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Algemeen
In 2021 hebben gemeente Geertruidenberg en Thuisvester een woningbehoefte onderzoek
uit laten voeren en de conclusies met elkaar gedeeld. Deze worden meegenomen in het
Programma Wonen van de gemeente en de portefeuillestrategie van Thuisvester. In
werksessies benoemen gemeente Geertruidenberg en Thuisvester concrete acties met als
doel voldoende en betaalbare woningen passend voor elke doelgroep.

1

Liberalisatie en verkoop

Actiehouder

1.1

Thuisvester staat ervoor open om, afhankelijk van de lokale behoefte, een
rol te spelen bij de huisvesting van huishoudens met een middeninkomen.
Door de verhoging van de DAEB-inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens per 1 januari 2022 naar EUR 44.196,-- (prijspeil 2021), krijgen
gezinnen met een middeninkomen een betere toegang tot het gereguleerde
huursegment. Daarnaast heeft Thuisvester wettelijke ruimte om 7,5% van
haar sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen
boven de grens. In 2022 wijzen de gemeente en Thuisvester een
nieuwbouwproject aan waar we die doelgroep ontwikkelen. Partijen
bespreken of de lokale situatie vraagt om aanvullende maatregelen, zoals
extra 7,5% vrije toewijzingsruimte, liberalisatie van sociale huurwoningen,
verkoop onder voorwaarden of meer nieuwbouw voor middeninkomens.

Huurdersvereniging,
gemeente en
Thuisvester

1.2

Als onderdeel van de herijking van de portefeuillestrategie werkt
Thuisvester in 2022 een visie uit voor de niet DAEB-woningen (dure huur) in
Geertruidenberg en legt deze voor aan gemeente en huurdersvereniging.

Thuisvester

1,3

Gemeente Geertruidenberg en Thuisvester zien beide mogelijkheden voor
de ontwikkeling van sociale koopwoningen. Bij elke nieuwbouwlocatie wordt
onderzocht of het sociale koop kan worden opgenomen in het programma.

Gemeente en
Thuisvester

1.4

Om voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te houden, ligt de
verkoopdoelstelling op 5 woningen per jaar. Op de woningen zit een antispeculatiebeding van 2 jaar en een zelfbewoningsplicht.

Thuisvester
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2

Nieuwbouw en aankoop

Actiehouder

2.1

Thuisvester bouwt de komende jaren de onderstaande nieuwe woningen.
Bij het project Omschoorweg onderzoeken gemeente Geertruidenberg en
Thuisvester de mogelijkheden om meer woningen te realiseren en ook met
een permanent karakter. Bij het project Kloosterhoeve is er nog een
voorbehoud, dit betreft een nieuw project, waar de gemeente nog een
standpunt in gaat nemen.

Thuisvester

Project

Mondriaanstraat

investering in €

plaats

oplevering

1.082.451

Raamsdonksveer

2023

3.535.509

Raamsdonksveer

2022

13.571.543

Raamsdonksveer

2024

3.712.909

Raamsdonksveer

2024

1.070.231

Raamsdonk

2024

Geertruidenberg

2024

4 eengezinswoningen

Omschoorweg
15 tijdelijke woningen

Hooge Veer
voorkeur 50 appartementen

Kloosterhoeve
zorgappartementen

Raadhuisstraat
eengezinswoningen

Zoutmanstraat

15.429.618

30 eengezinsw / 27 app
Totaal 142

38.402.260

2.2

Thuisvester heeft weinig grondposities voor eventuele toekomstige
nieuwbouwplannen. Thuisvester ziet mogelijkheden in het herstructureren
van bestaande locaties (sloop gevolgd door nieuwbouw) en in aansluiting bij
andere projectontwikkelaars met locaties, waar naast commerciële ook een
sociale woningen gebouwd dienen te worden. Gemeente Geertruidenberg
ziet in Raamsdonksveer mogelijkheden voor sociale huur op de locaties
Achter de Hoeven en Theresiakwartier. Thuisvester wil graag betrokken
worden bij de mogelijke ontwikkeling van deze locaties.

Gemeente en
Thuisvester

2.3

Gemeente Geertruidenberg herijkt in 2022 het parkeerbeleid. Thuisvester
ondervindt dat de huidige parkeernorm van sociale huurwoningen voor
sommige doelgroepen te hoog is en ziet graag dat hiermee rekening wordt
gehouden in het bijgestelde beleid.

Gemeente en
Thuisvester

3

Betaalbaarheid en bereikbaarheid

Actiehouder

3.1

Gemeente Geertruidenberg stelt in 2022 haar Programma Wonen vast,
rekening houdend met de uitkomsten van het woningbehoefte-onderzoek.
Thuisvester heeft de uitkomsten van het onderzoek betrokken bij de
uitwerking van de portefeuillestrategie (op gemeente-, wijk- en kernniveau).
Doel is om ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen beschikbaar
te kunnen stellen voor onze doelgroep.

Gemeente en
Thuisvester
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Gemeente Geertruidenberg, huurdersvereniging Geertruidenberg en
Thuisvester zijn allen intensief betrokken bij de sociale huurmarkt in
gemeente Geertruidenberg:
 Gemeente Geertruidenberg wenst voldoende kansen voor
woningzoekenden met binding met de gemeente.
 Huurdersvereniging Geertruidenberg ziet graag een sterke toename van
het aanbod van sociale huurwoningen gezien de grote vraag.
 Thuisvester ziet momenteel een grote vraag naar sociale huurwoningen
en wenst de woningvoorraad vanuit beschikbaarheid voor haar doelgroep
iets te laten toenemen.

Huurdersvereniging,
gemeente en
Thuisvester

In 2022 worden de bij 3,2 t/m 3,5 genoemde acties onderling op elkaar
afgestemd en uitgevoerd.
3.2

Gemeente Geertruidenberg stelt per 1 februari 2022 een
huisvestingsverordening in. Dit tijdelijke instrument wordt ingezet om
woningzoekenden uit gemeente Geertruidenberg gedurende 4 jaar een
grotere kans op een sociale huurwoning te bieden. Gemeente en
Thuisvester benoemen op grond van het woningbehoefte-onderzoek de
doelgroepen die te maken hebben met een kleine slaagkans op een sociale
huurwoning.

Gemeente

3.3

Huurdersvereniging Geertruidenberg ziet graag de nieuwbouwproductie
toenemen en gemeente Geertruidenberg en Thuisvester maken in dat
verband een overzicht van kansrijke locaties voor nieuwbouw of verbouw
van kantoorpanden.

Gemeente en
Thuisvester

3.4

Thuisvester spant zich binnen de wettelijke toewijzingskaders in om
verhuringen aan bewoners uit de gemeente of met binding met de gemeente
te bevorderen.
Samen met gemeente en huurdersvereniging worden hiervoor acties
uitgedacht en uitgevoerd. In 2022 zijn dat in ieder geval de volgende acties:
 uitbreiding doorstroomurgentie voor oudere bewoners;
 tijdig informeren van lokale woningzoekenden over nieuwbouwwoningen;
 toepassen andere manieren om woningen te verhuren zoals loting.

Thuisvester

3.5

Om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen te vergroten, onderzoekt
Thuisvester in 2021 de mogelijkheid tot woningdeling en het splitsen van
woningen. In 2022 wordt hier een pilot voor uitgerold. Denk o.a. aan Onder
de Pannen of Friends-contracten. De gemeente denkt hierin graag mee.
Daarnaast gaat Thuisvester het aantal voor jongeren en jongvolwassenen
(t/m 29 jaar) gelabelde woningen verhogen tot het niveau waarop deze
doelgroepen een vergelijkbare slaagkans hebben met andere
woningzoekenden.

Thuisvester

3.6

Thuisvester start een pilot waarin voorrang wordt verleend aan huurders die
5 jaar of langer in een woning van Thuisvester wonen. Hierdoor gaat het
aantal verhuisbewegingen omhoog en kunnen meer mensen passend
wonen.

Thuisvester

3.7

Thuisvester blijft in 2022 woningen verhuren tegen een betaalbare huurprijs
en hanteert daarbij een percentage van 72,5% van de maximale huur.
Bovendien toppen we waar nodig woningen af op de aftoppingsgrens zodat

Thuisvester
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deze woningen beschikbaar blijven voor huishoudens met huurtoeslag
(onder voorbehoud van de portefeuille strategie).

4

Huisvesting van specifieke doelgroepen

Actiehouder

4.1

Het huisvestingsplatform beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Breda en omgeving, bestaande uit woningbouwcorporaties, gemeenten,
zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen heeft nieuwe afspraken gemaakt
over de doorstroom van mensen vanuit deze zorgvormen. Gemeente
Geertruidenberg en Thuisvester onderschrijven het programma Thuis in de
Wijk en stellen in samenwerking jaarlijks 7 woningen ter beschikking.

Gemeente en
Thuisvester

4.2

Het huisvesten van statushouders verloopt goed in gemeente
Geertruidenberg. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen de gemeente
en Thuisvester. Dit zetten we voort. Wel is er blijvend aandacht nodig voor
de begeleiding van statushouders. Gemeente Geertruidenberg en
Thuisvester zoeken elkaar op als de opgave meer toeneemt dan voorzien,
en zoeken naar passende oplossingen.

Gemeente en
Thuisvester

4.3

Thuisvester ziet in al haar gemeenten een kleine groep mensen die eigenlijk
niet in de reguliere wijk kunnen wonen. In 2022 gaat Thuisvester graag het
gesprek aan met gemeente Geertruidenberg om deze groep passender te
huisvesten.

Gemeente en
Thuisvester

4.4

De woonzorgvisie van gemeente Geertruidenberg wordt in 2022 herijkt en
wordt onderdeel van het Programma Wonen. In 2022 zoeken de gemeente
en Thuisvester naar minimaal 2 projecten die hieraan kunnen worden
gekoppeld.

Gemeente en
Thuisvester

5

Kwaliteit en duurzaamheid

Actiehouder

5.1

De huurwoningen van Thuisvester hebben gemiddeld een energielabel B. In
de kern Geertruidenberg heeft Thuisvester relatief veel woningen die nog
niet erg duurzaam zijn (WSG-bezit). In 2021 zijn we begonnen met het
inhalen van deze achterstand. In 2022 gaan we daar mee door. In 2022
worden de onderstaande complexen energetisch verbeterd. Het gaat om
286 woningen met. Thuisvester gebruikt extra huurinkomsten uit de
inkomensafhankelijk huurverhoging voor de energetische investering in de
onderstaande complexen.

Thuisvester

Aantal / straat / plaats

Investering in €

 30 woningen
Van de Waal-, De Lanoy-, van Nuyssenburgstraat
Geertruidenberg
 11 woningen
Baljuwstraat, Heemraadsingel
Raamsdonk
 14 woningen
Dokter Lipshof, Parklaan
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750.000

275.000

350.000

Raamsdonksveer
 16 woningen
Berliozstraat, Ravelstraat
Raamsdonksveer
 139 woningen
Baksweer, Breetweerlaan, Loddersweer,
Gijsselssweer, Burg. Krijgsmangeerde
Raamsdonksveer
 6 woningen
Gangboord, De Roef
Raamsdonksveer
 48 woningen
Fort Nassau
Geertruidenberg
 22 woningen
Pieter van Ijpelaarstraat, Ambrosius Rozendaelstraat
Geertruidenberg
Totaal 286

400.000

3,475.000

150.000

3.237.000

1.320.000

9.957.000

5.2

De gemeente zet zich in om de woon- en leefomgeving aan te passen aan
klimaatverandering. Slim omgaan met hitte, droogte en
(hemel)waterproblematiek in nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw
is daarom nodig. Thuisvester heeft ten aanzien van klimaatadaptatie voor
2022 budget gereserveerd voor pilotprojecten. Daarnaast houdt Thuisvester
hiermee rekening in haar projecten, mits financieel haalbaar. Ook voldoet de
nieuwbouw van Thuisvester aan de BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw)
eisen.

Gemeente en
Thuisvester

5.3

Thuisvester brengt haar aanbod van woningen dat geschikt is voor senioren
(met en zonder fysieke beperking) nauwkeurig in beeld. Vanuit het
woningbehoefte onderzoek is de vraag naar voor senioren geschikte
woningen in beeld gebracht. Mocht er een tekort aan seniorenwoningen zijn
dan maakt Thuisvester een plan van aanpak om op het tekort te anticiperen.

Thuisvester

5.4

Thuisvester voert gesprekken met de oudere bewoners van de woningen die
energetisch worden verbeterd. Aan deze senioren vragen we of de woning
voldoet aan de wensen of dat er nog aanpassingen in het kader van langer
zelfstandig wonen nodig zijn. Deze aanpak noemen we de dubbele
duurzaamheid. In 2022 wordt bekeken of de consulenten van Ons huis ons
thuis (zie ook 6.3) en de woonconsulenten van Thuisvester samen deze
gesprekken kunnen voeren.

Thuisvester

5.5

Thuisvester houdt de gemeente op de hoogte van haar plannen met
betrekking tot het energetisch verbeteren van woningen in de gemeente. Dit
zodat naar synergie kan worden gezocht met eigenaren van koopwoningen
die willen verduurzamen. De gemeente kan hierbij wijzen op de hiervoor
beschikbare leningen. Daarnaast helpt deze informatie de gemeente om
eventuele vragen van burgers te beantwoorden.

Gemeente en
Thuisvester

5.6

Gemeente Geertruidenberg stelt eind 2021 haar transitievisie warmte vast.
Gemeente Geertruidenberg en Thuisvester maken in 2022 samen een plan
van aanpak voor de vertaling van de visie in een uitvoeringsprogramma.

Gemeente en
Thuisvester

Prestatieafspraken Geertruidenberg

6

5.7

Gemeente Geertruidenberg en Thuisvester maken in 2022 in afstemming
met huurders samen een plan van aanpak om hen te stimuleren hun tuinen
te ‘vergroenen’.

Gemeente en
Thuisvester

6

Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Actiehouder

6.1

Gemeente Geertruidenberg zet zich in om tijdig maatschappelijk werk aan te
bieden aan bewoners die dat nodig hebben. Gemeente Geertruidenberg en
Thuisvester maken in 2022 werkafspraken met als doel om huurders met
een hulpvraag snel het juiste zorgaanbod te kunnen bieden.

Gemeente en
Thuisvester

6.2

In 2021 ondertekenden gemeente Geertruidenberg en Thuisvester het
WMO-convenant. In 2022 vertalen we de afspraken in duidelijke
werkprocessen tussen beide organisaties. De onderliggende lijst waarin de
woningen gecategoriseerd zijn wordt gedurende het jaar waar nodig
aangepast.

Gemeente en
Thuisvester

6.3

Bij een positieve evaluatie in 2021 blijft Thuisvester in 2022 deelnemen aan
het project “Ons huis, ons thuis”, zowel inhoudelijk, organisatorisch als
financieel. Doel van dit samenwerkingsverband (gemeente, Surplus en
Thuisvester) is om het langer zelfstandig wonen te bevorderen.

Gemeente en
Thuisvester

6.4

Thuisvester wenst indien nodig kleinschalige infrastructuur in de directe
nabijheid van (nieuw gebouwde) woningen te realiseren (ook op
(toekomstig) eigendom van de gemeente). Hierbij valt te denken aan
parkeerplaatsen, verlichting, paden, riolering etc. ten behoeve van de
woningen. Bij de ontwikkeling van een locatie, leidt de invulling van het
openbaar gebied soms tot problemen. Doel is om met de invulling van het
openbaar gebied de leefomgeving en leefbaarheid te vergroten. Thuisvester
kan vanuit de woningwet alleen dan openbaar gebied realiseren, als hiervan
melding is gemaakt in de prestatieafspraken. De inrichting van het openbare
gebied blijft een primaire taak van de gemeente.

Gemeente en
Thuisvester

6.5

In 2022 wordt in de Schoutenlaan een tuinenproject opgestart met als doel
blijvend een oplossing te bieden voor het onderhoud van de grote tuinen bij
de woningen. We zetten hierbij in op een vernieuwende vorm van
participatie.

Thuisvester

6.6

Gemeente Geertruidenberg heeft in 2021 een inventarisatie gemaakt van
snippergronden. Het gaat hierbij bijv. om gronden die in eigendom zijn van
de gemeente en in gebruik van huurders van Thuisvester. Ook komt het voor
dat percelen niet goed ingemeten zijn door het kadaster. In 2022 werken
gemeente Geertruidenberg en Thuisvester samen en lossen het probleem
met de snippergronden op.

Gemeente en
Thuisvester

6.7

Huurdersvereniging Geertruidenberg voert in 2022 met een projectteam
gesprekken met huurders en vraagt hen hun mening over hun woning en
woonomgeving. De conclusies worden gedeeld met gemeente
Geertruidenberg en Thuisvester.

Huurdersvereniging
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6.8

Gemeente en Thuisvester monitoren de behoefte aan woonwagens en
standplaatsen. Dit doen we onder andere door gesprekken te voeren met de
huidige woonwagenbewoners.

Gemeente en
Thuisvester

6.9

Thuisvester verzorgt in 2022 presentaties over de werking van Klik voor
Wonen in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer.

Thuisvester

Deze prestatieafspraken 2022 zijn overeengekomen te Geertruidenberg op …
Gemeente Geertruidenberg
K.J.A.H. van Oort
Wethouder Wonen
Huurdersvereniging Geertruidenberg
H.C. van Ham
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Thuisvester
P.J.L. Hobbelen
Directeur-bestuurder
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