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Inleiding

Vertrekpunt voor het maken van prestatieafspraken zijn de ‘Raamovereenkomsten 2020-2022’ en de jaaraf

spraken 2022 die voor het Land van Cuijk gemaakt zijn. Hierin zijn de afspraken, die per fusiegemeente

Boxmeer, Cuijk, c5rave, Miii en Sint Hubert en Sint Anthonis gemaakt zijn vanaf 2020 opgenomen. Samen

met het beleid van de corporaties, de accentwijzigingen en afspraken uit het coilegeakkoord en de belangen

van de huurders (ingebracht door de huurdersorganisaties) ontstaat een goed beeld voor de jaarschijf 2023.

Deze raamovereenkomst en prestatieafspraken richten zich op vijf thema’s:

• Samenwerking

• Beschikbaarheid sociale huurwoningen

• Betaalbaarheid

• Duurzaamheid van de sociale huurvoorraad

• Sociale opgave

In de prestatieafspraken benoemen we binnen de bovengenoemde 5 thema’s de activiteiten die we in 2023

ondernemen om deze ambities te realiseren. We spelen actief in op wijzigingen in het Rijksbeleid en de te

maken afspraken in het kader van de Woondeai met de provincie. Wanneer dit meer kansen biedt of het on

mogelijk maakt de afgesproken prestaties te realiseren, gaan we hierover met elkaar in gesprek. Met Mooi-

land, Wonen Vierlingsbeek, de gemeente Land van Cuijk en de huurdersorganisaties bekijken we hoe de

nieuwe prestatieafspraken voor de komende jaren vorm moeten krijgen, mede aan de hand van de in 2023

te ontwikkelen Woonvisie, huisvestingsverordening en doeigroepenbeleid voor het Land van Cuijk.

Partijen dienen de ruimte te krijgen om nieuwe accenten te leggen en gaan hierover met elkaar in gesprek

als het onderwerpen uit deze prestatieafspraken betreft.

Wat zeker blijft is de intensieve en goede samenwerking met de bereidheid om de opgaven en ambities te

realiseren op basis van gedeelde inzichten. We hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking ook de

komende jaren binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk succesvol kan worden.
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Samenvatting

De afspraken uit 2022 worden in 2023 grotendeels voortgezet en op een aantal punten na evaluatie bijge

steld.

De belangrijkste (nieuwe) afspraken zijn in 5 speerpunten vertaald.

1. In 2023 bouwen we 150 woningen en tot 2030 nemen we 1200 woningen in de planning op

De grootste bijstelling betreft de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. De opgave is bijgesteld van

220-310 woningen naar 1200 woningen in 2030. Deze bijstelling wordt ondersteund door het woningbe

hoefteonderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van Mooiland en past naadloos in het nieuwe Rijksbeleid,

waarbij in iedere gemeente een aandeel van 3Q% sociale huur wordt nagestreefd. Onderdeel van deze

opgave blijft een voortdurende gezamenlijke zoektocht naar geschikte locaties.

2. We bouwen voor alle doelgroepen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar doelgroep, nadere invulling voor de komende jaren vindt

plaats aan de hand van de op te stellen woonvisie.

3. Met flex woningen zorgen we voor huisvesting voor 100 personen

De woningcorporaties en de gemeente gaan actief op zoek naar flexlocaties voor ca. 100 bewoners. In

2023 plaatsen Mooiland alvast 30 en Wonen Vierlingsbeek 4 flexwoningen.

4. We zorgen voor voldoende woningen voor de WMO doelgroep

Maximaal 20% van het totaal aantal verhuurde sociale huurwoningen wordt bemiddeld aan kwetsbare

doelgroepen, waarbij voor de WMO doelgroep voldoende woningen beschikbaar worden gehouden.

5. Versnellen het plaatsen van zonnepanelen

In het kader van de duurzaamheid en het beperken van de energiearmoedeval maken woningcorporaties

het mogelijk versneld zonnepanelen te plaatsen. Ook worden woningen met slechte labels E,F,G ver

sneld verbeterd. Een uitvoeringsplan hiervoor wordt in 2023 opgesteld en er wordt gestart met de uit

voering. Mooiland verbetert ook D Labels.

5



1. Samenwerking

Onze ambitie:

We werken samen in een partnerschap. Bij een partnerschap is er sprake van wederzijdse inspanning, ver

trouwen en aanspreekbaarheid. Dat houdt ook in dat we ons kwetsbaar durven op te stellen en bepaalde

marges van onzekerheid aanvaarden.

Het samenwerken in een partnerschap betekent dat wij:

• Transparant en open zijn naar elkaar toe, ook over ieders mogelijkheden qua menskracht en financiële

middelen rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden;

• Het gemeenschappelijk doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen organisatie toewerken

naar het bereiken van dit gemeenschappelijke doel;

• Elkaars positie en elkaars inbreng in het partnerschap respecteren;

• In een vroegtijdig stadium informatie met elkaar delen die betrekking heeft op de onderzoeken en/of on

derwerpen in deze prestatieafspraken. Daarbij zorgen de woningcorporaties en gemeente dat de huur

dersorganisaties ook tijdig geïnformeerd worden;

• Elkaar aanspreken op het moment dat er knelpunten in de uitvoering van deze prestatieafspraken of in de

samenwerking optreden;

• Elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken.
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2. Beschikbaarheid sociale huurwoningen

Onze ambitie:

We bieden voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep. Daarbij willen we recht doen aan de woon-

vraag van bijzondere doelgroepen zonder daarbij de kans van reguliere woningzoekenden te verminderen.

Dit bereiken we o.a. door de huidige woningvoorraad uit te breiden*.

Daarnaast stopt Mooiland in principe tijdelijk met de verkoop van huurwoningen. Uitzondering vormen vrij

komende woningen die geen passend product binnen de portefeuille zijn. In voorkomende gevallen infor

meert Mooiland de gemeente hierover. Wonen Vierlingsbeek verkoopt gemiddeld 1 woning per jaar. Ten

slotte sturen we op vraagdruk van verschillende doelgroepen. Gelet op de druk op de woningmarkt zetten

partijen ook in op flexwonen en het tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen voor wonen.

*Gebaseerd op de huishoudensprognoses 2030-2040

De sociale woningvoorraad uitbreiden betekent dat:

• Mooiland de woningvoorraad tot en met 2030 uit wil breiden met 1120 reguliere woningen en met 150

flexwoningen tot en met 2028;

• Wonen Vierlingsbeek de woningvoorraad tot en met 2030 uit wil breiden met 80 reguliere woningen en

met 12 flexwoningen tot en met 2028;

• Wonen Vierlingsbeek open staat voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in de kleine kernen in

Boxmeer. De corporaties bespreken dit met elkaar.

• Marktpartijen met Wonen Vierlingsbeek in gesprek gaan om te kijken of er sociale huurwoningen in de

plannen opgenomen kunnen worden in kernen waar Wonen Vierlingsbeek bezit heeft;

• De gemeente en de corporaties zich inspannen om de realisatie van sociale huurwoningen mogelijk te ma

ken. Bijvoorbeeld door het leveren van de benodigde personele capaciteit voor het begeleiden van plannen

en het voeren van de noodzakelijke procedures;

• De gemeente de bouw van sociale huurwoningen bevordert door eigen grondposities te verkopen tegen

een sociale kavelprijs en voorwaarden te stellen aan marktpartijen.

• De gemeente samen met de corporaties en ontwikkelaars op zoek gaat naar locaties voor sociale woning

bouw.

Sturen op vraagdruk van woningzoekenden betekent dat:

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zich houden aan de wettelijke kaders rondom passend toewijzen;

• We streven naar een goede balans in de verdeling van woningen. Naast de reguliere woonruimteverdeling

wijzen Mooiland en Wonen Vierlingsbeek ook woningen toe aan mensen in bijzondere situaties. Om maat

werk te kunnen toepassen maken corporaties gebruik van een vrije toewijzingsruimte van l5%. We hou

den daarbij aandacht voor de doelgroep;

• We de ontwikkeling van de vraagdruk blijven monitoren en, als daar aanleiding voor is, acties afspreken;

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek instrumenten inzetten om slaagkansen van bepaalde doelgroepen te

verbeteren en/of doorstroming te bevorderen. Bijvoorbeeld door inzet van voorrang-labels voor jongeren

tot 23 jaar, 60-plus of met een indicatie Volledig Pakket Thuis.
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3. Betaalbaarheid

Onze ambitie:

We houden sociale huurwoningen betaalbaar. We zijn er ons van bewust dat betaalbaarheid niet alleen uit

de huurlasten bestaat. Daarom pakken we onze verantwoordelijkheid om de woonlasten niet of gering te

laten stijgen. We voeren versneld duurzaamheidsmaatregelen door om de energiearmoedeval te beperken.

We willen voorkomen dat betalingsachterstanden ontstaan.

Focus prestatieafspraken:

Deze afspraken gaan vooral over huishoudens met een bescheiden inkomen. Het gaat hierbij om huishou

dens met een inkomen tot € 40.500 per jaar (prijspeil 2023). Vanuit het aanbodperspectief gaat het in deze

prestatieafspraken voornamelijk om woningen van Mooiland en Wonen Vierlingsbeek met een huurprijs tot

de liberalisatiegrens (€ 808,06, prijspeil 2023). Deze woningen passen qua prijs bij de doelgroep.

Huurwoningen betaalbaar houden betekent dat:

• Mooiland minimaal 8O% van de woningvoorraad beschikhaar houdt voor woningzoekenden met recht op

huurtoeslag (primaire doelgroep). Mooiland wijst in deze huurklasse ook toe aan de secundaire doelgroep;

• Wonen Vierlingsbeek minimaal 80% van de woningvoorraad beschikbaar houdt voor woningzoekenden

met recht op huurtoeslag (primaire doelgroep)

• Mooiland in sommige gevallen woningen van DAEB naar niet-DALB overbrengt. Mooiland doet dit alleen

als dit wenselijk is binnen de opbouw van huren binnen een wijk of dorp en niet in strijd is met haar alge

mene doelstelling. Mooiland informeert haar partners hierover. Uitgangspunt blijft dat de voorraad voor de

doelgroep per saldo niet afneemt;

• De corporaties stellen de jaarlijkse huuraanpassing vast in overleg met de huurorganisaties binnen de ka

ders die de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening daarvoor stelt.

Woonlasten betaalbaar houden betekent dat:

• De gemeente een algemeen beleid en voorzieningen heeft voor mensen met een minimuminkomen. Dit

houdt onder andere in: kwijtschelden gemeentelijke belastingen, eigen bijdrage WMO-voorzieningen,

deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering.

Betalingsachterstanden voorkomen betekent dat:

• We de samenwerking binnen het Land van Cuijk continueren rondom schuldhulpverlening bij huurachter

stand (samenwerkingsovereenkomst 2013);

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek een actief beleid voeren om huurachterstanden te voorkomen;

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek een laatste-kans-contract hebben waarbij wordt ingezet op begeleiding

van problematische huurders om uitzetting te voorkomen of mensen die hun woning zijn uitgezet en (op

nieuw) een woning gaan huren.

Begrippen

• DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang
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4. Duurzaamheid van de woningvoorraad

Onze ambitie:

We streven naar een woningvoorraad die in 2050 energieneutraal en circulair is. Dit doen Mooiland en Wo

nen Vierlingsbeek door het realiseren van of het verbeteren van woningen naar energiezuinige en duurzame

woningen (bestaand en nieuw) in een klimaatbestendige woonomgeving.

Het bereiken van een energie neutrale en circulaire woningvoorraad betekent dat:

De gemeente Land van Cuijk in 2030 klimaatbestendig wil zijn;

We in de komende jaren gezamenlijk invulling gaan geven aan het in 2021 ondertekende Duurzaamheids

akkoord;

• Mooiland gemiddeld energielabel A in 2030 van haar woningvoorraad nastreeft. Hiervoor sluit Mooiland

aan bij het natuurlijke moment van onderhoud, verbetering van ‘slechte labels’ en reductie van CO2-uit-

stoot via een mix van onderhoud- en investeringsprogramma’s; Mooiland zet extra in op versnelling van

verbetering van label E, F en G en versnelling aanleg zonnepanelen.

• Wonen Vierlingsbeek gemiddeld energielabel A in 2030 van haar woningvoorraad nastreeft. Hiervoor sluit

Wonen Vierlingsbeek aan bij het natuurlijke moment van onderhoud, bij mutatie indien het label lager is

dan A, verbetering van ‘slechte labels’ en reductie van C02-uitstoot via mix van onderhoud- en investe

ringsprogramma’s. Wonen Vierlingsbeek zet daarmee extra in op versnelling van de woningen met een

label lager dan A en op versnelling van de aanleg van zonnepanelen.

Begrippen

• Energieneutraal: alle energie (elektriciteit en warmte) die wordt verbruikt in de woning wordt via de woning/perceel

duurzaam opgewekt, dan wel ingekocht uit duurzame bronnen.

• Klimaatbestendig: woningen en leefomgeving zijn, zoveel als redelijk haalbaar, bestand tegen ‘extreme’ gevolgen van

klimaatverandering, zoals hevige neerslag en periodes van hitte(stress).

• Circulair: alle producten/materialen zijn 100% remontabel, up-cyclebaar of composteerbaar

• Biodiversiteit: een verscheidenheid aan leven (stimuleren flora en fauna)
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5. Sociale opgave

Onze ambitie:

De corporaties waarborgen dat mensen met een behoefte aan zorg en/of ondersteuning in de wijk kunnen

blijven wonen. Dit doen ze onder andere door het bieden van woningen die aansluiten bij de behoefte van

bewoners, voorzieningen en (in)formele steunstructuren. De corporaties huisvesten specifieke doelgroepen

en anticiperen op de extramuralisering. Hierbij wordt ingezet op het voorkomen van onnodige instroom en

wachtlijsten bij de uitstroom uit beschermde woonvormen, of andere specialistische voorzieningen samen

met zorg- en maatschappelijke opvang-partners. Ook is een leefbare woonomgeving, waar mensen respect-

vol met elkaar en de woonomgeving omgaan, belangrijk. De verantwoordelijkheid voor het bestrijden van

woonoverlast, onrechtmatig bewonen en illegale activiteiten wordt door de corporaties samen met de ge

meente, huurders en onze relevante maatschappelijke partners gedeeld.

Het bieden van de juiste woningen, voorzieningen en (in)formele steunstructuren betekent dat:

• We samen werken aan bewustwording onder bewoners rondom ouder worden. Zo kunnen mensen zich

voorbereiden op hun toekomstige woonvraag;

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek meer levensloopbestendige en/of nultreden woningen in hun woning

voorraad willen hebben. Daarom bouwen we vooral dit type woningen;

• We het mogelijk maken om bestaande woningen aan te passen. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van

het WMO-beleid. Mooiland en Wonen Vierlingsbeek bieden gratis een Oppluspakket aan waarmee huurders

langer zelfstandig kunnen wonen.

Het huisvesten van specifieke doelgroepen betekent dat:

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek vergunninghouders voorrang geven om de taakstelling van de gemeente

te realiseren. De gemeente werkt met de welzijnspartners aan een goede start van deze mensen in hun

nieuwe woonomgeving.

• Vanaf 2022 werkt Mooiland met een regionaal urgentieplus-aanvraagproces voor uitstroom maatschappe

lijke opvang (MC) en beschermd wonen (BW).

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek stellen maximaal 20% van hun vrijkomende woningen beschikbaar

voor (kwetsbare) voorrangsgroepen (mcl. statushouders). Bij dreigende overschrijding van deze 2O%

grens, gaan Mooiland en Wonen Vierlingsbeek met de gemeente in gesprek over mogelijke alternatieven.

• Mooiland geeft invulling aan de ‘Pilot Wonen, Zorg en Welzijn in Boxmeer’ samen met zorgpartijen. Hier

voor heeft Mooiland sinds 2020 vijf tijdelijke units (tiny houses) voor een periode van maximaal 10 jaar

beschikbaar gesteld;

• Mooiland en Wonen Vierlingsbeek staan open voor initiatieven van beschermde woonvormen. Hierbij

wordt zoveel mogelijk gekeken naar doelmatige en duurzame inzetbaarheid van het vastgoed.

Verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare woonomgeving betekent dat:

• We samen werken aan het vroegtijdig signaleren en aanpakken van (sociale) problemen en ondermijning.

De gemeente voert hierbij de regie.

• We hierin samenwerken met partners zoals Sociom, Politie, GGZ Oost-Brabant, GGD HvB en Pantein. Deze

samenwerking leggen we vast in een convenant ‘gegevens-deling’. In ieder geval op casusniveau met ge

noemde partijen waarbij de gemeente als regievoerder optreedt.

• We een belangrijke opgave zien in het activeren van bewoners. We stimuleren ontmoeting waardoor de

betrokkenheid van bewoners met hun eigen omgeving wordt vergroot;

• We geen lange termijnplannen maken, maar instrumenten probleem- en vraag gestuurd inzetten. Bijvoor

beeld Buurtbemiddeling of preventieve woonbegeleiding;
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• We ons inzetten voor een schone, hele en veilige leefomgeving. De gemeente heeft een taak in de open

bare ruimte. Mooiland en Wonen Vierlingsbeek investeren ieder jaar in leefbaarheidsactiviteiten.

• We inzetten op formele en informele participatie. Formele participatie, in de vorm van een lokale huur

dersvertegenwoordiging, ontbreekt voor Mooiland nog in de voormalige gemeenten Sint Anthonis, MilI en

Sint Hubert en Grave.

Begrippen

• Extramuralisering: Uitstroom uit instellingen

• Pluspunten: Gratis aanpassingen in de woning zoals handgrepen, verhoogd toilet of verwijderen van drempels
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Prestatieafspraken 2023

Samenwerking Afspraak
1.1 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek stellen in 2023 in overleg met haar huurdersor

ganisatie een activiteitenoverzicht op en sturen dit, voor 1 juli, op aan het Col
lege van burgemeester en wethouders.

We delen en bespreken ambtelijk en bestuurlijk de uitkomsten van de jaarlijkse
gemeentemonitor met informatie over onder andere de ontwikkeling van de
vraagdruk per product en doelgroep. Consequenties van de ontwikkelingen wor
den samen besproken.

1.2 Ambtelijk ontmoeten we elkaar (meer) inhoudelijk op thema’s. We monitoren pe
riodiek de uitvoering van deze raamovereenkomst en prestatieafspraken.

1.3 Bestuurlijk treffen we elkaar minimaal twee keer per jaar. Dit hoeft niet altijd
over thema’s uit de raamovereenkomst of prestatieafspraken te gaan.
In 2023 stellen woningcorporaties, gemeente en huurdersorganisaties nieuwe
meerjarige prestatieafspraken op voor de periode 2024-2028. In overleg laten
we dit traject mogelijk begeleiden door een extern adviseur.

1.4 Zes tot acht keer per jaar is er (projecten-)overleg tussen de gemeente en de
corporaties over de voortgang van de nieuwbouwprojecten alsmede over kansen
van nieuwe potentiële ontwikkellocaties. De huurdersorganisaties worden geïn
formeerd over nieuwe ontwikkelingen.

Beschikbaarheid Afspraak
2.1 De gemeente en de woningcorporaties brengen de opgave aan sociale huurwo

ningen hernieuwd in beeld op basis van prognosecijfers van onder andere de pro
vincie en van de corporaties zelf. Hierover voeren we met elkaar het gesprek.
Op basis van de uitkomsten worden de afspraken over de nieuwbouwopgave her
ijkt. (zie inleiding/samenvatting)

Vrije ruimte voor woningtoewijzing
De corporaties maken gebruik van de verruimde mogelijkheid van 7,5% naar
l5% voor vrije toewijzingsruimte aan de inkomensgroepen boven € 40.500.

2.2 De gemeente en de woningcorporaties brengen potentiële (her-)ontwikkellocaties
in beeld en beoordelen deze op kansrijke doorontwikkeling. Informatie uit deze
analyse is vertrouwelijk. Daarbij spant de gemeente zich in om de (bestaande)
programmering van ontwikkellocaties om te buigen waarbij het streven is 30%
sociale huur toe te voegen.

2.3 We maken kader stellende afspraken (vast te leggen in de huisvestingsverorde
ning en doelgroepen verordening) op basis van een integrale visie voor de huis
vesting van bijzondere doelgroepen om daarmee te werken aan een beheersbare
druk op de sociale woningmarkt (mcl. voorrang).

2.4 In 2023 stelt de gemeente samen met corporaties en zorgpartners een Woon
Zorgvisie op. Zij werken samen om te komen tot:
. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de woon-zorgbehoefte van ou

deren en (psychisch) kwetsbaren.
. Een visie met heldere ambities/doelen in de vorm van een concreet uitvoe

ringsprogramma.

2.5 Gemeente en woningcorporaties hebben overeenstemming bereikt over de
grondprijzen welke gehanteerd worden bij realisatie van sociale huurwoningen.
De grondprijs voor appartementen bedraagt € 300,00 per m2 GBO.
De grondprijs voor grondgebonden woningen wordt bepaald aan de hand van na
volgende tabel.
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Perceel oppervlakte in m2 Prijs per m2 kavelprijs
100 € 225 € 22.500
110 €220 €24.200
120 € 215 € 25.800
130 € 210 € 27.300
140 € 205 € 28.700

De prijs voor een basiskavel van 100 m2 bedraagt € 22.500,=. Ook als dit kavel
een kleiner oppervlakte heeft dan 100 m bedraagt de prijs € 22.500,= exclusief
btw. Tussen de oppervlakte van 100 m2 en 140 m2 wordt gerekend met een ge
staffelde verlaging van de grondprijs. Voor een kaveloppervlakte groter dan 140
m2 wordt gerekend met een prijs van 50% van de basisprijs per m2, in casu €
112,50
Voor mee te verkopen achterpaden wordt een grondprijs gehanteerd gelijk aan
de prijs voor snippergroen bij woningen, in casu € 100,= per m2.

Partijen spannen zich maximaal in om tot een zo efficiënt mogelijke verkaveling
binnen een bouwplan te komen. Daarvoor is vroegtijdig overleg en afstemming
over de plannen noodzakelijk. Op basis van deze grondprijzentabel worden gere
aliseerde projecten geëvalueerd. Doel is om op basis van deze evaluaties verfij
ningen in de methodiek aan te brengen.

Betaalbaarheid Afspraak
3.1 De corporaties voeren een terughoudend huurprijsbeleid conform de wettelijke

afspraken en de afspraken in de Nationale Prestatieafspraken. Het toepassen van
een inkomensafhankelijke huurverhoging is mogelijk om extra middelen te gene
reren en deze in te zetten voor de volkshuisvesting waaronder verduurzaming
van sociale huurwoningen.

De corporaties passen per 1 juli 2023 de huren aan voor de laagste inkomens.
Per 1 juli 2023 krijgen huurders van corporaties in gereguleerde woningen met
én een inkomen op of onder l20% van het sociaal minimum én een huur hoger
dan € 575,03 een wettelijke verplichte eenmalige huurverlaging tot dat bedrag.
Om deze afspraak te kunnen uitvoeren moet de wettelijke grondslag (door het
Rijk) vastgesteld zijn.

3.2 De corporaties passen maatwerk toe voor huurders in schrijnende gevallen. Bij
voorbeeld bij sterke inkomensachteruitgang of betalingsachterstanden. Het
maatwerk bestaat bijvoorbeeld uit het verlagen van de huur of hulp bij het vin
den van een goedkopere woning.

3.3 Als gemeente gaan we volgend jaar beleid maken om bestaanszekerheid te ver
hogen. Bij het opstellen van het beleid wordt ook afgewogen welk middel we kie
zen om mogelijkheden voor (het vergroten van) bestaanszekerheid onder de
aandacht te brengen. Dit zou bijvoorbeeld via de voorzieningenwijzer kunnen
zijn, maar het kan ook dat er een ander middel wordt gekozen.

3.4 Mooiland introduceert in 2023 een Mooiland-Bespaarbus waarmee huurders op
aanvraag bezocht worden. We geven dan advies over energiebesparing en klein
schalige energiebesparende maatregelen te installeren. De bespaarbus is voor
huurders gratis.
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Duurzaamheid Afspraak
4.1 Het eind 2021 ondertekende Duurzaamheidsakkoord tussen de gemeenten in het

Land van Cuijk, Mooiland en Wonen Vierlingsbeek wordt gezamenlijk uitgevoerd.
In 2023 wordt een Uitvoeringsagenda 2023 opgesteld. De gemeente is hiervan
de penvoerder.

4.2 De Warmtevisie is vastgesteld. In 2022 onderzocht de gemeente de mogelijkhe
den voor de toepassing van verschillende collectieve warmte-oplossingen. Aan de
hand van dit onderzoek wordt besloten op welke wijze de wijkuitvoeringsplannen
vormgegeven worden. Initiatief ligt bij de gemeente. De corporaties leveren hun
medewerking. Punt van aandacht is de beschikbare capaciteit in relatie tot het
aantal warmte-uitvoeringsprogramma’s.

4.3 De gemeente Land van Cuijk werkt in 2023 met het programma Klimaatbesten
dig Land van Cuijk (gestart in 2019). Waar nodig worden de corporaties hierbij
betrokken.

4.4 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek geven via hun jaarlijkse activiteitenover
zicht aan welke investeringsprogramma’s gepland staan.

4.5 Mooiland verbetert in 2023/2024 via projectmatig onderhoud 881 woningen.
Daarbij worden energielabels versneld verbeterd.
Daarnaast kent Mooiland een planning voor het aanbrengen van zonnepanelen bij
1002 woningen. Voor een specificatie van dit programma wordt verwezen naar
de bijlage 1.

4.6 Mooiland onderzoekt mogelijkheden om de verduurzaming van de slechte labels
(D,E, F en G) te versnellen (en daarmee de energiearmoede te verminderen).

4.7 Wonen Vierlingsbeek vervangt in 2023 22 c.v-ketels door een duurzamere vari
ant en voorziet deze woningen tevens van zonnepanelen. Daarnaast worden 15
woningen bij mutatie verduurzaamd naar tenminste label A. En worden wonin
gen tijdens planmatig onderhoud verduurzaamd.

4.8 Wonen Vierlingsbeek versneld door een projectmatige aanpak de verduurzaming
van de slechte labels (E,F,G)
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Sociale opgave Afspraak
5.1 Mooiland en Wonen Vierlingsbeek en de gemeente dragen bij aan de brede aan

pak Dak- en thuisloosheid en de transformatie Maatschappelijke Opvang en Be
schermd Wonen. Mooiland neemt tevens deel aan de projectgroep “Welkom Thuis
in de Wijk”. Onderdeel hiervan is de regionale aanpak voor uitstroom uit MC, BW
en GGZ. Op regionaal en lokaal niveau maken we procesafspraken over o.a.
wijze van uitstroom en voldoende aantallen woningen voor deze uitstroom.
De lopende samenwerkingsafspraken over WMO-woningaanpassing worden voort
gezet.

5.2 Gemeente en corporaties gaan onderzoeken of de samenwerking rond het project
‘Blikveld36O’ geleidelijk te verbreden is naar de gehele gemeente.

5.3 Mooiland voert leefbaarheidsactiviteiten uit zoals: Rooien van bomen, reinigings
acties, aanbrengen achterpadverlichting, bewegwijzering, poorten, afsluitingen
en/of aanpassen entrees, plaatsen strooizoutbakken.

5.4 Wonen Vierlingsbeek voert jaarlijks leefbaarheidsactiviteiten uit. Hiertoe stelt zij
samen met het Huurderspanel een leefbaarheidsbegroting op.

5.5 Het is de taak van woningcorporaties om te voorzien in de huisvesting van woon
wagenbewoners voor zover zij qua inkomen tot de doelgroep van de woningcor
poraties behoren. De gemeente en Mooiland maken nadere afspraken over de
exacte opgave, de uitvoering en het beheer. Mooiland wordt in een zo vroeg mo
gelijk stadium betrokken bij de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe lo
caties.

5.6 We maken heldere werkafspraken met als doel zoveel mogelijk huisuitzettingen
te voorkomen. Er is speciale aandacht voor het voorkomen van huisuitzettingen
bij gezinnen met minderjarige kinderen.

5.7 We blijven werken samen aan een goede huurdersvertegenwoordiging voor de
“nieuwe” gemeente Land van Cuijk.

5.8 We spannen ons in om samen met Pantein en Sociom te komen tot voorzorgcir
kels.

5.9 De gemeente en Mooiland zetten hun activiteiten in de wijk Bakelgeert-Noord
met gerichte activiteiten en budgetten om de leefbaarheid en veerkracht in de
wijk te verbeteren en bewoners uit te nodigen hierin actief te participeren. So
ciom is namens de gemeente uitvoerende en coördinerende partij.

5.10 Nieuw te bouwen woningen van Mooiland en Wonen Vierlingsbeek worden ge
toetst op levensloopbestendige bebouwing en rollatortoegankelijkheid.
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Bijlage 1 Nieuwbouwprojecten, projectmatig onderhoud en programma zonnepanelen
Mooiland en Vierlingsbeek

Cluster Boxmeer

gramma MooiIandr

Weijerstaete stempel 4 en 5 68 appartementen

Herstructurering Marijkestraat e.o. 12 appartementen (netto toevoeging)

Beugen (Lange Heggen) 7 grondgebonden

Cluster Cuijk

Cuijkse Cantheelen hof 5b + 7a 17 appartementen! 10 grondgebonden

Cluster St. Anthonis

Roting Wanroij 10 grondgebonden nutredenwoningen

Totaal reguliere woningbouwprogramma 124

Programma flexwoningen tot en met 2028 150

Nieuwbouwprogramma Wonen Vierlingsbeek

2023/ 2027 *) Aantal woningen

Vierlingsbeek

Achter t’Vrijthof 4 appartementen

21 grondgebonden woningen (mcl. cluster

Heihoek West beschutwonen) in 3 fases

Klaphekken 8 (4 grondgebonden en 4 appartementen)

Overloon

Heldersveld 10 grondgebonden woningen

Totaal 43

Programma flexwoningen tot en met 2027 8 (vanaf 2024 twee flexwoningen per jaar)

. Afhankelijk van mogelijkheid gemeente om programma ontwikkellocatie om te buigen toevoeging

sociale huur en beschikbaar stellen van locaties gemeente voor flexwoningen

Mutatie en planmatig onderhoij

Wonen Vierlingsbeek 2023 Aantal woningen
— —

woningen bij mutatie verduurzamen naar label A 15 (per jaar)

Aanpak woningen slecht label E,F,G 14 (uitvoering start 2023)

vervangen cv-ketel door duurzamere variant 22 (uitvoering 2023)

22 woningen zonnepanelen 22 (uitvoering 2023)

Totaal 73
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Programma pj4Jiatig onderhoud Mooiland 2023/2024

Cluster Boxmeer

Kern Straat (cluster) Aantal wo- Uitvoering STATUS
ningen

2023 2024

Boxmeer — Weijerstraat (3033) 57 X Geplande start uit-
(383) voering december

2022
Rijkevoort Beekdal e.o. (3484) 26 X Gestart april 2022
(356)

Hoogeindse Kampen eo. 8

(3487)

Hoge Akker e.o. (3486) 25

Boxmeer Burg. Hengstplein e.o. 42 X X Geplande start sep-
(40 1)

(3032)
tember 2023

Boxmeer Stationstraat (3050) 10 X Geplande start
(402) maart 2023
Boxmeer Beatrixstraat e.o. (3089) 47 X X Geplande start sep-
(403) tember 2023
Oeffelt Passage (3439) 12 X

Oeffelt Velgert (3438) 6 X

Boxmeer Julie Postelsingel (3073) 14 X

Boxmeer Julie Postelsingel (3074) 18 X

Totaal aantal woningen cluster Boxmeer 265

Cluster Cuijk

Kern Straat (cluster) Aantal wo- Uitvoering STATUS
ningen

2023 2024

Haps (354) Rozengaard (3249) 36 X X Geplande start au
gustus 2022

Cuijk (363) Maasveld (3103) 100 X X Geplande start ok
tober 2022

Cuijk (364) Vorstendom (3102) 79 X Geplande start april
. 2023

Beatrixstraat (3104) 9

Cuijk (365) Kaneelstraat (3106) 23 X Geplande start sep
tember 2023

Cuijk (366) Kardinaalsmuts (3121) 18 X X Geplande start mei
2022

Brouwersbos-Kattedoorn 100

eo. (3120)

Sleedoorn (3122) 8

Kardinaalsmuts (3134) 6

Heggerank (3140) 7

Cuijk (388) Vorstendom (3138) 13 X X Geplande start no
vember 2023

Cuijk Reg. Stoottroepenstraat e.o. 46 X

(3139)

18



Fr. Halsstraat/Prof. v.d.

Brinkstraat (3113)

Kern — Straat (cluster) Aantal Uitvoering STATUS

WO ri ing en

2022 2023 2024

Grave — Flutenhorst e.o. (3235) 36 X Geplande start
(405) uitvoering juni

2023
Grave Tolschestraat/Zaalheuvelweg 6 X

(3556)

Totaal aantal woningen cluster Grave 42

Cluster Miii & St. Hubert

Kern Straat (cluster) Aantal wo

ningen

Uitvoering

2022 2023 2024

x

STATUS

Wilhelminastraat e.o.

(3390)

11

11

MilI

Totaal aantal woningen cluster MilI

Ciuster Sint Anthonis

Kern — Straat (cluster) Aantal wo- Uitvoering STATUS

ningen

2023 2024

Westerbeek — Beekstraat — Stevens- 23 X Geplande start de-
(387) cember 2022

straat e.o. (3582/3583)

Oploo (386) Beeksenhof e.o. (3448) 25 X Geplande start ok
tober 2022

Stevensbeek Sint Josephstraat e.o. 22 X

(3552)

Totaal aantal woningen cluster St. Anthonis 70

De renovatieprogramma ‘s kennen verschillende uitvoeringsniveaus en zijn afhankelijk van de kwaliteit van de woning. De

woningen worden in ieder geval verduurzaamd door ze goed te isoleren en te voorzien van zonnepanelen. Daarnaast ver

nieuwen we ventilatie, cv-installatie, badkamer, keuken en toilet indien noodzakelijk. Ook beoordelen we dan of we woon

gebouwen toegankelijk(er) kunnen maken.

Cu ij k

Totaal aantal woningen cluster Cuijk

Ciuster Grave

19



Programma zonnepanelen Mooiland 2022-2024

Cluster Boxmeer

Boxmeer

Rij kevoort

Beugen

Overloon

Cuijlenbrug (3085)

Kerkpad e.o. (4452)

Aantal wonin
qç

8

10

Marktstraat e.o. (3034) 9

v. Coothstraat e.o. (3035) 26

Marktstraat (3037) 26

Egmond e.o. (3081) 11

Heeswijk (3082) 10

Hohenzollern e.o. (3084) 6

Cuijlenburg (3086) 5

Egmond e.o. (3087) 10

Cuijlenburg e.o. (4032) 20

Boc van Mere e.o. (4033) 16

Cuijlenburg (3085) 8

Kerkveld (3488) 4

Pleinstraat (3489) 11

Molenstraat (4029) 16

Totaal aantal woningen cluster Boxmeer 196

Cluster Cuijk Aantal wonin
gen

Cuijk Irenehof (3099) 12

Parkzicht (3116) 20

Looiersgaarde e.o. (3118) 9

Tegula e.o. (3123) 12

Cantheelen e.o. (4094) 54

Cantheelen (4095) 105

Cantheelen (4096) 18

Valuwsedijk e.o. (4098) 11

Angelotstede (4099) 26

Irenehof (3099) 12

Haps Burg. v. Hultenstr. (3259) 10

Totaal aantal woningen cluster Cuijk 289

Cluster Grave Aantal wo
ningen

Grave Willem Jacobstraat e.o. (3230) 63

Ooievaarshorst e.o. (3234) 74

Zittertstraat e.o. (3228) 25
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Traverse e.o. (3233) 17

Schaarweg e.o. Gassel (3156) 5

Schaarweg (3157) 3

Mgr. Borretweg eo. (3230) 67

Traverse e.o. (3234) 74

Traverse e.o. (3233) 26

Le Sage ten Broekestraat e.o. (3228) 25

Totaal aantal woningen cluster Grave 379

Aantal wo
ningen

8

24

18

4

54

Dorpsstraat (3327)

Past. Maasstraat (3384)

Markt (4958)

Dorpsstraat (3327)

Cluster Sint Anthonis Aantal wo
ningen

Wanroij De Knappert (3573) 8

Ploegweg — Koningslinde (3580) 32

De Knappert (3573) 8

Landhorst Kievitshof (3317) 8

Kievitshof (3318) 2

Sint Anthonis De Lange Loop / De Hoef (3538) 8

Hoefstraat (3541) 6

Oploo Grotestraat (3447) 5

Muldederserf e.o. (3446) 7

Totaal aantal woninn ciuster 84

Langenboom

MilI

Cluster Miii en St. Hubert

La ng en boom

Totaal aantal woningen cluster MilI en St. Hubert
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