
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporaties:  
Bazalt Wonen (Woonlinie/Woonservice Meander) en Woonstichting Land van Altena 

 

Aangeboden aan: 

Gemeente: Altena  

Huurderorganisaties: Huurdersvereniging Inbreng (Woonlinie), Huurders Belangen 
Vereniging Land van Heusden en Altena (Woonservice Meander) en Huurdersvereniging 
ANUW van Woonstichting Land van Altena 

Prestatieafspraken 
IN DE GEMEENTE ALTENA 

2021+ 
Korte termijn 2021 

Doorkijk 2022 - 2025 

Prestatieafspraken 
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1. Toelichting  
 

 

Per 1 juli 2020 hebben de corporaties in Altena gezamenlijk hun bod uitgebracht in 

het kader van de prestatieafspraken. Dit bod is vooraf afgestemd met de gemeente 

en huurdersorganisaties van de corporaties en is uitgewerkt in een 

uitvoeringsprogramma en een investeringsopgave per corporatie. Dit bod is de 

onderlegger voor het maken van prestatieafspraken voor de komende jaren. Jaarlijks 

dienen de Prestatieafspraken voor 15 december gemaakt te worden.  

De corporaties Woonservice Meander en Woonlinie fuseren per 1-1-2021 tot Bazalt 

Wonen. Daar op voorsorterend maken zij als Bazalt Wonen de prestatieafspraken. 

 

 

De inhoud van het bod is gebaseerd op de vereisten die de Woningwet stelt aan de 

minimale inhoud, aangevuld met de aandachtsvelden die beschreven staan in de 

Kamerbrief Prioriteiten Volkshuisvesting 2016-2019 van 22-06-2015 (kenmerk 2015-

0000301642). Daarmee is geborgd dat de inhoud van het bod overeenkomt met de 

van toepassing zijnde wetgeving. 

Vervolgens maken we in de Prestatieafspraken over de volgende onderwerpen 

afspraken met bijbehorend uitvoeringsprogramma (corporaties en de gemeenten 

gezamenlijk) en activiteitenoverzicht (per corporatie):  

1. Liberalisatie en verkoop.  

2. Nieuwbouw en aankoop van woningen. 

3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep.  

4. Huisvesting van specifieke groepen; 

- Urgenten (incl. vergunninghouders, GGZ/MO etc.) 

- Wonen met zorg en ouderenhuisvesting 

5. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen; 

- Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad 

6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.  

1.1 Algemeen 

AlgAlgemeAc

htergrond  

1.2 Wettelijk kader routing   
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Om vanuit het bod te komen tot nieuwe prestatieafspraken, is de route als volgt: 

o 1 Juli 2020: Indienen bod  

o Eind oktober 2020: Voorbereiding van de prestatieafspraken door kernteam 

en bespreken in bestuurlijk overleg met wethouders en bestuurders. 

o Begin november 2020: Sturen van concept uitvoeringsprogramma naar de drie 

huurdersorganisaties. 

o Derde week november 2020: Bespreken van concept uitvoeringsprogramma en 

concept activiteitenoverzicht met de huurdersorganisaties. 

o Reactie huurdersorganisaties op prestatieafspraken: Gezien de COVID-19 situatie 

stemt iedere corporatie met haar eigen huurdersorganisatie af. 

o Uiterlijk 14 december 2020: Ondertekening prestatieafspraken door alle partijen. 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 Planning Planning Planning  
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2. De Prestatieafspraken inhoudelijk 
 

 

Realiseren van de prestatieafspraken doen we gezamenlijk. We hebben dezelfde 

doelen waar we vanuit onze eigen rollen aan werken. Dit vatten we samen in 

onderstaande gezamenlijke ambitie: 

• Dat we elkaar als samenwerkingspartners zien die gezamenlijk gaan voor de 

benoemde speerpunten; 

• Dat samenwerking niet vrijblijvend is, en we ons committeren aan de 

afspraken, en als het nodig elkaar er op aanspreken;  

• Dat we het komende jaar gezamenlijk gaan werken aan de op te stellen 

woonvisie;  

• Dat we, gezien de krapte op de woningmarkt, streven naar versnellen van de 

geplande woningbouwproductie, en daarnaast actief op zoek gaan naar 

nieuwe locaties;  

• Dat naast versnellen van de productie ook innovatie, duurzaamheid en 

leefbaarheid belangrijke thema’s zijn die we het komende jaar samen gaan 

uitwerken;  

• Dat we, samen met onze partners op het gebied van zorg en welzijn, de 

aanpak om mensen langer thuis te laten wonen vormgeven en uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gezamenlijke ambitie 
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Woningbehoefteonderzoek uitwerken in een woonvisie 

 

Duurzaamheid 

Gasloos, energie- en CO2neutraal, vergroenen omgeving, circulariteit. 

Gemeente en corporaties werken samen verder aan hun duurzaamheidsambities. 

Duurzaam bouwen en beheren, wonen en werken. 

 

Opvang kwetsbare / urgente doelgroepen 

Sturen en monitoren van huisvesting van urgente doelgroepen / inzetten op regionale samenwerking en 

korte lijnen. 

 

Versnellen van nieuwbouwontwikkelingen 

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden en maximaal uitnutten van bestaande mogelijkheden voor vlotte 

realisering van nieuwbouw beantwoordend aan de vraag per kern.   

 

Leefbaarheidsagenda 

Ontwikkelen van een gezamenlijke leefbaarheidsagenda  

 

 

 

 

 

Voor het komende jaar zien we de volgende speerpunten die de bijzondere 

aandacht vragen van corporaties en gemeente gezamenlijk en dienen te worden 

uitgewerkt in de gezamenlijke prestatieafspraken: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande speerpunten staan uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 

behorend bij de Prestatieafspraken 2020-Altena.  

2.2 Speerpunten  
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De COVID-19 situatie blijft een stevige impact houden. De oproep aan ons allen is om 

zo veel mogelijk thuis te blijven en contact met anderen te vermijden. Dat betekent 

dat we extra op onze woning en directe woonomgeving zijn aangewezen. Dat 

onderstreept het belang dat iemands wonen ook echt een thuis is. Doordat we 

onderling contact zo veel mogelijk mijden, leidt dat ook meer eenzaamheid en grotere 

afstand tot hulpverleningsinstanties. Zeker wanneer kwetsbare groepen de 

vaardigheid missen om digitaal aan te sluiten. De corporaties werken er maximaal aan 

om hun dienstverlening in deze ingewikkelde periode gewoon te continueren en er 

voor hen te zijn. 

Ten aanzien van de woningmarkt komen uit een periode waarin de vraag naar ‘wonen’ 

ofwel het woningtekort groot is. Dat geldt voor een groot deel van Nederland en voor 

de meeste type woningen. De koopprijzen kennen een flinke groei, de huurprijzen in 

de vrije sector zijn af en toe ‘sky-high’. De druk op de sociale huurwoningen verschilt 

van regio tot regio. In Altena is er sprake van een gezonde druk op de sociale 

woningmarkt zodat deze goed kan functioneren. We merken daarbij dat de vraag naar 

huisvesting aanwezig blijft, door een nog steeds aanwezige groei van het aantal 

huishoudens.  

 

Wijze les uit vorige crisis 

De vorige crisis (2008 t/m 2015) heeft ons in ieder geval één belangrijke les geleerd: 

Zorg ervoor dat de corporatiesector blijft draaien. Juist in periodes van crisis is het van 

belang dat een robuuste sector als de corporatiesector blijft bouwen en ontwikkelen. 

En blijft investeren in renovatie/duurzaamheid. Dit is een belangrijke stimulans voor 

de economie en voorkomt een te hoge druk op de woningmarkt. 

 

 

 

 

 

2.3 COVID-19   
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Naast de Prestatieafspraken stellen de corporaties ook jaarlijks een 

Activiteitenoverzicht op om duidelijk te maken hoe invulling wordt gegeven aan de 

Prestatieafspraken. De activiteitenoverzichten gaan per corporatie in een zelfde 

format in op: 

• Investeringen in Nieuwbouw 2021 en 2022-2025: aantal woningen; 

• Verkoopplannen: aantal woningen de komende 5 jaar; 

• Instandhouding sociale voorraad: sloopplannen de komende 5 jaar;  

• Investering Onderhoud (bedragen); 

• Energetische Maatregelen (bedragen en indien mogelijk woningen); 

• Investeringen in leefbaarheid. 

 

Hier komen de volgende lijnen uit naar voren:  

Investeringen in Nieuwbouw: 

Gezamenlijk staat Woonstichting Land van Altena en Bazalt Wonen een toevoeging 

van de woningvoorraad van in totaal respectievelijk 90 à 100 en 217 (specifieke 

locaties) + 40 (zonder specifieke locatie) woningen gepland voor de periode 2021-

2025. Dat zijn bij elkaar dus zo’n 350 nieuwe woningen. In de volgende kernen is een 

toevoeging voorzien: Genderen, Andel, Werkendam, Rijswijk, Dussen, Hank, Wijk en 

Aalburg, Woudrichem, Veen, Almkerk en Nieuwendijk.  

 

Verkoopplannen 

Gezamenlijk staat voor de twee woningcorporaties een jaarlijkse verkoop ingerekend 

van 12 woningen, ofwel 60 over een periode van 5 jaar. Het is niet goed te voorspellen 

in welke kernen dit exact zal gebeuren per jaar en/of dit aantal onder- of overschreven 

wordt. Alle drie de corporaties voeren een terughoudend verkoopbeleid wat jaarlijks 

wordt geijkt.  

 

2.4 Activiteitenoverzicht 
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Instandhouding sociale voorraad 

Wanneer sloop, verkoop en nieuwbouw tegenover elkaar worden gezet, leidt dit tot 

een geplande netto toevoeging van: ca. 250 woningen in de komende vijf jaar. 

 

Investering Onderhoud 

In totaal investeren de beide corporaties de komende in 2021 €12.522.000 in het 

onderhoud en instandhouding van het woningbezit. Dit totaal is de optelling van het 

planmatig, mutatie en klachtenonderhoud. Gemiddeld genomen is de conditiescore 

bij de twee corporaties (ruim) bovengemiddeld. 

 

Duurzaamheid 

Naast onderhoudsinvesteringen doen de twee corporaties ook investeringen in 

energetische maatregelen. In 2021 investeren de corporaties totaal voor een bedrag 

van € 2.435.000 in duurzaamheid. Het gaat daarbij om investeringen in zaken als 

isoleren van vloer, dak en spouw en investeringen in energiezuinige installaties.  

Naast de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen kennen beide corporaties een 

actief programma voor plaatsing van zonnepanelen op de daken. Dit programma 

bestaat uit het plaatsen van panelen op vrijkomende woningen en het op aanvraag 

plaatsen van panelen bij zittende bewoners. Nieuwbouwwoningen zijn conform 

huidige regelgeving gasloos en NOM of BENG (Nul op de Meter / Bijna Energie Neutrale 

Gebouwen). 

Duurzaamheid is meer dan alleen energetische maatregelen. Dat betekent dat we ook 

als gemeente en corporaties inzetten op bewustwording van inwoners en zoeken naar 

mogelijkheden voor klimaatadaptie. Tot verkennen we de mogelijkheden voor 

circulariteit (in bouwen, aanbesteden en ons eigen gedrag). Een eerste 

voorbeeldproject voor realisering circulaire woningen bevindt zich in de initiatieffase.  

 

Investeringen in leefbaarheid  

Wonen in een fijne buurt waar je als bewoner ook je thuis hebt. Daar werken we in 

gezamenlijkheid aan. Daarom kijken we continue hoe we samen met de klanten, 

medewerkers, vrijwilligers en partnerorganisaties de leefbaarheid, sociale cohesie en 
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maatschappelijke inclusie in wijken, buurten en dorpen kunnen verbeteren en welke 

agenda we daar met elkaar voor hanteren. 

Bij elkaar investeren de twee corporaties voor 2021 een bedrag van €570.500 in 

leefbaarheid. Dit bedrag is inclusief personeelskosten die samenhangen met 

werkzaamheden rondom leefbaarheid.  

 

Huisvesting bijzondere doelgroepen  

De nieuwe regelgeving (Woningwet 2015) heeft geleid tot een concentratie van 

kwetsbare bewoners en bijzondere doelgroepen als nieuwe instroom bij  

woningcorporaties.  

We merken dat een steeds groter deel van de instromende bewoners een ‘rugzakje’ 

heeft (psychiatrische achtergrond, schuldenproblematiek, reclassering, 

statushouders). Bovendien hebben zij doorgaans een inkomen uit een uitkering (en 

niet uit werk). Dat maakt ze extra kwetsbaar. Om onze bijzondere en reguliere 

doelgroepen voldoende kans op een goede woning te bieden, werken we met een 

percentage van maximaal 20% van toewijzingen (exclusief woonzorgindicaties en 

Wmo) richting deze bijzondere doelgroepen. De ervaring leert dat we met dit 

percentage we beide doelgroepen voldoende kunnen bedienen. We monitoren hoe 

dit in de toekomst zich ontwikkelt, bijvoorbeeld doordat de instroom van 

statushouders toeneemt. 

 

 

 

Om enig gevoel te krijgen bij de voorgenomen activiteiten door de corporaties in de 

gemeente Altena, geven we hieronder de meest recente benchmarkcijfers weer. Let op: In 

de Aedes-benchmark wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Met deze scores geven 

we enig perspectief aan de voorgenomen activiteiten. 

De Aedes-benchmark 2020 bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, 

Bedrijfslasten, Onderhoud &verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & 

Betaalbaarheid. Corporaties kunnen hier samengevat als volgt op scoren: 

 

 

2.5 Relatie Aedes-benchmark 2020 
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A- Boven het landelijk gemiddelde van alle corporaties 

B- Rondom het landelijk gemiddelde van alle corporaties 

C- Onder het landelijk gemiddelde van alle corporaties 

De scores waren als volgt:  

 

 Huurders 

oordeel 

Bedrijfs 

lasten 

Duurzaam-

heid  

Onderhoud 

&verbetering 

Beschikbaarheid & 

Betaalbaarheid 

Woonstichting 

Land van 

Altena 

B A A A B + B 

Woonlinie B B A B A + A 

Woonservice 

Meander 

B C B A C + B 

 

Conclusie uit bovenstaande tabel is dat de corporaties in Altena Bij elkaar zo ongeveer 

op het landelijk gemiddelde zitten en vaak ook beter scoren. Voor Woonservice 

Meander geldt dat de bedrijfslasten boven het landelijk gemiddelde liggen.  

De corporaties zetten met hun investeren blijvend in het consolideren van de 

Benchmark-scores en daar waar ze achter blijven bij het landelijk gemiddelde op 

verbetering van de scores. De voorgenomen investeringen in de 

activiteitenprogramma’s reflecteren dit. 
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WOONSTICHTING LAND VAN ALTENA 

3. Activiteitenoverzicht  
 

 
Hierbij treft u aan het activiteitenoverzicht 2021 van Woonstichting Land van Altena. 

Het is onderdeel van de prestatieafspraken voor 2021 met een doorkijk op de periode 

2021 - 2025(vast te stellen in het bestuurlijk overleg van 4 december). Dit 

activiteitenoverzicht sluit aan op ons bod, maar is aangepast aan eventuele nieuwe 

ontwikkelingen en de begroting 2021.  

 

 

 

In onder andere het strategisch plan van Woonstichting Land van Altena zijn de 

volgende doelstellingen opgenomen: 

• Minstens 80% van het woningaanbod heeft een huurprijs onder de tweede 

aftoppingsgrens (€ 663,40 per maand in 2020). 

• Minimaal 95% van alle verhuringen wordt passend toegewezen aan mensen 

die afhankelijk zijn van huurtoeslag. 

• De huurverhoging voor de primaire doelgroep is niet hoger dan het 

toegestane percentage van inflatie. We volgen hier het Sociaal Huurakkoord. 

• De streefhuur per woning ligt momenteel op 70% van de maximaal redelijke 

huurprijs per woning, maar wordt per 1-1-2021 opgetrokken naar 75% van de 

maximaal redelijke huurprijs van de woning. 

• Alle woningen worden verhuurd onder de liberalisatiegrens (€ 737,14 prijspeil 

2020). 

• Woningen die in huurprijs moeten zakken vanwege passendheid worden eerst 

aangeboden aan drie- of meerpersoonshuishoudens.  

• Om doorstroming te bevorderen wordt gebruikgemaakt van de 

inkomensafhankelijke huurverhoging voor huishoudens met een inkomen 

hoger dan € 43.574,- (prijspeil 2020).  

 

De hieruit voortvloeiende extra huuropbrengsten worden ingezet voor investeringen. 

 

 

3.1. Algemeen  

3.2. Onze doelstellingen  
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Voor de periode 2021-2025 staat het volgende op de planning: 

Kern Omschrijving 2021 - 2025 

Almkerk 
 
Nieuwbouw op locatie naast De 
Nieuwenaar 
 

 

30 

Nieuwendijk 
 
Nieuwbouw op locatie 
Volkstuinen 
 

 

30/40 * 

Almkerk 
 
Overweging sloop + nieuwbouw 
De Ster 
 

 

30 

Totaal  90/100  

 
 * Afhankelijk van eventuele uitbreiding grondpositie 

 

 

 

In 2019 is ons Verkoopprogramma herzien en de verkoopvijver bestaat nu uit 77 

woningen: Bij mutatie worden deze woningen verkocht en we hebben dit begroot op 

4 woningen per jaar. Uiteraard is dit niet in te schatten, omdat we niet weten 

wanneer de woningen zullen muteren. 

 

Van de volgende woningen zullen we bij mutatie bepalen of  

we deze willen verkopen, te weten: 

Almkerk: Burg.H.Blokstraat 78 en 80. 

Uitwijk: ’t Gemeent 17 en 19. 

 

Van de volgende woningen zullen we bij mutatie bepalen of we deze willen slopen en 

de locatie willen gebruiken voor nieuwbouw, te weten: 

Almkerk: Fabriciusstraat 2, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 18 en 20. 

 

 

3.2. Investeringen in Altena   

3.3 Verkoopprogramma   
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Oriëntatie: uitbreiding of vernieuwing woningen De Ster, Almkerk voor op zijn vroegst 

2025.  

In de komende 5 jaar worden circa 60 nieuwbouwwoningen gebouwd.  

In de komende 5 jaar worden circa 20 woningen verkocht.  

Per saldo stijgt de sociale voorraad met 40 woningen.  

De mutatie voor de komende 5 jaar is als volgt (onder voorbehoud): 

 

 

 

 

 

 

In 2021 zullen de volgende onderhoudsinvesteringen plaats vinden. 

 

 

 

 

* Bedragen worden definitief ingevuld na vaststelling begroting 2021 

 

 

 

De kwaliteit van de woningen wordt in de eerste plaats geborgd door het uitvoeren 

van planmatig onderhoud. Het planmatig onderhoud aan het casco van de woningen 

vindt plaats op basis van de NEN2767 conditiemeting in combinatie met de 

praktijkkennis vanuit de organisatie. In aanvulling hierop wordt in het kader van deze 

portefeuillestrategie specifiek aandacht besteed aan de vervanging van de 

interieurelementen, waarvan de badkamers, keukens en toiletten (BKT) de 

belangrijkste zijn. In het verleden werden de badkamers, toiletten en keukens (BTK) 

cyclisch vervangen, of bij een technische noodzaak. Alle interieurelementen, dus ook 

de BKT zijn hiertoe opgenomen in de MJOB.  

Nieuwbouw Sloop Verkoop Mutatie 

+60 0 -20 +40 

 
Planmatig 

onderhoud 

Klachten 

onderhoud 

Mutatie 

onderhoud  

Totaal 1.440.000 287.000 305.000 

3.4 Instandhouding sociale voorraad   

3.5 Investering onderhoud   

3.6 Instandhouding kwaliteit woningen 
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Vanaf 2020 zal het interieuronderhoud meer vraag gestuurd worden ingericht.  

In beginsel worden de kosten voor de vervanging van interieurelementen  

cyclisch begroot. De conditiescore van het casco van onze woningen komt voor het 

merendeel op score 2, en daarnaast een score 1 of 3. De kwaliteit van de woningen is 

dus goed. Met deze score voldoet Woonstichting Land van Altena bovendien 

ruimschoots aan de kwaliteitseis van het WSW (minimaal 3). 

  

 

 

 

* Bij onderhoud en woningverbetering worden zoveel mogelijk duurzame  

   materialen toegepast.  

* Aan bewoners wordt de mogelijkheid geboden om de energetische kwaliteit van  

  hun woning te verbeteren door het laten aanbrengen van isolatie en zonnepanelen  

  tegen een huurverhoging. 

* Bij mutatie van de woningen wordt getracht één of meerdere energielabelsprongen  

  te maken, door zoveel mogelijk isolatiemaatregelen toe te passen en zonnepanelen     

  te installeren. 

 

Eind 2020 heeft onze totale woningvoorraad een EI van gemiddeld minimaal 1,3.  

Voor de periode 2021-2025 streven we naar een EI van gemiddeld 1,25.  

Eind 2030 heeft onze totale woningvoorraad een EI van gemiddeld minimaal 0,9.  

 

Tot en met oktober 2020 zijn er in totaal bij 290 woningen zonnepanelen 

aangebracht. We hebben de wens om in 2021, waar dit mogelijk is, al onze woningen 

te voorzien van zonnepanelen. 

 

 

 

 

 

 

* Bedragen worden definitief ingevuld na vaststelling begroting 2021 

Energetische maatregelen 2021  Bedrag 

Na-isolatie 97.000 

Isolatie verbetering  26.000 

Totaal 123.000 

3.7 Energetische maatregelen 
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Aantal  

(Totaal per 31-12-2019) 
% 

Totaal bezit  941 100% 

Almkerk 414 44% 

Nieuwendijk 502 53% 

Uitwijk 21 2% 

Waardhuizen 4 0% 

Energielabel totaal bezit    

A 341 36,2% 

B 256 27,2% 

C 258 27,4% 

D 54 5,7% 

E 22 2,3% 

F 6 0,6% 

G 4 0,4% 

Energielabel Almkerk Aantal  % 

A 127 31% 

B 84 20% 

C 163 39% 

D 29 7% 

3.8 Voorraadanalyse 
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E 7 2% 

F 3 1% 

G 1 0% 

Energielabel Nieuwendijk Aantal  % 

A 207 41% 

B 158 31% 

C 92 18% 

D 24 5% 

E 15 3% 

F 3 1% 

G 3 1% 

Energielabel Uitwijk Aantal  % 

A 5 24% 

B 12 57% 

C 3 14% 

D 1 5% 

Energielabel Waardhuizen Aantal  % 

A 2 50% 

B 2 50% 
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De uitgaven van leefbaarheid zijn inclusief de toe te rekenen personeelslasten van 

gebiedsgericht personeel en overhead. De inzet wordt in ieder geval gepleegd op;  

 

* In stand houden van de activiteiten in De Nieuwenaar, Jan Biesheuvel Dijkhuis, Het 

Steunpunt. 

* Ondersteuning huurdersorganisatie. 

* Vroeg eropaf (preventief). 

* Personele inzet en kosten derden op incasso bij huurachterstanden. 

* Buurtbemiddeling door Surplus. 

* Huisbezoek bij nieuwe huurders. 

* Huisbezoek bij huurders die al langer bij ons huren en 75-plussers. 

* Personele inzet op leefbaarheid/woonmaatschappelijk werk. 

* Woonzorgadviseur van Trema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsmaatregelen 2020  Bedrag 

Totaal 100.000 

3.9 Leefbaarheid 
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WOONSERVICE MEANDER & WOONLINIE 

4. Activiteitenoverzicht  

 

 

Hierbij treft u aan het activiteitenoverzicht 2021 en verder van Bazalt Wonen aan. De 

nieuwe fusieorganisatie voortkomend uit Woonlinie en Woonservice Meander. Het is 

onderdeel van de prestatieafspraken voor 2021 en verder. Dit activiteitenoverzicht sluit 

aan op ons gezamenlijke bod dat wij per 1 juli 2020 hebben gedaan.  

 

 
 De onderstaande nieuwbouw huur is begroot voor het komende jaar. 

Kern Omschrijving 2021  

Andel 
Bloesemhoff / appartementen 

/zorg /maatsch. Ruimte  
18 

Andel Notenhoff 20 

Andel Bronkhorst / appartementen  15 

Giessen/Rijswijk  Centrumplan 8 

Totaal  61 

 
 Voor de periode 2022-2025 staat de volgende planning: 

Kern Omschrijving 2021 - 2025 

Dussen Zandweide (appartementen) 15 

Veen Den Eng Zuidkant project 1 21 

Dussen Zandweide (EG-woningen) 8 

Rijswijk Centrumplan Giessen/Rijswijk 13 

Werkendam  Den burcht 14 

4.1. Algemeen  

4.2. Investeringen in Altena   
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Wijk en Aalburg Langestraat fase 1  12  

Woudrichem  Poort van Woudrichem  7 

Hank Roode Camer fase 6 18 

Wijk en Aalburg Gemeentehuis Aalburg  16 

Woudrichem  Hoge Maasdijk  32 

Locatie nader te bepalen  40 

Totaal  196 

 

 

 

Bazalt Wonen gaat uit van de verkoop van gemiddeld 8 woningen per jaar. Het is niet 

goed te voorspellen in welke kernen dit exact zal gaan gebeuren per jaar en/of dit 

aantal onder- of overschreden wordt. 

 

 

 

Er zijn plannen voor de sloop van 8 woningen in de komende jaren. In de komende 5 

jaar worden 257 nieuwbouwwoningen gebouwd. In de komende 5 jaar worden circa 

40 woningen verkocht. Per saldo stijgt de sociale voorraad met 209 woningen. De 

mutatie voor de komende 5 jaar als volgt: 

 

 

 

 

Effectieve Verkoopvoorraad per 1-1-2021  Verkoop per jaar 

Ca. 245 8 

Nieuwbouw Sloop Verkoop Mutatie 

257 8 40 209 

4.3. Verkoopplannen 

4.4. Instandhouding sociale voorraad 
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In 2021 zullen de volgende onderhoudsinvesteringen plaats vinden in het werkgebied 

van Bazalt Wonen. Bij overig gaat het hierbij om o.a. bijdrage aan Verenigingen voor 

Eigenaren en Contractonderhoud. 

 

(bedragen x €1.000)  

 

 

 

 

De investeringen in energetische maatregelen bedragen €2.312.000,- In 2021 zullen 

de volgende geplande energetische maatregelen plaats vinden: 

 

 

 

 

 

 

 
Planmatig 

onderhoud 

Klachten 

onderhoud 

Mutatie 

onderhoud  

Overig 

Totaal 6.500 1.711 1.542 737 

Maatregelen Investering (x €1.000) Aantal woningen  

Energetisch  1.812 297 

CV 221 75 

Zonnepanelen  279 81 

Totaal 2.312  

4.4. Investering onderhoud 

4.5. Energetische maatregelen  
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Woningcorporaties hebben als doelstelling om per 2021 een gemiddeld label B te halen, 

ofwel een energie-index tussen 1,21 en 1,40. De gemiddelde energie-index van de 

woningen van Bazalt Wonen is naar verwachting op 31-12-2020 1,34. Naar verwachting zit 

de energie-index op 31-12-2021 op 1,28 en in 2025 op 1,06. Daarmee wordt de doelstelling 

op tijd gehaald en laat de energie-index een steeds verder dalende trend zien. 

 
 

 

Wonen in een fijne buurt, waar mensen prettig samenleven en elkaar respecteren. 

Een plek waar je ontspannen thuis komt en je je goed veilig voelt. Dat willen we bij 

Bazalt Wonen realiseren. In de wijken en kernen waar Bazalt Wonen actief is, zijn 

allerlei ontwikkelingen die de leefbaarheid kunnen beïnvloeden. We willen daarbij 

niet wachten tot de negatieve effecten zichtbaar zijn. Daarom kijken we continue hoe 

we samen met de klanten, medewerkers, vrijwilligers en partnerorganisaties de 

leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, buurten en dorpen kunnen verbeteren.  

Vanaf 2020 nemen corporaties in hun activiteitenoverzicht mee wat hun beoogde 

activiteiten zijn op het gebied van leefbaarheid. De uitgaven van leefbaarheid zijn 

inclusief de toe te rekenen personeelslasten van gebiedsgericht personeel en 

overhead. Bazalt Wonen werkt met een leefbaarheidsagenda waarin beschreven 

staat welke activiteiten er worden uitgevoerd.   

 

 

4.6. Energielabel   

4.7. Leefbaarheid    
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• Aanpak tuinen  

• Schoon, heel en veilig  

• Vitale ontmoetingsruimten, inclusief ondersteuning bewonerscommissies, 

uitvoering beleid op steunpunten, aanpassingen/vervaging inventaris etc.  

• Vroeg eropaf (preventief) 

• Inzet vrijwilligers/ vrijwilligersvergoeding  

• De zachte landingen in de wijken van de bijzondere doelgroepen  

• Sociale activiteiten voortvloeiend uit signalering in wijkvisies, kernteams, wijk- 

en dorpsraden. 

• Actief deelnemen aan bijeenkomsten georganiseerd door de 

gebiedsregisseurs.  

• Gezamenlijke aanpak van semi-openbare ruimten in nabijheid van 

woningcomplexen.  

• Personele inzet op leefbaarheid/ woonmaatschappelijk werk.  

 

 

We blijven hiermee binnen de norm van €131,37. 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheidsmaatregelen 2020  Bedrag 

Activiteiten €101.500 

Personeelslasten en overige (indirecte) 

kosten zoals bijvoorbeeld inzet 

wijkconsulenten  

€369.000 

Totaal  €470.500 

Per DAEB-woning (woningen)  €108 
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TBV PRESTATIEAFSRPAKEN 2021 EN VERDER 

5. Uitvoeringsprogramma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid  
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5.2. Kwaliteit woning en verduurzaming   
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5.3. Leefbaarheid en woonomgeving    

5.4. Wonen, zorg en welzijn / bijzondere doelgroepen     
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5.5 Woonvisie / prestatieafspraken  & overig 
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Aldus overeengekomen:  

 

 

GerPel
Getypte tekst
4 december 2020
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Presentatieafspraken 
In de gemeente Altena 

 
 

 


