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Samenvatting resultaten vier hoofdopgaven

Opgave 1 - Versnellen van de woningproductie en slim programmeren van nieuwe woonmilieus 
LINK naar deze opgave

In 2018 zijn er 1.051 nieuwe woningen opgeleverd waarvan 98 woon(zorg)eenheden:
Daarvan zijn 344 woningen en wooneenheden door transformatie van bestaand vastgoed tot 
stand gekomen;
De gerealiseerde woningen zijn gedifferentieerd qua prijsklasse. Er is voldaan aan de 
beleidsdoelstelling om 25% in de sociale huursector te realiseren (20,4 % is door corporaties 
ontwikkeld, 7,1% door particulieren). Ook de 15% middeldure huur en/of sociale 
koopwoningen is met in totaal 19,4% ruim gehaald;
Er zijn veel nieuwe woningen in een dorps woonmilieu toegevoegd, zoals 64 in Nuland en 
Vinkel en 157 in Rosmalen;
Sinds 2016 zijn er in de gemeente acht CPO-projecten gerealiseerd, en nog drie in voile gang. 
Met gaat in totaal om 188 woningen. Voorbeelden zijn het CPO-project BWWB Boschveld en 
Minitopia Poeldonk;
In het kader van de Brabantse Woonagenda heeft de regio Noordoost Brabant West in 
november 2018 een Regionaal Perspectief op Wonen vastgesteld.

Opgave 2 - Betaalbaar en bereikbaar wonen: balans op de woningmarkt in een ongedeelde stad 
LINK naar deze opgave

Er zijn door de woningcorporaties 184 sociale huurwoningen in 2018 gerealiseerd;
Er is een experiment uitgevoerd rondom de loting, om de slaagkansen voor zeer actief 
woningzoekenden te verbeteren;
Vanuit de corporaties en gemeente is er afgelopen jaar actief aandacht gevraagd voor de 
lastenverzwaring vanuit het Rijk voor de corporaties;
In 2018 is het Woonlastenakkoord 2014-2018 geevalueerd. De aanpak heeft haar vruchten 
afgeworpen: er is sprake van een afvlakking van de verwachte stijging van de 
woonlastendruk;
De corporaties verhuren een deel van hun woningbezit aan (lage) middeninkomens tegen een 
sociale huur in hun DAEB- en niet-DAEB bezit om zo die huishoudens te helpen die tussen 
wal en schip belanden;
Sinds de herintroductie van de revolverende starterslening per december 2017 zijn er 31 
startersleningen verstrekt en zijn er nog 8 in het proces van behandeling;
Om te leren van andere doorstroomprojecten is er in 2018 door de corporaties en gemeente 
een inventarisatie gemaakt van leerpunten uit lokale en andere doorstroomprojecten in 
Nederland;
Het realiseren van de taakstelling van vergunninghouders staat onder druk. De oorzaak is het 
gebrek aan toegewezen huishoudens door het COA. Bestuurlijk is dit aangekaart bij de 
provincie en het Rijk.

Opgave 3 - Bestaande woningen verduurzamen en wijken vitaal houden 
LINK naar deze opgave

Om particuliere woningeigenaren te stimuleren om hun woning te verduurzamen zijn onder 
andere circa 150 adviezen verstrekt via Energie Nul73 Advies. Ook is er een subsidieregeling 
gekomen voor een uitgebreid advies aan woningeigenaren en VvE’s;
Tien particuliere woningen zijn of worden gerenoveerd naar Nul op de Meter met een subsidie 
van de gemeente, waarmee de volledig beschikbare subisdieruimte is benut;
In 2018 hebben de corporaties, het SHP en de gemeente hun handtekening gezet onder het 
duurzaamheidsakkoord Duurzaam Wonen 's-Hertogenbosch 2018-2025;
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• Zayaz heeft 17 nieuwbouw NOM-woningen in De Lanen opgeleverd. Mooiland heeft 50 
nieuwbouwwoningen volgens de BENG gebouwd (Bijna Energie Neutraal Gebouw). 
Daarnaast zijn er ruim 300 woningen projectmatig gerenoveerd en energiezuinig gemaakt, 
waaronder 4 NOM-woningen van BrabantWonen aan de Leuvenstraat;

• Er is een start gemaakt om samen met partijen en bewoners te komen tot een gedragen 
wijkvisie voor de Gestelse Buurt;

• Om de aanpak van woonoverlast te verbeteren wordt door de corporaties, de gemeente en de 
politie gewerkt aan een “Convenant gegevensuitwisseling bestrijding woonoverlast”.

Opgave 4 - Samen zorgen: passend woonzorgaanbod in een inclusieve samenleving 
LINK naar deze opgave

• In 2018 hebben gemeente en corporaties een uitvoeringsagenda opgesteld om te komen tot 
een passend woonzorglandschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen 
met andere relevante partners in de wijk werken we aan concepten als Housing en working 
First, experimenteren we in Thuis in Zuid-Oost en verkennen we de realisatie van beter 
passende voorzieningen;

• Gemeente, zorgpartners en corporaties hebben op regionaal niveau in het kader van de 
aanpak Beschermd Wonen vijf vuistregels vastgesteld. De gedachte is om mensen zo goed 
mogelijk op te vangen in de wijk; je niet alleen naar huisvesting of zorg moet kijken; maar ook 
naar een zinvolle daginvulling, een goede financiele basis en contact met de buurt. Met 
verschillende projecten gaven we in 2018 invulling aan deze vuistregels

• Op 31 januari 2019 is Koo officieel van start gegaan. Koo helpt mensen bij allerlei vragen die 
hun persoonlijk leven raken;

• Er zijn diverse woonzorgvormen gerealiseerd door samenwerking tussen initiatiefnemers 
(zorgorganisaties of particulieren) corporaties en gemeente. Zoals bijvoorbeeld woningen voor 
jongvolwassenen met autisme in Rosmalen (Chapeau Woonkring Rosmalen), 48 
zorgwoningen voorouderen in Jozefoord, en het Breeakkershuis in Empel;

• Er zijn diverse stappen gezet naar levensloopbestendige en dementievriendelijke wijken en 
woningen. Zoals het organiseren van huiskamergroepen; actieve deelname aan de sociale 
benadering dementie die in vier steden gestart is en aansluiting bij het programme Brabant 
Dementievriendelijk.
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Vooraf
Het huidige woonbeleid is beschreven in Woonagenda 2017/2018 (3 april 2017, reg. nr. 6699230, link) 
dat een update is van de Nota Wonen 2012. In december 2017 is de voortgangsrapportage middels 
een raadsinformatiebrief naar de raad gestuurd (19 december 2017, reg nr. 7513373, link). Met deze 
voortgangsrapportage informeren wij u over de voortgang over 2018.

In de Woonagenda staan vier hoofdopgaven centraal die weer onderverdeeld zijn in een aantal 
deelopgaven. We rapporteren over de voortgang op deze vier hoofdopgaven:

Opgave 1 - Versnellen van de woningproductie en slim programmeren van nieuwe woonmilieus 
Opgave 2 - Betaalbaar en bereikbaar wonen: balans op de woningmarkt in een ongedeelde stad 
Opgave 3 - Bestaande woningen verduurzamen en wijken vitaal houden 
Opgave 4 - Samen zorgen: passend woonzorgaanbod in een inclusieve samenleving

Voordat wij u informeren over de voortgang op deze opgaven, gaan we allereerst in op enkele 
ontwikkelingen in de huidige woningmarkt.

Wat zien we op de woningmarkt?
Deze Woonagenda wordt geactualiseerd in een periode van hoge druk op de woningmarkt. Vrijwel 
iedereen die op zoek is naar een woning heeft het moeilijker dan voorheen. Landelijk zien we dat de 
prijzen van koopwoningen stijgen, en we zien een grote druk op sociale huurwoningen. 
Middeninkomens zitten in de knel, zij kunnen vrijwel niet meer in de sociale huurwoning terecht, en 
door de druk op particuliere huur- en koopprijzen is er weinig aanbod in het middensegment. Ook voor 
bijvoorbeeld koopstarters (die geen woning te verkopen hebben) is het een moeilijke markt. De krappe 
woningmarkt brengt prangende vraagstukken rond bepaalde doelgroepen, zoals starters en 
spoedzoekers, die in deze krappe markt soms nergens ‘snel’ terecht kunnen. Dit landelijke beeld'' 
geldt in grote mate ook voor de gemeente 's-Hertogenbosch.

In de gemeente bleven ook in 2018 de woningprijzen nog stijgen en de verkooptijd van een woning 
blijft net als in 2017 zeer kort, vergeleken met de jaren daarvoor. Hoewel het aantal verkochte 
woningen nog steeds hoger ligt dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar, zet de daling die is 
ingezet na piekjaar 2016 zich in het derde kwartaal van 2018 ook door.^ Ook in de huursector is de 
vraag naar woningen groot, in 's-Hertogenbosch zijn er ongeveer 10.000 woningzoekenden actief^ op 
zoek naar een sociale huurwoning.

Onder andere de aantrekkende economie, de groeiende bevolking, het dalend aantal personen per 
huishouden en het tekort aan woningbouw tijdens de crisisjaren zorgen voor die hoge druk op de 
woningmarkt.

De aantrekkende economie. samen met de stijgende koopkracht en lage rentepercentages zorgen 
voor de stijgende woningprijzen. In het 3® kwartaal 2018 is de gemiddelde transactieprijs van 
verkochte woningen in de gemeente 's-Hertogenbosch opgelopen tot €301.210.'^ Een ander gevolg 
van de economische situatie is dat investeren in woningen voor (particuliere) beleggers interessant is, 
er zijn signalen dat het aantal woningen in eigendom van particuliere beleggers stijgt.

De groeiende bevolking en trek naar de stad zorgt ook voor een blijvende woningvraag in onze 
gemeente, die zich de komende jaren zeker zal voortzetten. De huidige provinciale prognoses 
voorspellen een bevolkingsgroei van ruim 150.000 in 2017 naar ongeveer 165.000 in 2030. Het aantal 
huishoudens groeit nog harder, omdat er steeds meer kleinere (1- of 2-persoons) huishoudens komen. 
Het aantal huishoudens zal volgens de provinciale prognose groeien van ruim 71.000 in 2017 naar

^ Voor meer informatie over de landelijke woningmarkt wordt verwezen naar het in 2018 verschenen rapport de Staat van de 
Woningmarkt van de rijksoverheid.
^ Bron; factsheet stedelijke economie, 3® kwartaal 2018, afdeling Onderzoek en Statistiek ’s-Hertogenbosch. Hierin worden NVM 
cijfers aangehaaid.
^ Met ‘actief woningzoekenden’ worden woningzoekenden bedoeld die in het afgeiopen jaar ten minste lx op een woning 
hebben gereageerd.

Bron; factsheet stedelijke economie.
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bijna 79.000 huishoudens in 2030.^ Deze groei van huishoudens betekent logischerwijs ook een 
woningbouwopgave.

Het tekort aan woninqbouw tiidens de crisisjaren, meet ingehaald worden. De woningproductie ligt nu 
dan ook veel hoger dan tijdens de crisis. Tegelijk beperkt de capaciteit in de bouw (personeel, 
materiaal, materieel), en soms de langdurige planologische procedures, de afhankelijkheid van 
marktpartijen en de sterke bouwkostenstijging het verder versnellen van de woningbouwproductie. 
Sterker nog; het wordt een grote opgave om de hoge productie op peil te houden. Het aantal 
afgegeven bouwvergunningen en ook het aantal in aanbouw genomen woningen ligt in 2018 duidelijk 
lager dan in 2017. Dit dalend aantal bouwvergunningen komt overeen met een landelijke trend.

Overzicht vier hoofdopgaven

Opgave 1 - Versnellen van de woningproductie en slim programmeren van 
nieuwe woonmilieus

1.1 Versnellen en differentieren van de woningproductie

Aanjagen van de woningproductie
In 2018 zijn er 1.051 nieuwe woningen opgeleverd en 98 woon(zorg)eenheden. Dit aantal ligt duidelijk 
hoger dan het beleidsdoel van gemiddeld 800 tot 900 woningen per jaar, zoals beschreven in de 
Woonagenda. Met de gerealiseerde woningproductie in 2018 (1.051) en 2017 (1.079) is de 
woningproductie een stuk hoger dan de jaren daarvoor. De productie is dus goed op stoom om de 
doelstelling van 8.000 nieuwe woningen in de periode 2017-2025 te halen. Daarvoor wordt intensief 
met marktpartijen en corporaties samengewerkt.

Er is sprake van een grote vraag naar woningen. De verkoopprijzen zijn in 2018 tors verder gestegen. 
Het aantal te koop staande woningen is laag, mede door snelle verkooptijd. De daadwerkelijke 
woningproductie wordt sterk beinvioed door de huidige marktomstandigheden. De planningen staan 
(meer en meer) onder druk door sterk stijgende bouwkosten, een tekort in materieel, materiaal en 
personeel bij bouwbedrijven. Ook spelen veranderende wetgeving (de Wet VET®), bezwaarprocedures 
en voile orderportefeuilles (en daarmee samenhangende prioriteitstelling van ontwikkelaars en 
bouwers) een rol. Daardoor zien we in 2018 naast een hoge productie tegelijk een daling in het aantal 
afgegeven bouwvergunningen. Ook het aantal in aanbouw zijnde woningen is per 1-1-2019 fors lager 
dan een jaar eerder (866 op 1-1-2019 t.o.v. 1.313 op 1-1-2018).
Voor 2019 verwachten we nog steeds de beleidsdoelstelling (van 800 tot 900 woningen) te kunnen 
realiseren en zetten in op een hogere woningproductie. Maar de realisatie daarvan is sterk afhankelijk 
van hoeveel woningen daadwerkelijk in aanbouw worden genomen in het eerste kwartaal van 2019, 
en van de capaciteit in de bouwsector in personele en materiele zin.

Woningproductie 2018
737 314woningen

wooneeoheden

0 200 400
■ Niejwbouw ■ Transformatie

600 800 1000 1200

Starterswoningen in Eikenburg, Rosmalen

® Bron; bevolkings- en huishoudensprognoses; 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017' 
(vastgesteld mei 2017)
® Wet VET = Wet Voortgang Energie Transitie
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Zorgen voor differentiatie in de woningproductie
In 2018 is bijna een derde deel van de nieuwbouw gerealiseerd door transformatie van leegstaand 
vastgoed, namelijk 314 woningen en 30 woon(zorg)eenheden^ (zie ook paragraaf 1.5). Naast de 
realisaties door transformatie, zijn er in de nieuwbouw 737 woningen en 68 woon(zorg)eenheden 
opgeleverd. Voornamelijk in de Lanen in de Groote Wielen, Orthen-Links, de Pelgrimsche Hoeve, Vrij 
Spel en diverse locaties in West en Rosmalen.

Rijzertlaan, Schutskamp De Zonkade, De Groote Wielen De Wissel, Rosmalen, De Hoef

Met de ombouw van kantoren is een stevige impuls gegeven aan binnenstedelijk bouwen. Ook in 
Orthen-Links is het resultaat van de herstructurering in 2018 goed zichtbaar geworden. 
Daarnaast is er afgelopen jaar ook in het dorpse woonmilieu flink gebouwd. Denk de 
opieveringen in Rosmalen (in het centrum, de starterswoningen in Eikenburg en de Hoef), in 
Empel (Empelseweg), Nuland (Pelgrimsche Hoeve) en Vinkel (o.a. CPO project Vinkelse 
Slagen). Na jaren van een wat lagere productie is ook de woningbouw in de Groote Wielen met 
zo’n 180 opgeleverde en bijna 250 in aanbouw zijnde woningen goed op stoom gekomen.

Er zijn ook een aantal biizondere woonvormen opgeleverd. Zo zijn er zorgwoningen gerealiseerd 
(in de voormalige polikliniek in de Binnenstad, het project voor ouderen in Empel en het project 
de Wissel in Rosmalen). En bijvoorbeeld CPO-woningen in Boschveld, Vrijspel en Nuland. En 
Minitopia in de Poeldonk.

Qua differentiatie naar priisklasse is voldaan aan de beleidsdoelstelling om 25% in de sociale 
huursector te realiseren (20,4 % door corporaties, 7,1% door particulieren). Ook de 15% middeldure 
huuren/of sociale koopwoningen is met in totaal 19,4% ruim gehaald. Zie paragraaf 2.1 voorde 
realisatie van projecten door de corporaties.

Woningproductie 2018 naar prijsklasse

■ sociale huur woningcorporaties
■ goedkope huur particulier
■ goedkope koop

■ middeldure huur
■ middeldure koop
■ dure huur
■ dure koop

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de woningproductie sinds 2004 verdeeld 
naar prijsklasse.

^ Wooneenheden zijn woonruimten waarbij sanitaire voorzieningen of keuken worden gedeeld of waarblj de keukeninrichting 

niet zodanig is dat deze bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden.
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Gerealiseerde woningbouw 2004 t/m 2018 (naar prijsklasse) exicusief woon(zorg)eenheden

Gerealiseerde woningbouw 's-Hertogenbosch 2004 t/m 2018

■ Aandeel sociale huur ■ Aandeel vrlje sector huur ■ Aandeel sociale koop ■ Aandeel vrlje sector koop

1.2 Creeren van nieuwe woonmilieus en slim programmeren van nieuwe locaties

Phohtehng van nieuwe locaties voor woningbouw
Met de raadsinformatiebrief over de voortgang over de Woonagenda over 2017 bent u geinformeerd 
over de uitkomsten van het onderzoek naar extra locaties. Daarnaast bent u als raad ook 
geinformeerd middels een presentatie tijdens Informeren & Ontmoeten op 8 januari 2019. 
Samengevat is de conclusie dat er voldoende potentiele plancapaciteit is voor de geprognosticeerde 
behoefte op korte en langere termijn. Binnen die plancapaciteit is er sprake van een gevarieerd 
aanbod aan woonmilieus (centrum stedelijk, stedelijk buiten centrum, groen stedelijk en dorps). De 
daadwerkelijke realisatie van woningen binnen deze plancapaciteit is echter ook sterk afhankelijk van 
factoren waar we weinig invioed op hebben, waaronder de marktomstandigheden.

Verkennend onderzoek woningbouwontwikkeling Meerendonk
In de ruimtelijke structuurvisie ‘Stad tussen Stromen’ uit 2014 is reeds de ambitie opgenomen voor 
Meerendonk als potentiele woonlocatie. In de raadsbehandeling van het voorstel tot vestiging van 
Protix Biosystems BV op de Poeldonk heeft de raad aangegeven dat op deze locatie de gemeentelijke 
woningbouwopgave voor de komende jaren prioriteit krijgt boven de vestiging van bedrijvigheid. In 
navolging van deze discussie heeft de raad op 20 September 2017 een motie^ aangenomen waarin 
gevraagd wordt woningbouwontwikkeling in de Meerendonk te verkennen. Naar aanleiding van de 
motie is een verkennende studie gestart en is geluidstechnisch onderzoek uitgevoerd door DPA 
Adviseurs. Dit geluidsonderzoek leverde positieve resultaten voor de haalbaarheid van woningbouw 
op deze locatie. Om een idee te krijgen of de herontwikkeling van Meerendonk haalbaar is, zal naast 
geluidsonderzoek ook o.a. de bodemvervuiling en de ontsluiting beter in beeld gebracht moeten 
worden. Het resultaat van het verkennend onderzoek zal in de loop van 2019 aan de raad worden 
voorgelegd. Vraag Roy: hoe verhoudt dit zich tot toezegging informeren feruari? > antwoord:

Regionale en provinciale afstemming woningbouwprogramma
Met de raadsinformatiebrief over de voortgang over de Woonagenda over 2017 bent u ook 
geinformeerd over de Brabantse Agenda Wonen, waarin de provincie kaders schept voor een sterkere 
regionale samenwerking tussen de gemeenten. In december 2018 is er een voortgangsrapportage 
vastgesteld door de provincie die hier is terug te vinden. In het kader van de Brabantse Woonagenda 
heeft de (sub)regio Noordoost Brabant West in november 2018 een (sub)regionaal perspectief op 
wonen vastgesteld. Deze is integraal als bijlage toegevoeqd bij deze voortgangsrapportage. Doel van 
het regionaal samenwerken is een sterke regionale woningmarkt, met sterke steden en dorpen waarin 
een grote diversiteit aan woonmilieus te vinden is. Om daartoe te komen wordt in het perspectief 
afgesproken hoe er (sterker) regionaal samengewerkt gaat worden, en op welke thema’s. Daarnaast

® Motie vreemd Woningbouw Meerendonk, De Bossche Groenen, PvdA, GroenLinks, D66, Bosch Belang, SP en Bossche 

Volkspartij, gemeenteraad 20 September 2017
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zijn er in het perspectief afspraken gemaakt over de manier waarop woningbouwplannen regionaal 
worden afgestemd en gedeeld.

1.3 ‘s-Hertogenbosch studenten- en talentenstad

In de voortgangsrapportage over 2017 werd u reeds geinformeerd over de Taskforce 
Studentenhuisvesting, die sinds begin 2017 actief is. Doel is om extra studentenhuisvesting te 
realiseren, waarmee we bijdragen aan het Programme Den Bosch Studentenstad. De taskforce geeft 
lokaal invulling aan het landelijk actieplan dat in 2018 is vastgesteld, langs de drie pijiers van het 
actieplan:

1. Inzicht in vraag en aanbod
2. Realiseren van voldoende aanbod
3. Informatievoorziening voor studenten

Inzicht in vraag en aanbod
De druk op de kamermarkt in 's-Hertogenbosch is groot. Om inzicht te krijgen in hoeveel extra kamers 
er nodig zijn, worden vraag en aanbod periodiek geinventariseerd onder andere op basis van de 
landelijke monitor studentenhuisvesting. De monitor laat zien dat de Bossche kamermarkt - net als de 
reguliere woningmarkt - relatief duur is. Verder laat de prognose van de monitor op termijn een daling 
zien van het aantal uitwonende nationale studenten. Tegenover die ontwikkeling staat dat het goed 
gaat met de Bossche opieidingen en er een instroom en groei van (internationale) studenten wordt 
verwacht. Het soms tegenstrijdige beeld vraagt om een flexibele ontwikkeling. Richting de toekomst 
zal gebouwd moeten worden voor in potentie een mix aan doelgroepen. Bij een teruglopende vraag 
naar studentenwoningen kan het vastgoed ook aan andere groepen verhuurd worden.
Maar de ambitie ligt er om studenten te binden aan de stad, waarvoor voldoende aanbod en 
betaalbaar aanbod zeer belangrijk is. Naast voldoende permanent aanbod willen we ook een flexibele 
schil houden, om bepaalde piekmomenten te kunnen opvangen.

Realiseren van tijdelijke en permanente huisvesting
De urgentie van het huisvestingsvraagstuk wordt gevoeld. Daarom wordt gewerkt aan zowel 
permanente als tijdelijke opiossingen. Er zijn diverse projecten die zich richten op kleinere eenheden 
voor studenten, jongeren en starters. De concentratie van nieuwe projecten doet zich voor in de 
Spoorzone (gericht op Willemspoort, Onderwijsboulevard en EKP) en bij Station Cost 
(Hervensebaan). De intentie is om ook de Onderwijsboulevard meer in te richten als een prettige 
verblijfplaats en groene campus.
Omdat de realisatie van de permanente eenheden langer op zich laat wachten is het noodzakelijk om 
tijdelijk een flexibele schil te hebben. Zo is in 2017 tijdelijk een oud woonzorgcomplex (Zuiderschans) 
getransformeerd door Zayaz naar kamers voor studenten en jongeren. Ook in de voormalige Zusterflat 
in het Gasthuiskwartier zijn kamers tijdelijk verhuurd waarvan een groot deel aan studenten. U bent 
als raad afgelopen jaar geinformeerd over de situatie rond de voormalige Zusterflat in het 
Gasthuiskwartier® en over de Zuiderschans.Naar verwachting wordt de Zuiderschans dit najaar 
gesloopt. Wat betreft de voormalige Zusterflat moeten de huidige bewoners de flat voor 1 juli 2019 
verlaten. Het is op dit moment nog niet duidelijk of, en zo ja op welk moment exact, gestart kan 
worden met de herontwikkeling. De Vof Gasthuiskwartier is verzocht om komende maanden te 
onderzoeken of een nieuwe periode van tijdelijke verhuur mogelijk is aan andere huurders. Of dat er 
nog mogelijkheden zijn voor tijdelijk gebruik.

informatievoorziening voor studenten
Er wordt voor het kameraanbod van de corporaties een-loket ontwikkeld via Woonservice. Hier wordt 
- zoals ook is overlegd met de huurdersvertegenwoordigers - het kameraanbod via loting 
toegewezen. Ook wordt de communicatie richting de doelgroep studenten gestroomlijnd via 
denbosch.nl. Dit zal een goede informatievoorziening voor studenten ten goede komen. Voor het 
volgende studiejaar meet het loket zijn ingericht en zal BrabantWonen de onderwijsinstellingen 
ontzorgen op gebied van huisvestingsvragen.

^ Zie over voormalige Zusterflat: beantwoording artikel 33 vragen VVD (reg nr. 8386954, 6-11-2018) en brief aan de raad (reg 
nr. 8556226, 19 december 2018)

Zie onder andere beantwoording vragen SP over de Zuiderschans (reg nr. 8555091, 15 januari 2019)
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1.4 Blijven inzetten op nieuwe woonvormen en CPO-projecten

CPO-proiecten
Sinds 2016 zijn er in de gemeente acht CPO-projecten gerealiseerd, en nog drie in voile gang. Met 
gaat in totaal om 188 woningen. In de raadsinformatiebrief van 2017 was een volledig overzicht 
opgenomen. Hier lichten we enkele projecten toe.

CPO Nuland en Vinkel
In Nuland en Vinkel zijn er drie CPO projecten 
voor starters en jongeren gerealiseerd. Door de 
ontwikkeling als CPO groep, hebben de starters 
hier een kans gecreeerd om in hun dorp te 
kunnen blijven wonen. Ook is er in Nuland een 
CPO-project met senioren in aanbouw, 
opievering waarschijnlijk in 2019.

Vrij Spel
In het project Vrij Spel is onlangs het laatste CPO 
project De Oosterburen afgerond. Enkele 
individuele kavels zijn nog in aanbouw en 
binnenkort wordt gestart met het woonrijp maken.

Bewust Wonen en Werken Boschveld (BWWB) 
In de wijk Boschveld heeft de vereniging 
Bewust Wonen Werken Boschveld ruim 20 
duurzame, gezonde en betaalbare 
koopwoningen gerealiseerd in een bijzonder 
ecologisch woonproject. De woningen grenzen 
aan een gezamenlijke binnentuin met een kas 
met gemeenschappelijke functies. Het project is 
grotendeels zelfvoorzienend voor wat betreft 
energiebehoefte en -opwekking, waterbeheer 
(afgekoppeld van riool) en voedselvoorziening.

Boschgaard
Op de locatie Patio is een CPO-groep samen met Zayaz gestart met het ontwikkelen van een 
duurzaam woonproject: Boschgaard. De woongroep gaat tijdens de bouw zoveel mogelijk gebruik 
maken van gebruikte bouwmaterialen en restmaterialen. Zayaz ondersteunt en faciliteert hen hierin. 
Als de bouw is afgerond, gaan de bewoners van Boschgaard zelf het nieuwe wijkcentrum runnen. 
Daarin is alle ruimte voor buurtactiviteiten, dit is ontstaan vanuit de buurttuin Patio. Uniek in dit project 
is de nadruk op een duurzaam woonconcept en de samenwerking met corporatie Zayaz zodat ook 
zelfbouwers in de huursector kunnen deelnemen. De vergunning voor het project is aangevraagd en 
start bouw is voorzien in 2019.
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Woonexpehment Minitopia 
Het initiatief Minitopia is een bijzonder project dat in 
2018 de ruimte kreeg zich op de Poeldonk tijdelijk te 
vestigen. Dit nadat het initiatief de locatie aan de 
Eekbrouwersweg moest verlaten omdat Zayaz daar 
start met de sloop-nieuwbouw. De gemeente is 
hiertoe een overeenkomst aangegaan voor het 
gebruik geven van de grond bij Poeldonk voor een 
periode van 5 jaar. Het project geeft ruimte aan 
woonexperimenten. Er ontstaat een mix van 
betrokken bewoners die samen bouwen aan hun 
woning en woonomgeving. Met kleinere, tijdelijke, 
maar ook goedkopere en duurzamere woningen die 

snel te bouwen zijn. In de eerste fase in 2018 zijn 15 woningen gebouwd, waarvan een aantal ook 
door huurders van Zayaz. De opening vend plaats in September 2018. De tweede fase is nu in 
voorbereiding voor het realiseren van nogmaals 10 tot maximaal 17 tijdelijke woningen in 2019.

1.5 Transformatie van bestaand (maatschappelijk) vastgoed naar woningen

In 2018 is bijna een derde deel van de nieuwbouw gerealiseerd door transformatie van leegstaand 
vastgoed, namelijk 314 woningen en 30 wooneenheden. Net als voorgaande jaar ligt dit aantal hoog. 
Denk aan het beeldbepalende pand aan de Schubertsingel (97 woningen), de ombouw van het 
kantoor van de voormalige Rabobank aan de Helftheuvelweg (82 woningen) en een voormalig kantoor 
aan de Goudsbioemvallei (27 woningen). Maar ook de verbouw van de voormalige polikliniek in het 
Gasthuiskwartier; de tijdelijke kamers in het kantoor aan het Stationsplein in Rosmalen; en de 
afronding van de transformatie van het klooster Marienburg.

Kantoortransformatie voormalig Rabobank kantoor Helftheuveulweg (De Wester, Magis Vastgoed, foto bd.nl)

Ook zijn er nog diverse plannen voor transformatie in voorbereiding. Denk aan het voormalig KPN- 
kantoor Bruistensingel (Hervensebaan), de GGD-kantoor Orthenseweg, Rijnstraat Vivent-kantoren, 
Stationsplein en Hoff van Hollantlaan, beide in Rosmalen.

Kantoortransformatie Zuid073, MWPO
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Opgave 2 - Betaalbaar en bereikbaar wonen: balans op de woningmarkt in een 
ongedeelde stad

2.1 Verbeteren slaagkans op een sociale huurwoning

Afspraken maken met woningcorporaties overde toename van de (sociale) voorraad 
Er is een (netto) toevoeging aan de sociale huurwoningvoorraad afgesproken van 700 woningen in vijf 
jaar in het Sociaal Woonakkoord. In 2018 zijn er door de woningcorporaties 184 sociale huurwoningen 
gerealiseerd.
Als gekeken wordt naar het aantal netto toevoegingen (de nieuwbouw minus verkoop en sloop), dan 
zijn er in 2018 96 sociale huurwoningen aan de voorraad toegevoegd. Het vergt van gemeente en 
woningcorporaties grote inspanningen om de afgesproken (netto) toevoeging daadwerkelijk voor 2021 
te realiseren. Hierover zijn concreet prestatieafspraken gemaakt in 2019 zoals het verminderen van 
het aantal te verkopen woningen, het uitstellen van sloop en het realiseren van extra tijdelijke 
woningen.Daarmee wordt ingezet op het toevoegen van 126 sociale huurwoningen in 2019 en 
tussen de 389 en 439 woningen in 2020. Projecten die hiervoor in voorbereiding zijn (excl de tijdelijke 
locaties):

Project
Oeterselaan

Aantal woningen
52

Willemspoort Noord 
De Lanen

71
35

Hustenweg
Orthen-Links

35 (in aanbouw 2019)
44 (in aanbouw 2019)
19 (in aanbouw 2019)
46 (in aanbouw 2019)
19 (in aanbouw 2019)
32 ((in procedure)_____
22 (in procedure)______
70 (in procedure)______
20 (procedure afgerond)
22 (in procedure)______
36 (in voorbereiding)
157 (in voorbereiding)
128 (in voorbereiding)
96 (in voorbereiding)
vervangende nieuwbouw

Carolus
Eindhovenlaan
Patio
Boschveld, viek 3
Zwartbroekweg
St. Teunislaan
De Herven
Mozartsingel_____
Henri Bayensstraat
Willemspoort Zuid
Zuiderschans
Rijnstraat 4 en 10
Gestelse Buurt

J.P. Coenstraat (Zayaz) Diepteweg/Empelseweg, Empel

U bent als raad geVnformeerd overde prestatieafspraken met een brief op 20 december 2018 (reg nr. 8489573) 
Uitvoeringsagenda prestatieafspraken Wonen 2019 gemeente 's-Hertogenbosch
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Mimosa, De Lanen (Zayaz/Heijmans) De Grote Doorbraak, De Lanen (Hoedemakers/Zayaz), NOM

De Vinkelse Slagen (Mooiland), BENG De Pelgrimsche Hoeve Nuland (Mooiland), BENG

Aantal vhjkomende woningen en actief woningzoekenden
De onderstaande cijfers gaan over het algemeen over het jaar 2017. Voor het jaar 2018 worden de 
cijfers over woonruimteverdeling in de loop van 2019 samengesteld door de woningcorporaties. U 
wordt als raad geinformeerd over deze cijfers wanneer deze definitief zijn.

Het aantal vrijkomende sociale huurwoningen (inclusief studentenwoningen) van de corporaties ligt al 
sinds 2013 op jaarbasis tussen de 1.650 en 1.850 woningen. Dat is een redelijk stabiel beeld.
Per 31-12-2018 staan er ongeveer 43.400 woningzoekenden ingeschreven bij WoonService. Een 
toename ten opzichte van 31-12-2017 toen er ongeveer 41.800 woningzoekenden ingeschreven bij 
WoonService. Niet alle woningzoekenden hebben het afgelopen jaar op het vrijkomend woningaanbod 
gereageerd. Degenen die wel reageerden, deden dit niet allemaal even vaak. In 2017 zijn er 9.831 
actief woningzoekenden, 24% van alle ingeschreven woningzoekenden. Actief woningzoekenden zijn 
woningzoekenden die in 2017 tenminste 1 keer reageerden op een woning. Van deze 9.831 actief 
woningzoekenden reageerden er 2.892 tenminste 12 keer daarvan en 1.354 tenminste 52 keer. Het 
aantal huishoudens dat actief op zoek is naar een woning en tenminste 1 keer per jaar reageert, 
schommelt tussen de 9.000 en 10.000.
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Totale groep woningzoekenden 2017

reageert 1 t/m 11 keerperjaar

reageert 12 t/m 51 keer perjaar

reageert 52 keer of meer per jaar

niet actief woningzoekend

Woningzoekenden schrijven zich in bij WoonService om mogelijk in de toekomstte kunnen reageren 
op een vrijkomende woning. Dit kan betekenen dat potentiele woningzoekenden zich inschrijven maar 
pas na een aantal jaren gaan reageren op een woning. Om inzicht te krijgen hoe lang 
woningzoekenden daadwerkelijk moeten wachten op een woning, is het verschil inzichtelijk gemaakt 
tussen inschrijfduur en zoektijd.''^ Daar zit een groot verschil tussen. In het aanbodmodel stond een 
huurder in 2017 gemiddeld 88 maanden (7,3 jaar) ingeschreven. Maar binnen een zoektijd van 26 
maanden (2,1 jaar) een nieuwe woning had gevonden. In het lotingmodel stond een nieuwe huurder 
gemiddeld 24 maanden (2 jaar) ingeschreven maar had deze binnen een zoektijd van 15 maanden 
(1,3 jaar) een nieuwe woning gevonden.

Experiment loting om actief woningzoekenden extra te ondersteunen
In ‘s-Hertogenbosch staat het huisvestingsvraagstuk rondom spoedzoekers al enkele jaren op de 
agenda. Cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat veel woningzoekenden die heel actief op zoek 
zijn (vaak reageren) vaak een korte inschrijftijd hebben. Om de slaagkans te verbeteren van deze 
groep woningzoekenden die het meest actief op zoek is naar een woning, is in 2018 een experiment 
uitgevoerd rondom de loting. Dit experiment houdt in dat de lotingmodule is opgehoogd naar 33%. 
Woningzoekenden die de afgelopen 6 maanden minimaal 26 keer hebben gereageerd mogen mee 
loten. Een weigering betekent 6 maanden uitsluiting van deelname aan loting.
Bind 2018 zijn de eerste resultaten van het experiment geevalueerd met de woningcorporaties en het 
SHP op basis van cijfers en interviews met (actief) woningzoekenden. In het voorjaar van 2019 
bespreken de drie partijen in het DPO over de definitieve uitkomsten en mogelijke bijsturing gericht op 
het verbeteren van de slaagkans van de spoedzoekers. Vanzelfsprekend moeten deze aanpassingen 
zorgvuldig worden ingevoerd. Vandaar dat in het DPO is afgesproken dat het experiment in 2019 nog 
enkele maanden langer voortduurt. De huidige regels blijven tot aan die tijd gelden. De raad zal 
geinformeerd worden over de evaluatie en wijze waarop bijgestuurd zal worden.

Werken aan slaagkansenmodel
Samen met de woningcorporaties heeft de gemeente gewerkt aan het ontwikkelen van een 
slaagkansenmodel. Het model zal helpen om de slaagkansen van doelgroepen te vergelijken, en 
gericht beleidsmaatregelen te kunnen nemen zoals het sturen op het aandeel lotingwoningen. In 2018 
is een werkend model gebouwd, in 2019 verwachten we de resultaten hiervan te kunnen gebruiken. 
Het doel van het beinvioeden van de slaagkansen is om de slaagkans van bepaalde doelgroepen te 
verbeteren en te zorgen voor evenwichtige slaagkansen. We zien bijvoorbeeld dat de slaagkans van 
senioren beduidend hoger is, dan die van jongeren. In de voortgangsrapportage van 2017 bent u 
geinformeerd dat de woningcorporaties daarom kijken naar het ontlabelen van een deel van de 
55+complexen om zo het aanbod voor een brede doelgroep woningzoekenden beschikbaar te stellen.

Regionale samenwerking woonruimteverdeling

12 Definitie inschrijfduur: de gemiddelde inschrijfduur in maanden tussen datum inschrijving en datum reactie op de woning van 
aiie verhuringen in 2017. Definitie zoektijd; de gemiddeide tijd in maanden die tussen verhuurdatum en eerste reactie op een 
woning zit van aiie verhuring in 2017.
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In het gemeentelijk Regionaal Perspectief op Wonen''^ wordt de ambitie uitgesproken om sterker 
regionaal samen te werken op het gebied van sociale huur. Deze samenwerking focust in eerste 
instantie op het uitwisselen van kennis. Ook stimuleren de regiogemeenten de ontwikkeling van een 
regionaal aanbodloket voor de sociale huurwoningen. Woningzoekenden krijgen daardoor meer keuze 
en zij hoeven zich straks nog maar een keer in te schrijven.
Op dit moment hebben 's-Hertogenbosch, Oss en Boekel nog losse ‘websites’ onder Woonservice. 
Maar de corporaties werken toe naar een loket in de regio waar woningzoekenden terecht kunnen 
voor al het vrijkomend woningaanbod. Dit loket zal fungeren als ‘open markt’, waarbij 
woningzoekenden op het aanbod van een groter deel van de regio kunnen reageren. In het najaar van 
2018 is met corporaties, gemeenten en huurders gewerkt aan de uitwerking van dit regionale loket. Dit 
zal samenkomen in een definitieve opzet over bestuurlijk overleg, de toewijzingsregels, de 
urgentieregelingen en de rol van woningzoekenden bij WoonService Regionaal.

Benutten investehngsruimte corporaties
Het is van belang dat de corporaties als lokale partner voldoende investehngsruimte hebben om te 
investeren in ondermeer nieuwbouw en duurzaamheid. In 2018 is vanuit de corporaties en gemeente 
actief aandacht gevraagd voor de lastenverzwaring vanuit het Rijk voor de corporaties. Mede op basis 
van de motie vreemd “Zij aan zij met de woningcorporaties”'’'* heeft het College het initiatief genomen 
om, via G40, VNG en B5 een sterk signaal af te geven met het verzoek om gebruik te maken van de 
ontheffingsmogelijkheid die voor de ATAD-richtlijn geboden wordt voor ondernemingen met een 
maatschappelijk belang. Deze lobby heeft niet kunnen voorkomen dat de Eerste Kamer op 19 
december 2018 het besluit heeft genomen om de woningcorporaties niet uit te zonderen. We blijven 
bij het Rijk samen de corporaties, G40 en VNG aandacht vragen voor de negatieve effecten van de 
voorgenomen lastenverzwaringen. Specifiek wordt daarbij ook gekeken naar de financiele middelen 
en capaciteit die de gemeente en corporaties hebben of krijgen om uitvoering te geven aan een 
landelijk klimaatakkoord. Daarnaast blijven partijen in gesprek om ten voile de investehngsruimte te 
benutten. De woningcorporaties geven daarbij onder andere inzicht in hun financiele positie zoals ook 
recent tijdens Informeren & Ontmoeten op 8 januari 2019 is toegelicht aan de raad.

Fusie Woningstichting Kleine Meierij en Woonstichting St Joseph
In 2019 zullen Kleine Meierij en St. Joseph fuseren. Het College heeft een positieve zienswijze 
gegeven over deze fusie.De voordelen van de fusie liggen onder andere in het verbeteren van de 
investeringscapaciteit en daarmee gepaard gaande mogelijkheden om meer in te zetten op 
nieuwbouw en verduurzaming van het bestaande woningbezit. In de gemeentelijke zienswijze zijn 
aandachtspunten meegegeven over een stevigere inzet op nieuwbouw en duurzaamheid, de 
doorstroming van senioren en de lokale betrokkenheid en dienstverlening. Daarnaast stapt Kleine 
Meierij met de fusie af van een juridische scheiding van DAEB/niet-DAEB naar een administratieve 
scheiding.

2.2 Betaalbaar houden van de woonlasten

In 2018 is het Woonlastenakkoord 2014-2018, dat drie Bossche woningcorporaties (Zayaz, 
BrabantWonen en Kleine Meierij), de gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform 
(SHP) in 2014 sloten, op zijn eind gelopen. Directe aanleiding om destijds tot een akkoord te komen 
was de voorspelling voor het jaar 2018 van een sterk opiopende woonlastendruk onder Bossche 
huurders. In het Woonlastenakkoord (zie april 2014, reg nr. 3779931) is gekozen voor een brede 
woonlastenbenadering (naast huur spelen bijvoorbeeld ook lasten voor energie, verzekeringen, 
belastingen, woningaanpassingen, overige uitgaven en het inkomen een rol).

Afgelopen jaren is stevig ingezet op het betaalbaar houden van het wonen. Om zo het aantal 
huishoudens met betaalrisico’s en problematische schulden te verminderen. Er wordt ingezet op 
preventie, vroeg signalering, het vereenvoudigen van regels en maatwerk. Dat vormt het hart van de 
Bossche aanpak. Dit gaat in samenwerking met een groot aantal partners.

Zie hiervoor de aparte bijiage bij de voorgangsrapportage.
Motie Vreemd “Zij aan zij met woningcorporaties “ (5 juni 2018) van SP, PvdA, GroenLinks, BoschBeiang, Bossche Volkspartij 
Coiiegevoorstei reg nr. 8489530, 11 december 2018
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Uit een evaluatie uitgevoerd in het najaar van 2018, blijkt dat er alle reden is om de woonlastenaanpak 
te continueren. Ten eerste, omdat de ingezette initiatieven de afgelopen jaren hun vruchten hebben 
afgeworpen: er is sprake van een afvlakking van de verwachte stijging van de woonlastendruk. Ten 
tweede, omdat er nog steeds veel huurders met betaalrisico’s zijn. Ten derde omdat zich een breed 
gedragen en effectief organisatienetwerk heeft gevormd rondom de woonlasten- en 
schuldenproblematiek. Samenwerking loont.
De doelstellingen van de woonlastenaanpak zijn geborgd in het aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 
2018-2021 en in de jaarlijkse prestatieafspraken vanuit het Sociaal Woonakkoord. Er is daarom nu 
geen noodzaak om een nieuw woonlastenakkoord af te sluiten. In 2019 zullen wel een of enkele brede 
netwerkbijeenkomst(en) plaatsvinden, waarin bestuurders en praktijkmedewerkers met elkaar in 
gesprek gaan over het nieuwe wenkend perspectief en de volgende stappen die daarvoor nodig zijn.

In 2018 zijn een aantal concrete resultaten geboekt. De gemeentelijke lasten zijn nagenoeg gelijk 
gebleven. De gematigde huurverhoging is gerealiseerd conform prestatieafspraken 2018. De 
wachtlijsten voor financiele dienstverlening zijn opgelost. De pilot rond vroegsignalering is met een 
jaar verlengd. De inventarisatie van de problematiek rond onderbenutting van de huurtoeslag is 
inzichtelijk gemaakt in een werkgroep met huurders. Om huurders goed te informeren worden het 
platform Woonlasten de Baas en KOO ingezet. Inmiddels zijn 130 professionals aangesloten bij de 
Bossche Bond - gericht op het snel maatwerk kunnen verlenen aan huishoudens met schulden - en 
zijn er 179 casussen behandeld (in 2 jaartijd). En de app Krap.nl is gelanceerd gericht op jongeren.

2.3 Beter bedienen van (lage) middeninkomens

Het bedienen van de (lage) middeninkomens om te voorkomen dat deze tussen wal en schip vallen is 
een speerpunt in de Woonagenda. Maatregelen die ingezet worden om de groep te bedienen zijn:

• Het (regionaal) sturen op het woningbouwprogramma waarbij ingezet wordt op 15% 
middenhuur (711 tot 900, prijspeil 2017) en sociale koop. In 2018 is een percentage van 
19,4% gerealiseerd:

• Het toewijzen van woningen aan de (lage) middeninkomens door de woningcorporaties;
• Het ondersteunen van kopers met een starterslening.

Ondersteunen van (lage) middeninkomens door corporaties
Een van de manieren waarop woningcorporaties toch middeninkomens kunnen bedienen is door het 
verhuren van niet-DAEB woningen."'® De zeven corporaties die actief zijn in onze gemeente hebben 
een scheidingsvoorstel tussen DAEB en niet-DAEB opgesteld. Dit is, na positieve zienswijze van 
college en huurdersorganisatie"'^, ook door de Autoriteit Wonen (Aw) goedgekeurd. Bij Zayaz en 
BrabantWonen in tweede instantie."'® In de nieuwe scheidingsvoorstellen van Zayaz en BrabantWonen 
- waar het ministerie van BZK in juli 2018 mee in heeft gestemd - worden minder woningen 
overgeheveld naar de niet-DAEB dan in het eerdere voorstel. In totaal gaat het om 255 woningen voor 
Zayaz en 340 woningen voor BrabantWonen. Jaarlijks worden in de prestatieafspraken keuzes 
gemaakt over het sociaal of liberaal verhuren van de overgehevelde woningen. Dit geeft flexibiliteit en 
zekerheid dat de woningen sociaal verhuurd kunnen worden. Maar het geeft ook ruimte aan de lage 
middeninkomens die tussen wal en schap vallen. Om die groep te ondersteunen is daarnaast 
afgesproken dat de wettelijke ruimte wordt benut om ook 10% van de DAEB-woningen te verhuren 
aan lage middeninkomens. Een deel van de lage middeninkomens kan namelijk niet meer dan de prijs 
van een sociale huurwoning betalen.

Startersleningen

Woningcorporaties verienen zogenaamde ‘Diensten van Aigemeen Economisch Belang’ (DAEB). Dit is de kerntaak van 
corporaties waarbij het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen centraal 
staat. In het veriengde hiervan zijn enkele andere diensten aangemerkt als DAEB (denk aan maatschappeiijk vastgoed en 
ieefbaarheidsactiviteiten). De Woningwet bepaait dat woningcorporaties hun DAEB-activiteiten moeten scheiden van de 
(mogelijk toekomstige) commerciele niet-DAEB activiteiten (denk bijvoorbeeid aan de verhuur van duurdere woningen aan De 
gemeente en de huurdersorganisaties hebben de mogeiijkheid om op de scheidingsvoorstellen een zienswijze in te dienen. 
middeninkomens).

Op 2 november 2016 heeft het College van B&W een besluit genomen (reg nr. 6372418) tot het geven van een positieve 
zienswijze op de concept-scheidingsvoorstellen van de zeven in ’s-Hertogenbosch werkzame woningcorporaties. Een 
toelichting hierover is opgenomen in de Woonagenda 2017/2018.

Collegevoorstel reg.nr.7985734, 5 juni 2018. De raad is geVnformeerd via het raadsinformtaiebulletin van 7 juni 2018
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Het verstrekken van startersleningen heeft tijdens de crisis een duidelijk positief effect gehad op het 
aantal transacties in de woningmarkt. In de periode 2010-2012 werden 25 startersleningen verstrekt; 
in de periode 2013-2014 werden 158 startersleningen verstrekt. Vanwege de hoge rente die bij deze 
leningen werd afgesproken (tussen de 4,1% en 5,6%) kiezen veel starters ervoor deze leningen anno 
2018 over te sluiten naar een bank. Veel van het budget is dus teruggevloeid naar het gemeentelijk 
budget bij de SVN en weer gebruikt voor de startersleningen die het afgelopen jaar zijn verstrekt. 
Sinds de herintroductie van de revolverende starterslening per december 2017 zijn er 31 
startersleningen verstrekt en zijn er nog 8 onderweg. In totaal heeft de gemeente 218 startersleningen 
verstrekt waarvan er inmiddels 78 zijn afgelost. Het huidige resterende budget (januari 2019) is 
€165.000. Inmiddels betalen 95 starters rente en/of aflossing over hun starterslening. Het totale 
uitstaande gemeentelijke budget is €1.728.500.

2.4 Beter benutten van de bestaande woningvoorraad

Onderzoek naar doorstroming
Om te leren van andere doorstroomprojecten is er in 2018 door de corporaties en gemeente een 
inventarisatie gemaakt van leerpunten uit lokale en andere doorstroomprojecten door Nederland:

• Zo lang mogelijke verhuisketens helpen meer woningzoekenden;
• Verleiden van oudere huishoudens om te verhuizen vraagt grote tijdsinvestering en heeft 

wisselend effect, met meestal klein resultaat.''^
• Kans op succes is het grootst bij combinatie van twee prikkels:

• Korting op de huurprijs van de nieuwe woning;
• Verbeteren van de positie van de beoogde verhuizers, bijvoorbeeld door gerichte 

bemiddeling of door een voorrangspositie op bepaalde woningen.
Duidelijk is in ieder geval dat er op een bepaalde manier een prikkel moet worden geboden om de 
potentiele verhuizers te stimuleren. Met de corporaties is afgesproken om begin 2019 een plan van 
aanpak op te stellen hoe de doorstroming zo effectief mogelijk in te zetten. Daarbij zal ook de motie 
zoals aangenomen in de raad bij de begrotingsbehandeling van 2019 in ogenschouw worden 
genomen. 20

Splitsen en (kamer)verhuur van bestaande woningen
Door demografische ontwikkelingen, en krapte op de woningmarkt, is er steeds meer vraag naar 
woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens. Er is ook een mismatch tussen de woningvoorraad van 
de woningcorporaties en de nieuwe instroom van huishoudens.2'' Woningcorporatie Zayaz gaat, zoals 
afgesproken in de prestatieafspraken, experimenteren met het huisvesten van extra huishoudens door 
woningsplitsing of co-housing. Als gemeente werken we mee aan dit experiment waarbij voor ons de 
leefbaarheid van buurten en ruimtelijke ordening een belangrijk aandachtspunt blijft.
Een manier om de bestaande voorraad beter te benutten is te kijken naar het verruimen van de 
mogelijkheden rond splitsen, co-housing en kamerverhuur. Daarbij moet goed worden afgewogen 
welke doelgroepen je hiermee bedient en welke groepen je mogelijk beperkt. Daarbij is er een 
volkshuisvestelijk belang (beschikbaarheid en betaalbaarheid) maar ook de leefbaarheid en de 
ruimtelijke ordening spelen een rol. We zullen in aanloop naar de nieuwe Woonvisie het beleid rond 
woningsplitsing en kamerverhuur tegen het licht houden, waarbij de genoemde belangen 
meegenomen worden. Daarbij zal ook gekeken worden naar de omvang en effecten van het omzetten 
van goedkope koopwoningen in duurdere verhuur (door beleggers); ook wel buy-to-let genoemd.22

Enkele jaren geleden is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de doorstroming van ouderen uit grotere 
eengezinswoningen in Westte bevorderen. Daarvoorwerd een doorstroommakeiaar aangesteld die met wisselend succes 
enkele verhuisketens tot stand heeft gebracht. Het aanbod ouderenwoningen is in veel wijken en buurten voldoende om een 
betere doorstroming te verwachten van ouderen. Deze doorstroming komt echter onvoldoende op gang. De redenen daarvoor 
zijn divers en complex. Veel ouderen wonen in een woning waar ze veel herinneringen en hun sociale netwerk hebben; de 
huidige woning is vaak goedkoper dan de nieuwe meer geschikte ouderenwoning; en ouderen zien op tegen de rompslomp van 
een verhuizing. Ook uit woonwensenonderzoek blijkt dat ouderen niet verhuisgeneigd zijn. De redenen om niet te verhuizen zijn 
divers en complex.

Begrotingsbehandeling 2019, agendanummer 8, motie 23, WD en Bosch Belang, Meer projecten met als doel ouderen te 
verleiden hun vaak te grote woning te verruilen voor een kleinere (huur)woning.

Zie ook beantwoording technische vragen van de SP, Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en de PvdA over de verkoop 
van sociale huurwoningen, 4 december 2018
22 Hiermee geven we invulling aan de motie Bouwen we voor beleggers of voor woningzoekenden? (Begrotingsbehandeling 
2019, 13 november 2018, agendanummer 8, motie 39, diverse partijen)
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2.5 Vergunninghouders verdienen een thuis

De wettelijke taakstelling voor 2018 was in totaal 212 te huisvesten vergunninghouders. Als gemeente 
begonnen we in 2018 met een voorsprong van 70, waardoor we in de praktijk maar 142 
vergunninghouders hoefden te huisvesten. We hebben de taakstelling echter niet kunnen vervullen, 
door een gebrek aan koppelingen vanuit het COA. We krijgen dus niet genoeg vergunninghouders 
‘toegewezen’ aan onze gemeente in relatie tot onze taakstelling. Het gevolg is dat we in de loop van 
2018 slechts 79 vergunninghouders hebben gehuisvest, en zo een achterstand van 63 hebben 
opgelopen. Omdat dit komt door een gebrek aan koppelingen, kunnen we hier als gemeente niets aan 
doen. Dit probleem is bestuurlijk aangekaart door een regionale brief te sturen naar Provincie 
(toezichthouder) en het Rijk (die de taakstelling bepaalt). In de brief wordt verzocht om het systeem 
van beoordeling te wijzigen, en de opgelopen achterstand kwijt te schelden. In bestuurlijk overleg met 
de provincie is besloten dit signaal ook via IPO en VNG richting Rijk te sturen. Daarvoor zoeken wij 
samenwerking met de G40.
De taakstelling voor de eerste helft van 2019 is 70, plus de opgelopen ‘achterstand’ van 63. Naar 
verwachting zullen we ook komend half jaar nog te weinig koppelingen krijgen.

Opgave 3 - Bestaande woningen verduurzamen en wijken vitaal houden

3.1 Verkennen kwaliteit en verduurzamen individueel particulier bezit en VvE’s

Bij het verduurzamen van bestaande particuliere woningen voIgt de gemeente twee sporen: meters 
maken en innovatie (zie 3.3). In 2018 zien we de volgende resultaten in het particuliere bezit:

• Tien particuliere woningen zijn of worden gerenoveerd naar Nul op de Meter met een subsidie 
van de gemeente, waarmee de volledig beschikbare subisdieruimte is benut;

• Via de samenwerking Nu of Nooit werken partijen (gemeente, makelaars, banken, 
energieadviseurs, etc.) samen aan een verbeteraanbod bij aankoop of verkoop van de 
woning. In 2018 zijn 33 casussen aangepakt, waarvan 18 bij verkoop en 12 bij aankoop (

• 110 woningeigenaren in de Buitenpepers hebben toegang gekregen tot WoonConnect. De 
rest van de woningen (500) wordt in 2019 gedigitaliseerd.

Daarnaast heeft de gemeente een aanbod voor woningeigenaren om zoveel mogelijk ‘meters te 
maken’:

Subsidie voorbereiding van energiemaatregelen (gestart in 2018 en loopt door in 2019); 
Energiebespaarlening ’s-Hertogenbosch (1% rente) (gestart in 2018 en loopt door in 2019 (nu 
circa 50 leningen verstrekt);
Adviesgesprekken energie via Advies Energie Nul73 (circa 150 adviezen verstrekt); 
BrabantWoontSlim: regionaal energieloket; ruim 30.000 bezoekers in de deelnemende 
gemeenten in Noordoost Brabant (circa 30% uit Den Bosch);
Deelname aan Landelijke Duurzame Huizenroute;
Informatieavonden over energie in vier wijken;
Opening winkel Reimarkt aan de Rijstraat;
Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die zonnepanelen willen verwijst de gemeente door 
naar de VvE Zonnecoach van Enexis/Enpuls).

3.2 Verduurzamen kwaliteit woningbezit woningcorporaties

In 2050 zijn in ’s-Hertogenbosch de woonwijken (woningen en woonomgeving) volledig duurzaam. Dat 
betekent: C02- en energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Uiteindelijk zullen de dan ruim 
70.000 woningen zeer energiezuinig of energieleverend zijn. Dat is de ambitie die partijen hebben 
vastgelegd in het Duurzaamheidsakkoord 2018-2025.

Ondertekening duurzaamheidsakkoord Duurzaam Wonen ’s-Hertogenbosch 2018-2025 
Op 10 oktober 2018 hebben de corporaties, het SHP en de gemeente hun handtekening gezet onder 
het duurzaamheidsakkoord Duurzaam Wonen ’s-Hertogenbosch 2018-2025 (hierteruq te vinden). Het 
akkoord is tot stand gekomen door het organiseren van diverse inspiratie- en verdiepingssessies met 
tal van betrokkenen in de gemeente.
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In dit akkoord geven zij aan waar zij over zeven 
jaar willen staan. Daarbij wordt niet alleen 
ingezet op het beter isoleren van woningen en 
schone energie. Maar ook op het duurzaam 
gebruik maken van de beschikbare bouwstoffen. 
En de woonomgeving zo inrichten dat we beter 
om kunnen gaan met biodiversiteit, 
wateroverlast en extreme hitte. In de 
prestatieafspraken voor 2019 geven de partijen 
aan wat ze concreet aanpakken. De partijen 
dagen daarbij inwoners, bedrijven en andere 
organisaties uit om aan te sluiten en samen te 
werken aan het bereiken van de doelen.

Verduurzamen van het woningbezit in 2018
In 2018 hebben de corporaties een aantal nieuwbouw en renovatieprojecten opgeleverd waarin het 
bezit extra wordt verduurzaamd. In de nieuwbouw heeft Zayaz 17 NOM-woningen in De Lanen 
opgeleverd. In Empel, Nuland en Vinkel heeft Mooiland 50 nieuwbouwwoningen naar BENG gebracht. 
Verder zijn er ruim 300 woningen projectmatig gerenoveerd en energiezuinig gemaakt, waaronder 4 
NOM-woningen van BrabantWonen aan de Leuvenstraat. Daarnaast worden er woningen bij mutatie 
verbeterd. Het aantal van 300 is minder dan het geraamde aantal van 678 woningen in de 
prestatieafspraken 2018. De verduurzaming blijkt in de praktijk soms extra voorbereidingstijd te 
kosten. Ook nieuwe duurzaamheidstechnieken, stijgende bouwkosten en nieuwe beleidsinzichten 
zorgen in de praktijk dat het realiseren van projecten in sommige gevallen wordt gewijzigd of pas 
uitgevoerd worden in 2019 en 2020. Zo staat de extra investering om bijvoorbeeld een niveau naar 
Nul-op-de meter te brengen niet in verhouding tot de besparing op de woonlasten en extra reductie 
van de C02-uitstoot. Behalve het energiezuiniger maken van de woningen worden ook stappen 
gemaakt om het woningbezit en de woonomgeving te vergroenen.

Aanleg groen dak Creyenhoek, Kleine Meierij
Afwegingen rond investeren in Nul-op-de-meter in de bestaande voorraad 
Zoals in de voortgangsrapportage over 2017 ook al aangegeven, blijkt de ambitie voor een groot 
aantal NOM-renovaties van woningen in de praktijk niet haalbaar. Vanwege betaalbaarheid voor 
huurders, snelle ontwikkelingen in de technieken, en grote investeringskosten is het naar NOM-niveau 
renoveren van woningen vaak geen optimale opiossing. Het is dus soms verstandiger om woningen in 
stappen tot C02-neutraal te brengen (ook vanuit de “no-regret” gedachte) volgens de trias-energetica. 
Eerst isoleren, dan installaties aanpassen en tot slot duurzaam energie opwekken.
BrabantWonen heeft inmiddels ervaringen op gedaan bij de realisatie van 4 NOM-woningen aan de 
Leuvenstraat. Op basis daarvan is ervoor gekozen om het NOM-programma voor een ander project 
(Karel de Vijfde in Zuid) niet door te zetten. De Karel de Vijfde gaat nu naar aardgasloos voor 18 
woningen en 13 woningen worden gereed gemaakt voor aardgasloos (op het moment dat de cv-ketel 
vervangen meet worden dan worden deze vervangen door een warmtepomp). Zayaz is de 
voorbereiding gestart en zal voor de zomer van 2019 6 gerenoveerde NOM-woningen opieveren. De 
overige woningen van het desbetreffende complex zullen niet naar het niveau NOM worden 
opgetrokken, maarwel een hoog ambitieniveau hebben.
Voor nieuwbouw heeft NOM zich inmiddels wel bewezen als goede opiossing. Dit geldt met name 
voor grondgebonden woningen; voor gestapelde bouw blijft NOM een grotere uitdaging.

Geveltuintjes actie (BrabantWonen / gemeente ’s-Hertogenbosch)
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NOM-woningen BrabantWonen Leuvenstraat

Gezond wonen
Naar aanleiding van klachten in de Kruiskamp (eigendom Zayaz) is in de gemeenteraad op 13 
november een motie^^ aangenomen die het College oproept bij de woningcorporaties er op aan te 
dringen dat zij al hun huurders per brief vragen of bewoners last hebben schimmel, vocht en tocht in 
hun huis. En bij de corporaties er op aan te dringen dat ze bij meldingen over die problemen een plan 
van aanpak opstellen om samen met bewoners de problematiek inzichtelijk te maken en op te lessen. 
Deze motie is geagendeerd in het bestuurlijk driepartijenoverleg van december 2018. Alle partijen 
hebben daarbij uitdrukkelijk het grote belang van gezonde woningen onderschreven. Corporaties 
geven aan dat hun medewerkers in de praktijk hier ook zeer scherp op zijn. Dit kan echter niet 
uitsluiten dat er een keer ‘iets’ is in een woning of complex. Als dat zo is, wordt er door de corporatie 
actie op ondernomen. Als een huurder melding maakt van vocht, tocht of schimmel, dan gaat er in alle 
gevallen een medewerker van de betreffende corporatie ter plekke de situatie bekijken en wordt in 
overleg met de bewoner een passende opiossing gezocht. Veiligheid en gezondheid zijn daarbij twee 
zeer belangrijke aspecten van de woning. De corporaties en het SHP hebben in het bestuurlijk overleg 
aangegeven dat zij een brief naar alle huurders geen goede opiossing vinden om dit onder de 
aandacht te brengen. Dit met het oog op de kosten en het communicatieve bereik van een brief. 
Huurders worden daarom via de reguliere communicatiekanalen (zoals het huurdersmagazine) actief 
geinformeerd over wat te doen en met wie contact op te nemen, als deze problematiek zich voordoet.

3.3 Innovatie in de bouw stimuleren

fnnovatietrajecten
In 2018 liepen een aantal innovatieve trajecten:

• Innovatieve aanpak ‘Nu of Nooit’ met subsidie van VNG, waarbij via makelaars wordt ingezet 
op het aankoopmoment van een woning voor energierenovaties;

• Het programme Sneller en Beter naar Nul op de Meter (SBNoM),met Europese en provinciale 
subsidie. Doel: door innovaties, opschaling en samenwerking tussen stakeholders NoM beter 
en betaalbaar maken. Binnen SBNoM hebben BrabantWonen en Zayaz kunnen 
experimenteren met NOM renovaties en vernieuwende manieren van samenwerking metde 
markt. Dit programme loopttot 1 juli 2019;

• WoonConnect, een digitaal platform voor woningeigenaren, waarin vraag en aanbod 
samenkomen en informatie wordt ontsloten;

• De gemeente heeft de pilot Helathy Home van Hoedemakers ondersteund in de Groote 
Wielen. Bij deze pilot worden twee gezinnen gevolgd waarin gedurende twee jaar de 
luchtkwaliteit wordt gemonitored om zo de effecten van innovaties in o.a. materiaalgebruik te 
meten.

23 Begrotingsbehandeling 2019, 13 november 2018, agendanummer 8, Motie 40, Maak de huurhuizen weer gezond
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Minitopia
Het project Minitopia is bij uitstek een proeftuin voor innovatie in de bouw. Alle woningen zijn op 
bijzondere manieren, of met bijzondere materialen, gebouwd.
In de tweede fase van Minitopia wordt een woning gebouwd die ontworpen is door studenten van het 
Koning Willem I College. Zij doen mee aan de ontwerpwedstrijd SlimCirculair. Door een gemeentelijke 
bijdrage vanuit het budget van de Woonagenda is de wedstrijd mogelijk gemaakt. De wedstrijd zorgt 
ervoor dat jongeren enthousiast gemaakt worden voor het techniek vak en nadenken over de 
toekomstige bouwopgaven rond duurzaamheid en circulariteit. Door ook daadwerkelijk zelf te gaan 
bouwen worden bovendien leren en maken met elkaar verbonden.
Verder ontwikkelen de deelnemende partners aan hetwoonexperiment-Stichting Minitopia, Zayaz, 
Heijmans, SPARK Campus, gemeente 's-Hertogenbosch - samen met Platform31 een 
leerprogramma.

3.4 Inzet op de wijkaanpak

Planmatige aanpak aandachtsbuurten
De wijkaanpak voor aandachtsbuurten is ook in 2018 doorgezet. Er zijn diverse (sloop-) 
nieuwbouwprojecten in aanbouw of in voorbereiding. Voor Boschveld zal in 2019 de nadruk liggen op 
de realisatie van het Hart van Boschveld. Daarnaast ronden wij de vernieuwing van de openbare 
ruimte in Hinthamerpoort-Zuid af in 2019. Daarmee is de fysieke vernieuwing van de wijk (woningen 
en openbaar gebied) afgerond. De herstructurering van Orthen-Links is met de gerealiseerde 
nieuwbouw en de voor 2019 geplande sloop en nieuwbouw van de 3^® fase een flink eind op stoom 
gekomen.

Met oog op de beschikbaarheid van voldoende woningen wordt gekeken naar een fasering van de 
sloop in Boschveld en Gestelse Buurt. Zo is met de prestatieafspraken 2019 afgesproken om voor 20 
woningen de sloop uit te stellen en over te gaan op tijdelijke verhuur. Daarnaast zijn gemeente, 
corporaties en het SHP in overleg over de stedelijke verhuisregeling. In 2019 zullen we de raad hier 
nader over informeren.

De Gestelse buurt heeft vanaf 2015 opnieuw de status van aandachtsbuurt. De Gestelse Buurt kent 
veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken en staat in de wijk- en buurtmonitor over 2016 nog steeds 
als ‘zeer zwak’ bekend. Er wordt vanuit gemeente en welzijnsinstanties hard gewerkt in de begeleiding 
van individuen en gezinnen en ook vanuit openbare orde en veiligheid is er op alle vlakken inzet. 
Tegelijkertijd is er ook op wijkniveau veel gebeurd, mede naar aanleiding van het wijkplan uit 2015. 
Voor de Gestelse Buurt heeft BrabantWonen het besluit genomen om de zes flats te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw. Samen met de gemeente kijkt BrabantWonen naar de mogelijke 
differentiatie van het nieuwbouwprogramma gericht op de (lage) middeninkomens om zo de 
draagkracht van de buurt te versterken. Daarbij rekening houdend met de regelingen voor 
terugkeerders en het behouden van voldoende betaalbare woningen in de sociale voorraad. De 
differentiatie wordt in samenhang bekeken met andere maatregelen op sociaal, fysiek en 
veiligheidsviak. Er is een extern procesbegeleider door de gemeente aangesteld om samen met 
partijen en bewoners te komen tot een gedragen wijkvisie. Input hiervoor levert ook het onlangs 
uitgevoerde datascience onderzoek in de buurt. Deze wijkvisie geeft antwoord op de vraag hoe de 
leefbaarheid en veiligheid van de buurt verbeterd kan worden en welke activiteiten ervoor nodig zijn 
om ditto bereiken. Deze activiteiten kunnen op alle vlakken betrekking hebben; van fysieke en 
programmatische ingrepen tot sociale of maatschappelijke acties. In de begroting 2019 zijn middelen 
gereserveerd die mogelijk ingezet worden als de uitkomst van de wijkvisie daar aanleiding toe geeft. 
De raad wordt in 2019 nader geinformeerd over de voortgang van het traject.

Wijk-, buurt- en dorpenregeling
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) in uitvoering genomen. Het 
doel is de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in alle wijken, buurten en dorpen naar een hoger plan 
te tillen. Bewoners kunnen digitaal een verzoek om subsidie indienen. In 2018 hebben we 817 
verzoeken ontvangen en we kenden in 2018 ruim € 650.000 subsidie toe. Daarvan ging ruim €
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200.000 naar fysieke zaken. In opdracht van onze Rekenkamer gaat PON vanuit het perspectief van 
burgerparticipatie onderzoek doen naar de WBD-regeling.

3.5 Voorkomen woonoverlast

Verbeteren van de aanpak woonoverlast
Er is door de corporaties (Mooiland, Zayaz, BrabantWonen en Kleine Meierij), het college van B&W 
van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, en de politie-eenheid Cost Brabant een “Convenant 
gegevensuitwisseling bestrijding woonoverlast” ontwikkeld. Naar verwachting kan het convenant in 
2019 door alle partijen worden ondertekend. Ondertussen zijn er stappen gezet om invulling te geven 
aan de gemeentelijke regierol bij casuistiek op het snijvlak van Zorg en Veiligheid. Besloten is dat de 
wijkteams hierin een rol in krijgen. Hiervoor is extra formatie beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben 
we sinds 2018 de beschikking over het “er-op-af team van Parent dat 24 uur en 7 dagen in de week 
beschikbaar is. Zij worden veel door de corporaties ingeschakeld. Het “er-op-af team kan bij 
woonoverlast in de buurt snel reageren en onmiddellijk met ketenpartners een hulptraject starten als 
dat nodig is. De aanpak van woonoverlast is ook verankerd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP)^^ en 
wordt doorvertaald in uitvoeringsplannen.

Selectieve woningtoewijzing
Sinds 1 november 2017 wordt er selectief toegewezen in de vier buurten van aandachtsgebied De 
Hambaken, de Gestelse buurt en Hinthamerpoort-Zuid op basis van de gewijzigde Wet bijzondere 
maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). De maatregel geldt vooreen periode van vier jaar 
en kan na een evaluatie eventueel verlengd worden. Na twee jaar voIgt er een tussenevaluatie die 
voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Er vindt landelijk overleg plaats met politie, corporaties, BZK 
en gemeenten om praktijkervaringen uit te wisselen en te kijken waar de wet- en regelgeving goed 
werkt en waar deze belemmerend is.

Opgave 4 - Samen zorgen: passend woonzorgaanbod in een inclusieve 
samenleving

4.1 Werken aan een passend woon-zorgaanbod en faciliteren van nieuwe initiatieven

In 2018 hebben gemeente en corporaties samen een beeld gevormd van het gewenste 
woonzorglandschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit beeld wordt nu verder 
uitgewerkt met andere relevante partners in de wijk. Voor 2019 is het beeld vertaald naar een 
uitvoeringsagenda. In 2018 zijn al de eerste stappen gezet in de realisatie hiervan. Denk aan een 
scherpere toegang tot de maatschappelijke opvang, het uitbreiden van integrale 
huisvestingsoplossingen (zoals housing first, working first en rapid rehousing), en de voorbereidingen 
voor de realisatie van een aantal voorzieningen zoals een tweede hostel en een voorziening in het 
groen. Ook werken we in 2019 aan een integrale werkwijze die leidt to meer passende opiossingen 
voor mensen met een probleem op huisvesting in combinatie met zorg of begeleiding. Daarbij ook 
gebruikmakend van de urgentieplusregeling voor maatschappelijke urgenties.
Verder is in 2018 gestart met Thuis in Zuidoost’. In de wijk Zuidoost wordt geexperimenteerd met 
doorbraaktafels. Zorg, welzijn, gemeente en corporaties komen hiertweewekelijks samen om aan de 
hand van casuistiek passende opiossingen te vinden
In 2018 is het project “Boschwijzer” verder doorontwikkeld. Op 31 januari 2019 ging het project onder 
de naam Koo officieel van start. Koo helpt met vragen die mensen in hun persoonlijk leven raken. 
Bijvoorbeeld over opieiding en werk, geidzaken, jeugd en gezin, wonen en vervoer, zorg en hulp, 
meedoen en meehelpen. Inwoners en ook professionals kunnen naar Koo bellen, online zoeken of 
langskomen bij een van de wijkpleinen. Zayaz en BrabantWonen dragen financieel bij aan Koo.

4.2 Betere benutting van (zorg)vastgoed

In 2018 spraken gemeente en corporaties elkaar regelmatig over de match tussen vraag (zorgpartijen/ 
particulieren met een zorgvraag) en het aanbod (leegstaande of leegkomende panden of locaties) ten
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aanzien van kleinschalige wooninitiatieven. Dat resulteerde o.a. in de opievering van woningen voor 
jongvolwassenen met autisme in Rosmalen (Chapeau Woonkring Rosmalen). De zorg wordt daar 
geleverd door Buro 30. Buro 30 was ook de partij die in het voormalige Bernadetteklooster haar 
clienten mocht gaan huisvesten. Daar kwam medio 2018 plek voor 42 jongeren met psychische 
problemen. Op dit moment zijn we onder andere op zoek naar alternatieve huisvesting voor de groep 
Cello, SWZ zorg en Line naar zorg.
Voor ouderen zijn in 2018 48 zorgwoningen opgeleverd bij Jozefoord en opende De Boschstede 
(onderdeel van Domus Magnus) haar deuren in de oude polikliniek van het GZG. In Empel werd het 
Breeakkerhuis in gebruik genomen; een kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie, 
alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies. In 2018 kwamen er in totaal 107 zorgwoningen 
voor ouderen bij. Verder zijn er plannen in onderzoek voor nieuwe woonzorgeomplexen voor ouderen 
aan de Seringenstraat in Rosmalen, aan de Zwartbroekweg en aan de Empelse Schans in Maaspoort 
en op de locatie van het oude Zuiderschans.

Boschstede Domus Magnus (Gasthuiskwartier) Breeakkerhuis (Empel)

4.3 Levensloopbestendige en dementievriendelijke wijken en woningen

In 2018 zijn in de wijk West twee bijeenkomsten geweest met bewoners en professionals ten aanzien 
van Langer Prettig Thuis wonen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn een aantal thema’s 
opgepakt, zoals flatcoaches, respijtzorg en ontmoetingsplekken. Verdiepend onderzoek heeft 
uitgewezen dat bewoners een beperkte behoefte hebben aan flatcoaches/concierges 
(aanspreekpunten voor ouderen in flats, voor bijvoorbeeld klusjes maar ook op sociaal gebied). 
Bewoners zijn wel gecharmeerd van een dergelijke functie, maar stellen ook vragen bij de 
betaalbaarheid ervan. Daarom is besloten voorlopig geen invulling te geven aan deze rol.
We onderzoeken vraag en aanbod op het gebied van respijtzorg om zo te bepalen wat er in's- 
Hertogenbosch en de regio nodig is. In 2019 gaan we hier verder mee aan de slag.
In 2018 zijn er in de stad op zeven verschillende locaties huiskamergroepen georganiseerd, naar voile 
tevredenheid van de bezoekers. Mensen die hier komen geven aan minder eenzaam te zijn en zelfs 
contacten te leggen buiten de groepen om. De gemeente blijft in 2019 deze groepen faciliteren. 
Daarnaast wordt ingezet op multifunctioneel gebruik van ontmoetingsruimten.
‘s-Hertogenbosch heeft zich aangesloten bij Brabant Dementievriendelijk, een programme van de 
provincie Noord-Brabant, gericht op het versterken van de netwerken in de directe woonomgeving van 
dementerende ouderen die nog thuis wonen. Er is een kerngroep gevormd met partijen zoals 
zorgorganisaties, verenigingen en buurtteam. Deze kerngroep organiseert in 2019 startbijeenkomsten 
Dementievriendelijke Gemeenschap in buurten met veel ouderen. De eerste startbijeenkomst wordt in 
samenwerking met de Wijkraad Zuid georganiseerd.
Daarnaast neemt 's-Hertogenbosch deel aan de Sociale Benadering Dementie / Social Trial. In een 
eerste experiment worden verschillende vertrouwenspersonen ingezet die dementerenden en hun 
manteizorgers in alle fasen van dementie bijstaan. Gedachte is dat mensen hierdoor langer prettig 
thuis kunnen blijven wonen, en daarmee de zorgkosten omiaag kunnen.
Het onderzoek naar de stimuleringsmaatregelen voor woningaanpassingen heeft in 2018 niet plaats 
gevonden. Er is ook nu geen noodzaak om dat alsnog te gaan doen. Het aantal aanvragen voor 
woningaanpassingen is redelijk stabiel. Door met corporaties en gecontracteerde aannemers goede
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afspraken te maken kunnen we de woningaanpassingen tegen goede tarieven uit laten voeren. Sinds 
1 januari 2019 is het abonnementstarief voor de Wmo van start gegaan.

4.4 Leren van ervaringen en best practices verspreiden

In het regionaal huisvestingsplatform Beschermd Wonen komen uit de hele regie vertegenwoordigers 
van gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en bewoners samen om inzichten en kennis met 
betrekking tot beschermd wonen met elkaarte delen en vraagstukken waar mogelijk regionaal op te 
pakken. Op 1 maart 2018 is een regionaal symposium georganiseerd, waarbij professionals en 
bewoners samenkwamen. Tijdens deze bijeenkomst zijn vijf vuistreqels gepresenteerd die worden 
gehanteerd in het programme Thuis in de Wijk’. De gedachte is dat om mensen zo goed mogelijk op 
te vangen in de wijk; je niet alleen naar huisvesting of zorg meet kijken; maar ook naar een zinvolle 
daginvulling, een goede financiele basis en contact met de buurt. Met verschillende projecten gaven 
we in 2018 invulling aan deze vuistregels. Denk bijvoorbeeld aan 24 uurs beschikbaar “er-op-af team 
en afspraken over de regie op complexe casuistiek Zorg en Veiligheid. Aan een van de vuistregels 
(‘goed wonen’) wordt uitvoering gegeven via het woon/zorgaanbod (zie ook paragraaf 4.1).
Daarnaast is het Woudlopershandboek Beschermd wonen verder uitgewerkt. In dit handboek wordt 
stap voor stap beschreven waar je aan moet denken bij de kanteling van een beschermde woonvorm 
naar zelfstandig wonen in de wijk. Het is opgesteld in samenspraak tussen corporaties, 
zorginstellingen, bewoners en gemeente. Daarnaast is door diezelfde partijen een Woonkompas 
opgesteld: een praktische tool met vragen die relevant zijn als mensen vanuit een zorginstelling 
zelfstandig gaan wonen. In 2018 is het Koplopersprogramma beschermd wonen van Platform 31 
afgesloten, waar de gemeente en Zayaz aan deelnamen. 0ns Woudlopershandboek en het 
Woonkompas dat wij hebben ontwikkeld vormen voor collegagemeenten bruikbare handreikingen. De 
VNG heeft ons daarom gevraagd deze beschikbaar te stellen als landelijke instrumenten. De 
publicatie wordt verwacht in het voorjaar van 2019.
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