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Leeswijzer 
Daar waar er ‘we’ of ‘partijen’ benoemd staat in deze afspraken worden bedoeld: gemeente Sint 
Anthonis en Mooiland. 
Daar waar er benoemd staat: 

 ‘de gemeente’ wordt bedoeld de gemeente Sint Anthonis 

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

1.1 Overlegstructuur en samenwerking 

1.1.1 Minimaal tweemaal per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente en 
Mooiland over de (uitvoering van) deze prestatieafspraken. In dit overleg bespreken we de 
uitvoering van de afspraken en sturen indien nodig bij. In het voorjaar en in het najaar 
bespreken we de uitvoering van de jaarlijkse prestatieafspraken van het betreffende jaar. En 
in het najaar stellen we ook de jaarlijkse prestatieafspraken voor het komende jaar vast. 

1.1.2 Het bestuurlijk overleg over de (uitvoering van) de prestatieafspraken bereiden we op 
ambtelijk niveau gezamenlijk voor. Hiertoe vindt minstens viermaal per jaar ambtelijk 
overleg plaats.  

1.1.3 We monitoren de uitvoering van de prestatieafspraken continu. De leden van het ambtelijk 
overleg (zoals genoemd in afspraak 1.1.2) zijn hier in eerste instantie mee belast. Als tijdens 
het ambtelijk overleg een knelpunt wordt gesignaleerd, wordt dit knelpunt geagendeerd 
voor het bestuurlijk overleg zoals benoemd in afspraak 1.1.1. 

1.1.4 Er gaat veel goed rond de sociale huisvesting in Sint Anthonis, maar dat wordt niet altijd 
gezien. We communiceren daarom minimaal jaarlijks naar buiten over de resultaten van 
onze afspraken. 

1.1.5 De doelen zoals benoemd in deze afspraken streven we gezamenlijk na. De 
verantwoordelijkheid en inzet van partijen bij de uitvoering hiervan verschilt.  

1.2 Samenwerking bij onderzoek en beleid 

1.2.1 Partijen betrekken elkaar bij beleidsontwikkeling waar dat betrekking heeft op de 
onderwerpen in deze prestatieafspraken. 

1.2.2 Partijen delen met elkaar relevante (landelijke of regionale) onderzoeken, artikelen en 
dergelijke waar deze betrekking hebben op de onderwerpen van deze prestatieafspraken. 

 

Ambitie: 
De gemeente Sint Anthonis en Mooiland willen hun samenwerking op het gebied van de 
sociale huisvesting in Sint Anthonis met deze prestatieafspraken versterken.  
 De regionale woningmarktstrategie en de daarbij behorende lokale bijlage zijn basis voor deze 
lokale prestatieafspraken. 
 
Doelen: 

 Duidelijke afspraken maken over ieders rol en verantwoordelijkheid aan de opgaven in 
de sociale huisvesting en de wijze waarop wij onze samenwerking vorm geven; 

 Samenwerken en kennis delen om zo efficiënt mogelijk tot oplossingen te komen, 
waarbij we op termijn ook tot regionale prestatieafspraken willen komen; 

 De realisatie van onze ambities en doelen zo goed mogelijk volgen en hierover 
verantwoording af te leggen aan de achterban: huurders, bewoners en de 
gemeenteraad. 
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1.3 Looptijd en monitoring van de afspraken 

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

1.3.2 In het bestuurlijk overleg dat plaatsvindt in het voorjaar van 2019 monitoren we de 
uitvoering van deze prestatieafspraken en sturen we op een goede uitvoering hiervan.  

1.3.3 Jaarlijks stelt Mooiland, conform het vereiste in de Woningwet, een activiteitenoverzicht op 
en stuurt dit activiteitenoverzicht voor 1 juli naar het College van B en W van de gemeente 
Sint Anthonis.  

1.3.4 Uitgaande van de werkwijze zoals beschreven bij afspraak 1.3.3 wordt de periode van 1 juli 
tot 15 december 2019 benut om prestatieafspraken voor 2020 op te stellen. Deze worden 
vastgesteld in het bestuurlijk najaarsoverleg.  

 

1.4 Bijzondere omstandigheden 

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

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

1.4.3 Bij een eventueel geschil vindt er eerst ambtelijk overleg plaats om tot een oplossing te 
komen. Als dit ambtelijke overleg niet tot een voor partijen aanvaardbare oplossing leidt, 
vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente, de corporatie(s) en 
huurdersverenigingen. Op het moment dat ook bestuurlijk geen overeenstemming wordt 
gevonden, kunnen partijen een geschil dat de totstandkoming van de jaarafspraken in de 
weg staat conform de Woningwet voorleggen aan de Minister. Een geschillencommissie zal 
oordelen over het geschil, de Minister doet een bindende uitspraak. 
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2 Voldoende sociale huurwoningen 
 

2.1 Omvang van de voorraad huurwoningen in de sociale sector 

Tabel 1: Ontwikkeling woningvoorraad Mooiland 
 

 Mooiland 

Huidige woningvoorraad 737 (peildatum 31-12-2017) 

Sloop 0 

Verkocht in 2018 2 

Nieuwbouw (oplevering 2018/2019) 10 

Herstructurering 0 

Prognose omvang woningvoorraad 745 

 
Kaderafspraken: 

2.1.1 Mooiland en de gemeente spannen zich in om in de periode tot 2026 de ontwikkeling van 20 
tot 40 nieuwe sociale huurwoningen mogelijk te maken. Van deze woningen willen we er 20 
realiseren in de periode tot 2020. Mooiland compenseert in de periode tot 2026 ook de (19) 
woningen die na 1 januari 2016 verkocht zijn en de woningen die in de toekomst nog worden 
verkocht. We blijven de behoefte goed monitoren en stemmen daar de nieuwbouw op af 
zodat de toename aan sociale huurwoningen per saldo tussen de 20 en 40 woningen 
bedraagt. 

2.1.2 We sturen op slaagkansen van woningzoekenden binnen de sociale doelgroep. Als we zien 
dat de slaagkansen afnemen, of de slaagkans van een specifieke doelgroep relatief slecht is, 
sturen we op verbetering van de slaagkans met de verschillende instrumenten die we 
daarvoor hebben, waaronder woonruimteverdeling, tijdelijke huisvesting, nieuwbouw en 
verkoop. 

 

Ambitie: 
Voldoende sociale huurwoningen beschikbaar hebben voor de primaire en secundaire 
doelgroep, zodat dit aansluit op de veranderende woningvraag. 

 
Doelen: 

 Lichte toename van de omvang van de sociale huurvoorraad: 20-40 woningen in de 
periode tot 2026. Dit volstaat voor de beperkte groei van het aantal huishoudens die 
voorzien wordt in prognoses.  

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

 Mensen moeten zo veel mogelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen. 

 Realiseren van een kwalitatieve opgave om het aanbod en de behoefte op elkaar aan 
te laten sluiten. 

 Voldoende alternatieven beschikbaar hebben op de woningmarkt voor lage 
middeninkomens. 
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2.1.3 Mooiland stelt jaarlijks een gezamenlijke monitor op, waarin in ieder geval de slaagkansen 
van de doelgroep zijn opgenomen, evenals de ontwikkeling van de voorraad, van het aantal 
huishoudens en de doelgroep. Extra aandachtspunt is de beschikbaarheid van woningen in 
de kleine kernen. 

2.1.4 De gemeente zet zich in om binnen haar woningbouwprogramma (en via het planologisch 
instrumentarium) te sturen op voldoende alternatieve woningen op de woningmarkt voor 
onder andere lage middeninkomens, zoals vrije sector huurwoningen en betaalbare 
koopwoningen. 

 
Acties 2019: 

2.1.5 De uitkomst van de monitor (2.1.3) bespreekt Mooiland in de werkgroep en het gezamenlijk 
bestuurlijk overleg. Deze monitor benutten we om (beter) te sturen op de beschikbaarheid 
van woningen voor verschillende (sub)doelgroepen binnen de primaire en secundaire 
doelgroep. 

2.2 Nieuwbouw  
 
Kaderafspraken: 

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

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

2.2.3 Per nieuwbouwproject bepalen we welk instrumentarium we inzetten om bij te sturen op de 
slaagkansen. Bijvoorbeeld om doorstroming te bevorderen, doelgroepen voorrang te geven 
of het realiseren van tijdelijke huisvesting, zoals tiny houses.  

2.2.4 We leggen vast op welke plekken we minimaal 20 nieuwbouwwoningen tot 2020 realiseren, 
wanneer en met welk programma.  
 

Tabel 2. Woningbouwprojecten 

Projectnaam 

Plaats 

Aantal en woningtype 

Huurprijs-
categorieën Fase Verwachte oplevering 

(prijspeil 2018) 

Op de Beek 
 

Sint Anthonis 10 levensloopgeschikte woningen Max. 607,46 Ontwerp- / realisatiefase 2019 

Oelbroeck Sint Anthonis 10 tot 15 gestapelde woningen Max. 607,46 Initiatieffase 2020/2021 

De Roting Wanroij 8 tot 10 levensloopgeschikte woningen Max. 607,46 Ontwerpfase 2020 

Blauwstraat Oploo Onbekend Max. 607,46 Initiatieffase 2020/2021 
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2.3 Onttrekken van woningen aan de voorraad (verkoop, sloop en liberalisatie) 
 
Kaderafspraken: 

2.3.1 Mooiland stopt in principe tijdelijk met de verkoop van individuele sociale huurwoningen. Dit 
om de huidige druk op de woningmarkt op te vangen. Mooiland heeft geen financiële 
redenen om huurwoningen te verkopen, maar wil op termijn niet passende producten 
afstoten en daar geschiktere woningen voor terug bouwen. 

2.4 Woonruimteverdeling 
 
kaderafspraken: 

2.4.1 Mooiland wijst 80% van de vrijgekomen woning toe op basis van inschrijftijd en 20% via 
loting. Woningen die Mooiland op deze manier niet kan verhuren, biedt Mooiland aan via 
‘direct te huur’. 

2.4.2 Naast de reguliere woonruimteverdeling wijst Mooiland ook woningen toe aan mensen in 
bijzondere situaties, zoals mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking een 
aangepaste woning nodig hebben, mensen die door herstructurering hun eigen woning 
moeten verlaten of verblijfsgerechtigden. 

2.4.3 Mooiland wijst minimaal 80% toe aan de primaire en secundaire doelgroep (inkomen 
maximaal € 38.035, prijspeil 2019). En maximaal 10% van het woningaanbod aan lage 
middeninkomens (inkomen tot € 42.436, prijspeil 2019). Huishoudens met een inkomen 
vanaf € 42.436 komen bij Mooiland in principe niet in aanmerking voor een sociale 
huurwoning, tenzij er sprake is van een zeer bijzondere én urgente woningvraag, 
bijvoorbeeld van herstructureringskandidaten en mensen met een zware zorgindicatie die 
naar een aangepaste zorgwoning willen verhuizen. 
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3 Betaalbaarheid 
 

3.1 Huurbeleid 
 
Kaderafspraken: 

3.1.1 Mooiland is er voor de primaire en secundaire doelgroep (inkomens tot en met € 38.035, 
prijspeil 2019) en lage middeninkomens (inkomens van € 38.035 tot en met € 42.436, 
prijspeil 2019). 

3.1.2 Mooiland streeft ernaar om, voor nu en de toekomst, 80% van de woningportefeuille 
toegankelijk te houden voor de primaire doelgroep (huurtoeslaggerechtigden). Van deze 80% 
houdt Mooiland minimaal 68% onder de eerste aftoppingsgrens (€ 607,46), minimaal 10% 
onder de tweede aftoppingsgrens (€ 651,03) en maximaal 15% tussen de tweede 
aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens (€ 720,42). 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de huurwoningen op basis van de actuele 
huren en nieuwe streefhuren (peildatum: 28-06-2018): 

 
Tabel 3: Verdeling woningvoorraad Mooiland naar huurprijs 

 
Huurprijs en betaalbaarheid Gemeente Sint Anthonis (In totaal 737 

eenheden) 

Categorieën passendheidstoets prijspeil 
2018 (2019) 

Actuele huur  
per 01-07-‘18 

Streefhuur 
per 01-07-‘18 

Streefhuur 
kernwerkgebied 
(Excl. Den Bosch) 

t/m 417,34 (t/m 424,44) 15,5% 13,2% 8% 

417,35 t/m 597,30 (424,45 t/m 607,46) 66,4% 62,8% 63% 

597,31 t/m 640,14 (607,47 t/m 651,03) 10,5% 10,1% 13% 

640,15 t/m 710,68 (651,04 t/m 720,42) 5,7% 13,7% 15% 

>710,69 (>720,43) 1,9% 0,3% 1% 

Ambitie: Voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep.  
 
Doelen: 

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

 Betaalbare woningen houden we zoveel mogelijk beschikbaar voor de primaire en 
secundaire doelgroep (inkomensafhankelijke huurverhoging is legitiem). 
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3.1.3 Mooiland benut de mogelijkheden binnen de geldende wet- en regelgeving om 
middeninkomens te bedienen. Mooiland wijst maximaal 10% van het jaarlijks woningaanbod 
toe aan lage middeninkomens. Huishoudens met een inkomen vanaf €42.436 (prijspeil 2019) 
komen bij Mooiland in principe niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, tenzij er 
sprake is van een zeer bijzondere én urgente woningvraag, bijvoorbeeld van 
herstructureringskandidaten en mensen met een zware zorgindicatie die naar een 
aangepaste zorgwoning willen verhuizen. 

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

3.2 Voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen om financiële redenen 
 
Kaderafspraken: 

3.2.1 De gemeente heeft algemeen beleid en voorzieningen voor mensen met een minimum 
inkomen. Waaronder kosten voor culturele, sportieve of educatieve activiteiten, 
schoolkosten voor kinderen in het voorgezet onderwijs, eigen bijdrage voor WMO 
voorzieningen, deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering en kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen. 

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

3.2.3 Mooiland en de gemeente Sint Anthonis continueren de samenwerking met de gemeenten 
Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert betreffende schuldhulpverlening bij 
huurachterstand zoals vastgelegd in 2013 in een samenwerkingsovereenkomst. 

3.2.4 Mooiland zet in op begeleiding van huurders in het kader van het laatste kans beleid. Daarbij 
vindt er regelmatig overleg plaats met het dorpsteam en/of gemeente. Het laatste kans 
beleid is gericht op: 

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

 Problematische huurders, die een ultieme kans geboden wordt om uitzetting te voorkomen 
via een zogenaamd ‘laatste kans contract’ (zittende huurders). 
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4 Kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad 
 

4.1 Verduurzaming bestaande huurvoorraad en nieuwbouw 
 
Kaderafspraken: 

4.1.1 De gemeente heeft een routekaart ‘CO2-neutraal in 2035’. Ook Mooiland heeft de ‘Aedes 
routekaart CO2-neutraal 2050’ om inzicht te geven in de lange termijn strategie, en een 
overzicht van de mix aan maatregelen die daarvoor nodig is. We zijn er ons van bewust dat 
we dit niet alleen kunnen en zetten ons gezamenlijk (eventueel ook met derden zoals 
energieleveranciers) in om deze ambities te halen. 

4.1.2 Mooiland richt zich op het bereiken van de doelstellingen uit de ‘Aedes routekaart’. Daarbij is 
een doelmatige investering in het bereiken van basiskwaliteit (zie 4.2.3) belangrijker dan 
sturen op energielabels. Waar mogelijk verbetert Mooiland tegelijkertijd ook de 
toegankelijkheid van de woning. In de uitvoer geeft Mooiland prioriteit aan de slechtste 
woningen binnen de totale woningvoorraad.  

4.1.3 De ambitie van Mooiland op het gebied van duurzaamheid heeft ook effecten op de 
woonlasten voor onze huurders. Mooiland brengt zonder huurverhoging de cv-installatie op 
orde en brengt isolatie, ventilatie en zonnepanelen aan (basiskwaliteit).  

4.1.4 Bij nieuwbouw en herstructurering (sloop/nieuwbouw) realiseert Mooiland bijna energie 
neutrale woningen (BENG). Mooiland verkent daar waar mogelijk de realisatie van nul op de 
meter woningen. 

4.1.5 Mooiland onderzoekt bij renovatie of de volgende maatregelen mogelijk zijn en past deze 
waar mogelijk toe: aardgasloze woningen of aardgasloos koken, klimaatadaptatie, 
circulariteit, afkoppelen HWA’s (hemelwaterafvoer) en biodiversiteit. 

  

Ambitie: 
De gemeente wil in 2035 een energie neutrale gemeente zijn. Mooiland zet zich hier ook 
maximaal voor in. O.a. door het verduurzamen van de sociale huurvoorraad (waarbij Mooiland 
wel rekening houdt met de betaalbaarheid van woningen).  
 
Doelen: 

 Mooiland brengt alle sociale huurwoningen naar minimaal label B in 2026. Maar richt 
zich steeds meer op het bereiken van de doelstellingen uit de Aedes routekaart CO2-
neutraal 2050. 

 Realiseren van bijna energie neutrale woningen (BENG) bij nieuwbouw. 

 Komen tot logische maatregelen voor verduurzaming, door samen te werken bij het 
uitvoeren van beide routekaarten. 
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Acties 2019: 

4.1.6 In 2019 voert Mooiland geen verduurzamingsmaatregelen uit (zie investeringsprogramma 
2019-2020). Relatief gezien staat het woningbezit er goed bij. Vanaf 2021 start Mooiland met 
de realisatie van haar verduurzamingsopgave in de gemeente Sint Anthonis. 

 
Tabel 4: Investeringsprogramma 2019-2020 Mooiland 
Verduurzamingsopgave tot 2026 in de gemeente Sint Anthonis 438 woningen 

Investerings- en uitvoeringsprogramma  

Programma plaats Straat 2019 2020 

Plaatsen lift SINT 
ANTHONIS 

Alexandriestraat, Athanasiusstraat, 
Makariospad 

Voorbereiding Oplevering 

4.1.7 De gemeente zet in 2019 een financiële stimuleringsmaatregel in voor verduurzaming.  

4.1.8 Mooiland en de gemeente bezien met behulp van concrete plannen of zij initiatieven op 
elkaar kunnen laten aansluiten. 

4.2 Overige acties verduurzaming, bewustwording en communicatie 
 
Kaderafspraken: 

4.2.1 Mooiland deelt de ervaringen die zij opdoet met duurzaamheidsinstrumenten met de 
gemeente Sint Anthonis. 

4.2.2 Mooiland sluit zich (meer) aan bij het traject ‘Klimaatbestendig Land van Cuijk’, waarbij op 
allerlei terreinen wordt geïnvesteerd aan het klimaatbestendig maken van het Land van 
Cuijk. Het streven is om een nieuwe intentieverklaring mede te ondertekenen. De gemeente 
Sint Anthonis en Mooiland kijken samen hoe zij dit concreet invullen, waarbij Mooiland zich 
focust op die zaken die de kerntaken (en aanverwante zaken) raken. 
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5 Sociale opgaven: wonen met zorg en welzijn en leefbaarheid 
 

5.1 Samenwerking rond wonen, zorg en welzijn 
 
Kaderafspraken: 

5.1.1 De gemeente en Mooiland werken samen bij het vroegtijdig signaleren en aanpakken van 
sociale problemen bij huurders. Mooiland benut hiervoor de verschillende 
contactmomenten. Deze samenwerking vindt o.a. plaats via onderstaande netwerken. 

Naam netwerk Soort netwerk / thema’s Overige partners 

Zorgmijdersoverleg Casuïstiek bespreken van zorgwekkende 
situaties waarbij geen hulpverlenende 
instanties in beeld zijn. Afstemmen 
welke organisatie(s) zich ermee gaat 
‘bemoeien’ en op welke manier. 

Bemoeizorg GGZ, Bemoeizorg Novadic-
Kentron, RMC/Sociom, Politie, 
gemeente Sint Anthonis. 

Dorpsteam 
gemeente Sint 
Anthonis  
 

Leefbaarheid, participatie, casussen 
probleemsituaties. 

Sociom, jongerenwerk, coördinator 
Wonen Welzijn Zorg, maatschappelijk 
werk, Stichting Mee, 
wijkverpleegkundige. 
Op afroep: gemeente (WMO), GGZ en 
Mooiland. 

Buurtbemiddeling 
 

Aantallen aanmeldingen, evaluatie en 
(soms) casuïstiek. 

Sociom (coördinator), 
vertegenwoordiging vrijwilligers en 
meldende instantie (bijv. politie of 
maatschappelijk werk). 

5.1.2 Mooiland wil zichtbaar aanwezig zijn in wijken en buurten. De Wijkconsulent, Heidi van 
Druenen, is de spin in het web en gaat duurzame relatie met huurders en maatschappelijke 
partners aan. 

 

Ambitie: 

 We zetten ons ervoor in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen, ook als zij zorg of ondersteuning nodig hebben.  

 De woonomgeving is schoon, heel en veilig. 
 
Doelen: 

 Het mogelijk maken om bestaande woningen aan te passen voor mensen met een 
zorgbehoefte. Of zorgen dat zij binnen afzienbare tijd kunnen verhuizen naar een 
geschikte woning. 

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

 Behouden van de goede leefbaarheid in de dorpen en wijken en benutten van de eigen 
kracht van bewoners daarbij. 

 Gezamenlijke lokale visie op wonen en zorg (op basis van de regionale 
woningmarktstrategie) 
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5.2 Levensloopbestendig wonen 
 
Kaderafspraken: 

5.2.1 Binnen de gemeente Sint Anthonis is een ruim aanbod aan levensloopbestendige sociale 
huurwoningen. We verwachten dat de omvang van deze voorraad levensloopbestendige 
woningen voldoende is om de opgave in de toekomst op te vangen. 

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

5.2.3 Mooiland en gemeente vinden het belangrijk dat bewoners zo lang mogelijk in hun eigen 
woning kunnen blijven; vanwege het sociale netwerk dat is opgebouwd. Zo biedt Mooiland 
gratis ‘pluspunten’ aan (aanpassingen in de woning zoals verhoogd toilet, drempels 
verwijderen, aanbrengen handgrepen e.d.) om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. 

 
Actie 2019: 

5.2.4 We onderzoeken of het huidige WMO beleid voldoende handvatten biedt voor bewoners om 
in de eigen woning te kunnen blijven. Indien noodzakelijk maken we concrete werkafspraken 
over rollen, budgetten en procedures gericht op aanvraag en realisatie van 
woningaanpassingen, voorzieningen en de woonruimteverdeling bij de mutatie van een 
WMO-woning. 

5.2.5 We onderzoeken instrumenten om doorstroming van senioren uit een eengezinswoning te 
bevorderen. 
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5.3 Huisvesten specifieke doelgroepen 
 
Kaderafspraken: 

5.3.1 De extramuralisering - de uitstroom vanuit instellingen, begeleid wonen en maatschappelijke 
opvang – vormt een grote huisvestigingsopgave. De gemeente neemt het initiatief om samen 
met Mooiland, zorg- en welzijnsorganisaties inzicht te krijgen in de woonopgaven en –vragen 
van verschillende doelgroepen in relatie tot het huidige aanbod, met de regionale 
woningmarktstrategie als vertrekpunt.  

5.3.2 In het werkgebied van Mooiland in Noordoost Brabant, worden maximaal 20 woningen 
toegewezen aan mensen die in het laatste traject zitten van begeleid zelfstandig wonen. 
Deze mensen stromen door vanuit een woning die een zorgpartij van Mooiland huurt naar 
een eigen zelfstandige woning. Voor minimaal 1 jaar is nog een indicatie van kracht waardoor 
betreffende bewoner nog begeleiding ontvangt. 

5.3.3 Binnen de gemeente worden diverse woningen verhuurd aan mensen die begeleiding krijgen 
vanuit welzijns- of zorgaanbieders. Deze woningen zijn niet specifiek gelabeld voor bepaalde 
doelgroepen. 

5.3.4 Mooiland voert de taakstelling van de gemeente voor huisvesten van vergunninghouders uit. 
Mooiland zet een voorrangsregeling voor de plaatsing van vergunninghouders in. 

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

 
Acties 2019: 

5.3.6 De gemeente neemt initiatief om op basis van het inzicht in de vraag en het aanbod (zie 
5.3.1) een gezamenlijke planningsopgave voor Wonen met Zorg te maken. 

5.3.7 De gemeente ondersteunt het zorgcollectief om zorgaanbod in Wanroij te houden. Zij neemt 
initiatief om tot een brede aanpak in het behoud van locatie De Lookant te komen. In die 
aanpak maken we duidelijk wie welke rol kan spelen. 

5.4 Leefbaarheid en participatie 
 
Kaderafspraak: 

5.4.1 De gemeente en Mooiland hebben een actieve rol in de signalering van ondermijning. 
Daarnaast past de gemeente de Wet Damocles toe waarbij een drugspand 6 maanden 
gesloten blijft. 

5.4.2 De gemeente en Mooiland blijven inzetten op leefbaarheid. Belangrijkste opgave zien we in 
het activeren van bewoners. We bevorderen de activering van bewoners, ieder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid. We hebben hiervoor budget beschikbaar. Voor goede 
leefbaarheidsinitiatieven passend binnen de wettelijke mogelijkheden, staan wij altijd open. 
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5.4.3 Mooiland maakt geen lange termijn plannen, maar zet instrumenten probleem- en vraag 
gestuurd in. Daarbij borgen we een redelijke spreiding van financiële middelen over het hele 
werkgebied. Enkele instrumenten die Mooiland jaarlijks inzet: 

 
Actie 2019: 

5.4.4 Het is de gezamenlijke ambitie om in 2019 een lokale huurdersbelangenvereniging te 
vormen. Huurdersvertegenwoordiging, in de vorm van formele participatie, ontbreekt. 
Mooiland zet acties uit om leden te werven voor medezeggenschap en/of een 
huurdersorganisatie: 

 Benaderen geïnteresseerde huurders (uit STEM onderzoek) 

 Organiseren bijeenkomst om leden te werven 

 Begeleiden van nieuwe leden 
 

Buurtbemiddeling Inzet van getrainde vrijwilligers bij overlastsituaties. 

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

Ambulante 
woonbegeleiding 

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

Woonopvang (Stationsweg) Bieden van een tijdelijke huisvestingssituatie met professionele begeleiding in acute 
woon- of samenlevingssituaties. Deze woonopvang is gesitueerd in de gemeente 
Boxmeer maar toegankelijk voor alle huurders uit onze woningmarktregio; 
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6 Akkoordverklaring 
 
 
Aldus overeengekomen op 13 december 2018 te Sint Anthonis 
 

 
 

 

 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Sint Anthonis 

Wouter Bollen, wethouder Volkshuisvesting en Wonen 

 

Namens Stichting Mooiland 
Elly Pansier, Directeur Wonen 

 

Namens Huurders Koepel Grave 
Marion Scholten, penningmeester 
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BIJLAGE 
 
Bijlage 1: Begrippen en definities 
 

Begrip Prijspeil 1/1/2019 Toelichting 

Basishuur: 

 huishoudens jonger dan 65 jaar 

 oudere alleenstaanden 

 oudere meerpersoonshuishoudens 

 

€ 228,62 

€ 226,80 

€ 224,99 

De huur die huurtoeslagontvangers 

minimaal zelf moeten betalen 

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

kwaliteitskortingsgrens, dan krijgt de 

toeslagontvanger het hele bedrag tussen 

de persoonlijke basishuur en de feitelijke 

huur vergoed. 

Aftoppingsgrens:  

 1-2 persoonshuishoudens 

 3 en meer persoonshuishoudens 

 

€ 607,46 

€ 651,03 

Het deel van de huur waarboven geen of 

nog maar weinig huurtoeslag wordt 

verstrekt 

Liberalisatiegrens € 720,42 De grens voor de maximale huurprijs van 

sociale huurwoningen zoals vastgesteld 

door het Ministerie van BZK 

Sociale huurwoning  Een woning die bij aanvang van het 

huurcontract een huurprijs had onder de 

toen geldende liberalisatiegrens  

Sociale huurvoorraad  Het totaal van alle sociale huurwoningen 

Primaire doelgroep: 

 éénpersoonshuishouden <65 jaar 

 éénpersoonshuishoudens ≥ 65 jaar 

 meerpersoonshuishoudens < 65 jaar 

 meerpersoonshuishoudens ≥ 65 jaar 

Inkomensgrenzen:  

€ 22.700 

€ 22.675 

€ 30.825 

€ 30.800 

Huishoudens met een belastbaar 

jaarinkomen en vermogen onder de grens 

waarop men in aanmerking komt voor 

huurtoeslag 

Secundaire doelgroep  Huishoudens die niet tot de primaire 

doelgroep behoren met een belastbaar 

jaarinkomen tot € 38.035. 

Doelgroep van beleid  De primaire plus de secundaire doelgroep 

Lage middeninkomens € 38.035 - € 42.436 Huishoudens met een inkomen net boven 

de grens voor de secundaire doelgroep die 

wel nog in aanmerking kunnen komen voor 

een sociale huurwoning 
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Begrip / afkorting Definitie 

Aedes Belangenvereniging van woningcorporaties  

DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang. Dit zijn diensten die 

woningcorporaties kunnen aanbieden binnen hun kerntaak. Dit komt in 

feite overeen met niet-commerciële diensten. 

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

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

efficiënt. 

Levensloopbestendige 

woning 

Een woning waarbij de belangrijkste ruimtes zich op dezelfde verdieping 

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

ruimte voor het voortbewegen met een rollator. 

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

saldo nul zijn of lager 

Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Woningwet Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting zoals vastgesteld 

in de Eerste Kamer d.d. 17 maart 2015 en in werking tredend per 1 juli 2015 

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

energie, gas, water en gemeentelijke en waterschapslasten 
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Bijlage 2: Overzicht woningen met label 60-plus en seniorenplus 
 
Plaats Straatnaam Label: 60+ Label: 

Seniorenplus 

OPLOO Rondsel 1 t/m 25, Kamrad 4 6 15   

SINT ANTHONIS Kolonel Silvertoplaan 10 t/m 24 8   

SINT ANTHONIS 

Alexandrstraat 19-55, Athanasiusstraat 13-23, 

Makariospad 1-12   36 

WANROIJ 
Lindenlaan 27-33, Groenhoeven 8-29, Zichtstraat 5-
15, Ploegweg 1-27, Egstraat 14 31   

WANROIJ 

Groenhoeven 16-18A, Herselstraat 16-18, De Roting 

3-7, De Elzen 1-1 33   

WANROIJ Ploegweg 2 t/m 50, Koningslinde 6 t/m 20 32   

WESTERBEEK 
Wibrordsstraat 1-15, Stevensstraat 67-73G, 
Beekstraat 42-44A, van Haandelstraat 22   
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