
Algemene Ledenvergadering HvH
6 oktober 2022



Toelichting actualiteiten Woonveste

- Femma den Breejen Manager Wonen
- Eric van den Einden Directeur-bestuurder

- Achtergronden presentatie: Eric 
- Gebiedsgericht werken: Femma
- Portefeuilleplan: Femma
- Huisvesting bijzondere doelgroepen: Eric
- Woningtoewijzing: Femma
- Woningmarkt en nieuwbouw: Eric
- Verduurzaming woningen: Eric
- Woonlasten en betaalbaarheid: Femma



Actuele ontwikkelingen

• Oorlog en vluchtelingen
• Inflatie en Gasprijzen, (Energie)-Armoede
• Woningnood
• Nieuw College(akkoord)
• Nationale Prestatieafspraken



Gebiedsgericht werken

Meer zichtbaar in de buurt met 3 rayonteams



Portefeuilleplan Woonveste 

Veel vraag naar sociale huurwoningen 

Daarom:

• Inzet op nieuwbouw
• Verkoopstop 
• Minder dure huur, meer sociale huur



Huisvesting bijzondere doelgroepen

Bijzondere doelgroepen en rol Woonveste - gemeente

• Oekraïners 
• Statushouders
• Overige doelgroepen



Verhuur van vrijkomende woningen (1)

Waarom niet alle vrijkomende woningen op WoonService Regionaal?
• Deel woningen direct bemiddeld
• O.a. statushouders, urgenten, uitstroom vanuit beschermd wonen

• Overige woningen: advertentie website WoonService Regionaal



Verhuur van vrijkomende woningen (2)

Lokale voorrang klein deel van geadverteerde woningen
• Nieuwbouwprojecten : 

voorrang Heusdenaren
voorrang doorstromers (seniorenwoningen) 

• Ook enkele bestaande woningen met lokale voorrang



Verhuur van vrijkomende woningen (3)

Waarom gaat de huurprijs soms omlaag bij een nieuwe verhuring? 
• Passend toewijzen: inkomen bepaalt huurprijsklasse  

• Voor iedere woning huurprijs bij nieuwe verhuring vastgelegd
• Staat los van oude huurprijs

• Huurprijs bepaald o.b.v. vraag woningzoekenden & doelgroep
• Meeste woningzoekenden zoeken in categorie t/m €633,25

• Huurprijs woning dus soms lager dan voorheen 



Woningmarkt: bouwen, bouwen, bouwen

• Woonveste en Coalitieakkoord B&W Heusden (en overige gemeenten)
• Heusden: 2022 t/m 2025 400 sociale huurwoningen

• Opleveren 2022: 45 huurwoningen (Geerpark 20, van Lennep 15, v. Suppe 10)
• Opleveren 2023: 59 huurwoningen (v. Suppe 10, Geerpark 42, Beekdal Haaren 7)  

• 2024 en 2025: ca 270 huurwoningen? 
(O.a. Geerpark, Flexwonen Vliedberg, 
Pastoor Smolderstraat en Hoogstraat Vliedberg, 
Politiebureau Drunen, De Grassen)

• Gaat dat lukken? 
• Harde plannen en zachte plannen, 

bezwarenprocedures



Verduurzamen woningen

• Visie gebaseerd op Klimaatdoelen: CO2-neutraliteit
• Herijken visie vanwege ontwikkelingen sinds dit jaar 
• Woonlasten/energiearmoede centraler

• Pijler 1: Complexgewijze aanpak: Isoleren/verduurzamen, moderniseren
2022/2023: 100 woningen 
2023/2024: 400 woningen (o.a Vliedberg)

• Pijler 2:  Nader uit te werken.
- Aanpak E-F-G-labels. Dus deels ook individuele aanpak. Voor 2029 < label E.

Labels zeggen niet alles!
- Zon op Dak. Nu uitwerken. Advies HvH.
- Vanaf 2026, cv-ketels vervangen door (hybride) warmtepompen



Woonlasten en betaalbaarheid  

Voorkomen energie armoede
• ‘Energiehulp aan huis’ (aanpak regiogemeenten)
• Voorlichting energiebesparing
• Energieprijsplafond/ compensatie energieprijzen Rijksoverheid

Voor deel huurders een huurverlaging per 1 juli 2023
• Bij inkomen max. 120% sociaal minimum én huurprijs €550 of meer

Meld mogelijke betalingsproblemen zo snel mogelijk bij ons
• Medewerkers huurincasso denken mee!
• Kijken wat mogelijk is, bijvoorbeeld betalingsregeling
• Hulp budgetcoach, Bijeen



Vragen


