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Intentieovereenkomst Woonmeij — Eigen Sleutel 

De ondergetekenden: 

1. Woningbouwvereniging Woonmeij, gevestigd en kantoorhoudende te Schijndel aan de 

Kerkendijk 55, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.A.W. Wonders 

directeur-bestuurder, hierna te noemen “Woonmeij” 

En 

2. Stichting Eigen Sleutel, gevestigd te Sint-Oedenrode, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar bestuurders W.F.M. Steenbakkers en L.M. Foolen, hierna te noemen “Eigen 

Sleutel” 

Tezamen te noemen: de partijen 

Overwegende dat: 

-__Woonmeij zich onder meer richt op het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten waaronder de 

realisatie van sociale huurwoningen, maatschappelijk- en zorg gerelateerd vastgoed; 

-_Eigen Sleutel een Stichting is van een ouderinitiatief die op zoek is naar een 

nieuwbouwlocatie voor (jong)volwassenen met autisme die gemiddeld tot hoog IQ hebben 

met een WLZ indicatie en 24-uurs begeleiding in nabijheid nodig hebben; 

-__Woonmeij gaat met Stichting Eigen Sleutel onderzoeken in hoeverre realisatie van een 

wooncluster met begeleiding in Sint-Oedenrode op de nieuwbouwlocatie Kapittelhof 

mogelijk is; 

-__Woonmeij heeft de beoogde locatie deels in eigendom, het te ontwikkelen wooncluster is 

onderdeel van een grotere herstructurering in samenwerking met Bouwbedrijf Van Stiphout 

te Sint-Oedenrode; 

-_Op de nieuwbouwlocatie ook een reguliere doelgroep wordt gehuisvest; 

-__Het wooncluster dient te voldoen aan bijgevoegd programma van eisen (bijlage 1). In 

gezamenlijkheid kan ervan afgeweken worden; 

- Eigen Sleutel een langdurige overeenkomst aan wil gaan voor de huur van de 

gemeenschappelijke ruimte, uitgangspunt hierbij een overeenkomst voor onbepaalde tijd 

met een opzegtermijn. In combinatie met 20 appartementen die bij het ouderinitiatief 

horen, waarbij de bewoners rechtstreek van Woonmeij huren; 

-  Uitgangspunt is dat het te realiseren wooncluster valt binnen de sociale huurgrens;
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-__Woonmeij moet voldoen aan de eisen rondom passend toewijzen zoals opgenomen in de 

Woningwet artikel 46; 

- Eigen Sleutel is verantwoordelijk voor het selecteren van een nieuwe huurder. Indien 

bewoners direct van Woonmeij huren doet Woonmeij de inkomenstoets; 

-_Eigen Sleutel gaat een contract aan met een zorgaanbieder om 24-uurs begeleiding te 

garanderen. De combinatie wonen en begeleiding maakt essentieel onderdeel uit van de 

huurovereenkomst; 

-_Eigen Sleutel zorgdraagt voor mogelijke huurderving bij leegstand. Woonmeij neemt de 

eerste maand voor haar rekening; 

-__De in de overeenkomst genoemde huurprijzen zijn zogenaamde kale huurprijzen zonder 

eventuele servicekosten en energieprestatievergoeding; 

- Degemeente Meierijstad het plan om te komen tot realisatie van het ouderinitiatief op 

locatie Kapittelhof Sint-Oedenrode ondersteunt; 

-  Partijen met deze overeenkomst de intenties over en weer willen vastleggen. 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst 

1.1 Partijen hebben de intentie om de haalbaarheid te onderzoeken voor de huisvesting van 

(jong)volwassen met autisme die gemiddeld tot hoog IQ hebben met een WLZ-indicatie en 

24-uurs begeleiding in nabijheid nodig hebben op locatie Kapittelhof te Sint-Oedenrode; 

1,2 Partijen verklaren zich te zullen inspannen om in goed overleg de mogelijkheid te 

onderzoeken om te komen tot huurovereenkomsten voor 20 appartementen en een 

gemeenteschappelijke ruimte in het nieuwbouwproject Kapittelhof te Sint-Oedenrode; 

1.3 Uitgangspunt voor het onderzoek is het in bijlage 1 opgenomen overeengekomen 

programma van eisen. 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst 

2.1 De intentieovereenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden, ingaande op de 

datum van ondertekening met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen; 

Artikel 3 Financieel 

3.1 Partijen dragen ieder hun eigen kosten die gemoeid zijn bij het voeren van het overleg in het 

kader van deze overeenkomst. De tot op heden gemaakte kosten voor het project vallen 

buiten deze overeenkomst. Wanneer deze intentieovereenkomst leidt tot een 

huurovereenkomst worden voor deze overeenkomst relevante kosten in de huurprijs 

verrekend; 

3.2 De kale huurprijs van de 20 appartementen is vastgesteld op de eerste aftoppingsgrens. De 

appartementen worden passend toegewezen. De huurprijs van de gemeenschappelijke
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ruimte is eveneens de eerste aftoppingsgrens. De huurprijzen worden jaarlijks aangepast 

conform wet- en regelgeving. De huurprijs gaat in bij de sleuteluitreiking. 

Artikel 4 Ontbinding 

4.1 leder der partijen is gerechtigd haar deelname aan deze overeenkomst per aangetekend 

schrijven en met onmiddellijke ingang te beéindigen, wanneer: 

a) Partijen in redelijkheid geen overeenstemming kunnen bereiken over de realisatie van 

het wooncluster en/of de huurovereenkomst; 

b) Een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling 

aanvraagt; 

c) De betrokken gemeente haar medewerking voor het project niet verleend, althans 

voorwaarden stelt die voor één der partijen onaanvaardbaar zijn; 

d) Eigen Sleutel niet in staat blijkt om de financiële verplichtingen na te komen; 

e) Ersprake is van een buiten komende onvoorziene omstandigheid, die geen der 

partijen is toe te rekenen, die de doorgang van het project frustreert. 

Partijen verbinden zich alsdan in ieder geval op constructieve wijze te onderzoeken in 

hoeverre de realisatie van het project, al dan niet in gewijzigde vorm, toch alsnog haalbaar 

te maken is. 

Artikel 5 Geschillen 

51 Een geschil wordt reeds als zodanig beschouwd aanwezig te zijn indien één der partijen dit 

stelt; 

5.2 In geval er tussen partijen één of meer geschillen rijzen zullen zij eerst trachten deze in 

onderling overleg op te lossen; 

5.3 Indien er in onderling overleg geen oplossing wordt gevonden kan een mediator worden 

ingeschakeld; 

5.3 Indien het overleg ter zake van een geschil niet binnen één maand heeft geleid tot een voor 

alle partijen bevredigende oplossing, kan het betreffende geschil, ook als het slechts door 

één der partijen als zodanig wordt beschouwd, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 

van de rechtbank ’s-Hertogenbosch. 

Artikel 6 Communicatie 

6.1 De inhoud van de intentieovereenkomst zal niet zonder toestemming van één der partijen 

aan derden worden verstrekt. De Stichting kan de intentieovereenkomst wel delen met haar 

adviseurs; 

6.2 De Stichting communiceert gedurende het traject binnen de met elkaar afgesproken kaders 

met haar achterban over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek; 

6.3 Partijen komen overeen om in gezamenlijkheid te communiceren over het te ontwikkelen 

wooncluster, of stemmen communicatie op voorhand met de andere partij af.
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Dit betreft een verlenging op de intentieovereenkomst aangegaan op 9 december 2021 voor de duur 

van 12 maanden. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Schijndel op 25 november 2022: 

Woningbouwvereniging Woonmeij Stichting Eigen Sleutel 

weecvevseoeeverveneenvecnsereersnservenvenvenseresrvervenveren 

M.A.W. Wonders 

Directeur-bestuurder Voorzitter     

  

L.M. Foolen 

Secretaris/penningmeester
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Bijlage 1: Programma van eisen wonen Stichting Eigen Sleutel 

D.d. 16 november 2021 

Randvoorwaarden locatie/complex 

Parkeerbehoefte voornamelijk voor bezoek en personeel, van de bewoners bezit slechts een 

enkeling een auto. 

Invalideparkeerplek bij voorkeur op eigen terrein. Als dit in verband met de onderdoorgang 

niet mogelijk is dan is het ook akkoord om de invalideparkeerplek in het openbaar gebied te 

maken. 

Parkeerplaatsen afschermen voor gebruik door derden. 

Behoefte aan collectieve buitenruimte met enige fysieke beschutting ten opzichte van 

openbaar gebied (veilig voelen). Tuin om evt te BBQ-en en samen te komen. Hiervoor is het 

terras bij de gemeenschappelijke ruimte beschikbaar. Incidenteel kan ook op de 

parkeerplaats iets georganiseerd worden. 

Nutsvoorzieningen per woning individueel. Uitgangspunt is Nul op de meter met EPV 

vergoeding. Normaal energiegebruik en gebouw gebonden energiegebruik is gedekt. Extra 

energiegebruik moet worden betaald aan de leverancier zoals bij elke andere woning. Er 

wordt geen gas aangelegd in het gebouw. 

Een lift geschikt voor rolstoel en brancard. 

Randvoorwaarden woning 

De huisvesting is bestemd voor zelfstandig wonen onder begeleiding. Dit houdt in dat er 

naast de appartementen een gemeenschappelijke woonkamer en ruimte voor begeleiding 

moet zijn van ca. 95 m2, met de volgende eigenschappen: 

o voorzien van een keuken geschikt voor gezamenlijk gebruik, de keuken met 

bijbehorende apparatuur wordt door de stichting zelf gefinancierd. Woonmeij draagt 

zorg voor de aansluitingen tbv water, riolering en elektra. 

o een kantoortje t.b.v. de begeleiding, met een slaap- en wc/douche mogelijkheid voor 

de slaapwacht 

o _1toilet die ook als invalide toilet dienst kan doen en een toilet voor personeel in het 

badkamertje/nachtwachtruimte 

o de wanden van het kantoor, aansluitend aan aanliggende woonruimte moeten 

geluidwerend zijn uitgevoerd met een Rw waarde van 52 dB voor de dichte panelen 

en 47 dB voor de deur (dit i.v.m. frequent voorkomende bespreking van gevoelige 

persoonsgegevens door begeleiders cq. de privacy). 

Appartementen en gemeenschappelijke ruimte zijn rolstoel toegankelijk 

Hulphonden zijn welkom. Voor andere huisdieren gelden de algemene huurvoorwaarden van 

Woonmeij.
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e Zonwering, warmte en koelte regeling, deze doelgroep is erg gevoelig in deze. Het gebouw 

moet voldoen aan Bouwbesluit inclusief de TO juli eis m.b.t. opwarming. 

e Appartementen (ca. 60m2 g.b.o.). Indicatieve indeling en ruimtebehoefte zoals verwerkt in 

de ontwerptekeningen 

e _UTP-kabel (cat. 5) vanuit elke woning naar een centraal punt t.b.v. oproepinstallatie. 

e De binnenzijde van de voordeur moet voorzien zijn van een knopcilinder i.v.m. veiligheid. 

e _ Uitgangspunt is dat de woningen qua afwerking/materialisatie op niveau sociale 

woningbouw worden uitgevoerd. 

e Berging beneden voor fiets e.d. Ook driewielfietsen en scootmobiel evt. één grote 

toegankelijke gezamenlijke berging voor gezamenlijke ruimte, bovenop de individuele 

bergingen.


