijzandere doeligroep .. - , Levensloopbestendiqe woning 5 

- Doerstremer .. - Mantelzorg en mantekzo.rgVl'oning 5 
- Imemaoon31'e werknemer 3 - Wonen met z:erg ern welzij;n 8 

o fnrematfuool'e kem¡;swerK,er 3 Beschermd wouen 9 
o Arbefdsmfgrant 3 Beschuf wonell 9 
o EU-arbeictsmigrnllt 3 , Verzorgd wofl"en 9 

- Starter 7 o Geschikt 'Wonen 9 
- Woning ... 'erlater 7 - Zorgplaats 9 

Wet· en regelgeving Overige begrippen 
- BÄG 2 - Corporatie 3 

o Palld 2 - Scheefheid 7 
Verbljjfsobject 2 - Woning 7 

o st3ndpfaats 2 - Woonmilieu 8 
o Ugplaats 2 

- Kem'l;foolTaadl 5 
o Kemvoorraad 5 
o Sociale sector 5 
o 'Vnïe sector 5 

- Prijsgrenzen 6 
I:) Prijsgreozel'l' huu( 6 
o Prijsgrenzen Scoop 6 

- Ruimte voor Ruimte woningen 7 
- Woningwet 2015 8 

DfJeb 8 
o Passend toe'Wijzen 8 
o Won'inamad<treQio 8 
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METROPOOL 
REG·IONALE BEG,RIPPEINILIJST WONEN 

N Geldig: 1 januari 2017 tot 1 januan 2018 

BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
De BAG (Basisregistralies Adressen ell Gebouwen) bevat gemeentel'ijke basjsgege'ij'ens van alle 
adressen 00 gebouwen ill eern gemeente. De wet txJsjsfegis:traties adressen en gebouwen 
sohrijft'loor dat alle aëressen en gebouwen in de gemeente worden epgeoomen in twee 
basisregistraties: die Basïsregistratie Adressen (BRA) en de Basisgeooll'tl!rellregisiJatie (BGR). 

De BAG onderscaeldt vier soorten obieeten, Oat zijn panden (gebouwen), verblljf:sobjecten (zeals eel! 
wening, winke! of restaurantj, standplaetsen (bìjvoorbeekl voor een woonwagen) en 1110 ptaatsen (voor 
boten). 

Pand 
Kllejnsre bij de totstandkomïng runctioneel en bouwkundig-oonsIDJ.t~ïef .relfstand'ig¡e eemheid die direct en 
d uurzaasn mel de earde is verbonden en belreedbaar 00 af.sluilbaar is. 

Verbi ijrsobject 
KIleúnste binnen één of meer panden gelege n e n voor woonl-, bedñjfsmatige, of reereaäeve doeJe inden 
geschikte eenileid van g.ebruik die ontstoten word! via een eigen afsluilbare toegang vanef d,e openbare 
weg, een elf of een g.edeekle ve:rtœersruimte, onderwerp kan ziin van goederemecnlelifke 
rectrntshamteljngen en: in func:tîonee1 opzíeht zelfstandig is. 

Err is een categorisering van de gebruiksdoelen van net betreffende verblijfsobject. Dat is inifieel afgeleid 
lIit de bou'Nku dige geibru sliunctie conform de categorisering' van l'let Bouwbeslu il 201 2: 

• Woollltunctie: waningl 
• Bijeelillc¡omlstfiun¡;;~ie: ker;;k, oongrescootrum, bíoseoep e.d, 
• Celfunclie: gevangenis 
• Gezondh.eidsfunctie: ZlÎelkenliluis e.d. 
• Iindusmefiullldie: fabliek e.d, 
• Kantomifunctie: kantoor 
• Logjesfunctïe: reereatíewcnmç, hotel e.d. 
• Onderwij;stunctie: sclhool 
• Spoctfunctie: sporthat e.d, 
• Winkelfunctie: winkel 
• Oli'erige gebmiksfunctie: parkeergarage, gemaal e.d. 

V:erblijfsobject met (ten minsfe .ao·k) een woonfunctie 
Haar aal1lleiding van de invoeñng van de BAG is het Regionaal Woningbouwpifogramma amgezet ooar 
BAG-eenheden. Un het kader van hel Regionaall WoningbouiWprogramrna gaat hel dan specilïek om l'let 
T'ea'liserelil van 'veribli1foobjecl:en met een woenfunctie'. Indjen njet aan de elsen van Elen zellfsta:ndig 
verblijRobject met een woonfunclie wordt ""dlœan (l:Iiïv·oorbeeld Ibij swdentenkam8'!8 of 
inste.:iiilQ:sjt.oo1sen) dan wo:rdt I1cl treie gebolJ'lif, of tie1 ged~elte da~ 'WeI als fllm:tiüneeJ zelfs1andig ii.¡¡¡fj 
wOlfden gezien\ als 1 verbli'imobject met een woonfunctie geregislreerd. 

Standplaats 
Door het bevoegde gemeerrtelijke orgaan als z,odanig aangewezen tenreïn of gedeelJte daarvalll dlat 
bestemd is voor het pemlanent plaatsen van een niet dïrecl en niet duurzaam met de aarde vemonden 
en voor woon~, bedrrjfsmatige, of recreatieve doeleinden gescihi'kte ruimte. 

Ligplaats 
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan als 2!odanig aangewe.zen ¡plaats. ;n hel water al dan niet 
aange¥uLd m et eern op de oever aanwe~g terrein of een ged.eeHe daarvan, dje beslemd rs ,;,oor het 
permanent aiftmerern van een lIoor WOOIl-, bedñjl'smallige of œcre-atieve dOelleinden gesclhi'kt vaartuig. 

Bron: Minfsrerie BlK - wet basisregistraties adressen en gebouw-en 
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Geldlig: 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 

(Economisch actieve) internationale werknemer 
Een eeonomiseh aeëeve, linternationale werkrlemer is een persoon (in de lee~dscategc'nie 1S ttm 66 
jaar) in Ioondienst bii eel! in Ned!erland gevestigde erganisatie waarvoer 100001heffing is betaald aan de 
Belastingdlenst Daamaast geldt dat deze persoon aueen een bUlilenla.lldse l'Iatiooaliteií neeft; oftewel 
deze persoon heeñ niet de NederLlandse nationaliteit 
Bron: min.islerie EZ 

Binnen deze groep' intema~ïoJlale welliknemers ziin verschillende categorieëlll te (J·nderscheidelll: 

Internationa le kenniswerker 
E~mlloog opgèìleJde economlSch actieve wer nemer me en een UI en an se l'la ona ~ oor 
ceze kenniswerkers geklt een minimal.e looneis '11'001' twee leeffijdsgroepein en een minimaal aental SV 
dagen (SoaaJe Verzekeningen). De minima1e (fiscale) looneisen per maand ziin € 3.108 (exeIL 
vakantiegeld) rot een lleeftiijdl van 3D jaar en € 4240 [excl, wkantiegeld) bij 30 ¡aar of lOuder. 
Bron: Immfgratie- ell NaturaJisaJledf.enst; gemeente Eindhoven - Huisvesfmg IVan de Internaf{ona! 
Knowledge Workers fll ZuirJoost-Brabaf1t: een onoerzoe« naar woonll'l"enSeli 

Arbeids migrant 
Een eeonomìsen actie'll'e W'erknemer met alleen een buitenJandse nationaliteit die nìet binnen de d!efinitie 
van 'internationalle ke;rmisvrerker' valt 
Bro.n: minis/erie EZ 

EU -arlleidsmigrant 
'EerstegeneratieallDchtooo'van 18 tot 64 jaar, die afkomstig is uit B'lIlgañje. HOJlgal'iije, SllOyenië, POlen, 
Rœmenië, EsUand, Leffand, Litouwen. v00Tfll8'lig Tsjec!ho-Slowak~e fincl. Tsjec!hìê en Sliowakije), 
PolÛlgal, S:panje, ltalië of Grieiken'land en in Nederland verblijtt. 
Bron: mÏ1lis1erie BZK 

Corporatie 
Een woningbouwcorporatie of 'NoningcO'fP()ratie is een privaatrec!htelJijke inslei1ling (stichting of 
vereniging) die uitsluitend werk:zaam is op het gebied van de VD shuisvesling, \I'Oor mensen die niet of 
olW'Oldoende in staat ~j in hun eigen huisvesting te \I'Oorzien (de doelgrS�p). Bij 'koninklijlt beslurr 
worden c:olporaties toegelaten als Înstelling. Als sy,nol1iem 1(001' 'toegelaten instellingr' wordt ook vaak de 
teirm 'soaa:le veirhuurdier" geb~uikt. 
Bron: Ministerie BZK 

Doelgroepen 

Doelgroep van beleid 
De groep van frlu,istrloud~ens met een linkomen tot maximaal € 36.165. Deze inkomensgrens O'm 'Ii'oor een 
social'e trluurlll'oning ·n aanmerking te k~men is, tijdelijk (tot en met 2020) verfloog:d tot € 401.349. PlfÍmaire 
en seoundaire dDelgroep vormen samen de doelgroep van beleid . [zie cole Wcmingwet 2'015 - passend 
toewijzenJ 
BroR: Minis/erie BZK - MG-circtJJaÍre over parameters huurloesJag, inlromensgrerrzen staatsste.tm, 
verkoopregels en inkomerrsaDlankelij'ke huuNemoging en liberalisatiegr.errs per 20 17 

PTimaire doel'groelp 
De groep van huisrnoudens met een belastbaar ·nkomen tot de Qrens waaro,p men in aa:nmel'iknng 'kan 
komen 'loor huurtcesilag. Voar de periode van 0110112017 tot 0110112018 geldern de volgende 
ink,omensg:renzen: 
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Huishouden Maximaal inkomen 
Ee1lpe.1 soonstmistrolldel1 r;;.û .. 200 
Meel"persoollshu,isho uden € 30.150 
Ee;npeirsoollsouderellflluishouden €22.200 
Meeroersoolloouderenhuishoudeíll €30.175 

Bron: Minisiferie BZK - MG-circulaire over parameters hfJurloesJag, in'lromensgrel1zen sfaatssteun, 
vwkocpr:ege/s en inAomf!mcafhankelijke huurverhoging en to'beraNsatiegfens pe,2Q17 

SeclI!lßdiIJ,ire' doe1lo roep 
De seeunëaìre doelgr-oe¡p bestaat uit h uìshoudens met een in'komeFil tUS15E'1'I de inkomensgrttns voor de 
primaire doeJgmep en € 3.-6.165 (tot en met 2020: € 40.349) aßlankeliik .... an de samensteJl'ingl van het 
nuishouden. 

Midden'nk,omens 
De groe¡p huilShoudens met een inkcmell van € 36.165 (tot en met 2020; ~ 40 .. 349} tot € 45 .. 357 

BijzJondere doelgroep 
Het gaat hier am personen uit de doelgroep van beJeid die am versclnl~lel1de redenen onvoldœl1de in 
staat Z!Îjn am zeHsiandig huis.'vesling te verkrijgen ellfofle gaan wonen. De lYijzond!ere dioeilgrS�pen 
krijgen hulp bij het ve.Tkrijgem van een zelfstandi.ge waning:. Vocr hell! wordt een (bepaal(1) deel van de 
kemvooJ;raad besclnlikbaar gesteid. Dat geldt oo'k war asìetzoekers Ille een verblijfsve¡;gunl1il1g' 
(verguollllingh ouders) lnIebben onlvangen. 

Doors1romer 
Huistlouden d!at binnen Nederland verhuìsí naar een zel.fstal1djge wollling ell! daaTibij een Zeilfslandige 
wooing adhterlaat voor een volgende bewollel". 
Bron: Ministerie BZK 

Energieneutraall C02-neutraall kllimaatneutraal 

Energieneotraal 
Eea siWatie wambij over een jaar g:emeten de som van net gelbruik en hel opwe~ken van energie van 
een 'Nomlingl nul is of zelts negatief. De won'ng levert dan dus urt duurzame bronnen zeilf lIllillstens net 
.zoll'eeJ energje op als u it het gas- en eJektriciteitsnet 'Nordt belroikken. 

C02'..JiIeurtraal 
I'lllIe ujilsroolVlID C02 docr fosaie!1 energiegebruik wordt gewmpenseerdl, doul úUUl¿2Ime 
e,nergieopwekking binnen het gebied of door invoer van gfoene' stroom en duurzame wmmte van buiten_ 

K imaatneutraal 
Geen netto uitstoot \fan C02 en andere brœikasgassen door hel directe en indirecte energiegeb:ruik 
(bïv. mateliaalg.ebruik:l. door duurzame materialen, dUllrzame energjeopwek.king binnen he1 g,ebied of 
door illv'oe;r van groene stroam en duurzame warmte 'lam bunen. 

Bron' Rïjbtfïensf voar Ondememend Nederland 

GPRGebouW® 
GPR GebollW® is eM instrum.ent dat in de regia wardt gebruikt om de kwalll:eiit van een gebou'N op viif 
thema's in ra,pportciifers uit le drukkelli. Via het Regionaal Convenant hebben de co.mrenarrlpaFtije:n 
bilmern de regio Eindho\fen afges:proken am voor alle projecimatiige nieuwbouw (woningen éll 
gemeentellj.ke geibouwen) een ambitie van mimima'3l een score 7 op elk thema (Energie, Mllieu, 
GeZiondl1eid. GelYruikskwaliteit. Toekomstwaarde) binnen GPR Ge:bouw te realiseuen. 
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REG,IIONALE BEGRIPPENLI·JST WO'NEN 

N Getdig: 1 januari 2017 tot 1 [enuari 2018 

Kemvoorraad 
Kernvoerread 
Alle gpedkope en middelklure huurwoning'en 

Goedkoop I Middelduur Ouur 

HUU.R Kemvoorraad 

KOOP 

Sociale sector (= sociale voorraad) 
Aclle goedkope en middieldllre huurwomingen + goedk·ope Iwopwoningen. [zie ook prijsgfenzen] 

Vrije sector 
Alle dure· huuJWOlllingell + middeldure en dure koopwoningell. [zie oo« prijsgreRzen} 

JitOOP Sociale secIIDr Vrije secIDr 

Brorr: Ministerie BZK; Metropooffegio Bndhoven 

Levensloopbestendige woning 
Zelfsbmdige waning die geschikt is (,of eenvoudig geschikt te rna:ken) war bewtJlning tot op, hage leeffijd, 
ook in geva'i van fysieike handicaps of cnroníscne zieUen Yall bewoners.. De waning past in aile 
levensmsell blîj de bel.hoe:lten die de bewoner op dst moment Iheett. Een leve'llslbopbestendige waning 
voldoet aaa d.e eìsen van Woonkeur. 
Het aaabod wardt vOigens die eísen van Woonkeur ondierscheiden in vier klassen. Deze kfassen geven 
de male 1IlID toeganke1ijklileid van de wooing san 'licor rnensen met de hiemoven genoemde 
m,obil'iìeäsbe¡perking, te weten: 

• Nulïredenwoning. Bij deze waning, is de entree zonder tra;ptlfiede(lIl) te bereiken. De primaire 
vertreikken (liloofdSlaalpkamer, woonkamer, keuken, kJilet en badkamer) 2!ijn eveaeeas ronder 
m-apfopen Ie berei'ken. Dit type woning is geschikt voor bewoners die gebllllik maken van een 
wandelstok (mo'bilfteitskllasse A); 

• Nultredenwoning met voldcence bewegingsruilllte ell zonder obstakeìs binnelllsttuis om met een 
rdJI'al:ar te kunnen maaoeuvreren (mobiliteitsltlasse B- en B+) .. 

• Nultr"edenwoning met volCloende bewegingsruimte en ronder obsúlkells binnenshufs om met een 
ro~lstoe1 te kunnen mamœuvreren (mobiliteitm<lasse C). 

Bron: Woonke![r, ABF Research 

Mantelzorg en mantelzorgwoning 
Intensieve ZOIg, of ondersteuning, die Iliet in het kader van eeO! hulpverlenend beroep wordt geiboden 
aan een Inllpbehoevende, teO! behoeve van zeJfredzaan111eidi of parti cipatie. rec!htstreeks vooliMœi.end 
Ulit een tUSSlen pemonen beslaande sociale rela1íe, dle de gebruikeljjke flulp, van hllisgenoœn veer elkaar 
o',,'erstijgí en lwaarvalll die behoelte met een verklaring van eem huisarts, wijkverpleegkund'ig;e of andere 
door de gemeente aang:ewezem sociaal-medisch adviseur ka:n worden aangetoond. 

Van een mantelzorQwonino spreken we als een zoralffaQer bii de ma:ntelzofaer oaat wonen of andersom 
en hiervoor eeO! aan- of biiQebouw bii d'e wonina van de m antelzorQer Cleschild wordt c:¡emaakt. een 
liidelíi,ke mantelZ!orQ,unit aan de woninc:¡ wordt aekoppeld. darn wei een aparte wcnina of woonunit cp Ilet 
eilt van die mantelroroer wordt c:¡erealiseerd. Het Besluit omc:¡evinOSirechl Qtaat ervtalil uil dat een 
mantel~or9wonjng bedoelkl rs voor de l1uisvesting van een huishouden van maximlurJ twee personell 
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METROPOOL 
REGIONALE BEGRIPPENLIJST WONEN 

N Geldig: 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 

V3f111Nie tellilninste één persoon .zorg verìeent aan of onñlangt van een bewoner van de hoofdwoning. 

Bron: Ministerie VWS 

Prijsgrenzen 

PrijiSgrenzen huur 
Deze warden jcarlijks bepaald door het minì5lerie van BZK. Voor lie periodt:: ... <tu 0110112017 tot 
01/0112018 Zijlll de prijsgrenzen voor huurwoningen v<istgestelkl op: 

huer tot ~ 414,02 
huer tot ê: 592.55 
huer tot € 635.05 
€ 710,68 

[)~ volg{!Jßúe IWlJ'fpríjsgr·enzen wordfillJ goflantQtNd ill' de regio Zuidoost·.BrabalJt: 

GœdkOOlD huur tot € 414 02 
Middetdwr heur van € 414 02 tot€710 68 
Befaablar Goedkoop + MiddeJduur. huur tot € 710,68 
(sociaal) 
Duur huur vanaf€ 710 .68 

De prijsgrens.van € 710,6.8 betekent in de prak1ijk dat een nieuwbouwhuurworning die een maandhuur 
heeft vali € 710,6;8 of mínder, gerekend wordt tot de sociale sector, Een nieuwoouwwonirng met een 
hoqere maandhuur, rekenen we bij de vrije sector. 

PrijiSgrenzen koop· 
De '1pnjsgrelils koop' heeft belrekkino op het bed'r3Q dat de kooer biï de netarts moet relalen voor 
aankoop van de wonjng. De prijsgrens voor goedlrope koo,pwoningen 'NOrdi jaarlijks gebaseerd op het 
bedrag¡ dat de ¡:jjksovemeid hanteert .in de Regeling kOqpSlllbsidiegrenzelil {maxima'ie hYIPolihecaire 
lel1lili!g voor een- eli! meerpersoonsneêsneudens), door dal bedrag at te ronden op een duiZ!endla1. 'loor 
een goedkope koopwoning díe energie~uinlig is, geldt de prijlSgrelils 1I'oor een goedkope koopwoning. + 
€ 5J100. Energiezuinig houet in dat de waning eell EPC neeit dTe mirnslens 25% l'3ger ,is dan de EPC in 
l'let Bou,wbesluit. 
De prijsgrens voor een dure koopwoning wordt bepaaldl door die index: die in de Regeling 
kioo,psubsidiegrenzen wordt toegepast op de prijsgrens veef goedkcope koO'pwoningen oo'k toe te passen 
o'p de prij9grons. yoor dure koopwoningen. 

'loor de periode van 01101/2016 tot 01/0112017 zijn de prijsgren!Zein voor koopwoningen vastgesteld op: 

Gœdkoop - Goedkope koop tot € 195.000 
- Energiezuinige g.oedkope koop met een 
EPC die minstens.25% lager is dan de EPC 
im hef BOUWbeSiJujl tot € 200.000 

Middaldwr Koonnrtis van € 195.000 tot ~ 337.000 
Duur Koo-ppli.ís vanaf€ 337.000 

6 

Convenant 2018-2022 28 van 33 

ßEQ'PWAARTS eurne 



REGIONALE BE.GRIPPENLIJST WONEN 
N Geldig: 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 

Voorwaarden 
• Een gpedkope koopwoning is een waning die in gebruiksldlare ìoestend aan de' koper wordt 

o\f1ergedragen .. Hleronder wordt verstaao: voorzíen van aüe benodig:de linstalla~ies (keuken, sanitair 
en el!ektra, gas, water, eVen 0001) en imïch~ililgen die onmiddellijke be'WOlllingl mogemjk makeill. 

• Voor aUe pñjsklassen gel'dt dat ìn ge\lal van verpñehte amames 'ian 'extra's' bij nieuwbouwwoningen 
tzoais g~arages of parkeerplaatsen) deze kosten meeçerekend worden bij het bedrag d'at de koper 
vom aankoQP van de woning bij de notans moet betaten. 

• Als de verkoper een koopconslructi.e toepast die tot gevolg neert dat een duurdere woning to eh 
onder die prij,sgrens 11311 € 195.000 wordt overqedraqen, mag deze woning fot de sociiale sector 
gerelkelld wordell. 

Bron': .Minis'lerie BZK - MG -circulaire over paramereIs hllurtœsJag, inkomensgrenzen staatssteun, 
-----"'~ooprege1s-e¡.¡-ÏIl/({}me.RSa#!an/(efifke41uUFVemeginfN~n-libeFaiisatiegrens__per-2~fflisterie--B~K-=-~-- 

regel'ing fwvpsubsfdfegrenzen; Metropoolregio Eindhoven 

Ruirnte voor Ruirntewoningen 
Sinds 2000 is de subsidteregelíngl Ruilllte voor Rllimte van de provincie Noord-Bmbarñ van kracht. Deze 
re~líllgl liIeeft als doeil om de ruìm telijke kwaliteit vsn het bURerngeibied te 'Ii'erbeœren. De wo.ningen dje 
wOlden gerealíseerdl in kader van de ~u'mte-vcor-Ruîmœregeling vaDen lJuiten de regionale 
woni gbouwafspraken. 

Scheefheid 
Met scheefJìDeid bedoeíen we de sirualie dial het inkomen lIan de bewolaer niet overeenstemt Illet 
de p..ys van de woning waañn h ii woanl Twee groepen 'scheefwollers' worden ondersclheil!!ern: 
• Dure scheefwoner: liIuisl10uden dat wei tot de (pllmaire) doelgroep behaort, moor dat niet in 

de· Ikemvocrraad woont {zie ool< doelgroep en /(emvoorraad] 
• Goedkope scheefwoner: huishoudell dat niet behoort tot de (primaire) doelgroep, maar dat well 

'in de kemvoorraad wocnt. {zie oo./( doelgroep en .k.emvoorraad] 
Brofl!: Ministerie BZK 

Starter 
• Starter op de wonfngmar/(t hllish ouden dat na verhuiZ'ing vOOlr hel eerst in een zelfstandlge waning 

gaat wanen ein dat geen zelfsbnd'ige wonlng leeg achterlaat. 
• Starter op de koopwoningmarkt huishoudell dat na ve-rhuizing vom hel eem in een zeiltstandige 

kccpwonill1Q gaat wanen en dat ncg ni.et eerder een kocpwoning in zijn 01 haar bezil heeft gehad. 

Woning 
Een zelfsl:a:ndig verblijfsobject met een woonfun&tie. Indien niet aan de eisen van een zelfstandig 
verblijfsolJject met ee.n woonfimclie wcrdt voldaan (bijvoo:rbeeild bij stlildentenkamers of 
instellingsplaatsen) dan word.t gesproken over,cnzelfsbndïg:e woonruimten. [zie oak SAG] 
Bron: Minislerie BZK - wet basisregistraties adressen en gebouwen 

Woningverlater 
Huishoudell dat uit een zel'f.standige wonillg verhuist naaf een niet-zel.f$tandlig.e wcning ,(bij\lOorbeeld 
noor een zorgp~aats,). 
Bron: Ministerie BZK 

Woningwet 2015 
De Woningwet 2015 creëert duidelij~heid cp de woningmarkt door neldere SlPelregeils voor sociale huur. 
De kemta-ak van wcn:ingoorporaties is en blijft zorg.en dat mensen Illet Iren 13ag ¡nkamen geed en 
belaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwafrteit van de sociale huisvesting, beperkt de 
fiJlanClië'le risico's en regelt een passende toewijzing van sociale huul"lwcningern aan de doelgroep. 
Huurdersarg'anisalies, gellleenten, woningcorporaties en l'let Rifk drag ell daar aile aan bij, ieder vanuit 
hun eigen rot De Autoriteit woningoorporaties houdt volkshuisvestetijk en finaneieel toez¡ieht op' de 
sector en kan sane lies o:pleggen. Woningcorpcraties, gemeenren en huurde.rsmganisaties maken 
samen prestatieafspraken over de lokale wooncpgave. 
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METROPOOL 
REGIIONALE BEG,RIPPENLIJST WONEN 

N Geldig: 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 

Een aantal beJangrijke begrippen in het kader van de lNolllingwet 

Daeb 
Woningcorporaties verlenen zoçeheten dìensten van algemeen eeenomisch belang (daeo). Bij elka-ar 
vormen deze (kem)taken het afgebakende gebied va de 'j¡·olkshlllis,vesling. Er kunnen zieh situaties 
voordoen waarbij wOflingcorporaties nlet-daebaetivíteñen blijvelll ooIploor.en. Dergelijke acti v iteìten zijn 
aen vcorwaarden gebonden. 

Passend toew ijzen 
De beilangrijkste doelgroep van woningCOifP'Qratie$ Zijllll hlllísihoudens met een ·nl\,omen beneden de 
€ 36.165. T en mjnsre 801"A, van de vriJkomende soc:íale h uUI'NOini'ngelll moet aan deze huish,oudens 
worden to~ewezen. Daamaast is er mimte om 110% van de lNon Ingen roe re wlJzen aan l'Iuislmaudens 
m et een in!kome n russen €. 36.165 en € 4R349. De testerende 10% sooa le huu rwol'lirl!;l,el'l magen 
woningcorpomlies vrij toewijzen, maar daarbjjl moe ten zij wei voowang' geven san rnensen die door 
bi¡'-",oorbceld fysieke of psy-chlsche bepeJiklngen moeilijk aan vcor hen passende huïsvesting kunnen 
komen, 
Woningcorporaties moçen oak woonzorggebouwen bou'Nen en bellileren, hospíces en blijf-vl1I'n-mij;n 
Ijjrfhuizen en dag~ en nachtopvang voor dak- en thlllisilozen. Dergelijke acti'l1iteiten behoren allemaaì tot 
net aanbíeden van (lijdelijke) wocnruimte. Sociale hUlIllWOlllingen ziin woningen met een hUUJ beneden 
de zogeheten lìberalisatiegre.ns (per 1 januari 2017: € 710,ô8). VOOI een groot deel van de doelgroep is 
dere hUlJrprijs gezien hun inkomen te hoOQ. 
Woningoo'lParaties moeten hun huren daarom meer afstemmen op de in'komensniveaus van de 
dœlgroe¡p. Per 1 j¡¡¡¡rnumi¡ 2016 moclen ze ervoor zOirgen dat aaln Ifm m insle 9S% vanr de huisihou:dens die 
recrnt Ihebben op Imuftoes lag en die zii in dat jsar een 'N01IIÏl'lg toewijzen een huurprijs rekenen tot en met 
de aftoppingsgrens.. De aftoppirng,sgrens is het maXlim umibed'rag waaro'ler de lhuuTtoesllag wenn 
be:rekend: voor een- en twcepersoclIIshu:ishoudens € 592,55, V'OOif rmeelpersoollshuishoudens € 635,05. 

Woningcorporaties verhuren per 1 januan 2016 aa ten minsìe 95% van de hllísilloudens met potentieel 
rectlt op huurtoeslag woningenl met cen huurprijs. tot en met de affoppililgsgrens. Deze verp1ichting gel:dt 
\lOor nieuw te verhuren woningen per jam. De resterende marge van 5% is !bedœldl om 
wanirlgcorporalies cern beperkte ruimte te biedelll om in uitzoncferingssillfiaties roch een (iets) duurdere 
woni 9 te kunnen toewijzen, bjjvoorbceld wanneer niet op 'korte telll1lijn eeo kwallitatief passcrnde wonirng 
met een mcer betaalbare hUlJrprijs bescrhikbaar is. 
Na 2020 moet ten minste 00% van de sociale womngvoorraad worden toegewezen aan huisholJdens 
m et een irnlkomen tot aan d e in~omensgrells vanr € 36.165. Deze in'kOl1llensgrenzen worden 
geirndexeerdl. 

WOlililllgm3rktregio 
De WUlliugwt:l2015 ~uuyt lIat dt:: scha'a11l'3rn cen woningoorpora1ie in overeeostemmlng, Ils met de 
sdhaal van de region al'e worning markl Gezamenlijke ~m eenten kondell voor 1 !LJdi 2016 bjj de mirnister 
een voorstel 'Iocr een woningma:rk1regio jndienen. Ben wooinglll'larKtregio, moet minimaal un twee san 
ellkaar grernzende gemeenten beswan en er moe:ten ten mirnsle 100.000 hu.ishoudens woonadhtig zijn. 
In goed ondenling overteg met de 13 woningcorporaties hebbenl de 21 gemcentelil in Zuidoost-Brabant 
de Min'ister voor Wonen en Rijksdjenst in mei 2016 voorgestekl om de Metropootregi.o Eindhoven aan 
te 'Nijzen als één woningmarktregio. Op 30 augusws 2016 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdlenst 
deze aanvraag goedgekeurd. 

Bron: Minisferie BZK - www.woningwet2015.nJ 

Woonmilìeu 
De omgevingl waarin de woning zjcl1 bevindl 

Wonen met zorg en welzijn 
Onder de moem er 'wonen met zorg en wffizijn' wordt orndlerscheid gemsakt in besc1hermd wonen, 
beschut wonen, verzorgd wonen en geschikt women. Het gaat hiere] gro1endcels om ouderen. 
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HETROPOIOL 
REGIO 
E DHOVEN 

REG,I'ONALE BEGRIPPENLIJST WONEN 
Geldig: 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 

Beschermd W(}nelll 
Het 'bescl1ermd WOIllei/l' ornvat de woon- en verbl1jfsvarmen met 24-uurs nabij,e zarg. Dit betekent dat de 
zarg permanent aanwezig is. Veelal gaat het am vormen van niet-zelfstal1dig wonen in inìramurale 
instellill1gen (ZZP 5-8;, ZZP staat voor zorgzwaartepakket). CXli( versc,hillend!e i(leinschalige ¥Omlen van 
gmeps'Nonen - veel'all in niet-zelfstandige wooneei/lllleden - 'lallen onder het bescnermd wonen. 
KlIeinschalïge woonprojecten voor dementerende ouderen zijR voorbeesden hiervan. De 'overige 
intramuraJe plaatsen' (ZZP 9-101), waartoe bgvoorbeeld revañëatíeeeatra en hospices benoren, zijn 
eveneens tot Illet bes.chermdl wonelll gerekend .. 

Beschut wonen 
----......:¡;n.t het"bes-ctnJt-wonerr-worderrg:erekend-d'e-plaat5enirlïintramura~te1Iing:ell - ~I 

YelZOrgingshuiisplaalsen -len benoeve van personen met een ZZP- indica-tie 1-4. AIls g:evolg van 
'exlJrammalJsering' wordt uitgegaan van een ajname vain de vmag naar bescaut wunen. 

Verzorgd wonen 
Het 'verzorgd wonei/l' heeñ betrekking op de sîtuatie, waarbij een huis!haudei/l in een (ouderen}woning 
ge'brlllik kan maken van de ve.rpleging of verzorgling, vanuit een nabijgelegei/l zorgsœunpunt ('zorg op 
afroep'). 

Ges,chikt wonen 
Tot Illet 'g,esc!hikt 'Wonen' benoren zeifslandrge woning,en, waali'\'aJl d1Lverse lœlnmerken meken dat ze 
meer gesc!hi'kt zgn ¥Oor ouderen en rnensen met beperkingen dan gebruikelijke 'Nol1lingen. H.ie:rbij gaat 
bet cm de als zodanïg aan te duiden ouderenwcningei/l, waarbïj de woningel1 oak onderdeel. uit kurmen 
maken van een comp,Jex FIlet extra dïensten, zoals maaltijd'¡j'erzorgil1g, gemeens.cha:ppeilijke 
recrea1ieruimte etc. ('wonen met diensten'). Ook de (ingl'ijpend) al3l1lg¡epzte woningen en de (overige) 
m.iltredenwoningen vallen onder l1et gescl'likt wanen. [zie oak l'evellsl'oopbes1endïge wo-ningj 

Bron: Bevolkings- en won;ngbeh-oefteprognose provincie Noam-Brov'ant 

Zorgplaats 
Een woonruîmte met zorg., zander eigei/l adres, die deel uitmaakt van een wooneenheîd in een gebou'N 
met één adres. Een zorgplaa1s heeft geen eigern keuken; am re kunnelll kaxen is er eei/l 
gemeens.ctlappeilijke kookvoorziening. Vorgens, de BAG is een zOifg:plaats dus een onzelfstandi:g 
verblijfscbject. 
Deze definilie ,is van belang o'mdal in het Regionaal woning:Douwprog:ramma afsprakei/l slaan over het 
aanl:al nieuwOOlllwwoningen. In de praktijk is het ondersdleîd tuSSei/l een woning en zorgplaats niet aHijd 
eenvoudf.g te maken .. Een (zorg-)woning telt mee als wor'-ng ¡in hel Regiooaal woningbouwprogramma; 
een zorgplaats niet. 
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BlllAGE 4 Kwaliteitseisen nieuwbouw levensloopbestendige, 
zorg- en rolstoelgeschikte woningen en appartementen 

Zorggeschikte sociale huurwoningen worden uitgevoerd volgens de eisen uit het 
Handboek Woonkeur bestaande bouw 2015, certificaat D 'rolstoelgeschikt'. In een woning 
van certificaat D kunnen bewoners als ze een ernstiger fysieke beperking krijgen toch 
blijven wonen. Woonkamer, slaapkamer en badkamer zijn op dezelfde bouwlaag vereist 
en op essentiële plaatsen is in en bij de woning meer ruimte voorzien. Dit betekent dat 
de woning geschikt is voor elke bewoner, ook als deze gebruikt moet maken van een 
loophulpmiddel of van een rolstoel. 
Bovendien worden er door Bergopwaarts een aantal aanvullende voorzieningen getroffen 
(bijvoorbeeld een scootmobielgeschikte berging). Dit alles draagt bij aan de 
levensloopbestendigheid van de woningen. 

Concreet gaat het om: 

Toegankelijkheid: De woning is zowel intern als extern zonder traplopen te bereiken. 

Entree: 
• ruimte voor draaicirkel rolstoel zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde van de 

voordeur 
• Voorzien van tntercom/vìdeofoon (bij appartementen) 
• Brancardlift 
• Deuren zijn licht bedienbaar of elektrisch 

Primaire ruimten: 
• aile primaire ruimten (woon- en kookruimte, hoofdslaapkamer, hoofdbadkamer) zijn 

gelegen op de bouwlaag waar zich de entree van de woning bevindt. 
• Voldoende ruimte in de woonruimte om met gebruik van een rolstoel te zitten 

("matje" van minimaal 3300 * 3000 mm) 
• Voldoende ruimte in de woonruimte om met gebruik van een rolstoel te eten ("matje" 

van minimaal 2500 * 2500 mm) 
• Voldoende ruimte in de kookruimte om met gebruik van een rolstoel te koken 

("matje" van minimaal 2500 * 1800 mm) 
• Hoofdslaapkamer minimaal 2700 * 3900 mm 
• De hoofdbadkamer biedt voldoende ruimte om zorg te kunnen verlenen bij het: 

o Douchen 
o Toiletgebruik 
o Wastafelgebruik 
Hiervoor worden de woonkeur matjes gebruikt. 

Secundaire ruimten: 
• Berging (buiten de woning): voldoende ruimte voor het plaatsen van een scootmobiel 

(en daarnaast een rolstoel zodat overgestapt kan worden),· met daarbij 
oplaadmogelijkheid voor de scootmobiel. 
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