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nuit de rijksoverheid 

Omichri jv ing Prestatie 2018 2019 2020 2021 2022 

Bestuurl i jk/ambteli jk overleg Gemeente Alphen-Chaam en Laurentius voeren periodiek 

overleg over de voortgang van de prestatteafspralten. 

Laurentius betrekt de gemeente vroegtijdig bij plar^nen 

voor nieuwbouw, sloop en renovatie. 

2 Kern werk ge bied Gemeente Alphen-Chaam en gerrwentc Breda 

Laurentius is werkzaam in de door de minister vastgestelde 

woningmarktregio Hart wan Brabant en West-Brabant. Laurentius 

heeft in het scheidingsvoorstel en ondernemingsplan 2017-2020 

bepaald dat binnen de regio de gemeente Alphen-Chaam en de 

gemeente Breda samen het kern werkgebied vormen. Laurentius is niet 

voornemens te investeren buiten deie twee gemeenten. 

Laurentius ontplooit geen nieuwe activiteiten buiten fle 

gemeenten Breda en Alphen-Chaam. 

3 Scheiding OAEB/niet-DAEB 

Woningvoorraad Laurentius 

4 Ontwikkeling woningvoorraad 2017-2020 

Administratieve schelding per 1.1.2018 

Laurentius heeft een concept-scheidingsvoorstel voorgelegd aan de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw). Als de Aw het voorstel goedkeurt 

la l Laurentius per 1.1.2018 deie voorgenomen administratjeve 

scheiding doorvoeren, waarmee de sociale activiteiten van de 

commerciële activiteiten gescheiden in de administratie zichtbaar 

wordt. 

Per 1.1.2018 IS de administratieve scheiding ingevoerd 

Nieuwe portefeulllestrategie per 1.1.2017 

Laurentius heeft eind 2016 een nieuwe portefeuille strategie 

vastgesteld en gepresenteerd aan de gemeente. De nieuwe strategie 

vormt ooii de basis voor de mcerjarenontwikkeling van ome 

woningportefeuil le in Alphen-Chaam. loals gepresenteerd in het 

concept-scheidingsvoorstel. Omdai een woonvisie. waarin actuele 

volksbuisvestelijke opgave zijn gedefinieerd nog ontbreekt, houdt 

Laurentius vast aan de portefeuillestrategie 2017. Laurentius zet In op 

het zoveel mogelijk behouden van de sociale (en daarbinnen 

betaalbare) huurwoningvoorraad, door verkoop en liberalisatie te 

beperken. Dat Is in lijn met de uitkomsten van het 

woningmarktonderzoek en de analyse van Companen. 

Algemeen: verbetering van de beschikbaarheid en de 

betaalbaarheid van onze huurwoningen in de gemeente 

Alphen-Chaam. 

a Liberalisatie en verkoop 

Concreet betekent dal: 

Minimaliseren onttrekkingen uit de sociale voorraad ca. S woningen verkopen in 5 jaar* 

ca. 10 woningen liberaliseren in 5 ja< 

' conform portcfeuillesiraiegie, aan' illen geprognosticeerd O.b.w. mulatiegraad 

b Nieuwbouw (en a Indien einde verscherpt toezicht en indien middelen beschikbaar 

kunnen wij nieuwbouw en aankoop in Alphen-Chaam weer 

overwegen. 

Voorbereiden op toekomstige investeringen 

of aankoop van vastgoed na 20. . . 

Laurentius heeft geen onbebouwde grondposities, 

Laurentius heeft geen plannen voor sloop/nieuwboi 

pm pm pm pm pm 

c Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de 

doelgroep 

Wij zorgen ervoor dat er voldoende aanbod is voor woningzoekenden 

die graag In de gemeente Atphen-Chaam willen huren. 

Streefhuurniveau: 7D% van de totale voorraad vai 

Laurentius in Alphen-Chaam heeft een huurprijs onOer de 

aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. 

Streefhuurniveau: 20% van de totale voorraad van 

Laurentius in Alphen-Chaam heeft een huurprijs tussen de 

aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag en de 

liberalisatiegrens. 

Streefhuurniveau: 10% van de totale voorraad van 

Laurentius in Alphen-Chaam heeft een huurprijs boven de 

liberalisatiegrens. 

voldoen aan passendheidsnorm 95% 

voldoen aan EU-staatssteunregling 80-10-10: wi j wijzen ten 

minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe 

aan huishoudens met een inkomen onder de C40.349 

We monitoren de slaagkansen van de primaire en 

secundaire doelgroep en bespreken maatregelen om bij te 

sturen met gemeente en huurderskoepel. 

min. 70% min. 70% min. 70% min. 70% min. 70% 

1.20% min. 20% 1. 20% min. 20% min, 20% 

ma». 10% max. 10% max. 10% max. 10% max. 10% 

min. 95% min. 9S% min. 9S% min.9S% min. 9S% 

1.90% min. 90% min. 90% min. 90% min. 90% 

d Ontwikkeling totale woningvoorraad lulatie van de woningvoorraad van Laurenl 

;ultante van a). b }en c]. 

Woningvoorraad Laurentius totaal: 

> waarvan sociaal lot C 710,68 

> waarvan goedkoop € 0 - 4 1 4 

> waarvan betaalbaar €414 - 635 

> waarvan bereikbaar C 635 - 710 

;an duur > C 710 (o.a. door lAH) 

240 240 

199 201 

I I B 120 

e Huisvesting van specifieke groepen n / mensen met beperking 

Doorstroming senioren 

Huisvesting mensen met woonbegeleiding 

Huisvesting statushouders 

aanbod De Geerhof: 32 intramurale eenheden • 11 

seniorenpluswoningen 

in totaal 88 woningen met label 55* 

Inzet doorstroommakelaar 

Gemeente en Laurentius onderzoeken (in een breder 

overleg met andere gemeenten, corporaties en 

zorgorganisaties) of er conlingentafspraken moeten 

worden gemaakt. Eventuele cont ingentaf^raken worden 

vastgelegd In de afspraken 2019-2023. 

Laurentius neemt 50% van de taakstelling voor haar 

rekening. Gemeente en Laurentius houden In de gaten of 

het aantal vrijkomende woningen dat voor reguliere 

woningzoekenden over blijft niet te zeer wordt beperkt 

door de uitvoering van de taakstelling en voeren overleg 

over de wenselijkheid daarvan, 

Laurentius wijst statushouders in principe passend toe en 

zal alleen bij hoge uitzondering bereikbare woningen 

aftoppen voor statushouders. 

Laurentius draagt desgevraagd bij aan onderzoeken naar 

de mogelijkheden voor kamergewijze verhuur aan 

statushouders 

Continuering hulp Vluchtelingenwerk aan statushouders. 

e Kwaliteit en duurzaamheid van woningen Onderhoud 

Bepalen langetermijn-doelen energiebesparing/verduurzaming 

Instandhouding kwaliteitsniveau casco |niv.2) 

In 2017 ontwikkelt Laurentius een duurzaamheidsvisie. 

Deie visie moet vervolgens worden vertaalt naar een 

meerjarig programma voor energiebesparing en 

duurzaamheid. 

In 2018 ontwikkelt Laurentius een plan om In 2050 een 

geheel C02-neutrale wonir^gvoorraad te hebben. 

gemiddeld onderhoudsniveau casco 

gemiddeld energielabel 

gemiddelde energieindex 

l^.oL/P 



5 Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed 

Overlast / ontruimingen etc. 

6 Wonen en zorg 

Alle activiteiten passen binnen wettelijk kader Woningwet: 

Maximale investering in leefbaarheid is € 126,25 per DAEB-w 

AC: 234 (peildatum 1.1.2017) ' 126,25 = € 29,542,50|. 

Budget Leefbaarheid (personeel): 

Budget Leefbaarheid (projecten): 

a. woonmaatschappelijk werk conform BTIV artikel 51 

b. aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastruauur : 

groenonderhoud, toegankelijkheid woongebouwen 

c. Projecten ter bevordering van de leefbaarheid (schone 

woonomgeving, voorkomen overlast, bevorderen veiligheid ir 

onze wooncomplexen). 

Delen van informatie over overlastzaken en (dreigende) 

woninguitzettingen. 

Scheiden wonen en zorg 

WMO-convenanl 

Wijkconsulenten meer zichtbaar in de wijk. 

Buurtbeheerder wekelijkse ronde. 

Bij complex Geerhof m samenwerking met cliëntenraad: 

aanleg dementietuin. 

Bijdrage aan uitvoering buurtactlviteiten 

Laurentius neemt deel aan het Mass-overleg en deelt haar 

signalen met politie, maatschappelijk werk. ggd, 

Leystromen, gemeente enz. 

Laurentius bespreekt met zorgpartijen aan wie zij 

lorgvastgoed verhuurt de mogelijkheden om scheiden van 

wonen en zorg toe te passen. 

Gemeente Alphen-Chaam en Laurentius maken afspraken 

over WMO-aanpassingen (wat Laurentius betreft gelijk aan 

de afspraken van Laurentius met Breda in het WMO 

convenant)^ 

Bevorderen van bewonersparticipatie 

Gemeentelijk woonbeleid 

Bewoners van huurwoningen van Laurentius worden 

vertegenwoordigd door de Huurderskoepel, 

bewonerscommissies, wijkraad of wijkplatform. 

Laurentius levert desgevraagd een bijdrage aan 

initiatieven van bewoners tot het oprichten van 

wooncoöperaties 

Laurentius biedt studenten/starters op de arbeidsmarkt 

mogelijkheden voor het lopen van stages. 

Gemeente Alphen-Chaam, Laurentius en de 

huurderskoepel werken samen aan hel woonbeleid va 

gemeente (woonvisie en prestatieafspraken) 

Laurentius onderzoekt met de Huurderskoepel de 

mogelijkheden om bewoners te activeren (zie ook '7'). 

Wijkplannen maken 

PM Hennepconvenanl gemeente en corporatie 

(hennepconvenant West-Brabant). 

Uitwisselen basisgegevens: 

- indicalieve bpstpdingsruimie woningcprporaties 
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