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Prestatieafs raken 2020 Gemeente Echt-Susteren Wonen Limbur

Bij brief van 27 juni 2019 hebben de heren W. Hazeu en G. Peeters, bestuurders van Wonen Limburg namens Wonen Limburg het bod
2020 met het overzicht van activiteiten voor het jaar 2020 ingediend. Het overzicht dient als basis voor de prestatieafspra en 2020
tussen de gemeente Echt-Susteren, Wonen Limburg en de stichting huurdersraad Wonen Limburg. In het voorliggende document zijn de
voorgenomen activiteiten van Wonen Limburg opgenomen aangevuld met de activiteiten van de gemeente. Mogelijke activiteiten van de
Stichting Huurdersraad kunnen worden opgenomen na overleg over het voorliggende document.

Ter informatie is het overzicht bijgevoegd met de gegevens van Wonen Limburg over de gemeente Echt -Susteren.
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Prestatieafspraken 2020 Echt - Susteren en Wonen Limburg

Wonen Limburg

Gemeente

In juli 2019 hebben de diverse gemeenteraden van

Structuurvisie Wonen
Midden-ümburg 2018-

de zeven samenwerkende gemeenten in Midden
Limburg; Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw,
Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert de

2021

Structuurvisie Wonen Midden-ümburg 2018 tot en
met 2021 vastgesteld. Bij de visie is een bijlage
gevoegd met gemeentelijke gegevens. Deze visie is
een actualisering van de Structuurvisie Wonen, Zorg

en Woonomgeving 2014-2018.
De samenwerkende corporaties hebben tegen de
visie een zienswijze ingediend hetgeen echter niet
heeft geleid tot een inhoudelijke aanpassing. De
visie kan op lokaal niveau worden uitgewerkt. Echter,

voor het maken van prestatieafspraken is dit niet
noodzakelijk.

Betaalbaarheid en
beschikbaarheid

Binnen de gemeente Echt -Susteren zijn 84% van de

woningen van Wonen Limburg onder de eerste
aftoppingsgrens. Gestreefd wordt naar het spreiden van
betaalbare woningen binnen de wijken. De jaarlijkse
huurverhoging sluit aan op het sociaal Huurakkoord als
de wet- en regelgeving daarvoor is ingevoerd.
Het twee hurenbeleid wordt gecontinueerd.
Huurschulden worden zoveel mogelijk voorkomen.
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De gemeente blijft een terughoudend beleid voeren
bij het aanpassen van gemeentelijke belastingen.
Omliggende gemeenten worden hierbij gebruikt als
referentiekader.

Dit houdt in:
• OZB stijgt met 1,75% per jaar;
• De afvalstoffenheffing blijft gelijk of wordt
minder. Bij urgente gevallen is kwijtschelding
mogelijk. De gemeente Echt-Susteren heeft
via de BSGW afspraken rond het automatisch
kwijtschelden van gemeentelijke belastingen;
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Wonen Limburg wil met de gemeente afspraken maken
over samenwerking in het kader van vroeg signalering,
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan samenwerking

• Het rioolrecht stijgt met 1,6% per jaar;
• Bij een verklaring inzake medisch afval is een
korting mogelijk op de afvalstoffenheffing.

in MER-verband.
De gemeente voert samen met de medewerkers van

Huurders met een betalingsachterstand krijgen hulp via
budget coaches. In enkele gemeenten wordt gewerkt
met de Voorzieningenwijzer waarbij huurders worden

de woningcorporatie (gebiedsteams, budgetcoaches,
incasso en leefbaarheids-medewerkers) beleid
waarbij huisuitzettingen en escalaties die een risico

geholpen om kosten te besparen of subsidies/financiële
hulp te krijgen. Kosten worden gedeeld met de

kunnen vormen voor het zelfstandig wonen worden
voorkomen of gestabiliseerd.

gemeente.

Met Wonen Limburg Accent wordt huisvesting geregeld
voor middeninkomens. Dit helpt in het realiseren van

gemengde wijken.

Daarnaast start de gemeente een project om te
focussen op vroegsignalering. Aan de corporatie

wordt gevraagd hierbij aan te sluiten. Twee keer per
jaar wordt een overleg georganiseerd met alle
partijen om breed informatie te delen over armoede.
Ook hier wordt de corporatie gevraagd aan te sluiten.

Mocht Wonen Limburg de Voorzieningenwijzer willen
invoeren binnen de gemeente, dan zal de gemeente
Echt-Susteren daar vooralsnog niet in participeren.

Wonen met zorg en

Om buurten c.q. wijken leefbaar en veilig te laten

bijzondere
doelgroepen

blijven is een gezamenlijke aanpak nodig.

De gemeente participeert vanuit het sociale domein.
Ook met het volkshuisvestingbeleid wordt vorm
gegeven aan de resultaten van het woningmarkt

Ingezet wordt op:
- Het faciliteren van langer zelfstandig thuis wonen.
Wegens het aflopen van de Uitvoeringsovereenkomst
Wmo Woonvoorzieningen worden nieuwe afspraken
gemaakt, de intentie is deze samenwerking een
andere vorm te geven;
- Een professioneel netwerk om personen met verward

onderzoek en de opgestelde structuurvisie. Verder
wordt met de drie belangrijkste woningcorporaties en
regio Midden Limburg gewerkt aan een
samenwerkingsovereenkomst voor de huisvesting
van kwetsbare burgers.

gedrag een thuis te kunnen bieden;
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- Een thuis voor intramuraal wonen. Er wordt wegens

privacy vraagstukken nog geen gebruik gemaakt van
het Matchingspunt;
- Een duurzame start voor statushouders;

Duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten;
Woning toewijzing aan bijzondere bewonersgroepen

De gemeente handhaaft ten opzichte van
statushouders haar integrale aanpak wat betreft
huisvesting, begeleiding en integratie. Daarbij stuurt
de gemeente welzijnsinstellingen aan die
begeleidingstaken in dit kader in opdracht van de
gemeente uitvoeren.

zoals statushouders, beschermd wonen of

De gemeente wil samen met de corporatie de aanpak

maatschappelijke opvang.
Gemeente en corporaties starten in 2019 een pilot
waarbij de gemeente zelf kan bepalen welke

inzake statushouders evalueren en eventuele
knelpunten in de samenwerking oplossen.

vrijkomende huurwoningen ingezet worden voor de
huisvesting van statushouders.

Toenemende vergrijzing en de uitstroom vanuit

Belangrijk hierbij is dat voldoende ruimte beschikbaar

beschermd wonen en de maatschappelijke opvang
zorgt voor verschillende opgaven in de komende

blijft voor reguliere woningzoekenden. Via monitoring

periode. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over
woningaanpassingen zodat ouderen langer zelf¬

wordt dit geregeld.

standig kunnen blijven wonen of het bevorderen van
de doorstroming van ouderen naar voor hen meer
geschikte woningen. De instroom van kwetsbare

groepen in wijken met veel corporatiebezit vraagt om
een aanpak waarmee de leefbaarheid van deze

wijken niet in het gedrang komt.
Ten aanzien van de uitstroom beschermd wonen en

maatschappelijke opvang maken de corporaties en de
gemeenten afspraken om te komen tot passende

huisvesting en ondersteuning van kwetsbare burgers
die uitstromen uit beschermd wonen en maat¬

schappelijke opvang. Gemeente implementeert deze
afspraken in de lokale werkwijze. De corporaties
stellen woningen beschikbaar voor de uitstroom
vanuit maatschappelijke opvang en beschermd
wonen.
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Over het aantal beschikbaar te stellen woningen en
de verdeling naar corporaties worden in regionaal
verband afspraken gemaakt. Deze afspraken worden
onder de noemer Matchingspunt" gemaakt.

Leefbaarheid

Prettig voelen in de woonwijk wordt bereikt door het

De gemeente voert een sociaal beleid dat voorziet in

gevoel er toe te doen en samen redzaamheid. Wonen

het ondersteunen van leefbaarheidsprojecten en
activiteiten voor de sociale samenhang in de buurt.

Limburg organiseert een sociaal-maatschappelijke
keten: vanuit de bewoners focus aanbrengen wat gaan
we doen, hoe en met wie.

Belangrijk is dat wijken en buurten soms aan de grens
zitten van wat ze aankunnen op het gebied van
leefbaarheid.
Leefbaarheid wordt vorm gegeven aan de hand van drie

thema s:

In alle kernen van de gemeente Echt -Susteren is
een gemeenschapshuis aanwezig dat ruimte biedt
voor bijeenkomsten, verenigingsactiviteiten en
mogelijkheden voor zorgactiviteiten. In het kader van
de WMO zet de gemeente in op wijkteams, huiskamer
en huiskamer plus projecten voor de opvang van
senioren en het verlenen van zorg aan huis.

- We komen vaker achter de voordeur: wijk- en

complexbeheerders bezoeken gepland en ongepland.

De gemeente deelt de mening dat een leefbare buurt

In geval van overlast werken leefbaarheids-

een schone, veilige buurt is. Initiatieven van en door
bewoners die voortkomen uit een brede
samenwerking en daarmee een groot draagvlak
hebben, worden ondersteund.
De gemeente en de huurdersorganisaties stemmen in

medewerkers samen met andere partijen om dit op
te lossen (ook de gemeente). De gemeente wordt
gevraagd gegevens te delen rondom casuïstiek;
- Met een prettige woonomgeving nodigen we uit: in
een schone, veilige en toegankelijke omgeving

met het bovenwettelijk bedrag van € 314.

ontmoeten bewoners elkaar. De gemeente wordt

gevraagd zowel creatief als in middelen bij te
dragen;
- Stimuleren van eigen beheer en eigenaarschap:
bewoners en flatcommissies opdrachtgever voor
schoonmaak of groenonderhoud, ondersteunen
initiatieven, huurders in Vereniging van eigenaren,
verder uitrollen concept Thuis in ;
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- Uitgaven aan leefbaarheid binnen de gemeente EchtSusteren: circa € 314 per daeb-woning bestaande uit
€ 23.000 investering in leefbaarheidsprojecten,
€35.500 personeelslasten;
- Het bedrag van €314 is bovenwettelijk, verwacht
wordt dat de gemeente hiermee instemt.

Duurzaamheid en

kwaliteit

Wonen Limburg neemt een grote verantwoordelijkheid
in de opgaven voor Duurzaamheid aan de hand van vier

Er ligt een ambitieus duurzaam coalitieakkoord in
Echt-Susteren.

thema s: energie, groen, materialen en mobiliteit.

Van de gemeente wordt gevraagd hen en hun huurders
te betrekken bij de ontwikkeling van de gemeentelijke
warmteplannen.

Energie:
- Energetische verbeteringen: 64 woningen met een
investering van € 1.800.000;

kunnen worden genomen om dit te bereiken.

- Nieuwbouwwoningen zijn energiezuinig;

Prioriteiten in de Energievisie zijn onder meer:
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
- Stimuleren duurzaam opwekken van energie
middels zonnepanelen;
- Stimuleren duurzame mobiliteit;

- Bewoners worden bewust gemaakt van eigen impact

via energiecoaches en digitale informatie;
- Verkennen van mogelijkheden voor het stimuleren
van het gebruik van schone warmte mits de

woonlasten niet stijgen;
- Zonnepanelen bij grondgebonden woningen,
participatie in windenergie daar waar mogelijk.
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Om invulling te geven aan deze ambities is op 19
februari 2019 een Energievisie met een
uitvoeringsprogramma 2019-2022 vastgesteld. In
deze Energievisie is opgenomen dat Echt-Susteren in
2040 energieneutraal wil zijn en welke maatregelen

- Stimuleren en faciliteren verduurzaming

gebouwen;
- Stimuleren verduurzaming bedrijven.

Groen:

Hiernaast is beleid opgesteld over het opwekken van

- Afkoppelen van hemelwater;

energie met grondgebonden zonnepanelen en

- Vergroenen van woningen en woonomgeving,
wellicht in toekomst toepassen van groene gevel.

windturbines. In september 2019 is dit zon- en
windbeleid door de raad vast gesteld.
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Aan de gemeente wordt gevraagd de corporatie te

informeren als op een van de bovenstaande punten
activiteiten worden verricht.

Met de woningcorporaties vindt over de invulling van
dit beleid bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats. De
gemeente streeft er naar zijn energiebeleid interactief
samen met zijn inwoners vorm te geven.

Vastgoed-

ontwikkelingen

Wonen Limburg werkt met een portefeuilleplan: hoeveel
woningen in welke prijsklassen, te bereiken door middel

Met de corporatie vindt regelmatig overleg plaats
over de inzet van het beperkt aantal beschikbare

van sloop, verkoop, transformatie, nieuwbouw en

contingenten.

aankoop. In 2020 wordt het portefeuilleplan herijkt.
Duurzaamheid is een belangrijke randvoorwaarde, deel
daarvan is goed onderhoud.
- Bouwen, transformeren, slopen: geen plannen in
Echt-Susteren;
- Beperkt verkopen, kopen waar nodig: doelstelling

Binnen de gemeente wordt een beleid opgesteld over
de mogelijkheden van flexwonen c.q. microwonen.

Deze woonvormen kunnen wellicht een tijdelijke
huisvestingsbehoefte of behoefte aan
starterswoningen voorzien.

over gehele bezit 115 woningen verkopen, 74 kopen
mits verantwoorde prijzen;
- Stimuleren het samen wonen: bewoners zelf actief

aan de slag om woning en woonomgeving vorm te
geven. Geen concrete plannen voor Echt -Susteren;
- Onderhouden van woningen: geen vaste norm, vijf

jaars gemiddelde onderhoudsnorm is circa € 1.463
per verhuureenheid perjaar.

Belanghebbenden
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Door diverse ontwikkelingen binnen de woningmarkt,
vergrijzing, instroom van arbeidsmigranten, groter deel

De gemeente is deelnemer aan het proces tot het
ontwikkelen van een format om te komen tot

van mensen die worden gehuisvest hebben extra zorg
en aandacht nodig, is samenwerking over de
organisatiegrenzen hard nodig.

meer aren afspraken die perjaar kunnen worden
uitgewerkt in concrete afspraken.
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Wonen Limburg nodigt, in overleg met hun huurders, de
gemeente en andere professionele partijen uit om
gezamenlijk een antwoord te vinden op deze
vraagstukken.

Momenteel is het niet zeker dat dit format op tijd
klaar is voor de bestuurlijke cyclus binnen de
gemeente, om deze reden is in het overgangsjaar
2020 het nu voorliggende document opgesteld.

De corporaties in Midden-Limburg delen via het
regionaal strategisch voorraadbeleid jaarlijks de
woningvoorraadgegevens met elkaar. Afgesproken is dit
te ontwikkelen tot een monitoringsinstrument. Dit kan
worden gekoppeld aan meerjarige lokale prestatie¬
afspraken. Daarvoor wordt een format ontwikkeld dat

wellicht kan worden gebruikt voor de afspraken voor
2020.
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Tekenblad prestatieafspraken
Gemeente Echt-Susteren, Wonen Limburg en de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg spreken af de prestatieafspraken 2020 van
kracht te laten zijn van 1 januari tot en met 31 december 2020.

Echt-Susteren,

4 december 2019

Namens het College,

Wethouder Volkshuisvesting,
De heer P. Pustjens
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