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Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl 
 
De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties maken al enige jaren prestatieafspraken. Daarin 
staat verwoord welke bijdrage zij leveren aan de kwaliteit van het wonen in onze stad. Met ingang van 
2012 pakken we het anders aan dan hiervoor gebeurde. Voortaan formuleren we jaarlijks kort en 
bondig onze visie op de stad Eindhoven: waar staan we en waar willen we naar toe? Wat is de stip op 
de horizon? En vooral: waar is een gebundelde extra inzet nodig?  
 
De prestatieafspraken nieuwe stijl worden hierdoor meer een ‘stollingsmoment’ in een continu proces 
van samenwerken. Samen staan we stil bij wat gemeente en corporaties de komende jaren zien als 
prioritaire thema’s. Thema’s bovendien die alleen door samenwerking goed kunnen worden 
aangepakt. Overigens betekent dat niet dat alle afspraken door álle partijen moeten worden 
uitgevoerd. We kijken  goed naar wie welke opgave het beste kan oppakken en daarbij de rol van 
trekker wil vervullen. 
 
De prestatieafspraken zijn dus nadrukkelijk ‘extra’: ze komen bóven op de reguliere werkzaamheden 
die alle partijen in de stad zelf al vervullen en waar zij ook onverkort mee doorgaan. Denk bijvoorbeeld 
aan het schoon, heel en veilig houden van onze woonomgeving en de investeringen in 
woningonderhoud en nieuwbouw. Ook blijven de woningcorporaties zich verantwoordelijk voelen voor 
hun basistaak: het huisvesten van mensen die niet zelfstandig in staat zijn zich op de woningmarkt te 
redden. Ook zij moeten zich welkom (blijven) voelen in deze stad. Dat betekent onder meer dat 
zorgvuldig wordt omgegaan met onze kernvoorraad aan betaalbare woningen. Gemeente en 
corporaties bewaken de minimale omvang daarvan en maken – indien noodzakelijk door 
ontwikkelingen in Brussel, Den Haag en op de woningmarkt – nieuwe afspraken over de 
kernvoorraad. 
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Onze visie op Eindhoven  
 
 
Over de afzenders en de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ 
 
De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties (Domein, Trudo, Vitalis, Woonbedrijf en Wooninc) 
maken jaarlijks afspraken over welke bijdrage een ieder levert aan het goed wonen in deze stad (de 
zogenaamde prestatieafspraken). Met ingang van 2011 geven we daar gezamenlijk een andere 
invulling aan. Kort en bondig formuleren we voortaan jaarlijks onze visie op de stad Eindhoven: waar 
staan we en waar willen we naar toe? Wat is de stip op de horizon? En vooral: waar is een 
gebundelde extra inzet nodig? De prestatieafspraken hebben daarmee betrekking op wat gemeente 
en corporaties de komende jaren zien als prioritaire thema’s, die alleen door samenwerking goed 
kunnen worden aangepakt. Overigens betekent dat niet dat alle afspraken door álle partijen moeten 
worden uitgevoerd. We kijken goed naar wie welke opgave het beste kan oppakken en daarbij de rol 
van trekker wil vervullen. 
De prestatieafspraken zijn dus nadrukkelijk ‘extra’: ze komen bóven op de reguliere werkzaamheden 
die alle partijen in de stad zelf al vervullen en waar zij ook onverkort mee doorgaan. Denk bijvoorbeeld 
aan het schoon, heel en veilig houden van onze woonomgeving en de investeringen in 
woningonderhoud en nieuwbouw. Ook blijven de woningcorporaties zich verantwoordelijk voelen voor 
hun basistaak: het bouwen en beheren van betaalbare woningen en aantrekkelijke buurten voor 
mensen die zich sociaal of financieel niet op de vrije woningmarkt kunnen redden. In enkele sessies 
hebben we hier het afgelopen jaar uitgebreid bij stilgestaan; de onderstaande visie is naar ons idee de 
essentie. Bedoeld als start voor een gesprek met een ieder die de toekomst van Eindhoven na aan 
het hart gaat.  
 
 
Waar komt de stad vandaan  
 
Eindhoven heeft zich de afgelopen eeuw sterk ontwikkeld als werkstad. De opkomende industrie 
stimuleerde dat mensen van buiten zich hier vestigden. Grote ondernemingen zoals Philips en DAF 
hebben de toon gezet en de stad haar ‘DNA’ gegeven. Voor arbeiders uit het hele land was en is het 
aantrekkelijk om hier te komen werken, maar zeker ook te wonen. Ze kwamen overal vandaan: eerst 
uit Drenthe en Friesland, later uit Spanje en Marokko, nu van over de hele wereld. De grote 
ondernemingen namen hun verantwoordelijkheid en bouwden arbeiderswoningen, die later door de 
woningcorporaties werden overgenomen. Ze bepalen nu nog in belangrijke mate de woonsfeer van 
Eindhoven. Dat mensen uit allerlei windstreken hier naar toe kwamen, heeft ook iets te maken met de 
cultuur en de typisch Brabantse gastvrijheid. Als je hier eenmaal bent, word je opgenomen: iedereen 
hoort erbij.  
 
 
Waar staat Eindhoven nu 
 
Het resultaat van alle inzet is dat we ons sinds kort de slimste regio van de wereld mogen noemen. De 
combinatie van technologie en maakindustrie heeft zich doorontwikkeld naar een combinatie van high-
tech en design. Eindhoven is voortdurend in staat op slimme manieren innovaties tot stand te 
brengen: slimme mensen maken een slimme stad. Daarnaast is Eindhoven opgeklommen tot de 
tweede economie van Nederland; we prijzen ons daar gelukkig mee. Ook qua wonen en cultuur is het 
in onze stad goed toeven. Eindhoven wordt wel een ‘super village’ genoemd: er is hier veel 
leefkwaliteit, in een stedelijke structuur die ontstaan is door de samensmelting van dorpen. Zij geven 
de buurten en wijken van Eindhoven identiteit. Tegelijkertijd is ook de trots op Eindhoven als geheel 
gegroeid. En niet alleen de stad is aantrekkelijk, ook het ommeland met de dorpse kernen heeft volop 
kwaliteiten. 
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Waar gaat Eindhoven naar toe 
 
De regio Eindhoven heeft dus een uitermate sterk economisch profiel en Brainport wordt steeds meer 
een begrip. Behoud van dat profiel is echter niet vanzelfsprekend. Het is namelijk ook een kwetsbaar 
profiel, dat door economische op- en neergang direct, ingrijpend en snel wordt beïnvloed. Bovendien 
is de concurrentie tussen stedelijke gebieden groot, zowel binnen Nederland en daarbuiten. De 
stedelijke ontwikkeling correleert steeds meer met de economische ontwikkeling en wie voorsprong wil 
houden, moet blijvend investeren. Investeren in een aantrekkelijke stad met een onderscheidend 
imago – om daarmee bewoners en bedrijven aan zich te binden en vast te houden. En die 
investeringen vinden alleen plaats wanneer er sprake is van voortgaande economische ontwikkeling. 
Ingrediënten voor dit klimaat van ondernemerschap, creatie en innovatie zijn de aanwezigheid van 
voldoende geschoolde mensen, de stad als proeftuin om innovaties te testen en een afzetmarkt voor 
nieuwe producten. Kortom: Eindhoven moet zoveel mogelijk mensen aan zich binden.  
De kwaliteit van het wonen draagt hier in belangrijke mate aan bij. Bedrijven vestigen zich graag daar 
waar de werknemers het aangenaam wonen vinden. Het werk volgt dus het wonen en het wonen 
maakt het werk mogelijk. Daar vloeit een essentiële en gemeenschappelijke taak voor de gemeente 
en de woningcorporaties uit voort. We moeten elkaar op zo’n manier helpen en versterken dat 
Eindhoven Brainport als geheel verder wordt geholpen. Uiteindelijk wordt iedereen in deze stad daar 
beter van.  
 
 
Onze rol: de gezamenlijke inzet van gemeente en woningcorporaties 
 
Bouwen aan aantrekkelijke woonmilieus 
De woningcorporaties leveren een blijvende bijdrage aan het bieden van betaalbare woningen en 
aantrekkelijke buurten voor mensen die zich niet zelfstandig op de vrije woningmarkt kunnen redden. 
We willen woonmilieus blijven ontwikkelen in verschillende soorten en maten, afgestemd op de 
groepen die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van Eindhoven. Van studenten tot en 
met expats – belangrijk voor de creatieve economie – en niet te vergeten de middengroepen. Dat 
kunnen zowel dorpse als stedelijke milieus zijn. De woningcorporaties hebben op dit gebied ieder hun 
specialismen.  
 
Iedereen binnenboord houden 
We streven ernaar dat de Eindhovense burgers zoveel mogelijk zelf de regie houden in hun leven. 
Modern burgerschap noemen we dat, maar co-creatie en co-productie zeggen hetzelfde: inwoners zelf 
laten sturen in wonen en werken. Zodat sociale stijging mogelijk wordt. Waar dat niet lukt, zoals rond 
werkervaring en taalachterstand, helpen wij een handje door partijen bij elkaar te brengen. Samen 
creëren we een ‘infrastructuur’ die mensen kansen blijft bieden, zodat zij de boot niet missen en aan 
kunnen haken. We hebben iedereen nodig en willen iedereen de kans geven mee te doen, op basis 
van hun eigen talent. 
 
 
Duurzaamheid in brede zin 
De economische ontwikkeling moet op een duurzame leest geschoeid zijn. In een schoon, veilig en 
heel leefklimaat is het goed wonen. Dat vraagt aandacht voor thema’s als water, mobiliteit en groen. 
Duurzaamheid kan daarmee ook leiden tot dierbaarheid en aantrekkelijkheid. Daarnaast liggen er 
kansen om de duurzame innovaties die in deze slimme regio en daarbuiten worden ontwikkeld breed 
toe te passen. Dat zorgt er voor dat bewoners en bedrijven hun woon- en huisvestingskosten op een 
structureel lager niveau kunnen brengen. De woningcorporaties huisvesten de helft van de bevolking 
van Eindhoven en kunnen het verschil maken. De huizen, straten en buurten in de stad kunnen 
worden ingericht als proeftuin, waardoor we aansluiten bij de vraag in de markt en onze inwoners als 
eerste kunnen profiteren van nieuwe toepassingen. Daarmee wordt het DNA van Eindhoven als 
innovatieve kennisstad verder versterkt.  
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De cultuur van de stad: gastvrijheid en slimmer werken 
De hiervoor genoemde thema’s worden dwars doorsneden door twee thema’s die uniek zijn voor 
Eindhoven: gastvrijheid en het slimmer werken. Eindhoven is een dynamische stad, met een 
menselijke maat. Wij vinden dat we een grote inspanning moeten leveren om die te behouden. 
Iedereen moet zich – net als in vroeger tijden – welkom voelen in Eindhoven. Dat betekent het 
voortbouwen op de traditie van gastvrijheid en het voorkomen dat groepen in de samenleving met de 
rug naar elkaar toe komen te staan. De gastvrije stad is geen vanzelfsprekendheid: we moeten daar 
actief aan blijven werken. Zo zijn hier niet alleen de kenniswerkers van over de hele wereld welkom, 
maar ook bijvoorbeeld de MOE-landers: de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.  
Tot de cultuur van deze stad behoort ook de unieke samenwerking tussen overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven rond kennis en kennisdeling. Deze samenwerking staat aan de basis van Eindhoven 
Brainport. De uitdaging voor ons is om deze gedachte de komende jaren ook betekenis te geven voor 
het dagelijks leven van mensen in deze stad. Voor de nieuwkomers, maar zeker ook voor de zittende 
bewoners van Eindhoven. 
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De zes thema’s nader uitgewerkt 
 
 
1 Duurzame stad 
 
Het thema kort belicht 
 
Duurzaamheid is wereldwijd een centraal thema. Ook in Eindhoven zijn we er dagelijks mee bezig. 
Het is een breed begrip. De beperking van energie- en materiaalgebruik is een belangrijke lijn, die 
onder meer moet leiden tot een vermindering van CO2-emissies. Duurzaamheid is echter ook in 
sociaaleconomisch en cultureel opzicht op te vatten. Naast de ‘planet’ gaat het om de mensen 
(‘people’) en de economische voortbrenging (‘profit’).  
 
De stand van zaken 
 
In het Brainport 2020-programma is duurzaamheid verwoord als centraal thema. Kennisinstellingen, 
onderzoekscentra en bedrijven investeren volop in die ontwikkeling. Maar ook gemeente en 
corporaties leveren hieraan hun bijdrage. Door onze manier van slim samenwerken krijgt 
duurzaamheid een betekenis in het dagelijks leven van de Eindhovenaar. In aanvulling hierop hebben 
we dit jaar gezamenlijk zes subthema’s genoemd: bewustwording, bestaande bouw, dierbaarheid, 
brainport/Kenniscluster Energieneutraal Wonen in Brainport (KenWiB), Energie Exploitatie 
Maatschappij (EEM) en ketenomkering. We onderzoeken daarbij het gebruik van de door de 
gemeente omarmde methodiek van ‘The Natural Step’. 
 
Onze ambitie voor 2012 
 
Voor 2012 mikken we op de volgende acties: 
- inventarisatie van de lopende aanpak van de bestaande woningvoorraad. Zie hiervoor het 
activiteitenoverzicht met ruim € 10 miljoen aan duurzaamheidsprojecten en activiteiten. Naast 
gunstiger energielabels gaat het om een lager energieverbruik, opdat het aandeel van de 
energiekosten in de woonkosten daalt; 
- het uittesten van innovaties die in onze regio ontwikkeld zijn. Hiermee krijgen bewoners sneller 
toegang tot nieuwe technologie en krijgen bedrijven en onderzoeksinstellingen toegang tot een grotere 
testmarkt. In dit kader wordt in 2012 gestart met een grootschalige pilot met slimme energiemeters en 
het aantal klimateams wordt uitgebreid naar minimaal vier; 
- in 2012 doen we een onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame energieopwekking met 
behulp van onze woningen. Daarnaast bekijken we of een Energie Exploitatie Maatschappij ons in 
deze ambitie kan ondersteunen; 
- het intensiveren van de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, gemeente en 
woningcorporaties. Hiermee krijgen de hiervoor genoemde ambities een vliegende start en worden zij 
goed verankerd in de organisaties. 
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2 Aantrekkelijke woonmilieus 
 
Het thema kort belicht 
 
Eindhoven ontwikkelt zich langs de lijn van het ‘beste van twee werelden’. Aan de ene kant is 
Eindhoven een ‘supervillage’, oftewel een superdorp. De oorspronkelijke dorpskernen – nu 
aaneengesloten – zijn ruim opgezet, het is er goed wonen, het groen is voor iedereen dichtbij. De 
dorpse sfeer vertaalt zich ook in bewoners die actief zijn in hun buurten, in hun gastvrijheid en 
betrokkenheid bij de buren. Aan de andere kant is Eindhoven een dynamische werkstad: modern, 
snel, internationaal en zelfs hip. De Brainportregio, waar Eindhoven deel van uitmaakt, is de tweede 
economie van Nederland en de slimste kennisregio van de wereld. Hier wordt de wereld van morgen 
bedacht en gemaakt. 
Onze voorsprong is echter niet vanzelfsprekend. De concurrentie – in binnen- en buitenland – is 
stevig. Het investeren in de kennisinfrastructuur moet onverdroten doorgaan, maar er is meer nodig. 
Om als regio bedrijven en talentvolle werknemers aan te kunnen trekken én vast te kunnen houden, is 
het aanbieden c.q. creëren van aantrekkelijke woon- en leefmilieus van groot belang.  
 
De stand van zaken 
 
Uit onderzoek blijkt dat Eindhoven een aantal dingen wel en niet heeft, wanneer het gaat om een 
aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Om met het laatste te beginnen: de regio heeft niet veel zon, 
geen schone lucht en niet de nabijheid van een stedelijke magneet. Wat hebben we wél: een 
comfortabele regio, met een goede bereikbaarheid en een uitgebreid voorzieningenpakket. Stad en 
ommeland zijn hier nauw verbonden, in een kleinschalig dorpsstedelijk netwerk en met kapitale 
landschappen binnen de stadsgrenzen en in de directe omgeving.  
 
De ambitie voor aantrekkelijke woonmilieus hebben we vervolgens in vier richtingen uitgewerkt: 
- het versterken van de stedelijkheid van Eindhoven, met name door de ontwikkeling van Strijp S en 
het Stationskwartier; 
- het koesteren van de sterke woonmilieus in Stratum en Gestel; 
- het versterken van groenstedelijke woonmilieus, onder meer in Woensel Noord; 
- het verbreden van de stedelijke vernieuwing: niet alleen de problemen in de buurt oplossen, maar 
tevens interessante woonmilieus toevoegen. 
 
Onze ambitie voor 2012 
 
Voor 2012 staan de volgende concrete acties op de rol: 
- de organisatie van een debattenreeks over aantrekkelijke woonmilieus, met specifieke aandacht voor 
de relatie met het landschap; 
- het onderzoeken van de behoefte aan huisvesting voor de creatieve industrie (is er voldoende 
aanbod en werkt de markt goed); 
- een woonkostenonderzoek om de betaalbaarheid van het wonen in beeld te krijgen, zowel onder 
huurders als kopers. Eind 2011 is de opdracht hiervoor aan de TU/e verstrekt. 
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3 Sociale stijging 
 
Het thema kort belicht 
 
Sociale stijging is een van de doelen die gemeente en corporaties nastreven met de wijkaanpak. Er 
zijn vier ‘ladders’ waarlangs mensen in onze stad omhoog kunnen klimmen: opleiding, werk, wonen en 
vrije tijd. Door de groei van de verzorgingsstaat is het gevoel voor sociale stijging echter grotendeels 
verdwenen, samen met de infrastructuur die daarbij behoort. Beide moeten dus weer worden 
opgebouwd en aangeleerd.  
 
De stand van zaken 
 
De gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties geven op meerdere manieren vorm 
aan hun sociale stijgingsbeleid. We lichten er twee instrumenten uit: maatschappelijk 
ondernemerschap en talentontwikkeling. 
Bij maatschappelijk ondernemerschap worden werkervaringsplaatsen gecreëerd voor mensen die aan 
de zijlijn van de maatschappij staan. Door ervaring op te doen bouwen zij een netwerk en een betere 
startpositie op, waarna keuzes kunnen worden gemaakt voor de verdere toekomst.  
Bij talentontwikkeling leveren gemeente en corporaties een bijdrage aan zogenaamde 
maatjesprojecten. Onze medewerkers helpen daarbij jonge kinderen op de basis- en middelbare 
school met allerlei praktische zaken: huiswerk maken, formulieren invullen en dergelijke. Maar het 
gaat ook om zaken als motiveren en het fungeren als rolmodel.  
 
Onze ambitie voor 2012 
 
In 2012 tekenen de partijen die betrokken zijn bij de werkervaringsplaatsen een intentieverklaring. Het 
gaat om de aanbieders van de plaatsen (gemeente, corporaties en hun leveranciers) en de 
organisaties die de mensen helpen terug te keren in de maatschappij. Vervolgens wordt de uitvoering 
ter hand genomen. 
We plaatsen 100 ‘cliënten’ in een periode van drie jaar. 
Ook rondom de maatjesprojecten wordt dit jaar een start gemaakt. Met de scholen wordt overleg 
gevoerd over de precieze invulling van het project. In het eerste kwartaal 2012 bepalen we per partij 
hoeveel kinderen zij ‘adopteren’. Inzet is om aan te sluiten bij bestaande initiatieven.  
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4 Migratie en gastvrijheid 
 
Het thema kort belicht 
 
Voor de economische ontwikkeling van onze stad en regio is de komst en het behoud van arbeids- en 
kennismigranten van groot belang. Zij vormen het ‘menselijk kapitaal’ waarmee onze economische 
motor blijft draaien. We onderscheiden hierbij drie groepen: studenten (uit binnen- en buitenland), 
kenniswerkers en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (de ‘MOE-landers’). Om Eindhoven 
voor deze groepen een aantrekkelijke woonstad te laten zijn, is goede huisvesting noodzakelijk. Naast 
de woningen zelf is een goede informatievoorziening over het wonen in Eindhoven van belang, 
alsmede voldoende slaagkansen binnen de huidige woningverhuursystemen. 
Niet in de laatste plaats speelt gastvrijheid een belangrijke rol. Een gastvrije stad geeft bewoners, 
bezoekers en passanten het gevoel welkom te zijn. Dat is niet alleen een kwestie van fatsoen, het 
levert ook het nodige op. In de ‘gastvrijheidseconomie’ gaat veel geld om en een gastvrije stad slaagt 
er beter in bewoners en bedrijven aan zich te binden. Zachte aspecten (vriendelijkheid, veiligheid) zijn 
hierbij van belang, maar ook de harde aspecten spelen mee. Denk bijvoorbeeld aan het aanbod van 
winkels, horeca, parkeren en groen.  
 
De stand van zaken 
 
Het is de ambitie van de gemeente en de corporaties om iedereen in Eindhoven zich thuis te laten 
voelen. De Brabantse traditie van gastvrijheid is hierin leidend. Dat is geen doelstelling die van 
bovenaf kan worden opgelegd, bijvoorbeeld door het opstellen en implementeren van een 
citymarketingstrategie. Veel belangrijker is dat gastvrijheid van onderop wordt ingevuld, door alle 
partijen voor zich – op de werkvloer van de organisatie.  
We constateren dat er voor studenten en buitenlandse kennismigranten al de nodige initiatieven zijn 
om hen te voorzien van goede huisvesting. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende zicht op de vraag 
welke rol het wonen nu precies speelt bij de keuze van een vestigingsplaats. Volgens sommigen is het 
studie- of werkaanbod allesbepalend, anderen wijzen op het ontbreken van een echt internationaal 
woonmilieu. Dit kan Eindhoven parten spelen. 
Voor de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa ( MOE-landers) ligt de situatie slechter. Zij zijn 
in Eindhoven nog grotendeels aangewezen op ‘huisjesmelkers’. Ook bevinden MOE-landers zich vaak 
in een ongewenste afhankelijkheidssituatie ten opzichte van werkgevers die hen naar hier hebben 
gehaald. Als gevolg van overbewoning bestaat er overlast in buurten en wijken.  
 
 
Onze ambitie voor 2012 
 
In 2012 realiseren we huisvesting voor 200 MOE-landers. Ook zorgen we ervoor dat zij toegang 
krijgen tot adequate informatie over het wonen in Eindhoven, waarbij het geven van een ‘warm 
welkom’ centraal staat. De vorm waarin dit gebeurt, wordt verder uitgewerkt. Waar mogelijk wordt 
aangesloten bij het Migranteninfopunt en het Expat Center. Indien noodzakelijk wordt een nieuw 
informatiekanaal ontwikkeld. In de derde plaats zorgen we ervoor dat er meer zicht ontstaat op de 
behoefte aan tijdelijke huisvesting voor de komende jaren. Tot slot gaan we ons oriënteren op de 
verbetering van de slaagkansen van deze doelgroep in de bestaande woningverhuursystemen. 
 
Voor de groepen kenniswerkers en studenten mikken we op de volgende acties: 
- in 2012 brengen we de actuele vraag in beeld naar studentenhuisvesting en huisvesting voor 
kenniswerkers (met name in betaalbare segment). Voor de studentenhuisvesting gebeurt dit door 
middel van een landelijk Kences-onderzoek, waar Eindhoven in participeert. Voor de kenniswerkers 
doen we dit in samenwerking met Brainport Development, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen; 
- op basis van deze analyses actualiseren wij het Convenant Studentenhuisvesting en Kenniswerkers 
(in 2012). Hierin maken we meerjarige nieuwe afspraken met de relevante partijen. 
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5 Slim samenwerken 
 
Het thema kort belicht 
 
Slim samenwerken zit ons als Brainport Regio in de genen. Het maakt dat oplossingen binnen bereik 
komen die anders buiten het gezichtsveld zouden blijven. Het zorgt ervoor dat onze regio zich in de 
voorhoede bevindt, doordat wij op een andere manier omgaan met elkaar en met onze 
belangenhouders. Twee weten meer dan één; probeer gebruik te maken van de kennis en ervaring 
van anderen en hun mogelijkheden om waarde toe te voegen. Het begrip ‘verbinding’ is daarom 
essentieel. Veranderingen worden steeds minder van bovenaf bedacht, maar ontstaan doordat 
mensen de dialoog aangaan. Samen benoemen ze wat beter kan en moet, samen onderzoeken ze 
hoe dat kan worden gerealiseerd. Uitvinden wordt co-creatie. 
 
De stand van zaken 
 
Slim samenwerken is tevens een kritische succesfactor voor het verwezenlijken van onze 
gezamenlijke opgave in het publieke domein: het creëren van aantrekkelijke woonmilieus en een 
adequate sociale infrastructuur. De wijze waarop de gemeente en de corporaties de gezamenlijke 
opgave in het publieke domein verwezenlijken kenmerkt zich door ruimte te bieden aan partners 
(burgers, professionals) die willen bijdragen. We stimuleren informatie-uitwisseling en ontmoeting, 
maken gebruik van elkaars krachten en talenten, stellen het gezamenlijke belang voorop en 
respecteren verschillen in bijdragen.  
Een goed voorbeeld is de manier waarop de gemeente de woningcorporaties betrekt bij de 
implementatie van het meldpunt woonoverlast, om gebruik te maken van hun ervaringen op dit punt 
en om dubbelingen te voorkomen. Dat geldt ook voor de werkwijze en de aanbesteding van 
buurtbemiddeling. 
 
Onze ambitie voor 2012 
 
Langs verschillende lijnen krijgt deze ambitie vorm: het wijkgericht werken, samenwerking bij sociaal 
beleid en het stimuleren van hedendaags burgerschap. De acties die hier voor 2012 bij horen zijn: 
 
Wijkgericht werken 
Gemeente en corporaties werken een plan uit voor de toekomst van het wijkgericht werken. De 
leerpunten uit de evaluatie wijkvernieuwing en krachtwijken nemen we hierin mee. Kern van de 
nieuwe werkwijze is een gezamenlijk proces; van analyse tot investering. Uiteraard is de 
betrokkenheid van bewoners in alle fasen van dit proces van belang. We streven naar een eenduidige 
werkwijze voor de bestuurlijk aangewezen gebieden en hanteren daarbij de term actiegebieden. De 
buurtcontracten blijven een herkenbaar onderdeel van deze werkwijze. 
 
Nieuw sociaal beleid 
De gemeente herijkt haar welzijnsbeleid, op basis van het uitgangspunt dat we meer gebruik maken 
van de kracht van mensen zelf. De corporaties worden betrokken bij de uitwerking van dit nieuwe 
beleid. Ook wordt in twee gebieden in de stad verkend wat het nieuwe beleid vraagt van de 
betrokkenen op de werkvloer. De posities van de corporaties daarin is een bijzondere. Zij hebben op 
grond van hun privaatrechtelijke overeenkomst nauwe banden met hun huurders. Als er onderhoud 
uitgevoerd moet worden aan de woning, als er betalingsproblemen zijn: op deze en andere momenten 
is er persoonlijk contact en kunnen problemen worden gesignaleerd. Zorgen over de woonsituatie 
worden door de corporaties zelf opgepakt, indien nodig in nauwe samenwerking met de gemeente 
(zoals bij hennepteelt). Dat geldt ook voor vermoedens van fraude (illegale onderhuur, niet zelf de 
woning bewonen). 
 
Hedendaags burgerschap 
De gemeente en de corporaties gaan, uiteraard samen met bewoners,  in 2012 concreet invulling 
geven aan zeggenschap in de publieke ruimte. Dat doen we onder andere door: 
- de pilot ‘slim city’. Dit is een digitaal model waarin bewoners zeggenschap krijgen over de besteding 
van onderhoudsmiddelen in de publieke ruimte; 
- in Vaartbroek/Eckart werken we het concept ‘ontwikkelend beheer’ verder uit. Dit is een intensieve 
samenwerking van corporatie Woonbedrijf, bewoners en gemeente en heeft onder meer betrekking op 
het stroomlijnen van onderhoudsinvesteringen.  
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6 Wonen en zorg, in combinatie met glasvezel 
 
Het thema kort belicht 
 
In een slimme stad wordt slim samengewerkt bij de aanpak van de grote maatschappelijke thema’s. 
Dat geldt ook voor de vergrijzing en de daarmee samenhangende toenemende behoefte aan zorg. 
Het is geen toeval dat we juist tot slimste regio werden uitgeroepen in het jaar waarin de zorg het 
centrale thema voor die verkiezing was. En dat Zuidoost Brabant zich daarbij vooral onderscheidde 
met projecten waarbij die zorg in de woon- en leefomgeving werd verleend. Nieuwe technologieën, die 
in deze regio worden ontwikkeld, kunnen worden toegepast om de zorg naar de bewoners te brengen.  
 
De stand van zaken 
 
Gemeente en corporaties onderzoeken momenteel hoe de stad Eindhoven zich kan ontwikkelen tot 
een proeftuin voor nieuwe zorgconcepten en -diensten. Het glasvezelnetwerk dat in de komende drie 
jaar in heel Eindhoven beschikbaar komt, vervult daarin een centrale rol. Concrete werkafspraken 
hierover zijn in de maak. De samenwerking met zorginstellingen en bewoners wordt nadrukkelijk 
gezocht. 
 
 
Onze ambitie voor 2012 
 
Voor 2012 hebben we de volgende speerpunten geformuleerd: 
- het schrijven van een plan van aanpak, met als invalshoek: hoe kunnen de corporaties een bijdrage 
leveren aan het scheiden van wonen en zorg? De vervolgopgave is het voorzien in voldoende 
extramuraal vastgoed, waar goede zorg bij wordt aangeboden. De aanleg van het glasvezelnetwerk 
wordt hierbij intensief betrokken, in de vorm van een ‘proeftuin’ waaraan genoemde partijen 
meewerken; 
- een nadrukkelijke focus op de kwaliteit van het sociale vastgoed (de ankerpunten in de wijk), zowel 
afgemeten aan de gebouwde omgeving als aan de sfeerbeleving door bewoners. 
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Rapportage Bbsh 2012 
gemeente Eindhoven 

Woonbedrijf  Wooninc.  Trudo  Domein  Vitalis  totaal 

Rubriek 2 Ontwikkeling 

woningvoorraad 
Aantal 

Invest./ 

opbrengst 
 Aantal 

Invest./ 

opbrengst 
 Aantal 

Invest./ 

opbrengst 
 Aantal 

Invest./ 

opbrengst 
 Aantal 

Invest./ 

opbrengst 
 Aantal 

Invest./ 

opbrengst 

alle bedragen x € 1.000 behoudens 
rubriek 8 

                                  

Rubriek 2a Woongelegenheden                              

Woningvoorraad incl. 
studenteneenheden volgens 
begroting 2012 ultimo 2011 

25.297    6.171    5.900    3.949    1.282    41.317  €         -    

A. Nieuwe woningen:                          0  €         -    

Goedkoop                          0  €         -    

Betaalbaar 131  €     27.033                       131  €   27.033  

Duur      5  €         572                  5  €       572  

B. Nieuwe eenheden in 

verzorgingshuizen 
                         0  €         -    

C. Overige nieuwe 
woongelegenheden 

273  €     30.059                       273  €   30.059  

D. Aankoop bestaande 
woongelegenheden 

               22  €    2.811        22  €     2.811  

E1. Verkoop bestaande 
woongelegenheden aan natuurlijke 
personen 

28  €       6.475   38  €       7.160   188  €      20.216   60  €    7.385   3  €        420   314  €   41.656  

E2. Verkoop bestaande 
woongelegenheden aan overige 
instanties 

                         0  €         -    

F. Sloop woongelegenheden 76  €       1.289   16         230    25    322  €     1.289  

G. Overige mutaties                          0  €         -    
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Totaal ultimo 2012 25.597    6.122    5.712    3.801    1.254    41.232  €         -    

Totale investering/opbrengst         €           -        €      20.216      €    4.574        0  €    24.790  

                           0  €         -    

Rubriek 2b Overige 
woongelegenheden 

                         0  €         -    

H. Nieuwe woonwagens 0                        0  €         -    

I. Nieuwe standplaatsen 0    4  €         160                  4  €       160  

J. Nieuw te bouwen koopwoningen 67  €     20.120        9  1625/1950   11  938/898        87   

Rubriek 3 Huurontwikkelingen 
(x € 1.000,-) 

                         0  €         -    

Verwachte jaarhuuropbrengst 
woongelegenheden 

25.597  €   128.543   6.122  €     37.062   5.712  €      29.248   3.801  €   20.663   1.254  €     6.760   41.232  € 222.276  

Verwachte huurverhoging per 1 juli 

2012 
   €            0      €            0      €             0      €          0        0  €           0 

Rubriek 4 Kwaliteitsbeleid (x € 
1.000,-) 

                         0  €         -    

Klachten- en mutatieonderhoud    €     19.633      €       1.703   457  €       2.438      €    1.618      €     1.411   457  €   26.803 

Planmatig onderhoud    €     37.511      €       4.572   35  €       6.234      €    3.085      €     1.023   35  €   52.425 

Groot Onderhoud excl aangekocht 
bezit 

        €       4.130           €    6.906        0  €   11.036 

Woningverbetering exclusief 
aangekocht bezit 

411  €     22.551   256  €       9.170   195  €       3.873      €         78        862  €   35.672 
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Totale investering / uitgaven    €     79.695      €     19.575      €      12.545      €   11.687      €     2.434   0  € 125.936 

                           0  €          -  

Rubriek 6 Wonen en zorg                          0  €           - 

Toegangelijke woningen                          0  €           -  

Beginstand 2012 4.976    3.305    1.356    702         10.339  €           -  

Saldo van toevoegingen en 
onttrekkingen 

404    0    -50    -10         344  €           -  

Eindstand 5.380    3.305    1.306    692         10.683  €           -  

Woningen voor bijzondere 
doelgroepen m.b.t. ouderen en 
gehandicapten 

                         0  €           -  

Beginstand 2012 3.186    740    70    381    1.279    4.377  €           -  

Saldo van toevoegingen en 
onttrekkingen m.b.t. ouderen en 
gehandicapten woningen 

     0    0    0    -25    0  €           -  

Eindstand 3.186    740    70    381    1.254    4.377  €           -  

Toegankelijke woningen m.b.t. 
bijzondere doelgroepen 

                         0  €           -  

Beginstand 2012 168    153    355    42         718  €           -  

Saldo van toevoegingen en 
onttrekkingen m.b.t. overige 

bijzondere doelgroepen 

     60    50    22         132  €           -  

Eindstand 168    213    405    64         850  €           -  

Eenheden voor bijzondere 
doelgroepen in bijzondere 

gebouwen 

                         0  €           -  

Beginstand 2012 80    0    147    18         245  €           -  



Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties      Pagina 15 van 37 
 

Saldo van toevoegingen en 

onttrekkingen m.b.t. overige 
bijzondere doelgroepen 

0         0    0         0  €           -  

Eindstand 80    0    147    18         245  €           -  

Rubriek 7 Duurzaam bouwen en 
leefbaarheid 

                         0  €           -  

A. Duurzaam bouwen                          0  €           -  

- Nieuwbouw    €       2.163   5    9  €           81             14  €     2.244  

- Voorzieningen    €       1.804   45            €    3.158        45  €       4.962  

                           0  €           -    

B. Leefbaarheid (x€ 1.000,-)                          0  €           -    

- Verwerving gebouwen    €           -     0  €           -                    0  €           -    

- Overige activiteiten    €       2.075           €          852      €       584        0  €       3.511  

                           0  €           -    

Rubriek 8 Betrekken bewoners 
bij beleid en beheer 

                         0  €           -    

Gestructureerd overleg met 
bewoners 

   ja   30  €            8   ja    ja    
Enkele 
locatie
s 

   0   

Gemiddelde bijdrage per woning    €        5,11      €        1,09      €         8,00      €      4,96      €       5,00   0  €           24  

Overige kosten van Buurt- en 
wijkbeheer, gemiddeld per woning 

             €          137             0  €         137  

                           0  €           -    



Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties      Pagina 16 van 37 
 

Prestatieafspraken 2012  

Migratie Huisvesting voor 200 MOE-landers realiseren.  

  
Ervoor zorgen dat MOE-landers toegang krijgen tot informatie waarbij het geven van een ‘warm welkom’ centraal staat. De vorm waarin dit gebeurt, 
wordt verder uitgewerkt. Waar mogelijk wordt aangesloten bij het Migranteninfopunt en het Expat Center. Indien noodzakelijk wordt een nieuw 
kanaal ontwikkeld.  

  
Onderzoeken van de behoefte aan tijdelijke huisvesting voor de komende jaren en ons oriënteren op de verbetering van de slaagkansen van de 
doelgroep MOE-landers in de bestaande woningverhuursystemen. 

  
De gemeente betrekt de corporaties bij de implementatie van het meldpunt woonoverlast, om gebruik te maken van hun ervaringen op dit punt en 
om dubbelingen te voorkomen. Dat geldt ook voor de aanbesteding van buurtbemiddeling. 

  De actuele vraag naar studentenhuisvesting en huisvesting voor kenniswerkers in beeld brengen (met name in betaalbare segment). Op basis van 

de analyses wordt het Convenant Studentenhuisvesting en Kenniswerkers geactualiseerd.  

Aantrekkelijke milieus Het organiseren van een debattenreeks over aantrekkelijke milieus, met specifieke aandacht voor de relatie met het landschap. 

  Onderzoeken van de behoefte aan huisvesting voor de creatieve industrie (is er voldoende aanbod en werkt de markt goed). 

  
Woonkostenonderzoek om de betaalbaarheid van het wonen in beeld te krijgen, zowel onder huurders als kopers. Eind 2011 is de opdracht aan de 
TU/e verstrekt. 

  
De gemeente en de corporaties maken op basis van diverse ontwikkelingen en gegevens (woonlastenonderzoek, Europese regelgeving, 
verkoopbeleid kabinet, stagnerende woningmarkt, positie middeninkomens) nieuwe afspraken over de kernvoorraad en bewaken de minimale 
omvang ervan. 

Duurzame stad 
Inventarisatie van de lopende aanpak van de bestaande woningvoorraad. Zie hiervoor het activiteitenoverzicht met ruim € 10 miljoen aan 
duurzaamheidsprojecten en activiteiten. Naast gunstiger energielabels gaat het om een lager energieverbruik, opdat het aandeel van de 
energiekosten in de woonkosten daalt. 

  Het testen van innovaties die in onze regio ontwikkeld zijn. Hiermee krijgen bewoners sneller toegang tot nieuwe technologie en krijgen bedrijven en 
onderzoeksinstellingen toegang tot een grotere testmarkt. In dit kader wordt in 2012 gestart met een grootschalige pilot met slimme energiemeters. 

  
Het intensiveren van de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, gemeente en woningcorporaties. Hiermee krijgen de twee andere 
ambities een vliegende start en worden zij goed verankerd in de organisaties. In dit verband wordt in 2012 een Energie Exploitatie Maatschappij 
opgericht. 
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Slim samenwerken 

Wijkgericht werken: Gemeente en corporaties werken een plan uit voor de toekomst van het wijkgericht werken. De leerpunten uit de evaluatie 
wijkvernieuwing en krachtwijken nemen we hierin mee. Kern van de nieuwe werkwijze is een gezamenlijk proces; van analyse tot investering. 
Uiteraard is de betrokkenheid van bewoners in alle fasen van dit proces van belang. We streven naar een eenduidige werkwijze voor de bestuurlijk 
aangewezen gebieden en hanteren daarbij de term actiegebieden. De buurtcontracten blijven een herkenbaar onderdeel van deze werkwijze. 

  

Nieuw sociaal beleid: De gemeente herijkt haar welzijnsbeleid, op basis van het uitgangspunt dat we meer gebruik maken van de kracht van mensen 

zelf. De corporaties worden betrokken bij de uitwerking van dit nieuwe beleid. Ook wordt in twee gebieden in de stad verkend wat het nieuwe beleid 
vraagt van de betrokkenen op de werkvloer. De posities van de corporaties daarin is een bijzondere. Zij hebben op grond van hun privaatrechtelijke 
overeenkomst nauwe banden met hun huurders. Als er onderhoud uitgevoerd moet worden aan de woning, als er betalingsproblemen zijn: op deze 
en andere momenten is er persoonlijk contact en kunnen problemen worden gesignaleerd. Zorgen over de woonsituatie worden door de corporaties 
zelf opgepakt, indien nodig in nauwe samenwerking met de gemeente (zoals bij hennepteelt). Dat geldt ook voor vermoedens van fraude (illegale 
onderhuur, niet zelf de woning bewonen). 

  

Hedendaags burgerschap: De gemeente en de corporaties gaan in 2012 concreet invulling geven aan zeggenschap in de publieke ruimte. Dat doen 

we onder andere door: 1) de pilot ‘slim city’. Dit is een digitaal model waarin bewoners zeggenschap krijgen over de besteding van 
onderhoudsmiddelen in de publieke ruimte; 2) in Vaartbroek/Eckart werken we het concept ‘ontwikkelend beheer’ verder uit. Dit is een intensieve 
samenwerking van corporatie Woonbedrijf, bewoners en gemeente en heeft onder meer betrekking op het stroomlijnen van 
onderhoudsinvesteringen. 

Sociale stijging 
In 2012 tekenen de partijen die betrokken zijn bij de werkervaringsplaatsen een intentieverklaring. Het gaat om de aanbieders van de plaatsen 
(gemeente, corporaties en hun leveranciers) en de organisaties die de mensen helpen terug te keren in de maatschappij. Vervolgens wordt de 
uitvoering ter hand genomen. We plaatsen 100 ‘cliënten’ in een periode van drie jaar. 

  
Start maken met 'maatjesprojecten' en met de scholen overleg voeren over de precieze invulling van het project. Gestart wordt met vijf kinderen 
per woningcorporatie; vanaf 2013 komen daar elk jaar vijf kinderen bij. Zij worden tot en met hun 18de jaar ‘geadopteerd’. 

Wonen en Zorg, in combinatie met 
glasvezel 

Voor 2012 staat het schrijven van een plan van aanpak op de rol, met als invalshoek: hoe kunnen de corporaties een bijdrage leveren aan het 
scheiden van wonen en zorg? Vervolgopgave is het voorzien in voldoende extramuraal vastgoed, waar goede zorg bij wordt aangeboden. De aanleg 
van het glasvezelnetwerk wordt hierbij intensief betrokken, in de vorm van een ‘proeftuin’ waaraan genoemde partijen meewerken. 
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Beleidskaders woningtoewijzing Eindhoven 
12-10-2011 
  
 
1. Inleiding 
 
De afspraken over de huidige werkwijze met betrekking tot de woningtoewijzing door de Eindhovense 
corporaties dateren van 2003 toen in Eindhoven gestart is met een ander systeem van 
woonruimteverhuur. Belangrijk is te constateren dat de beleidskaders van destijds nog steeds door 
alle partijen onderschreven worden. 
 
In de dagelijkse praktijk hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die in meer of mindere mate invloed 
hebben op de woningtoewijzing. Vrij actueel zijn de nieuwe richtlijnen van de Europese Unie voor de 
toewijzing van woningen door corporaties. Corporaties moeten minimaal 90% van de betaalbare 
huurwoningen (woningen met een huurprijs < € 652,52) toewijzen aan huishouden met een inkomen 
van maximaal € 33.614,- (prijspeil 2011). Daarnaast zijn de afgelopen jaren nieuwe doelgroepen 
ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de instroom vanuit DOOR. Ook is de voorheen vooral fysiek gerichte 
wijkvernieuwing uitgebreid met een sociale aanpak en is de aanpak van leefbaarheidsproblemen in 
het algemeen gewijzigd. 
 
Deze ontwikkelingen vragen om een scherper geformuleerd beoordelingskader waarmee een betere 
verantwoording en toetsing mogelijk is. Deze notitie betreft daarom een actualisering van de 
beleidskaders die in 2003 door de corporaties zijn vastgesteld. Hij beschrijft een actueel beleidskader 
voor de toewijzing van zelfstandige woonruimte in Eindhoven door de corporaties. De verhuur van 
onzelfstandige woonruimte (kamers, woonwagenlokaties) wordt hier buiten beschouwing gelaten 
omdat dat een geheel ander marktsegment is met eigen karakteristieken. Dit beleidskader vormt de 
basis voor verantwoording door de Eindhovense corporaties over de woningtoewijzing. 
 
 
2. Uitgangspunten 
 
Het huidige systeem van woonruimteverdeling is gebaseerd op een combinatie van keuzevrijheid voor 
woningzoekenden en waarborgen voor urgente woningzoekenden die op korte termijn huisvesting 
behoeven.  
Die combinatie van vrijheid en waarborg ten aanzien van de toegankelijkheid van de woningvoorraad 
uitgewerkt is destijds in een aantal uitgangspunten uitgewerkt. Die uitgangspunten worden nog steeds 
door alle partijen onderschreven. 
  
Een grotere keuzevrijheid voor woningzoekenden 
Geef mensen de vrijheid om daar te wonen waar zij willen wonen zonder dat dit de toegang tot de 
betaalbare voorraad vermindert voor mensen die daar het meest op zijn aangewezen. Dat is het 
vertrekpunt voor een meer vrije woonruimteverhuur in de gemeente Eindhoven. Verwacht wordt dat dit 
leidt tot een klant die meer 'waarde' hecht aan de woning en een meer gedifferentieerde 
bewonerssamenstelling. De mensen bepalen zelf waar zij wonen. 
In bepaalde gevallen kan vrije keuze op gespannen voet staan met de leefbaaarheid in een 
wooncomplex of buurt. Bijvoorbeeld in (impuls)buurten waar sprake is van een te grote concentratie 
van achterstanden. Of wooncomplexen waar bewoners nauw met elkaar samenwonen zoals 
leefgroepen. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid is dan een beperking in de vrijheid van 
woonruimteverhuur te verantwoorden. 
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Een vangnet voor urgent woningzoekenden en mensen die niet zelfstandig in woonruimte 
kunnen voorzien 
Zorg voor een vangnet voor mensen die op korte termijn woonruimte nodig hebben. Garandeer als 
corporaties dat deze mensen binnen zes maanden een passende woning aangeboden krijgen. Iedere 
corporatie levert aan de huisvesting van deze groep een bijdrage naar rato van haar aandeel in de 
woningmarkt. 
Zorg daarnaast voor een vangnet voor huishoudens die niet zelfstandig in woonruimte kunnen 
voorzien, zoals asielzoekers, mensen die afhankelijk zijn van zorg, etc. Belangrijk is dat daarbij een 
grote zorgvuldigheid wordt betracht, immers iedere woning die voor het vangnet wordt ingezet is niet 
beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. Soms zal nieuwbouw of aankoop van geschikte panden 
overwogen moeten worden. 
 
Actief benaderen van woningzoekenden door de corporatie 
De verantwoordelijkheid over de woningtoewijzing ligt bij de corporaties. Daardoor kunnen corporaties 
flexibel inspelen op specifieke situaties. Soms kan het met het oog op de leefbaarheid wenselijk zijn 
om de zittende huurders een stem te geven bij de woningtoewijzing. Ook kan de corporatie in het 
aanbieden van de woning bijvoorbeeld door middel van een advertentie aangeven voor welke klant 
deze woning uitermate geschikt is. 
 
Transparantie van de woonruimteverhuur 
Houd de woonruimteverdeling transparant zodat de corporaties aan hun klanten en aan de gemeente 
Eindhoven kunnen verantwoorden aan wie zij woningen hebben toegewezen en dat 
woningzoekenden niet op grond van inkomen, leeftijd, herkomst of anderszins zijn buitengesloten of 
minder toegang hebben gekregen tot de woning van hun voorkeur dan andere groepen. 
 
Toegankelijkheid voor woningzoekenden 
Woningzoekenden hebben keuzevrijheid wanneer ze goed geïnformeerd worden. De corporaties 
zullen daarvoor zorgdragen waarbij met name voor de woningzoekende helder moet zijn welke wegen 
hij kan bewandelen om een woning te huren en welke spelregels daarbij gelden. Woningzoekenden 
zullen daarover worden geïnformeerd met heldere, eenvoudige en toegankelijke media. 
 
Participatie 
Huurdersorganisaties spelen een belangrijke rol in het vormgeven van het beleid van 
woningcorporaties. Enerzijds als klankbord vanuit de dagelijkse praktijk, anderzijds, op basis van de 
Wet overleg huurders verhuurders en het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH), als 
adviesorgaan met betrekking tot beleidszaken. Woonruimteverhuur is een regelmatig terugkerend 
agendapunt in gesprekken met de overkoepelende huurdersplatforms. 
 
 
3. Het Eindhovense model van woningtoewijzing  
 
Het model voor woonruimteverhuur bestaat voor de klant uit twee delen: 
 
1. een geregelde woonruimteverhuur voor huishoudens die op korte termijn huisvesting behoeven. 

Wanneer zij aan een aantal criteria en voorwaarden voldoen komen zij in aanmerking voor een 
urgentiestatus en krijgen binnen zes maanden een woning toegewezen door de corporaties. Hij is 
wel gehouden deze woning te accepteren. Daarnaast worden huishoudens die niet zelfstandig in 
woonruimte kunnen voorzien, zoals asielzoekers, mensen die afhankelijk zijn van zorg, etc. met 
voorrang aan een woning geholpen. 

2. een vrije woonruimteverhuur voor huishoudens die zelf willen kiezen. Mensen kunnen zelf een 
keuze maken uit het vrijkomende woningaanbod en zich voor de woning bij de desbetreffende 
corporatie melden. Het is vervolgens aan de corporatie om de woning toe te wijzen. Dat kan door 
middel van verschillende selectiemethoden zoals, loting, woonduur, inschrijftijd, etc. Het 
toepassen van verschillende selectiemethoden kan een meerwaarde zijn en de keuzevrijheid van 
woningzoekenden vergroten: voor de één is woonduur ideaal omdat hij geen haast heeft en kan 
wachten, voor de ander die op korte termijn een woning zoekt heeft loting de voorkeur. 
 



Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 21 van 37 
 

 
De essentie van deze tweedeling is dat de klant zelf kan bepalen wat het zwaarst weegt: 
beschikbaarheid op korte termijn of keuzevrijheid. De klant maakt de keuze en niet de corporatie. 
 
 
 Geregelde   Vrije 
 woningverhuur   woningverhuur 
 
Keuzevrijheid neen ja 
 
Zekerheid woon- 
ruimte binnen 
een gestelde 
termijn ja neen 
 
 
 
Bovenstaande uitgangspunten leiden tot een systeem van woonruimteverhuur dat uit een tweetal 
segmenten bestaat. 
 
Geregelde woonruimteverhuur 
 
Binnen de geregelde woonruimteverhuur zijn twee categorieën te onderscheiden: het stedelijke 
urgentiesysteem en verschillende voorrangsregelingen. 
 
Stedelijke urgentie 
Binnen het systeem van vrije woonruimteverdeling is een vangnet voorzien voor woningzoekenden 
met een bescheiden beurs, woonachtig in of sociaal of economisch gebonden aan Eindhoven, die niet 
zelf in woonruimte kunnen voorzien: de stedelijke urgentieregeling. 
Een urgentiecommissie toetst of iemand aan de voorwaarden voldoet en hanteert een aantal 
urgentiecriteria om de ernst van de situatie te beoordelen. Binnen zes maanden nadat urgentie is 
toegekend, biedt de corporatie een passende woning aan. Wat passend is bepaalt de corporatie. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van de informatie uit het kennismakingsgesprek. De mogelijkheden zijn 
ook afhankelijk van de huizen die vrijkomen. Omdat het om een urgente toewijzing gaat, wordt 
eenmaal een woning aangeboden. Wanneer dit aanbod wordt geweigerd, vervalt de urgentie en kan 
een jaar lang geen beroep worden gedaan op de urgentieregeling. De termijn van één jaar start op de 
datum van toewijzing van het aanbod. [Uit conceptfolder urgentiebeleid Eindhovense 
woningcorporaties] 
 
Woningzoekenden kunnen bij het niet toekennen van een urgentie in beroep bij de Beroepscommissie 
Woonruimteverhuur, die primair de oordeelsvorming door de urgentiecommissie toetst of in geval van 
nieuwe feiten de zaak terugverwijst naar de urgentiecommissie.  
Klachten over de toegewezen woonruimte of over de manier waarop de corporatie de regels van de 
woonruimteverhuur heeft toegepast worden afgehandeld door de geschillencommissie van de 
betreffende corporatie. Is men het niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie, dan kan 
men over de wijze waarop de corporatie de regels voor woonruimteverhuur heeft toegepast in beroep 
bij de Beroepscommissie Woonruimteverhuur. 
 
Over het aandeel van iedere corporatie in het huisvesten van urgent woningzoekenden binnen de 
afgesproken termijn maken de corporaties een afspraak naar rato van de omvang van het bezit. 
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Voorrangsregelingen 
Naast een (algemeen) vangnet voor urgent woningzoekenden worden verschillende 
voorrangsregelingen gehanteerd. Deze ontstaan naar aanleiding van maatschappelijk relevant 
geachte (huisvestings)problemen. Die voorrangsregelingen worden vastgelegd in afspraken (tussen 
gemeente en corporaties, tussen corporaties en partijen uit het maatschappelijk middenveld, tussen 
corporaties en bewoners, …). Hieronder worden de huidige voorrangsregelingen kort belicht. 
 
Voorrang voor bijzondere klanten 
Corporaties wijzen een vastgesteld aantal woningen met voorrang toe aan mensen die slechts kunnen 
wonen in combinatie met hulp, zorg of begeleiding (“bijzondere klanten”). Dat gebeurt voor huisvesting 
van individuele klanten die doorstromen uit zorg- en opvanginstellingen via DOOR! en voor 
huisvesting van groepen via de instellingen uit het maatschappelijk middenveld (zoals Leger des 
Heils, De Combinatie, Novadic Kentron en NEOS). 
 
Voorrang bij een CIZ-indicatie 
Om AWBZ-zorg te krijgen hebben mensen een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin 
staat welke zorg men nodig heeft en hoeveel. Deze indicatie wordt gegeven door het CIZ1. Zo’n 
indicatie-besluit kan ook een verandering van woonomstandigheden bevatten. 
 
Voorrang voor statushouders met een verblijfsvergunning 
Asielziekers en “generaal-pardonners” worden met voorrang gehuisvest. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan de taakstelling die vanuit de rijksoverheid wordt opgelegd. 
 
Voorrang bij stedelijke vernieuwing 
Wanneer bestaande woningen worden vervangen door nieuwbouw hebben zittende huurders recht op 
vervangende (tijdelijke) woonruimte. Ook kunnen zij aanspraak maken op voorrang bij de toewijzing 
van de vervangende nieuwbouwwoningen. De voorwaarden hiervoor worden in onderling overleg 
tussen de corporaties en de bewonersorganisaties vastgelegd in een sociaal plan. 
Ook kan het voorkomen dat in het kader van stedelijke vernieuwing van een wijk afspraken zijn 
gemaakt over een gewenste huishoudensdifferentiatie. In dat geval is het geoorloofd om voorrang te 
verlenen aan huurders die passen binnen de vooraf beschreven gewenste differentiatie. 
 
Bestuurlijke voorrang 
Soms worden afspraken gemaakt over het met voorrang huisvesten van andere dan bovengenoemde 
doelgroepen. Het betreft doelgroepen die door het gemeentebestuur als urgent worden aangemerkt. 
Daar komt ook de legitimering van deze voorrangsregeling vandaan. Een voorbeeld hiervan betreft de 
huisvesting van topsporters waarvoor met spoed huisvesting werd gezocht. Afspraken hierover 
kunnen worden vastgelegd in jaarlijkse prestatieafspraken. 
 
Vrije woonruimteverhuur 
 
Huishoudens krijgen toegang tot een woningbestand waarbij woningen worden geadverteerd en onder 
een vooraf afgesproken volgorde worden toegewezen. Dat kan zijn door middel van loting, op basis 
van woonduur of opgebouwde inschrijfduur, of anderszins, afhankelijk van de selectieprocedure van 
de betreffende corporatie. 
Het plaatsen van schotten tussen woningen, complexen en buurten in de vorm van criteria als 
inkomen, huishoudengrootte en woonduur zal zoveel mogelijk achterwege blijven2. Soms kan de 
corporatie daar toch voor kiezen. Bijvoorbeeld omdat het een woning betreft voor een specifieke 
doelgroep (zoals een seniorenwoning waarbij leeftijd als selectiecriterium wordt gehanteerd, of een 
ruime woning of HATje waarbij huishoudensgrootte een selectiecriterium is) of omdat we daartoe 
gedwongen worden (bijvoorbeeld door de nieuwe Europese richtlijnen). 
 

                                                        
1 Centrum Indicatiestelling Zorg 
2 Dat blijft het uitgangspunt. Dat de corporaties door Brussel gedwongen worden om 90% van de betaalbare 
huurwoningen toe te wijzen aan aan huishoudens met een inkomen beneden € 33.614,- en daardoor mogelijk 
toch inkomenscriteria zullen moeten gaan hanteren, doet daar niks aan af. 
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In enkele gevallen prevaleert het belang van leefbaarheid van een gebied boven het belang van 
individuele woningzoekenden en zijn extra voorwaarden te verantwoorden: 
 

1. In gebieden waar het voornemen is de woningen te slopen. Daar vinden we het niet meer 
verantwoord om vaak nog aanzienlijke (mutatie)kosten te maken gezien de nog korte 
exploitatietermijn. Een oplossing zou kunnen zijn om vrijkomende woningen onbewoonbaar te 
maken en dicht te planken. In het kader van de leefbaarheid in de buurt is dat geen 
charmante oplossing. We streven er daarom naar deze woningen, met een minimum aan 
investeringen, zolang mogelijk bewoond te laten zijn. Dat vraagt bij mutatie om creatieve 
oplossingen. Er worden huurders gezocht die in de buurt passen en een lagere 
woningkwaliteit voor lief nemen, in ruil voor een lagere huurprijs en aangepast huurcontract 
(leegstandscontract, gebruikersovereenkomst). Verhuur vindt plaats doordat de vrijkomende 
woningen gericht worden aangeboden aan de daarvoor geselecteerde woningzoekenden. 

 
2. In gebieden waar de leefbaarheid onder (zware) druk staat. Vaak zijn dit buurten of (delen 

van) straten/complexen die te maken hebben met een cumulatie van problemen waardoor 
een grens is overschreden. De buurt kampt met overlastproblemen, criminaliteit, intimidatie 
van bewoners, vandalisme, verwaarlozing van de openbare ruimte en heeft een zodanig 
slecht imago gekregen dat alleen bewoners die nergens anders heen kunnen zich daar 
(kunnen) vestigen (en dat is meestal niet het type huurders dat de leefbaarheid ten goede 
komt). De instroom blijft eenzijdig en er ontstaat een negatieve spiraal met de kans op een 
explosieve situatie. Om die negatieve spiraal te doorbreken gaan we gericht op zoek naar 
kandidaten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in een gebied. Dat gebeurt 
op 2 manieren: 

• Door bij de reguliere verhuurmethodiek aanvullende eisen te stellen of aanvullende 
controles te doen. Bijvoorbeeld door een intakegesprek te houden of een potentiële 
kandidaat te screenen. 

• Door zelf als corporatie gericht op zoek te gaan naar geschikte kandidaten en die in te 
plaatsen. 

Uitgangspunten daarbij zijn: 
• De leefbaarheid is in het geding; 
• Het gebied is beperkt van omvang; 
• Het betreft een tijdelijke situatie. 

We gaan daarbij als volgt te werk: 
• De corporaties monitoren de leefbaarheid in hun buurten. Corporatiemedewerkers zijn 

wekelijks in buurten aanwezig en hebben nauw contact met bewoners en 
professionals die in de buurt werkzaam zijn. 

• Wanneer de corporatie de leefbaarheid in een (deel van een) buurt alarmerend vindt, 
kan zij dat (deel)gebied aanwijzen voor het stellen van aanvullende 
toewijzingseisen.Zij betrekt de partners waarmee zij samenwerkt in het kader van de 
leefbaarheid zoveel mogelijk vooraf bij de oordeelsvorming – indien er onmiddelllijke 
actie geboden is,  informeert zij hen zo snel mogelijk over haar aanwijzing. Andersom 
kan ook: de leefbaarheid kan verbeterd zijn, waardoor geen aanvullende 
toewijzingseisen meer nodig zijn. 

• Er vindt geen toewijzing plaats op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, sexuele geaardheid, afkomst, burgerlijke staat; 

• Het gemeentebestuur wordt door de corporatie vooraf geïnformeerd wanneer een 
gebied wordt aangewezen waar vrijkomende woningen met aanvullende eisen of via 
inplaatsing opnieuw worden verhuurd3; 

• Er vindt jaarlijks verantwoording plaats. Dit gebeurt in het volkshuisvestingsverslag dat 
iedere corporatie jaarlijks opstelt. 

 

                                                        
3 In uitzonderlijke gevallen kunnen in de niet op voorhand aangewezen gebieden woningen worden verhuurd  met 
aanvullende eisen of via inplaatsing. Dit betreft individuele gevallen die achteraf worden gerapporteerd en 
gemotiveerd. 



Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 24 van 37 
 

 
3. In complexen waar door het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen het redelijk is dat 

zittende huurders een stem krijgen in de woonruimteverhuur. In woningen voor leefgroepen 
wordt doorgaans coöptatie als selectiemiddel gehanteerd. 

 
 
4. Verantwoording en monitoring 
 
Het Eindhovense systeem van woonruimteverhuur moet voorzien in het passend huisvesten van 
mensen die daartoe niet of onvoldoende in staat zijn en het bevorderen van de leefbaarheid. 
 
Een vrij systeem van woonruimteverhuur, waar iedere corporatie in principe vrij is om daar zelf 
invulling aan te geven, vraagt om goede afspraken over verantwoording van het gevoerde beleid. Er 
moet getoetst kunnen worden of er geen doelgroepen van de woningmarkt worden buitengesloten. 
 
De corporaties gaan daarom de jaarlijkse verantwoording over het toewijzingsbeleid uitbreiden. Naast 
het invullen van de gebruikelijke basisgevens in de BBSH-tabel, laten we per categorie zien hoeveel 
huishoudens een huurcontract voor een woning hebben gekregen (zie onderstaande tabel). 
Afwijkende toewijzingen bij leefbaarheidsproblemen zullen per gebied worden gespecificeerd en 
gemotiveerd (zie bijlage). Bovendien zal het gemeentebestuur vooraf worden geïnformeerd wanneer 
dit in een gebied aan de orde zal zijn. 
 
Toewijzingen 2010 
 Huur Koop4 

Stedelijke urgentie 240 0 
Bijzondere klanten 311 0 
CIZ-indicatie 64 0 
Asielzoekers en generaal pardonners 89 0 
Stedelijke vernieuwing 67 0 

Voorrangs-
regelingen 

Bestuurlijk 12 0 

G
er

eg
el

de
 

ve
rh

uu
r 

Totaal 783 0 783 
Vrije verhuur 2804 548 
Afwijkende verhuur in woningen met sloopvoornemen 5 0 
Afwijkende verhuur bij leefbaarheidsproblemen 83 0 
Verhuur van leefgroepen 12 0 

V
rij

e 
ve

r-
hu

ur
 

Totaal 2904 548 3452 
 
Daarnaast vindt tweejaarlijks een gezamenlijke monitoring plaats waarbij de volgende onderwerpen 
aan bod komen: 
 
Onderwerpen input 
Analyse Eindhovense woningmarkt; omvang 
kernvoorraad/omvang doelgroep; druk op de huurmarkt. 

o.a. gegevens regionaal 
woningmarktonderzoek. 

Verdeling woningvoorraad basisgegevens uit tabel BBSH 
Positie bijzondere doelgroepen (primaire doelgroep, 
statushouders /asielzoekers, gehandicapten/zorgurgenten, 
herhuisvesting i.v.m. sloopwijk/vernieuwingsurgentie, 
stedelijke urgentie, sporturgentie) 

tabel gereguleerde/vrije verhuur 

Verantwoording over maatwerk c.q. inplaatsing corporaties 
Klachtenregeling (urgentiecommissie, beroepscommissie) Jaarverslag/verantwoording 
Huisvesting middeninkomens  
 
 

                                                        
4 Koopprijs < € 194.000,- 
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Bijlage: verantwoording afwijkende verhuur bij leef baarheidsproblemen 
 
 
Trudo 
Categorie/gebied Aantal verhuringen 
Inplaatsingen Woensel-West 81 
Inplaatsingen in gebieden met 
leefbaarheidsproblemen (Rembrandtplein, J. v. 
Goyenstraat) 

2 

Totaal 83 
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