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Uitvoeringsagenda  
prestatieafspraken 2020

Inleiding
De gemeente, de Bossche woning-

corporaties en het Stedelijk Huurders-

platform zetten zich maximaal in voor 

sterke wijken met voldoende, betaalbare 

en passende sociale woningen.  

De uitdaging is stevig om voldoende 

woningen aan de sociale woning-

voorraad toe te voegen. Het jaar 2020 is 

het laatste jaar waarover we afspraken 

maken binnen het Sociaal Woonakkoord 

2016-2020.

We blijven extra energie zetten op de 

beschikbaarheid en productie van 

(nieuwe) sociale woningen. Naast de 

inspanningen op de nieuwbouw spreken 

partijen net als in 2019 een extra pakket 

aan maatregelen af om de actuele druk 

op de woningmarkt te verminderen. 

Door bijvoorbeeld het slimmer/anders 

inzetten van de bestaande voorraad en 

het toepassen van flexibele woon-

concepten. Bovendien zullen door de 

geleverde inspanningen in 2020 niet 

alleen een flink aantal woningen worden 

opgeleverd maar ook in aanbouw 

worden genomen. Behalve deze inzet 

zijn er afspraken gemaakt over duur-

zame woningen en woonomgeving op 

basis van het in 2018 afgesloten 

duurzaamheidsakkoord. En er zijn 

afspraken gemaakt over slaagkansen, 

vitale wijken en de betaalbaarheid van 

het wonen. De toenemende druk op de 

leefbaarheid in een aantal buurten en 

complexen krijgt daarbij extra aandacht. 

Ook gaan we in 2020 verder aan de slag 

met de resultaten en koppelkansen van 

de “transformatiecarrousel” Hoe zorgen 

we voor een toekomstbestendige en 

duurzame woningvoorraad die beter 

past bij de toekomstige woonwens van 

huishoudens? hoe combineren we op 

een slimme manier de opgavenop het 

gebied van de woningmarkt en 

duurzaamheid? 

Compacte prestatieafspraken voor 2020

Voor het jaar 2020 is afgesproken te 

komen tot een compacte set van 

afspraken. Wetende dat veel van de 

lopende afspraken een doorloop kennen 

in 2020. We willen vooral de tijd en 

menskracht zo efficiënt mogelijk 

benutten om resultaten te boeken, de 

afspraken uit het Sociaal Woonakkoord 

waar mogelijk af te ronden en successen 

te vieren. De afspraken zijn mede 

gebaseerd op de speerpunten van de 

woonagenda 2019/2020 die op 2 april 

2019 door de gemeenteraad zijn 

vastgesteld. Dit is het gemeentelijk 

beleidskader totdat de nieuwe woonvisie  

is vastgesteld.

Toewerken naar nieuwe prestatie

afspraken op basis van de woonvisie

De gemeente werkt samen met de 

woonpartners toe naar een nieuwe 

woonvisie. Deze wordt naar verwachting 

in het eerste kwartaal 2020 door de 

gemeenteraad vastgesteld. Deze woon-

visie vormt straks de (wettelijke) basis 

voor het maken van nieuwe meerjaren-

afspraken. We willen 2020 benutten  

om te kijken hoe we het proces van  

het maken van prestatie afspraken 

effectiever en betekenisvoller in kunnen 

richten. Daarbij zal ook aandacht zijn 

voor aan de voorkant inrichten van een 

goede monitor en voor het proces van 

tussentijds bijsturen en verantwoorden. 
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Thema 1: Uitbreiden van
de sociale woningvoorraad  

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. We zien een extra druk 

ontstaan door meer directe bemiddelingen, waaronder vanuit de uitstroom uit de 

zorg. In de aantrekkende economie trekt ook de bouwproductie aan, maar stijgen 

tegelijkertijd de huizenprijzen en daarmee de stichtingskosten. Ook zien we 

steeds vaker een tekort aan menskracht, materiaal en materieel.

Onze gezamenlijke ambitie uit het Sociaal Woonakkoord is om in de periode 2016 

tot en met 2020 700 woningen netto toe te voegen. En woningen te bouwen met 

oog voor kwaliteit voor het product en de woonomgeving. 

De gemeente en de corporaties willen 

de spanning op de (sociale) woning-

markt niet verder laten toenemen of, 

liever nog, verminderen. Hiervoor maken 

we kwantitatieve afspraken voor 2020, 

met oog voor de kwaliteit van woning 

en woonomgeving. En we werken 

samen aan plannen voor (tijdelijke) 

woningen na 2020. 

Wat we doen in 2020:

Bouwen van nieuwe woningen

•  De gemeente en de corporaties zetten 

zich in 2020 in om het aantal sociale 

huurwoningen door middel van 

(tijdelijke) nieuwbouw uit te breiden 

met 300 tot 350 woningen. 

Verder is het streven om nog circa 

350 woningen in aanbouw te nemen 

in 2020. De voortgang van de planning 

wordt frequent gemonitord waardoor 

onder andere de effecten van markt-

omstandigheden zichtbaar worden.

•  Naast de realisatie van de 2de tranche 

tijdelijke woningen (De Vliert en 

Meerendonk), werken gemeente en 

corporaties aan de realisatie van de 

3de tranche tijdelijke woningen met 

het streven deze gedeeltelijk nog in 

2020 op te leveren. De locatie(s) en 

het aantal woningen van de derde 

tranche is nog niet bekend. 

Inzet in de bestaande woningvoorraad

•  Realiseren van alternatieven voor het 

huisvesten van extra huishoudens in 

de bestaande huurwoningvoorraad 

vindt plaats door:

 -  Woningsplitsing en gedeeld woning-

gebruik waarbij de mogelijkheden 

worden verkend voor gelijktijdige 

verduurzaming;

 -  Mede op basis van de ervaringen 

wordt er onderzoek uitgevoerd naar 

extra mogelijkheden voor woning-

splitsing;

 -  Er wordt verkend of er in de 

bestaande woningvoorraad mogelijk-

heden zijn voor verdichting door 

bijvoorbeeld sloop en nieuwbouw. 

Dit gebeurt in ieder geval daar waar 

projectmatige fysieke ingrepen 

gepland zijn (o.a. Gestelse buurt en 

Boschveld). 

•  De corporaties  verkopen 28 woningen 

minder dan het voorgenomen aantal.  

•  Het uitgangspunt  is dat bij de verkoop 

van woningen met voorrang wordt 

verkocht aan huurders die een sociale 

huurwoning achterlaten om zo de 

doorstroming in de huursector te 

bevorderen. Woningcorporaties 

onderzoeken hoe dit vorm te geven en 

komen in eerste kwartaal met een 

voorstel. 

Samenwerking ook voor plannen  

na 2020

•  De samenwerking van gemeente en 

corporatie – ieder vanuit hun eigen rol 

– is van groot belang. De taskforce 

sociale woningbouw wordt daarom 

ook voortgezet. 
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•  Samen werken we aan nieuwe plannen 

voor na 2020. Zowel kwalitatief 

(‘wat voegen we voor wie waar toe?’) 

als kwantitatief. We zorgen er samen 

voor, dat er voldoende nieuwbouw-

plannen in voorbereiding zijn om de 

productie na 2020 op gang te houden.  

Realisatie Prognose Totaal

2016 2017 2018 2019 2020

Sloop -187 -79 0 -89 -48 -403

Verkoop -108 -99 -91 -55 -58 -411

Tijdelijk woningen 2de 
tranche

32 125 0 85 110 352

Tijdelijke woningen 3de 
tranche

    n.t.b. 0

Splitsen 0 0 0 4 16 20

Transformatie 0 0 0 0 34 34

Nieuwbouw

Nieuwbouw harde plannen 
(incl. projecten “oplevering 
2020 haalbaar”)

275 84 182 251 283 1075

Nieuwbouw aantal “in 
aan bouw in 2020 haalbaar”

    337 1412

Netto toevoeging (doelstelling netto toevoeging 700 woningen) Totaal

2016 2017 2018 2019 2020

Saldo o.b.v. harde plannen 12 31 91 196 337 667

+ “in aanbouw 2020” 
haalbaar

    337 1004

+ tijdelijke woningen  
3de tranche

     pm

•  We werken toe naar meerjaren-

afspraken om de kwalitatieve en 

kwantitatieve ontwikkeling van de 

woningvoorraad te borgen. Dit doen 

we op basis van woonwensen-

onderzoek, woning marktanalyse en  

de nieuwe woonvisie. Hierbij wordt 

gekeken naar nieuwe (tijdelijke) 

locaties inbreiding, transformatie als 

uitbreiding.

Overzicht toevoeging aan de sociale woningvoorraad
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Thema 2: Evenwichtige 
slaagkansen

De druk op de sociale huurwoningmarkt is extra groot. Daarbij zien we de 

ontwikkeling dat een steeds groter deel van de vrijkomende woningen toegewezen 

wordt via urgentie en directe bemiddeling. Schaarste betekent keuzes maken.  

We willen de slaagkans van huishoudens die écht snel een passende en betaalbare 

woning nodig hebben en daar actief naar zoeken, verbeteren. Altijd met oog voor 

de andere doelgroepen, waarbij we streven naar evenwichtige slaagkansen.  

Dit vraagt iets van de inzet voor het toevoegen van sociale woningvoorraad  

(thema 1) maar ook kijken wat je kan doen met doorstroming en woonruimte

verdeling.

Wat we doen in 2020 

Algemeen

•  Net als dit jaar, staat ook 2020 in het 

teken van: (1) het continueren van 

lopende projecten / experimenten 

(doorstroming faciliteren, blijvende 

aandacht voor mensen die snel een 

huis nodig hebben, urgentie(+)

regeling, ontlabelen); (2) het meten 

van effecten en monitoren (ook in 

opmaat naar de evaluatie van het 

Sociaal Woonakkoord); en (3) het 

verder intensiveren van de regionale 

samenwerking;

Slaagkansen en werkafspraken 

woonruimteverdeling

•  In ’s-Hertogenbosch bepalen we ook in 

2020 via drie wegen wie als eerste een 

woning krijgt aangeboden. Dit doen  

we op basis van inschrijftijd, loting en/

of directe bemiddeling. Dit gaat op 

basis van een gezamenlijk gesprek met 

als uitgangspunt evenwichtige 

slaagkansen.

Alert op nieuwe ontwikkelingen

•  We zijn alert op nieuwe ontwikkelingen 

die impact kunnen hebben op de 

woningtoewijzing en slaagkansen.  

Denk daarbij aan aansluiting van het 

sociale segment op het midden-

segment. De huisvesting van arbeids-

migranten en woonwagen bewoners.  

En de handhaving van bewoning op 

vakantieparken.
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De woningvraag voor mensen met een kwetsbaarheid neemt toe. Met de 

ambulantisering van de zorg blijft de vraag aan woningen voor mensen met/uit  

zorg toenemen. Tegelijkertijd neemt het aantal daklozen landelijk toe en wordt er 

ook in ’sHertogenbosch een groter beroep gedaan op de maatschappelijke 

opvang. Het aantal urgentieaanvragen en toekenningen neemt hierdoor toe.  

Ook leidt dit tot een toename van kwetsbaarheid in wijken en buurten.

Wat we doen in 2020 

Toenemende kwetsbaarheid in wijken  

en buurten:

In 2020 hebben we extra aandacht  

voor de door- en uitstroom uit de 

maatschappelijke opvang en zorg. 

Gemeente werkt met zorgaanbieders  

en corporaties naar een systeem dat 

beter past op de hulpvraag van onze 

bewoners. De uitgangspunten worden 

vastgelegd in de nieuwe regiovisie 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

Opvang. Het woonpalet (zie onder) 

maakt hier onderdeel van uit.

•  In dit licht werken we in 2020 we 

(verder) aan het in beeld brengen van 

de verwachte in- en uitstroom uit 

beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang en de wijze 

waarop de verwachte vraag naar 

geclusterde woonvormen binnen 

beschermd wonen zich ontwikkelt.

•  Daarnaast ontwikkelen we een 

werkwijze met gemeente, corporaties 

en zorgpartijen hoe om te gaan met 

de toenemende kwetsbaarheid in 

buurten en wijken. Het Stedelijk 

Huurders Platform wordt bij de 

verdere uitwerking betrokken.  

Bij de uitwerking is aandacht voor:

 -  Inzicht in beleidsmatige wensen en 

(on)mogelijkheden om dit vraagstuk 

te sturen. Bijvoorbeeld door middel 

van spreiding of concentratie in 

(geclusterde) kleinschalige nieuwe 

woonvormen.

 -  Communicatie/ beeldvorming 

rondom huisvesting van kwetsbare 

doelgroepen;

 -  Met niet alleen aandacht voor de 

nieuwe bewoner maar juist ook voor 

de zittende bewoners;

 -  Beheer en begeleiding bij complexen 

en locaties waar veel kwetsbare 

mensen gehuisvest zijn; 

 -  Gezamenlijke werkwijze wanneer  

een situatie dreigt te escaleren;

Samenwerking wonen met zorg:

•  We trekken gezamenlijk op in keuzes 

rondom (zorg)doelgroepen die invloed 

hebben op de woonvraag; 

•  We trekken gezamenlijk op in het 

matchen van vraag en aanbod 

voor zorgpartijen.

Thema 3: Gedifferentieerde, 
vitale wijken
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Woonpalet:

•  In 2020 starten we met de pilot 

Housing First waarbij 20 langdurig 

dakloze personen worden gehuisvest 

met intensieve begeleiding

•  We werken aan oplossingen voor 

mensen die beter buiten bestaande 

buurten kunnen wonen 

•  We gaan verder met de voor-

bereidingen nieuwbouw 2e hostel 

Zuiderparkweg

•  We zijn in 2019 gestart met een 

nieuwe vorm van urgentieplus waarbij 

we de toewijzing van een woning en 

het beschikken over zorg dichter bij 

elkaar hebben gebracht. Hier gaan we 

in 2020 mee verder. Ook in 2020 gaan 

we uit van circa 100 urgentie-

plustoekenningen/ woningen. 

Woonoverlast:

•  Het convenant woonoverlast wordt 

getoetst aan de AVG. Daarna kan het 

convenant ondertekend worden.

•  We werken sinds april met regisseurs 

zorg en veiligheid zodat er één 

aanspreekpunt complexe casuïstiek is 

en de regie helder belegd is. 

•  In 2020 zetten we door op de boven-

genoemde afspraken. 

Wijkgericht:

•  De proeftuin Thuis in Zuidoost 

stimuleert de samenwerking tussen 

diverse partijen in de wijk. Samen 

komen zij tot alternatieve oplossingen 

voor problemen waar mensen met 

ernstige psychatrische problematiek 

tegenaanlopen. In 2020 onderzoeken 

we hoe we deze werkwijze kunnen 

borgen, verankeren en verspreiden.

•  In de eerste helft van 2020 evalueren 

we de selectieve woningtoewijzing. 

De resultaten van de evaluatie bepaalt 

de verdere richting voor 2020.

•  Gemeente en corporaties trekken 

wijk-en buurtgericht met elkaar op in 

oa de Gestelse buurt.

Leefbaarheid:

•  De inzet van corporaties op leef-

baarheid betreft zowel activiteiten  

die horen bij het signaleren en melden 

van zorgen over huurders ofwel 

woonmaatschappelijk werk als bij 

investeringen in de woonomgeving in 

de nabijheid van bezit. Het gaat onder 

andere om:

 -  Fysieke maatregelen gericht op 

schone, hele en veilige algemene 

ruimten van complexen en directe 

woonomgeving; 

 -  Inzet van budgetten voor buurten 

om eigen initiatieven van bewoners 

(fysiek en sociaal) te faciliteren. 

BrabantWonen heeft hiervoor het 

buurtfonds ingericht; 

 -  Inzet van personele capaciteit op 

aanwezigheid in de wijk, woonfraude 

en woonoverlast.

•  Gezamenlijk verkennen we het vraag-

stuk van de toenemende concentratie 

van “kwetsbare” huishoudens in een 

aantal buurten. Wat zijn beleidsmatige 

wensen en (on)mogelijkheden om in 

dit vraagstuk te sturen? Welke rol kan 

spreiding dan wel concentratie in 

(geclusterde) kleinschalige nieuwe 

woonvormen hierin betekenen? 

Convenant Koo

•  Koo is een samenwerking van 

gemeente ’s-Hertogenbosch, Farent, 

MEE en GGD. Met de wijkpleinen en 

een digitale website is een advies- en 

informatiepunt ingericht voor de 

inwoners van de gemeente.

•  BrabantWonen en Zayaz dragen 

ook in 2020 financieel bij conform 

afspraak convenant Koo. Met in 2020 

aandacht voor: 

 -  Het verbeteren van de informatie 

uitwisseling tussen corporaties en 

Koo. Resultaat: we zijn beter op de 

hoogte van de ontwikkelingen in het 

werkveld van Koo en vice versa. 

 -  Nader verdiepen op de vragen en 

dienstverlening van Koo. Resultaat: 

inzicht in mogelijkheden verbeteren 

kwaliteit dienstverlening en onder-

steuning. Als input voor een 

beslissing over het al dan niet 

voorzetten van het convenant voor 

Zayaz. BrabantWonen heeft besloten 

tot een afbouwregeling met 

betrekking tot dit convenant. 

In 2020 betalen zij de volledige 

bijdrage, in 2021 de helft van deze 

bijdrage, waarna de bijdrage aan Koo 

van BrabantWonen vanaf 

2022 eindigt.  

Het bestuur van Koo plant voor de 

zomer van 2020 een gesprek in om 

de resultaten te bespreken en 

samenwerking met BrabantWonen 

en Zayaz in de toekomst te 

versterken.



1514

Thema 4: Minder huurders
met betaalproblemen

Preventie en vroegsignalering

•  Continueren inzet op preventie, 

vroegsignalering en maatwerk via de 

lopende trajecten en volgens de 

afspraken uit het Aanvalsplan  

Den Bosch Schuldenvrij 2018-2021

•  Naar aanleiding van de brede 

bijeenkomst in november 2019 

(bestuur, beleid, praktijk) zetten we 

actief in op het wegnemen van 

belemmeringen voor praktijkwerkers 

en op het verlenen van toegang  

tot (duurzaamheids)maatregelen  

(mbt woonlasten) voor de kwetsbare 

groepen. 

•  Verbeteren van afspraken en delen 

informatie in het kader van preventie 

en vroegsignalering van inwoners met 

betalingsproblemen onder gemeente-

lijke regievoering waarbij financiële en 

maatschappelijk expertise wordt 

gecombineerd.

•  We haken aan op de Nederlandse 

Schuldhulproute en Schuldenlab.

Wat we doen in 2020:

Versterken van het netwerk

•  We versterken het netwerk rondom 

woonlasten, armoede en schulden-

problematiek en benutten hierbij de 

resultaten van de eerder gehouden 

evaluatieonderzoeken. Dit alles in lijn 

met de aanpak van de afgelopen jaren, 

die zich met name richt op preventie, 

vroegsignalering, toegankelijkheid van 

de dienst verlening en het bieden van 

effectief maatwerk waar nodig. 

•  We versterken in 2020 met name 

de verbindingen tussen uitvoerings-

praktijk, beleid en bestuur. En zetten 

in op een betere aansluiting met 

het bedrijfsleven. 

Afgelopen jaren is stevig ingezet op het betaalbaar houden van het wonen. 

Daarmee gaan we door, want het aantal huishoudens met betaalrisico’s en 

problematische schulden willen we verminderen. Inzetten op preventie, 

vroegsignalering, het vereenvoudigen van regels en maatwerk. Dat vormt het hart 

van de Bossche aanpak. We doen dit niet alleen, maar in samenwerking met een 

groot aantal partners. De evaluatie van het Woonlastenakkoord 20142018 laat zien 

dat deze samenwerking loont. De samenwerking zetten we dan ook voort, gebruik 

makend van de adviezen uit de evaluatie. Want recente cijfers bevestigen dat deze 

aandacht voor woonlastendruk en schulden hard nodig blijft. 
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Betaalbare woonlasten

•  Inzetten op onderbenutting van 

regelingen en toeslagen bij klant-

contacten met betrekking tot huren  

of betalen van vaste lasten.

•  We blijven vanzelfsprekend aandacht 

houden voor de betaalbaarheid van 

de woonlasten, ook in relatie tot de 

verduurzamingsopgave. 

De woonlastenrekening voor de meest 

kwetsbare houden we ook in 2020 zo 

laag mogelijk en passen waar nodig 

maatwerk toe. 

 -  De gemeentelijke woonlasten 

worden niet verhoogd anders dan 

met maximaal een inflatiecorrectie 

(bestuursakkoord 2018-2022);

 -  De corporaties voeren een beperkte 

huurverhoging door en zorgen voor 

een gematigd streefhuurbeleid.
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Thema 5: Duurzame wijken 
en dorpen

We willen in 2050 in ’sHertogenbosch geheel duurzame woonwijken hebben. 

We hebben in 2018 met elkaar een duurzaamheidsakkoord ondertekend en concreet 

afgesproken waar we over 7 jaar willen staan. Dit akkoord is belangrijk voor ons.  

En zeker ook voor alle inwoners en de toekomstige inwoners, want duurzaamheid 

raakt iedereen. De duurzaamheidsopgave is een dringende en grote opdracht.  

Door dit samen aan te pakken vergroten we onze slagkracht. Met dit akkoord kijken 

we ook breed. We zetten niet alleen in op het beter isoleren van woningen en 

schone energie. We zullen ook duurzaam gebruik moeten maken van de 

beschikbare bouwstoffen. En de woonomgeving zo inrichten dat we beter om 

kunnen gaan met wateroverlast en extreme hitte. Met de prestatieafspraken 2020 

geven we concreet aan wat we komend jaar oppakken. We dagen inwoners, 

bedrijven en andere organisaties uit om zich aan te sluiten. 

Monitor

•  We werken verder aan de monitor 

voor het duurzaamheidsakkoord en 

formuleren in 2020 kpi’s. Op basis van 

een selectie van de kpi’s maken we 

voor 2021 afspraken welke inzet we 

plegen en hoe we daar op gaan sturen. 

•  Verantwoording over de voortgang 

gaan we borgen in de gemeentelijke 

monitor duurzaamheid. 

Energie

•  De corporaties realiseren gemiddeld 

per jaar gezamenlijk een verbetering 

van de Energie Index met 0,05. 

•  We zetten de aanpak aardgasvrij in de 

vijf geselecteerde buurten voort. 

We borgen daarbij ook de verbreding 

naar de andere duurzaamheids thema’s. 

•  De gemeente pakt de regierol om te 

bepalen welke volgende wijken kansrijk 

zijn om stappen te maken richting 

aardgasloos. De gemeente stemt 

daarbij met de corporaties af. 

Daarbij wordt gekeken naar de 

planningen van de vastgoedstrategie 

van de corporaties, data over woningen 

en bewoners en naar de beperkingen 

en kansen die Den Bosch biedt op het 

gebied van duurzame warmte. 
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Klimaatadaptatie & biodiversiteit

•  De meeste winst is te behalen door 

plannen in een vroegtijdig stadium af 

te stemmen om zo vanaf het eerste 

stadium het thema klimaatadaptatie 

en biodiversiteit mee te nemen in  

de planvorming. Klimaatadaptief 

ontwikkelen betekent de volgende 

inzet: 

 -  Minimaal 1x per jaar vindt een 

projecten overleg plaats tussen 

gemeentelijke adviseurs en project-

betrokkenen van de corporaties (en 

indien relevant Waterschap) over 

mogelijkheden, kansen en voor-

waarden (vanuit gemeente én vanuit 

corporatie) op het gebied van 

klimaatadaptatie en biodiversiteit 

voor de geplande projecten, waarbij 

ook de meerjarige planningen van 

corporatie en gemeentelijke projecten 

in openbare ruimten (UPOR) worden 

betrokken;

 -  Er wordt kennis en ervaring gedeeld 

op de verschillende thema’s 

(zoals meer groene tuinen, vergroting 

biodiversiteit, natuurinclusief bouwen, 

afkoppelen hemelwater);

 -  We ontwikkelen instrumenten om 

klimaatadaptief te ontwikkelen:

  ›  Het opnemen van biodiversiteit en 

klimaatadaptatie in het Programma 

van Eisen van projecten (zowel bij 

nieuwbouw, renovatie, onderhoud 

en mutatie). Corporaties maken 

daarbij gebruik van het voorbeeld 

van Mooiland;

•  De gemeente gaat in 2020 aan de slag 

met het opstellen van een Transitie-

visie warmte voor de gebouwde 

omgeving die in 2021 gereed moet 

zijn. Samen met partners, waaronder 

de corporaties, wil de gemeente 

samen hang creëren en een gezamen-

lijk beeld bepalen voor de aanpak en 

de fasering van de warmtetransitie in 

’s-Hertogenbosch. De gemeente wil 

richting geven hoe de aardgasvrije 

gebouwde omgeving eruit gaat zien, 

kaders geven voor huidige kansen en 

ontwikkelingen en de basis leggen 

voor een verdere uitwerking en 

uitvoeringsplannen in de wijken. 

Circulariteit

•  Op basis van het onderzoek naar 

materialenstromen dat de woning-

corporaties in 2019 hebben uitgevoerd, 

zal in 2020 een kwantitatieve 

gezamenlijke ambitie afgesproken 

worden door de corporaties over de 

materiaalstromen. 

•  Voor het maatschappelijk vastgoed 

van de gemeente is de materialen-

stroom in 2020 inzichtelijk gemaakt. 

•  Corporaties en gemeente kijken samen 

waar ze van elkaar kunnen leren als 

het gaat om de materialenstromen.

•  De gemeente kijkt waar mogelijk hoe 

circulariteit en goed omgaan met 

afvalstoffen in het beleid en proces 

van de afvalstoffendienst en stads-

beheer (openbare ruimte) steeds meer 

een onderdeel wordt.
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•  De heer Harrie Bosch

SHP

Voorzitter bestuur

•   De heer Rob Dekker

Woonstichting JOOST

Directeur-bestuurder

•  Mevrouw Elly Pansier

Mooiland

Directeur Wonen

•  De heer Roy Geers

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Wethouder Wonen

•  De heer Rob Bogaarts

BrabantWonen

Directeur Klant en Samenleving

•  De heer Mohamed Acharki

Zayaz

Bestuurder

Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend op 12 december 2019 te ’s-Hertogenbosch:

  ›  Het ontwikkelen van een aanpak / 

afwegingskader voor duurzame 

daken. Corporaties maken daarbij 

gebruik van het voorbeeld van 

BrabantWonen;

  ›  Opstellen soortenmanagement plan 

ten behoeve van een gebieds-

ontheffing gebouwgebonden 

soorten. Corporaties maken daarbij 

gebruik van de ervaring van 

Woonstichting JOOST.

De Mens

•  Partijen werken verder de 

communicatie strategie voor de 

samenhang binnen het duurzaam-

heidsakkoord verder uit. Daarbij wordt 

een duidelijke link gelegd naar de 

communicatie over de aanpak van 

aardgasvrije buurten. Centraal staat 

daarbij de bewustwording van 

bewoners. Het uitgewerkte plan kent 

kernboodschappen op de thema’s.

En het benoemen van de rol van elke 

partner, de inzet en de gewenste 

middelen en een eventueel platfom 

waarop gecommuniceerd wordt.

De communicatie vraagt om 

maatwerk. 

•  Inzetten van energiecoaches voor 

huurders door corporaties. De inzet 

van projectleider “Energie voor 

iedereen” gekoppeld aan de aardgas-

vrije wijken door de gemeente. 

•  Corporaties hebben extra aandacht 

voor gezond wonen bij renovatie-

projecten. Waar nodig wordt aandacht 

besteed aan het verhelpen van bouw-

fysische problemen na isolatie en 

voldoende ventilatie.

Naast de technische ingrepen hebben 

de corporaties aandacht voor 

bewustwording bij bewoners door 

onder andere uitleg te geven over het 

goed ventileren van de woning en op 

de juiste momenten verwarmen.  Aldus overeengekomen en ondertekend op 12 december 2019 te

•  De heer Harrie Bosch

Aldus overeengekomen en ondertekend op 12 december 2019 te ’s-Hertogenbosch:

•  De heer Rob Bogaarts

•  De heer Mohamed Acharki •  Mevrouw Elly Pansier

Mooiland




