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Bijlage 1 : Regionale prestatieafspraken 2018-31/122020  



 

2 
 

 



 

3 
  



 

4 
 

 



 

5 
 

 



 

6 
 

 



 

7 
 

 



 

8 
 

 



 

9 
 

 



 

10 
 



 

11 
 



 

12 
 

BIJLAGE 2  Definities, begrippen en regels  

grenzen per1-1-2019 

 
Regels voor toewijzing naar inkomen 
Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 720,42) toewijzen aan hun doelgroep, mensen met een inkomen 
tot € 42.436. 
De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden  
€  38.035 (“Europagrens”: prijspeil 2019). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan deze doelgroep toewijzen. 
 
Daarnaast mogen corporaties tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan de middeninkomens. Dit zijn huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 
42.436 (prijspeil 2019). 
Deze 10% kan echter ook worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 38.035 
 
Regels voor toewijzing van de 10% vrije ruimte 
Maximaal 10% van de vrijkomende woningen kunnen woningcorporaties “vrij” toewijzen, zolang de woningcorporatie voldoet aan bovenstaande eisen (de 80 en 90 % regels). 
Als woningcorporaties deze 10% toewijzingsruimte niet voor de doelgroep met een inkomen tot € 42.436 gebruiken, maar voor andere woningzoekenden moeten zij een aantal 
huishoudens voorrang geven. 
Om te beginnen zijn dit de huishoudens waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat zij voorrang krijgen. De gemeente moet dit dan wel hebben vastgelegd in een 
huisvestingsverordening. 
Daarna is er nog een groep die voorrang krijgt. Dit zijn: 

- huishoudens met problemen rond gezondheid, veiligheid, sociale factoren, overmacht of calamiteiten; 
- huishoudens die (met toestemming van de corporatie) woningen met elkaar ruilen 
- medehuurders die (met toestemming van de corporatie) huurder worden 

 
Passend toewijzen  
Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die recht hebben op huurtoeslag. Deze inkomensgroep wordt de primaire 
doelgroep genoemd. Deze huishoudens moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftoppingsgrens die voor hen geldt.  
Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit is een woning met een rekenhuur onder de 
aftoppingsgrens. 
Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit € 607,46 (dit wordt de eerste aftoppingsgrens genoemd).  
Voor drie- en meerpersoonshuishoudens is dit € 651,03 (dit wordt de tweede aftoppingsgrens genoemd). Deze bedragen gelden in 2019. 
De passendheidsnorm geldt voor huishoudens met een inkomen dat valt binnen de maximuminkomensgrenzen van de huurtoeslag. Die grenzen zijn in 2019: 

- € 22.700 voor eenpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd; 
- € 22.675 voor eenpersoonshuishoudens boven de pensioengerechtigde leeftijd; 
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- € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd.  
- € 30.800 voor meerpersoonshuishouden boven de pensioengerechtigde leeftijd 

 
Secundaire doelgroep: De inkomensgroep met een inkomen hoger dan de primaire doelgroep maar onder de Europagrens wordt de secundaire doelgroep genoemd.  
 
Middeninkomens: Dit zijn huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436 (prijspeil 2019). 
 
Woningwaarderingsysteem 
De maximale toegestane huurprijs van sociale huurwoningen is gebaseerd op een puntensysteem: het woningwaarderingsysteem. In het woningwaarderingsysteem worden 
aan alle elementen van de woning punten toegekend. Met name de oppervlakte van de woning, maar ook een duurzaam energielabel, leveren veel punten op waardoor de 
huurprijs die hiervan wordt afgeleid stijgt. kwaliteitsniveau.  
 
Diensten van Algemeen Economisch Belang: DAEB en niet-DAEB 
Woningcorporaties dienen zich sinds de invoering van de Woningwet in 2015 te concentreren op hun kerntaken. Hun kerntaak is het bouwen, verhuren en beheren van sociale 
huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. Daarnaast houden ze zich in beperkte mate bezig met maatschappelijk vastgoed en leefbaarheidstaken. Deze kerntaken 
zijn in de Woningwet omschreven als Diensten Van Algemeen Economisch Belang (DAEB) betreffende sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke 
diensten voor leefbaarheid. Overige taken noemen we niet-DAEB, waarop een ook een ander financieringsregime van toepassing is. 
 
Stimuleringsregelingen particulier woningbezit 
Gemeenten hanteren regelingen om particulieren te stimuleren hun woning te verbeteren, zoals de stimuleringslening van de gemeente Moerdijk. Meer informatie over de 
stimuleringsregeling van de gemeente Moerdijk via www.moerdijk.nl/stimuleringslening  De gemeente Halderberge kent alleen de starterslening  
 
Participatie 
Participatie betekent meedoen. Met deze term wordt vaak bedoeld het werken aan de betrokkenheid van inwoners bij (overheids)beleid, of in het algemeen de samenwerking 
tussen inwoners onderling of inwoners met gemeente(n) en anderen instanties.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie. 
Burgerparticipatie houdt in dat bewoners een aandeel hebben in het beleid van de overheid, dus het initiatief ligt bij de overheid. Participatie kan plaatsvinden in verschillende 
fasen van het beleidsproces, van de voorbereiding, via uitvoering tot en met de evaluatie van de uitvoering. Het participatieniveau kan ook verschillen. Bij zelf doen, oftewel 
maatschappelijk initiatief, nemen inwoners (of samenwerkingsverbanden) zelf het heft in handen om een maatschappelijk doel na te streven. De overheid sluit hierop aan. Dit 
wordt ook wel overheidsparticipatie genoemd.  
 
Kwetsbare doelgroepen  
Kwetsbare doelgroepen zijn doelgroepen die niet zelf kunnen voorzien in hun woonwens. Dit zijn doelgroepen die om diverse redenen (extra) aandacht behoeven, zoals 
statushouders, arbeidsmigranten, lage inkomensgroepen, middeninkomens, en de meer kwetsbare doelgroepen zoals mensen met bijvoorbeeld een beperking en/of 

http://www.moerdijk.nl/stimuleringslening


 

14 
 

psychische problemen (waaronder de categorie jongeren van 18 tot 23 jaar). Partijen leggen in de eerste plaats de focus op de ondersteuning van deze kwetsbare 
doelgroepen, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vangnetfunctie. 
 
OGGZ-team 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: alle activiteiten op het terrein van geestelijke volksgezondheid die niet op basis van een vrijwillige, individuele hulpvraag worden 
uitgevoerd; het basisaanbod van de OGGZ bestaat onder meer uit crisisopvang, bemoeizorg, preventie en psychosociale hulpverlening bij rampen. 
 
Beschermd wonen 
Het ‘beschermd wonen’ omvat de woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg. Dit betekent dat de zorg permanent aanwezig is. Veelal gaat het om vormen van niet-
zelfstandig wonen in intramurale instellingen (ZZP 5-8; ZZP staat voor zorgzwaartepakket). Ook verschillende kleinschalige vormen van groepswonen – veelal in niet-
zelfstandige wooneenheden – vallen onder het beschermd wonen. Kleinschalige woonprojecten voor dementerende ouderen zijn voorbeelden hiervan. De 'overige intramurale 
plaatsen' (ZZP 9-10), waartoe bijvoorbeeld revalidatiecentra en hospices behoren, zijn eveneens tot het beschermd wonen gerekend. 
 
Beschut wonen 
Tot het 'beschut wonen' worden gerekend de plaatsen in intramurale instellingen - veelal verzorgingshuisplaatsen - ten behoeve van personen met een ZZP- indicatie 1-4.  
 
Geschikt wonen 
Tot het ‘geschikt wonen’ behoren zelfstandige woningen, waarvan diverse kenmerken maken dat ze meer geschikt zijn voor ouderen en mensen met beperkingen dan 
reguliere woningen. Er wordt onderscheid gemaakt in drie woningtypen (informatie hierover is ontleend aan het WoON2015): 

 Geclusterde ouderenwoningen 
Woningen die deel uitmaken van een complex of een groep van woningen, speciaal bestemd voor ouderen. Hiertoe behoren o.a. woon-zorgcomplexen, aanleunwoningen en 
serviceflats. Het totaal aantal geclusterde ouderenwoningen per gemeente is (mede) bepaald op basis van de BAG, de ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’. 

 Aangepaste (ouderen)woningen 
Een woning is een aangepaste woning als er ten behoeve van personen met een handicap of lichamelijke beperking speciale voorzieningen zijn aangebracht in de woning of 
als de woning daarvoor bouwkundig is aangepast. Hierbij kan het gaan om een traplift, hellingbaan, aan- of uitbouw, maar ook om kleinere aanpassingen. 

 Levensloopbestendige woning 
Is een woning die zodanig wordt gebouwd/ verbouwd dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Het gaat bijvoorbeeld om 
aanpassingen in de woning op het gebied van de toegankelijkheid, mobiliteit of veiligheid. De levensloopbestendigheid kan ook worden bereikt door het hanteren van de 
woningeisen conform WoonKeur. 
 
WoonKeur 
WoonKeur is een inspectiecertificaat dat een bepaalde woningkwaliteit waarborgt. Een woning die wordt gebouwd of verbouwd conform de woningeisen van Woonkeur 
(basispakket A&B) is een woning die een bepaald niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezit. Een Woonkeurwoning is 
levensloopbestendig. Meer informatie over WoonKeur via http://www.woonkeur-skw.nl/woonkeur-nieuwbouw-woningen.html 
 

http://www.woonkeur-skw.nl/woonkeur-nieuwbouw-woningen.html
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Nultredenwoningen 
Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de 
woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en ten minste 1 slaapkamer zonder traplopen te bereiken zijn. 
 
Nul-op-de-Meter woning 
Een woning die evenveel (of meer) energie opwekt als deze nodig heeft voor het huis en het huishouden. Dat kan door een upgrade van de woning met onder meer 
gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking. 
 
PKVW  
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Meer informatie 
over PKVW via www.politiekeurmerk.nl. 
 
WSW 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting. Als ‘hoeder van de borg’ draagt WSW bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting 
door objectief risicomanagement. WSW zorgt ervoor dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dat 
doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van corporaties. Meer informatie over het WSW via www.wsw.nl. 
 
Convenant Duurzaam Bouwen 
De gemeenten in West-Brabant hebben in 2014 het Convenant Duurzaam Bouwen ondertekend. In het convenant zijn ambities vastgelegd, op het gebied van energie, milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Meer informatie over het convenant via http://www.west-brabant.eu/projecten/archief/convenant-duurzaam-bouwen-west-
brabant/3433 
  

http://www.politiekeurmerk.nl/
http://www.wsw.nl/
http://www.west-brabant.eu/projecten/archief/convenant-duurzaam-bouwen-west-brabant/3433
http://www.west-brabant.eu/projecten/archief/convenant-duurzaam-bouwen-west-brabant/3433
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BIJLAGE 3 Overzicht huurwoningen per kern (Peildatum 01-12-2018) 
  
            

Aantal van 
Huurklasse 

Gemeente 
Halderberge           

 BOSSCHENHOOFD HOEVEN 
OUD 

GASTEL OUDENBOSCH STAMPERSGAT       

< 597 201 534 451 1684 136       

597 - 640 27 36 58 155 22       

640 - 711 17 31 47 156 13       

> 711   7 3 17 67        

Eindtotaal 252 604 573 2062 171       

            

Inclusief WSG            
Gekeken naar 
huidige netto 
huur, niet naar 
DAEB of 
nDAEB           
 
 
           

Aantal van 
Huurklasse Gemeente Moerdijk          

 FIJNAART HEIJNINGEN KLUNDERT MOERDIJK NOORDHOEK STANDDAARBUITEN 
WILLEMSTAD 
NB HELWIJK ZEVENBERGEN LANGEWEG 

ZEVENBERGSCHEN 
HOEK 

< 597 651 63 662 66 30 159 211 171 1160 38 102 

597 - 640 50 1 75 2 18 20 17 7 165 6 16 

640 - 711 34  64 2 6 24 17 5 151 7 5 

> 711 11  32  1  6 0 47   
Eindtotaal 746 64 833 70 55 203 251 183 1523 51 123 

            

            
Inclusief WSG 
Gekeken naar 
huidige netto 
huur, niet naar 
DAEB of 
nDAEB            
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Bijlage 4 Verkoop, sloop, nieuwbouw  
 

De aantallen zijn een inschatting omdat deze afhankelijk zijn van welke woningen muteren / welke huidige huurders willen 
kopen. 
 
 
 
Halderberge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkoop Sloop Nieuwbouw

Totaal 2018-2028 Jaar 2019 Totaal 2018-2028 Jaar 2019 Totaal 2018-2028 Jaar 2019 (oplevering)

DAEB Halderberge -114 27,50% -14 -16 -16 92 12

nDAEB Halderberge -13 3,10% -2 0 0 0 0

Totaal D + nDAEB 127 -16 -16 -16 92 12

Nieuwbouw oplevering 2019:

Bosschenhoofd fase 3 12 (Halderberge)
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Moerdijk 
 

 
 
 
 
 
  
  

Verkoop Sloop Nieuwbouw

Totaal 2018-2028 Jaar 2019 Totaal 2018-2028 Jaar 2019 Totaal 2018-2028 Jaar 2019 (oplevering)

DAEB

Moerdijk -211 51,00% -25 -9 0 160 16

nDAEB

Moerdijk -21 5,10% -3 0 0 0 0

Totaal D + nDAEB -232 -28 -9 160 16

Nieuwbouw oplevering 2019:

Bosselaar Zuid deelgebied 2a 16 (Moerdijk)
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Bijlage 5 Projectmatig onderhoud start 2019 
 

 


