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1.Inleiding 

1.1 De partijen 
De prestatieafspraken worden gemaakt door drie partijen: 

 Gemeente Uden 
 Stichting AREA  
 Bewonersraad AREA  

Waar in dit document gesproken wordt over partijen worden bedoeld de gemeente, Area en Bewonersraad Area. 
 

1.2 Looptijd, monitoring en actualisatie prestatieafspraken.   

Aan de basis van voorliggende prestatieafspraken liggen de Woonvisie 2020-2025, het Koersplan (Area), het bod van Area, de prestatieafspraken 2020 en de monitoring van 
deze prestatieafspraken. Daarmee staan de prestatieafspraken niet los van eerder gemaakte prestatieafspraken.  De prestatieafspraken bestaan uit afspraken voor het 
eerstvolgende kalenderjaar met een doorkijk naar de eerstkomende vier jaar (middellange termijn).  
Het is een voortschrijdend proces waarbij partijen zich blijvend inzetten op thema’s zoals: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit, leefbaarheid, 
wonen en zorg, jaarlijks de voortgang bespreken en de afspraken aanvullen of bijsturen. Hiermee bouwen we enerzijds verder op basis die we in prestatieafspraken 2020 
hebben gevormd en spelen we anderzijds in op recente (beleids-)ontwikkelingen. 
 
We laten in dit document zien hoe we onze ambities met elkaar willen realiseren. We informeren elkaar en doen dit ook met de gemeenteraad. We bespreken minimaal 2 
keer per jaar óf indien gewenst vaker de voortgang in het bestuurlijk overleg tussen Partijen en betrekken daarbij de Bewonersraad.  
 
In het hoofdstuk ‘Prestatieafspraken 2021’ formuleren we, op een iets hoger abstractieniveau dan voorheen, kernachtig de afspraken tussen Area, gemeente en 
bewonersraad. We geven per ambitie aan op welke wijze we deze realiseren (‘hoe doen we dat’). In bijlage 1 is een lijst van begrippen opgenomen. Het verband tussen de 
prestatieafspraken voor 2020 en de stand van zaken hebben wij in een afzonderlijk document vastgelegd en kan ter verduidelijking bij dit document betrokken en 
besproken worden (bijlage monitor prestatieafspraken 2020).  Het verband tussen de prestatieafspraken voor 2020 en de stand van zaken hebben wij in een afzonderlijk 
document vastgelegd en kan ter verduidelijking bij dit document betrokken en besproken worden (bijlage monitor prestatieafspraken 2020).   
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1.3 Samenhang prestatieafspraken, Woonvisie 2020-2025 en koersplan.   

Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. De kern van de Woonvisie is: woningbouw als katalysator voor een duurzame, circulaire en 
inclusieve samenleving (creëren van maatschappelijke meerwaarde). De ambities zijn: 

1. Uden als circulaire parel van de regio; vormgeven van duurzame leefkwaliteit; 
2. Een gezonde woningmarkt; accommoderen van stevige groei; 
3. Een gezonde woningmarkt: meer diversiteit; 
4. De juiste woning op de juist plek; aandacht voor een inclusieve samenleving en wijken in balans; 

  Met de woonvisie is de stip op de horizon gezet: dit is de richting die we op gaan.   
 

Area heeft haar ambities vastgelegd in het koersplan. Dit plan geeft de richting aan waar Area naartoe wil samen met haar bewoners, de gemeente en andere 
bondgenoten. De bedoeling van Area: samenwerken aan betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die Area écht nodig hebben. Area zet daarmee in op: 

1. Duurzaam en betaalbaar wonen; 
2. Levendige wijken; 
3. Energierijk; 
4. Circulair werken; 
5. Wonen in het groen, en 
6. Bewust beter samenwerken. 

 
De Bewonersraad Area heeft haar speerpunten beschreven in de notitie ‘Speerpunten 2020-2021’. Per thema geeft de Bewonersraad de speerpunten/activiteiten die de 
Bewonersraad daarbij voor ogen heeft. De speerpunten zijn: 

1. Betaalbaarheid (betaalbare woonlasten voor alle huurders); 
2. Beschikbaarheid (voldoende woningen voor de diverse doelgroepen); 
3. Leefbaarheid (prettig wonen);  
4. Goede dienstverlening (persoonlijk contact, serieus genomen worden, met respect behandeld worden, gezien en begrepen worden, duidelijke antwoorden én 

maatwerk indien nodig), en  
5. Kwaliteit van de woning/duurzaamheid (goede wooncomfort). 

 
Voorliggende prestatieafspraken hebben betrekking op de bijdrage die de toegelaten instelling, Area, levert aan de uitvoering van de Woonvisie.  
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1.4 Samenhang prestatieafspraken 20209 en prestatieafspraken 2021. 
De prestatieafspraken 2021 staan, zoals eerder aangegeven, niet op zichzelf. De afspraken borduren voort op de voorgaande prestatieafspraken.  De prestatieafspraken 
vormen als het ware een dynamisch document dat met (beleids-)ontwikkelingen meebeweegt. In het proces om te komen tot prestatieafspraken, speelt het monitoren van 
de huidige afspraken een belangrijke rol. Gedurende het jaar monitoren we de voortgang van de prestatieafspraken. Medio 2020 hebben we per prestatieafspraak bepaald 
of er a. opgeschaald (extra inzet) moet/kan worden gepleegd en b. of de prestatieafspraak bijgesteld dient te worden. De voortgang van de verschillende prestatieafspraken 
én (beleids-)ontwikkelingen vormen samen dé basis voor de prestatieafspraken 2021. Om de samenhang tussen de prestatieafspraken 2020 en 2021 zichtbaar te maken, 
hebben we een kolom opgenomen, waarin we verwijzen naar de prestatieafspraak die we in 2020 hebben gemaakt.  
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2. Prestatieafspraken 2021 
 
In navolgend overzicht geven per ambitie weer wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen (speerpunten) en hoe we dit realiseren.  
 

1. Circulaire parel van de regio (gemeente) Duurzaamheid (Area)  
Ambitie gemeente Uden: circulaire parel in de 
regio: we geven vorm aan duurzame leefkwaliteit 
door te sturen op de kwaliteit voor de lange 
termijn, het oog gericht op toekomstige 
generaties. We beschouwen de opgaven in hun 
onderlinge samenhang en combineren waar 
mogelijk. Bij het zoeken naar oplossingen 
benutten we kansen om de ecologische footprint 
te verkleinen. 

Ambitie Area: Area biedt gezonde en duurzame woningen die bijdragen aan de benodigde 
CO2-reductie. Area wekt een overvloed aan hernieuwbare energie op en laat bewoners 
hiervan meeprofiteren en houdt zo wonen gezond, comfortabel en betaalbaar voor 
iedereen. 
Area werkt circulair.  Voor Area bestaan alle woningen en producten uit kostbare 
grondstoffen. Grondstoffen die je opnieuw kunt gebruiken. Wonen bij Area, betekent 
wonen in groene en gezonde wijken.  

 

 Dit betekent, dat we Hoe doen we dat? Prestatieafspraken 2020 
(koppeling) 

1.1 Verbeteren van de energieprestatie van de 
bestaande voorraad door een CO2 reductie 
van minimaal 20 % ten opzichte van 2008. 
 
  

- Area investeert in het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande 
woningvoorraad en realiseert gemiddeld label A in 2022/2023. Area heeft hiervoor 
het grootonderhoud plus-programma 2020-2024 opgesteld en bereidt de uitvoering 
voor. 

- Partijen onderzoeken samen hoe Area in de behoefte kan voorzien om bewoners met 
niet geschikte daken toch van zonnestroom te kunnen voorzien. En daarvoor zoeken 
partijen samen naar mogelijkheden voor duurzame energieopwekking en zoeken 
samen naar locaties daarvoor. 

- De gemeente stelt het warmtetransitieplan op. Area is samen met andere 
gebiedspartners hierbij betrokken. Planning en vorm van energievoorziening zijn 
onderdeel van dat plan evenals de effecten van deze ingrepen op comfort- en 
zorglabels van de woningen. Uiterlijk 2021 is het warmtetransitieplan gereed. 

- Area onderzoekt in samenwerking met de gemeente of er mogelijkheden bestaan 
voor Area (en zo ja onder welke voorwaarden) om bij renovatie en transformatie van 
bestaande bouw aan te sluiten op WoonConnect.  

- Area blijft circulair werken stimuleren door gebruik te maken van gebruikte 
bouwmaterialen en de ervaringen met de gemeente delen bij de uitvraag (alle 

1.1 Verbeteren van de 
energieprestatie van de 
bestaande voorraad  
(doorlopende en 
aanvullende 
prestatieafspraken) 
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inkoopprocessen) op circulair werken door bedrijven.  
- Partijen onderzoeken de mogelijkheid hoe en waar een modelwoning (voorbeeld) 

kan worden gerealiseerd die helpt bij het geven van voorlichting over 
energiebesparing, verduurzaming (ook op het gebied van langer thuis wonen) en 
comfort verhoging. Mogelijk in relatie tot het netwerk van voorzieningen ‘Huis van de 
wijk’.   

- Indien Area verbeteringen (onderhoud/verduurzaming) aanbrengt aan de 
woningvoorraad, bekijkt Area per project of ook particuliere woningbezitters in de 
omgeving (met name gespikkeld bezit) een aanbod kunnen krijgen om hieraan deel 
te nemen (collectieve aanpak).  

- Area ontwikkelt in samenwerking met partijen een pilot plus-energieproject en deelt 
de ervaringen daarvan met de gemeente. 

- De Bewonersraad Area, Area en gemeenten zetten zich in om bij huurders het zuinig 
energieverbruik onder de aandacht te brengen en te stimuleren.  

1.2 Klimaatadaptatie en vergroenen van wijken.  - Partijen onderzoeken waar vergroening mogelijk is bij of aan woningen en in de 
openbare ruimte en geven daartoe inzicht in plannen voor herstructurering en 
herontwikkeling.  

- Bij projecten rondom groen in de wijk (Bogerd) betrekken partijen de bewoners 
actief en laten hen daarvan het goede beleven. Area stimuleert bewoners actief om 
hun tuin groen te maken, o.a. door cursussen, actiedagen, voortuinen te vergroenen 
bij mutatie en bijzondere aanbiedingen (zoveel mogelijk aansluitend op het 
voorkeursgebruik van bewoners). Daarbij is het doel om de waterberging te 
vergroten.  

- Om waterbewustzijn, zuinig watergebruik etc. onder de aandacht te brengen neemt 
Area de promotieacties van de gemeente op haar website en/of in de Areander over. 
De gemeente levert hiervoor concrete tekstvoorstellen aan.  

- In 2050 zijn alle woningen van Area afgekoppeld (regenwaterafvoer), om dit te 
bereiken doen we de komende 30 jaar elk jaar gemiddeld 3 % van het woningareaal. 

- Gemeente en Area stellen een ‘toolkit klimaatadapatie’ beschikbaar voor huurders 
van Area. 

- Als een gemeente een riolering in de straat reconstrueert en afkoppelt, koppelt Area 
alle daaraan gelegen sociale huurwoningen af.  

1.2 Klimaatadaptatie en 
vergroenen van wijken. 
(doorlopende en verder 
aangevuld/aangescherpte  
prestatieafspraken) 

1.3 Transformatie en herbestemmen naar 
wonen. 

- Gemeente en Area benutten, bij het invullen van de woningbouwopgave, zoveel als 
mogelijk het potentieel in transformatie en herbestemmen van bestaand vastgoed 
(bijv. (grote) woningen, kantoren en winkels) naar wonen.  

- Bij transformatie/herbestemmen/herstructurering van bestaande woongebieden 

1.3 Transformatie en 
herbestemmen naar 
wonen. 
(doorlopende 
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streven partijen naar een divers woningbestand in wijken, waarbij het tekort aan 
levensloopbestendige woningen (voor zover mogelijk) wordt ingelopen én er voor 
starters betaalbare woningen beschikbaar komen (bijvoorbeeld door het realiseren 
van tiny houses).  Area houdt hierbij onder andere rekening mee in het Programma 
van Eisen.  

prestatieafspraak) 

 
2. Gezonde woningmarkt; accommoderen van stevige groei (gemeente) Beschikbaarheid (Area)  

Ambitie gemeente Uden: een gezonde 
woningmarkt; accommoderen van stevige groei 
door kwalitatief, duurzaam en inclusief te bouwen. 
We benutten volop kansen van transformatie en 
herbestemming en zetten nieuwbouw zoveel 
mogelijk in op wat de bestaande voorraad niet kan 
bieden (realisatie op basis van actuele vraag van 
vandaag én met het oog op morgen). 
 

Ambitie Area: In 2020 is de transformatie- en nieuwbouwopgave concreet in beeld en 
gecommuniceerd. Over vijf jaar is de nieuwbouwopgave voor minimaal de helft in 
uitvoering. Onze woningen hebben zodanige woonlasten dat iemand met een normaal 
uitgavepatroon, in een woning die past bij zijn financiële mogelijkheden, niet in de 
problemen hoeft te komen.  
Bij de afweging over het verduurzamen van de woningvoorraad, zal het bouwen van 
nieuwbouwwoningen prioriteit krijgen boven investeren in de bestaande voorraad. 

 

 Dit betekent, dat we…    
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergroten beschikbaarheid van sociale 
huurwoningen, middels het realiseren (start 
bouw) van minimaal 350 sociale 
huurwoningen (zelfstandig en onzelfstandig) 
in de periode 2019 tot en met 2025, waarvan 
minimaal de helft voor 2023 (in 
voorbereiding en/of in aanbouw is 
genomen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uden 
- Harde plancapaciteit (94 woningen) 

o 39 woningen Loopkantstraat (start bouw 2021); gemiddelde aanvangshuur 
€522; 

o 45 woningen Ruiter (voormalig Nieuw Hoenderbos) (start bouw 2021); 
gemiddelde aanvangshuur €670;  

o 10 woningen Volkelseweg 28; (start bouw 2020) gemiddelde 
aanvangshuur nog onbekend; 

 
- In voorbereiding (65 woningen) 

o 13 woningen Kastanjetuin (start bouw 2021); gemiddelde aanvangshuur 
€578; 

o 40 woningen Herstructurering Bogerd waarvan 18 netto toevoeging; 
gemiddelde aanvangshuur €625; planvorming gestart. Eind 2020/begin 
2021 start bestemmingsplanprocedure. 

o 14 wooneenheden Aldetiendstraat 21 (in voorbereiding, start bouw 2021); 
gemiddelde aanvangshuur €558; 

2.1 Vergroten 
beschikbaarheid 
(doorlopende en 
geactualiseerde 
prestatieafspraken) 
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2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouwen naar behoefte kleine kernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 20 woningen Eikenheuvel (voorbereiding planvorming opgestart); 
gemiddelde aanvangshuur nog onbekend. 

 
- In verkenning  

o Zoekopgave ca. 150 woningen (2024-2025).  
o In aanvulling op voornoemde woningbouwlocaties zijn partijen 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het voorzien in voldoende nieuwbouw- 
en transformatielocaties, in alle kernen, om de realisatie van minimaal 350 
sociale huurwoningen, conform de verwachte behoefteontwikkeling, 
versneld mogelijk te maken. Daarbij kijken we naar diversiteit in 
woningtype (bijv. tijdelijke woningen, tiny-houses). 

o De gemeente en Area hebben de ambitie om gedifferentieerde en 
inclusieve wijken te realiseren. Passend binnen het gebiedsgerichte kader 
(Woonvisie) koppelen we de zoekopgave aan wijken/gebieden. Daarbij 
richten partijen zich primair op die gebieden waar de meeste energie zit 
en/of waar substantiële woningaantallen kunnen worden toegevoegd, 
maar worden kleinschalige ontwikkelingen op suboptimale locaties niet 
uitgesloten.  

o Voor de zoekopgave wordt gezocht naar ca. 100 woningen in het en 
rondom het centrum en 50 aan de rand van Uden. 
 

- Gerealiseerde woningen (48 woningen, sinds 1 januari 2019 in aanbouw genomen) 
o 37 woningen voormalige Pius X-school  
o 11 woningen Abdijlaan 

 
Volkel 
- In verkenning  

o Zoekopgave 30 woningen. Gemeente en Area geven, middels het 
aanjaagteam Volkel, nadere invulling aan de zoekopgave. Met als doel om 
de bestaande woningvoorraad ook kwalitatief beter aan te laten sluiten op 
de vraag/behoefte.  

 
Odiliapeel 
- Gerealiseerde woningen (12 woningen, sinds 1 januari 2019 in aanbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Bouwen naar 
behoefte kleine kernen 
(doorlopende en 
geactualiseerde 
prestatieafspraken) 
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genomen)projecten) 
o 12 woningen spechtenlaan 

 
- Area begeleidt de woonvraag. 
- Area en gemeenten nemen deel in de alliantie Plan Beukenlaan, Odiliapeel en gaan 

met de werkgroep Zorg en Welzijn, Stichting JO en het Peelsplatform hierover in 
gesprek. 

  
 

- Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen (groter dan 20 woningen) overweegt de 
gemeente afhankelijk van de aard, ligging van de ontwikkeling en opbouw van de 
wijk vooraf bepaald percentage sociale huurwoningen voor te schrijven. 

- Aanvullend op de sociale huurwoningopgave, benut Area de ruimte die de ‘Wet 
maatregelen middenhuur’ biedt om het aanbod in het middeldure huursegment tot 
€900 uit te breiden.  

- Gemeente stuurt middels het woningbouwprogramma op het realiseren van 
middeldure huur, verdeeld over de wijken waar dat nodig is om te voldoen aan de 
diversiteitswensen (zie 3.2). 

- Area acquireert voor voorzieningen beschut/beschermd wonen om bijzondere 
doelgroepen kansen te geven, daarbij zet Area in op kansen op acquisitie van 
nieuwbouwplannen van derden.  

- Bij de afweging tussen de verduurzamingsopgave en de nieuwbouwopgave zal het 
toevoegen van sociale huurwoningen aan de voorraad prioriteit krijgen. 

- Area verkoopt het aan de school verhuurde gebouwdeel Bronkhorstsingel 9 begin 
2021 aan de gemeente. 

- Area maakt een plan voor nieuwbouw/verbouw voor “Ons Huis” (Steenovenstraat 
5) in samenwerking met de gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Bouwen naar 
behoefte kleine kernen 
(doorlopende, 
geactualiseerde en 
aangevulde 
prestatieafspraken) 
 

2.3 Actualiseren woningbouwprogramma naar 
aanleiding van. provinciale prognose  

- Partijen vertalen de provinciale prognose, actualisatie september 2020 naar het 
gemeentelijk woningbouwprogramma en stellen zo nodig de (sociale huur) 
woningbouwopgave bij.  

- Om de benodigde kernvoorraad te bepalen actualiseren Gemeente en Area het 
kernvoorraadonderzoek. 

- Na de vertaling van de provinciale prognose stellen partijen zich actief op om met 
elkaar in gesprek te gaan over het (naar verwachting) bijstellen van de (sociale huur) 
woningbouwopgave en het realiseren van de daarvoor benodigde grond/locaties 
(voor zowel de bestaande als toekomstige afspraken en plannen).  

2.3 Actualiseren 
woningbouwprogramma 
n.a.v. provinciale 
prognose) 
(doorgeschoven en 
aangevulde 
prestatieafspraken) 
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- De gemeente benut de huidige mogelijkheden van haar facilitaire grondbeleid. 
2.4 Sturen op slaagkansen (monitoren 

wachttijden) 
 
 

- Partijen blijven (half)jaarlijks, per kern, de ontwikkeling van de wachttijden en het 
aantal actief en zeer actief woningzoekenden monitoren.  

- Area stuurt, op kernniveau, actief op slaagkansen en het (verder) terugdringen van 
de wachttijd voor zeer actief woningzoekenden. Indien nodig geeft Area hiertoe het 
toewijzingsbeleid gericht(er) vorm.  

- Partijen werken aan evenwichtige spreiding van zelfredzame en kwetsbare 
bewoners over alle wijken (idealiter is de verhouding 80-20). In het kader van sturen 
op diversiteit van wijken bepalen Area en gemeenten gezamenlijk waar geclusterd 
wonen, een vorm van begeleid wonen, kan of zou moeten komen,  

- Area vergroot de slaagkans voor 18-23 jarigen om aan een passende woning te 
komen door middel van het meer toepassen van loting Area monitort periodiek en 
neemt op basis van resultaten eventueel aanvullende maatregelen.  

2.4 Sturen op 
slaagkansen 
(doorlopende 
prestatieafspraken) 
 

2.5 Monitoren van afspraken 
 

- Area en gemeente monitoren 1 keer per half jaar de stand van zaken aan de hand 
van afgesproken kengetallen (waaronder doorstroming) ten behoeve van het 
bijsturen van afspraken. 

3.1 Vergroten 
betaalbaarheid en 5.1 
Versterken 
samenwerking 
(algemeen). 

2.6 Vergroten middeldure huursegment (huur > 
€720 -< €950) 
 
 

- Area handhaaft de huidige beschikbare middeldure huurwoningen als aanvulling op 
de sociale woningvoorraad.  

- Gemeente stuurt middels het woningbouwprogramma op het realiseren van 
middeldure huur, verdeeld over de wijken waar dat nodig is om te voldoen aan de 
diversiteitswensen (zie 3.2).  

2.5 Vergroten 
middeldure 
huursegment 
(aangescherpte 
prestatieafspraken) 
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3. Gezonde woningmarkt; meer diversiteit (gemeente) betaalbaarheid (Area)  

Ambitie gemeente Uden: de gemeente Uden heeft 
in de toekomst een meer gevarieerd en bijzonder 
woonaanbod: het bieden van variatie in 
woonvormen en in prijsniveau zorgt ervoor dat er 
voor alle inwoners (alle generaties) met diverse 
woon- en of zorgbehoeften passende en fijne 
woonruimte beschikbaar is. 

Ambitie Area: we werken samen aan duurzaam en betaalbaar wonen. Dit houdt in dat 
onze woningen op de lange termijn veilig en gezond moeten zijn en aansluiten bij de 
behoefte in deze woningmarkt. Daarbij moeten ze in fijne wijken staan waar onze 
bewoners veilig en aangenaam kunnen verblijven. Bij deze opgave leveren we een 
evenwichtige verhouding tussen prijs en kwaliteit. 

 

 Dit betekent, dat we…  Hoe doen we dat?  
3.1 Vergroten betaalbaarheid van de sociale 

huurwoningvoorraad, waarbij in 2023 de 
navolgende verdeling (minimaal) gerealiseerd 
is. 
Minimaal 73% van de woningen valt onder de 
tweede aftoppingsgrens (<€ 663,- prijspeil 
2020) en maximaal 26% zit boven €663 
prijspeil 2020,-, waarbij de nadruk ligt tussen  
€ 663 en €720. 

- Area streeft naar een gematigd huuraanpassingsbeleid. De huurverhoging is 
gemiddeld voor 2021 niet meer dan inflatievolgend  

- Area en bewonersraad Area stemmen de voorgenomen huurverhoging voor 2021 
met elkaar af.  

3.1 Vergroten 
betaalbaarheid 
(aangepaste 
prestatieafspraak) 

3.2 Vergroten doorstroming en diversiteit 
 
 

- Kwetsbare mensen met een woonvraag worden door partijen geholpen bij het 
vinden van passende woonruimte en andere partijen. Area en gemeente bepalen 
daarbij samen wat we onder ‘kwetsbare mensen’ verstaan.  

- Area sluit daartoe waar nodig samenwerkingsovereenkomsten 
- Partijen vernieuwen en breiden afspraken uit met elkaar omtrent WMO en 

schuldhulpverlening.  
- Area en bewonersraad houden samen de huidige regelingen ten aanzien van het 

bevorderen van doorstroming tegen het licht. En onderzoeken gezamenlijk de 
mogelijkheden om deze regeling te verbeteren (uit te breiden).  

3.2 Vergroten 
doorstroming en 
diversiteit (aanvullende 
prestatieafspraken) 



11 
 

 
3.3 Vergroten beschikbaarheid van sociale 

huurwoningen, middels overige 
(beleids)’knoppen’. 
 
 

- Het verkoop- en liberalisatiebeleid zijn gericht op het vergroten van de 
zelfredzaamheid en de diversiteit van alle wijken van de gemeente Uden, ook als 
daar nu (nog) geen bezit is van Area.  

- Area verkoopt (indicatief) 10 DAEB-woningen per jaar om de transitie binnen het 
woningbezit te kunnen faciliteren en leefbare wijken te hebben en houden 
(diversiteit woningbouw en bewoners) en met uitzondering van (gemiddeld 6) 
woningen in de renovatietrein per jaar met een verkooplabel. 

- Area interpreteert passend toewijzen breder dan sec op basis van financiële criteria 
en betrekt hierbij eveneens de huishoudenssamenstelling, levensfase en levensstijl 
van woningzoekenden. Binnen wet- en regelgeving zoekt Area actief naar het 
optimum. Daarbij spreken Area en gemeenten, op basis van het klantgesprek dat de 
gemeente vanuit het sociaal domein voert, samen af wat passend is. 

3.3 Vergroten 
beschikbaarheid 
(aangescherpte 
prestatieafspraken) 

3.4 Versterken sociale duurzaamheid.  - Partijen werken aan evenwichtige spreiding van zelfredzame en kwetsbare 
bewoners over alle wijken (idealiter is de verhouding 80-20). Bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen maakt dit aspect onderdeel uit van het afwegingskader. Zowel op 
gemeentelijke locaties als op locaties van derden stuurt de gemeente hierop. Area 
vertaalt dit aspect in het strategisch vastgoed (voorraad)beleid. Partijen beoordelen 
jaarlijks of deze verhouding in de praktijk in lijn is. 

- Area voert een experiment uit met huurkorting voor bewoners in een complex die 
zich inzetten voor de kwetsbare medebewoners in hetzelfde complex 
(Maatschappelijk Mooi).  

- Partijen maken, via een verdere uitbreiding van de ‘sociale’ kaart op www. 
Portaalnaargezondleven.nl, inzichtelijk waar en hoe complexen met zorglabels, 
zorgwonen, studio’s met woon-werkbegeleiding et cetera verdeeld zijn over de 
wijken en waar woningen voor kwetsbare inwoners en senioren (gelabelde) 
woningen staan. De regie ligt bij de gemeente.  

3.4 Versterken sociale 
duurzaamheid 
(doorlopende, en 
aanvullende 
prestatieafspraken) 
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4. Inclusieve wijken en wijken in balans (gemeente) Wonen en zorg en leefbaarheid (area)  

Ambitie gemeente Uden: in de gemeente Uden 
staan de juiste woonconcepten op de juiste plek: 
woningbouwontwikkelingen dragen bij aan een 
inclusieve samenleving en wijken in balans én geven 
nieuwe energie aan oude wijken en kernen 
(maatschappelijke meerwaarde). 

Ambitie Area: we vinden het belangrijk dat bewoners goed wonen. In een gezond, 
comfortabel en betaalbaar huis. Een woning waar bewoners zichzelf kunnen zijn en 
waar ze zich thuis voelen. In een veilige, aantrekkelijke en levendige wijk waar ruimte is 
voor iedereen om te wonen, ontspannen en ontmoeten.  

 

 Dit betekent, dat we…  Hoe doen we dat?  
4.1 Zelfredzaamheid bevorderen. 

 
 
 

- Partijen zetten in regionaal verband het ontwikkelen van een gemeenschappelijk 
beleid m.b.t. in-, door- en uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang voort.  

- Area stelt indicatief 15% van de vrij te komen woningen beschikbaar voor 
bijzondere doelgroepen, zoals: statushouders, uitstromers beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. 

- Area stelt, voor zover als mogelijk, jaarlijks voldoende woningen beschikbaar om de 
taakstelling voor het huisvesten van statushouders te kunnen realiseren. De opgave 
voor de eerste helft van 2021 bedraagt 33 statushouders. 

- Gemeente zet zich, voor zover als mogelijk, maximaal in om de taakstelling voor 
zoveel als mogelijk, in te vullen met gezinnen en/of statushouders met zicht op 
gezinshereniging.  

- Gemeente en Area maken procesafspraken hoe om te gaan met het huisvesten van 
kwetsbare bewoners waarbij structurele ondersteuning nodig is bij het wonen.  

- Als tijdens het wonen blijkt dat ondersteuning nodig is, wordt hiervoor de 
procesgang gebruikt die vanuit wijkgericht werken (zie 4.2) met betrokken partijen 
is uitgedacht en beschreven. 

- Partijen ondersteunen het realiseren van het kleinschalige leef- en leerproject voor 
mensen die moeite hebben met zelfstandig wonen in samenwerking met SMO 
Verdihuis (Aldetienstraat) 

- Met betrekking tot wonen en werken van moeilijk plaatsbare personen benutten 
partijen nieuwe werkvormen en concepten zoals Carrousel Groen, ter versterking 
van en toename van gebruik van het Netwerk van Voorzieningen. 

- Met als doel inclusie, spannen partijen zich blijvend in om gespikkeld wonen 
projecten te realiseren, waarbij reguliere bewoners (mede) de sociale context 
vormen van kwetsbare bewoners.  

- Partijen kijken blijvend bij de toewijzing van nieuwe verhuringen naar de mate van 

4.1 Zelfredzaamheid 
bevorderen 
(doorlopende, 
geactualiseerde en 
aangevulde 
prestatieafspraken) 
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zelfredzaamheid, zodat tijdig, preventief woonbegeleiding kan worden ingezet e/o 
gezocht kan worden naar een woning waarbij begeleiding aanwezig of nabij is. 

4.2 Stimuleren sociale netwerken en leefbaarheid 
wijken behouden/versterken. 
 
 

- In complexen of buurten die extra aandacht verdienen wordt door Area (voor zover 
zij daar bezit hebben), de gemeente en haar partners breed ingezet om de 
leefbaarheid te verbeteren. Hiervoor zijn nieuwe procesbeschrijvingen gemaakt: 
‘AVE-model’ (Aanpak Voorkomen Escalatie). Deze aanpak wordt op dit moment 
getoetst in 2 pilotwijken (Bogerd en Melle). In het AVE-model wordt onderscheid 
gemaakt naar regulier wijkwerk (via signaleringsoverleg dat aansluit op ‘De 
Wegwijzer/Toegang’) en inzet in wijken waar sprake is van stapeling van 
problematiek en verminderde zelfredzaamheid (via wijkteamoverleggen die 
aansluiten op de Wegwijzer/Toegang). 

- De gemeente vertaalt in 2021 het AVE-model naar mandaatbesluiten. Na 
vaststelling van procesgang en mandaatbesluiten, is het mogelijk om voor specifieke 
straten tijdelijk (ca. 2 jaar) bij het ministerie ontheffing te vragen voor het recht op 
vrije vestiging. Deze vrijstelling is nodig zodat specifiek toewijzingsbeleid op 
persoonsniveau plaats mag vinden om gericht te sturen op evenwichtigere 
samenstelling van woonwijken en de-escalatie van problematiek. 

- Area sluit aan bij de nieuw besloten overlegstructuur van preventiepartijen waar de 
ontwikkelingen rondom zorgvriendelijke gemeente (incl. dementieproof worden) 
worden gedeeld en alle deelnemende organisaties met elkaar afspreken wat deze 
ontwikkelingen betekent voor hun rol en inzet.  

4.2 Stimuleren sociale 
netwerken en 
leefbaarheid 
(doorlopende en 
geactualiseerde 
prestatieafspraken) 

 
 
 

4.3 Toegankelijkheid woningvoorraad vergroten. 
 
 
 

- In het kader van Wmo-proof wonen geven partijen samen vorm én inhoud aan een 
nog te ontwikkelen Pilot ‘kleine woningaanpassingen, WMO’; het geleerde vanuit 
pilot Raam wordt daarbij toegepast. Afspraken over budget, omvang en beheer, zijn 
onderdeel van deze pilot.  

- Area koppelt de inventarisatie van de mogelijkheden om met relatief kleine 
ingrepen de diversiteit en toegankelijkheid van woningen in met name de Bitswijk 
en Hoevenseveld te vergroten aan huisbezoeken die in het kader van het 
grootonderhoud plusprogramma.  Area acteert actief op vragen vanuit de 
samenleving voor huisvesting van mensen met een beperking en maakt samen met 
de gemeente afspraken over (ver-) bouw en locaties. Dit in verband met de 
spreiding van zogenaamde zorglabels over de wijken, sturen op de verhouding 
zelfredzaam-kwetsbaar en de vormgeving van de soort ondersteuning die nodig is.  

- Partijen maken afspraken over scootmobielstallingen en onderzoeken “andere” 
oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk.  

4.3 Toegankelijkheid 
vergroten 
(doorlopende 
prestatieafspraken) 
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5. Rolinvulling gemeente Uden: meer in de regierol; (gemeente) Samenwerken (Area)  

Ambitie gemeente Uden: De sociaal-
maatschappelijke en ruimtelijke-kwalitatieve 
opgaven vragen om keuzes en belangenafweging. 
Dat vraagt om een heldere rol en duidelijke sturing. 
We dagen partijen actief uit om kwaliteit, 
maatwerk, snelheid en koppelkansen te creëren bij 
planontwikkelingen. We gaan voor een aanpak 
waarin het woningbouwprogramma een katalysator 
is voor een duurzame, circulaire en inclusieve 
Udense samenleving (maatschappelijke 
meerwaarde). We onderscheiden ons in de 
uitvoering van onze stevige ambities.  

Ambitie Area: we werken bewust beter samen voor mensen die ons écht nodig hebben. Beter 
met onze bewoners, collega’s en partners.  

 

 Dit betekent, dat we…  Hoe doen we dat?  
5.1 Versterken samenwerking (algemeen). - Area verstrekt aan de gemeente en Bewonersraad Area sturingsinformatie waarin de in 

deze prestatieafspraken vastgelegde te monitoren effecten en gegevens/cijfers zijn 
opgenomen. Deze blijven deel uitmaken van de prestatieafspraken. 

- We informeren de Raad over de voortgang van de woningbouw en samenwerking irt 
prestatieafspraken 

- We nemen vanuit de monitoring van de prestatieafspraken 2020 de nog niet 
gerealiseerde afspraken mee in de prestatieafspraken 2021. 

- Partijen maken afspraken over, aanpak overlast en vervuiling.  
- Partijen herkennen, waarderen en initiëren small wins; niet alleen praten maar ook doen, 

partijen staan open voor initiatieven en gaan in gesprek daarover met elkaar en andere 
partijen.  

- Wijkteams van Area werken intensief samen met bewoners, gemeente en 
maatschappelijke partners 

- Partijen zorgen voor uitvoering en realisatie prestatieafspraken coördinatie via 
management van afdelingen koppelen aan uitvoeringsniveau middels contactpersonen.  

5.1 Versterken 
samenwerking 
(doorlopende,  
aanvullende en 
aangescherpte 
prestatieafspraken) 
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Bijlage 1  Begrippenlijst 
Doelgroepen van beleid alle huishoudens die gezien hun inkomen aangewezen zijn op een sociale huurwoning.  
Doorstromers   huurders die binnen de woningvoorraad van Area doorstromen 
Energielabel  een label voor woningen dat middels klassen A++ (zeer zuinig) tot en met G (zeer onzuinig) aangeeft hoe energiezuinig een woning is in  

vergelijking met soortgelijke woningen. 
Energie neutrale woning een woning wekt net zoveel energie op als het verbruikt  
Huursombenadering De huursombenadering is een alternatief voor het bestaande systeem van bepaling van de jaarlijkse huurverhoging. Door niet iedere woning  

dezelfde huurverhoging te geven, kunnen de soms grote verschillen in huurprijs tussen zittende en nieuwe huurders kleiner worden. Woningen 
die de woningcorporatie nu relatief goedkoop vindt, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Via de 
maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van de huren van de corporatie (de huursom).  

Huurtoeslag  is een overheidsbijdrage in de huurkosten. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de leeftijd en  
Huishoudenssamenstelling. 

Lage middeninkomens huishoudens met een inkomen tussen € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020). 
Netto woonquote  het aandeel van de totale woonlasten -/- huurtoeslag in relatie tot het inkomen van een huishouden. 
Prestarters  huishoudens jonger dan 23 jaar die voor het eerst zelfstandig gaan wonen 
Primaire doelgroep huishoudens die gezien hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag.  
Scheefwoners  er is sprake van goedkope scheefheid als woningen met een gereguleerde huurprijs (tot €720) bewoond worden door huurders met een inkomen  

vanaf €39.055. Er is sprake van dure scheefheid als inkomensgroepen van beleid in een woning wonen met een huur die boven € 720,--. 
Secundaire doelgroep huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens en tot € 39.055 (prijspeil 2020). 
Starters   huishoudens van 23 jaar en ouder die voor het eerst zelfstandig gaan wonen 
The Natural Step (TNS) een methodiek die organisaties, overheden en gemeenschappen helpt om stap voor stap volledig duurzaam te worden, zonder een negatieve  

impact op de aarde en haar bewoners.  
Wachttijden  de tijd die het duurt van de eerste reactie totdat de woning wordt geaccepteerd. 
Wmo Proof  Wmo Proof hangt met name samen met de toegankelijkheid van de woningvoorraad.  
Woningwet 2015 Vanaf 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht. Deze stelt nieuwe spelregels voor de sociale huursector. De wet is erop gericht dat  

Woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet  
waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan  
de (primaire)doelgroep. 

WoonConnect WoonConnect is een online platform waarop mensen samen kunnen werken aan het verbeteren van woningen en gebouwen. De basis van 
WoonConnect wordt gevormd door een database waarin de producten van honderden toeleveranciers uit de bouw zijn opgenomen, maar 
bijvoorbeeld ook een exacte beschrijving van abstracte bouwdelen. Hierdoor zijn binnen de bouw en het woningbeheer aanzienlijke kosten te 
besparen.  

Kernvoorraad:                     Alle sociale huurwoningen met een huur die passend is voor huishoudens tot € 43.574.  
 


