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Inleiding

Partijen
De gemeente Landgraaf de woningcorporaties en huurdersorganisaties maken - in lijn met het
gestelde in de Woningwet (01-01-2015) - jaarlijks prestatieafspraken over de bijdragen die partijen in
het opvolgend jaar leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente. Het realiseren van de
in de prestatieafspraken geformuleerde doelen vraagt om bijdragen van alle betrokken partijen.

Daarbij geldt dat partijen hun bijdrage leveren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en (wettelijke)
mogelijkheden. Tegelijk is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge
afhankelijkheid. Dit maakt prestatieafspraken wederkerig. Samen werken én samenwerken is nodig
om de doelen te verwezenlijken.

Deze prestatieafspraken, lopende vanaf 01-01-2019 tot en met 31-12-2019, zijn overeengekomen door
de volgende partijen:

De gemeente Landgraaf, verder te noemen de gemeente
Vertegenwoordigd door mevrouw M. Dreissen, wethouder.

Woningcorporaties, erder te noemen "de corporaties"
HEEMwonen, verder te noemen "HEEMwonen"
Vertegenwoordigd door mevrouw M. Vankan, bestuurder.
Wonen Limburg, verder te noemen "Wonen Limburg" en
"Wonen Limburg Accent"
Vertegenwoordigd door de heer W. Hazeu, bestuurder.
De huurdersorganisaties, verder te noemen "de huurdersorganisaties"
1. Namens het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen:
Huurders Platform Schaesberg, verder te noemen "HP Schaesberg".
Vertegenwoordigd door mevrouw M. Paffen.
Huurders Vereniging Ubach over Worms, verder te noemen "HV Ubach over
Worms".

Vertegenwoordigd door de heerJ. Meulenberg.
Bewoners Belangenvereniging Nieuwenhagen, verder te noemen "BBV
Nieuwenhagen".

Vertegenwoordigd door de heer H. Jeukens.
2. de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, verder te noemen "SHZL".
Vertegenwoordigd door de heer M. Jagt.
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Positiebepaling an corporaties in de gemeente Landgraaf
Woningaanbod per corporatie in Landgraaf (peildatum 01-01-2018) Bron:
Provinciale Woonmonitor Etil en opgave corporaties

Totaal woningen gemeente

17.854

100%

Koopwoningen

11.069

62,0%

HEEMwonen

5.110

28,5%

250

1,5%

1.425

8,0%

Wonen Limburg
Particuliere verhuurders

Van woonvisie naar bod naar prestatieafspraken
Een gemeentelijke woonvisie waarin de volkshuisvestelijke opgaven zijn geduid, vormt het kader voor
de overeen te komen wederzijdse bijdragen van gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties. De
gemeenten in Parkstad Limburg stelden in 2017 zowel de Regionale Woonvisie 2017-2021 als een
Lokale Woonvisie 2017-2021 per gemeente vast. Partijen erkennen de volkshuisvestelijke opgaven
zoals benoemd in de regionale en lokale woonvisies in Parkstad en houden tegelijk oog voor nieuwe
ontwikkelingen in de woningmarkt.
In de Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt in beeld
gebracht en zijn vier prioritaire thema s benoemd:
• De kwaliteit en omvang van de (particuliere) woningvoorraad
• De beschikbaarheid en betaalbaarheid van (huur)woningen
• Het levensloopgeschikt maken van (zorg)woningen (Wonen met Zorg)
• Het verduurzamen van de woningvoorraad.

Langs deze thema's zijn in de regionale woonvisie ambities en doelstellingen opgenomen. Gemeenten
in Parkstad werken - ook met corporaties en huurdersorganisaties - samen bij het realiseren van deze
doelen en ambities.
Binnen de kaders van de Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 hebben gemeenten de woonvisie
vertaald naar specifieke opgaven en ambities op lokaal niveau. Voor de gemeente Landgraaf gaat
aanvullend aan de regionale opgaven, bijzondere aandacht uit naar de volgende opgaven en ambities:
1. De gemeente zet de ingezette koers met wijkacupunctuur ook de komende jaren voort, waarbij
op kleine schaal, samen met bewoners, corporaties en marktpartijen, woningen worden
onttrokken en gelijktijdig de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving wordt verbeterd.
2. De gemeente wil samen met de corporaties inzetten op het 'inponden' van particuliere
woningen (zowel individueel als complexgewijs), teneinde het aanbod aan huurwoningen te
vergroten en om meer diversiteit aan te brengen in eenzijdig opgebouwde wijken of buurten.
3. Ook wil de gemeente - samen met de corporaties - inzetten op het verbeteren van de
doorstroming op de (huur)woningmarkt en wil zij dat de corporaties - daar waar sprake is van
duidelijke knelpunten in de huisvesting - mensen een passende woning aanbieden en hierbij
rekening houden met de specifieke omstandigheden van die mensen.
4. De grootste uitdaging op het vlak van wonen & zorg ligt in het levensloopgeschikt maken van
de bestaande woningvoorraad en bewustwording bij de woningeigenaren.
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5. De gemeente heeft de ambitie om de woningvoorraad te verduurzamen, door middel van
woningaanpassingen en het vergroten van de bewustwording onder de inwoners.
Regionale prestatieafspraken
Volkshuisvestelijke opgaven in een woningmarkt stoppen veelal niet bij gemeentegrenzen.
Gemeenten hebben in de regionale woonvisie de regionale volkshuisvestelijke opgaven benoemd en
erkennen daarmee dat samenwerking en afstemming tussen gemeenten nodig is om de opgaven
effectief en efficiënt het hoofd te kunnen bieden.
Ook corporaties en huurdersorganisaties erkennen het belang om bepaalde opgaven waar mogelijk in
een regionale samenwerking op te pakken. Vijf van de acht Parkstadgemeenten, zeven van de negen
in Parkstad werkzame woningcorporaties en de koepel van hun huurdersorganisaties (het Regionaal
Overleg Huurdersorganisaties) stelden daarom op 3 thema s regionale prestatieafspraken vast in de
Samenwerkingsafspraken Volkshuisvesting Parkstad Limburg (31-01-2018) . Het gaat om
samenwerkingsafspraken op de thema's:
• Wonen met Zorg
• Beschikbaarheid en betaalbaarheid
• Duurzaamheid
Partijen hebben de ambitie uitgesproken de komende periode de regionale afspraken verder uit te
breiden op actuele ontwikkelingen en andere thema's. Ook blijft de inzet om nog niet deelnemende
partners - integraal of op onderwerpen - aan te laten haken.

Partijen erkennen dat de regionale samenwerkingsafspraken overkoepelend zijn aan de lokale
prestatieafspraken. De in dit document gemaakte lokale prestatieafspraken zijn niet strijdig met de
regionaal gemaakte afspraken. De regionale afspraken zoals vastgelegd in de
Samenwerkingsafspraken Volkshuisvesting Parkstad (31-01-2018) worden hier geacht integraal te
zijn herhaald en worden niet volledig herhaald in de lokale afspraken. In de verdere uitwerking van
deze lokale afspraken wordt per thema de belangrijkste opgaven op regionaal niveau ingeleid en de
gemaakte regionale afspraken samengevat. Regionaal gemaakte afspraken worden in het regionaal
samenwerkingsverband opgepakt, geconcretiseerd en uitgevoerd.

Overzicht an bijdragen aan volkshuisvestelijke opgaven door corporaties ("het bod")
De corporaties hebben op basis van de regionale en lokale woonvisie voor 1 juli de gemeente
geïnformeerd over de activiteiten die zij voornemens zijn in 2019 in de gemeente uit te voeren, als
bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgaven ("het bod ). De huurdersorganisaties zijn betrokken bij
het opstellen van het bod van "hun corporatie. De bijdrage die partijen in 2019 leveren aan het
realiseren van de volkshuisvestelijke doelen, is uiteindelijk vastgelegd in deze prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken sluiten aan bij de in de Woningwet benoemde onderwerpen die corporaties in hun
bod moeten betrekken en de rijksprioriteiten zoals voor het tijdvak 2016 t/m 2019 vastgelegd door de
minister.
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Betekenis van de overeenkomst
In deze overeenkomst maken partijen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid concrete en
(zoveel mogelijk) toetsbare afspraken op het gebied van wonen, met behoud van eigen posities en
verantwoordelijkheden.
Partijen benoemen in deze prestatieafspraken per thema de belangrijkste voorliggende opgaven en
ontwikkelingen en in hoofdlijnen hoe partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan
het invullen van die opgaven. Partijen beogen de prestatieafspraken voor 2019 vanuit realisme te
maken en hebben de in deze overeenkomst benoemde lokale prestatieafspraken getoetst aan de
volgende criteria:
• Is de afspraak al op regionaal niveau gemaakt, dan niet op lokaal niveau herhalen.
• Is de afspraak voldoende SMART om in december 2019 te kunnen concluderen dat de afspraak
gerealiseerd is?
• Als we een procesafspraak willen maken, heeft de afspraak voor 2019 prioriteit en is er bij
betrokken partijen capaciteit (en zo nodig middelen) om aan de afspraak uitvoering en
invulling te geven?

Partijen zijn door middel van deze overeenkomst gehouden een inspanning te leveren om de
prestatieafspraken uit deze overeenkomst uit te voeren. Per afspraak wordt ook aangegeven wie
eigenaar/initiatiefnemer (en daarmee ook eerste aanspreekpunt) is.
Gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen binnen de kaders van de geldende wetgeving. Indien de
realisatie van gemaakte afspraken als gevolg van wijziging in wet en regelgeving niet (meer) mogelijk
is, treden partijen hierover in overleg. Door corporaties genoemde begrote bedragen zijn onder
voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
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1 Vastgoedtransformatie en beschikbaarheid
Regionale ontwikkelingen en opgaven rond vastgoedtransitie en beschikbaarheid
Gemeenten binnen de Stadsregio Parkstad Limburg hebben te maken met bevolkingskrimp. Met het
afnemend aantal huishoudens, neemt ook de vraag naar woningen af. Dat gebeurt niet in elke
gemeente, stadsdeel of wijk even snel en verschilt ook per woningmarktsegment. Tegelijk ligt er een
opgave om het woningaanbod kwalitatief af te stemmen op de veranderende vraag.
Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties hechten er aan voldoende goede en betaalbare
sociale huurwoningen beschikbaar te hebben voor de doelgroep van beleid. Tot en met 2021 en
mogelijk een aantal jaren daarna, wordt volgens prognoses een tekort aan woningen in de huursector
verwacht. Het tekort wordt geschat op 700 tot 1000 woningen de komende jaren. Richting 2030 wordt
er een aanbodoverschot verwacht. Tegelijk constateren we in delen van Parkstad nu al overschotten
in de particuliere voorraad. De aanpak van de particuliere voorraad is een gezamenlijke grote opgave
voor gemeenten en particulieren.
Corporaties werken door sloop, nieuwbouw, renovatie en onderhoud aan het verbeteren van de
kwaliteit van het aanbod (o.a. energetisch) én het afstemmen van het aanbod sociale huurwoningen
op de toekomstige vraag. Uit de plannen van woningcorporaties blijkt dat de omvang van de sociale
huurwoningvoorraad de komende jaren gelijk blijft (Regio-SVB 2017). Om vraag en aanbod in het
sociale huursegment - in de tijd - op elkaar aan te laten sluiten, is behoefte aan een stukje
manoeuvreerruimte. Dit kan bereikt worden door een (beperkt) deel van de sociale
huurwoningvoorraad flexibel te laten bewegen tussen sociale huur, middenhuur en koop. Het
benutten van overschotten in de koopsector kan een oplossing zijn voor de tijdelijke extra vraag in het
sociale huursegment. Als de vraag naar sociale huurwoningen afneemt kan een omgekeerde beweging
richting middenhuur of koopsegment worden gemaakt. Partijen willen instrumenten hieromtrent met
elkaar verkennen.

Partijen stellen in regionaal verband de volgende ambitie vast rond de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van sociale huurwoningen:
• Partijen spannen zich gezamenlijk in om voldoende woningen beschikbaar te hebben voor de
sociale doelgroep;

Regionale afspraken 2019 Vastgoedtransitie en beschikbaarheid

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
Partijen willen meer zicht krijgen op de vraag vanuit verschillende (sociale)

Regionale samenwerking

doelgroepen en het woningaanbod dat bij woningcorporaties beschikbaar komt

Parkstad Limburg

voor nieuwe verhuur. Partijen willen de samenstelling van de woningvoorraad in

Werkgroep

huurprijscategorieen verder afstemmen op de vraag. Om een beter beeld te
krijgen bij de vraag, monitoren we de wacht- en zoekduur van verschillende

beschikbaarheid en
vastgoedtransitie"

doelgroepen woningzoekenden en maken hierbij gebruik van de rapportage

mogelijkheden van Thuis In Limburg. Vanuit dit beeld sturen we bij op de
gewenste ontwik eling van de voorraad. Dit doen we in eerste instantie lokaal en

eventueel regionaal als blijkt dat de opgaven in bepaalde gebieden te omvangrijk
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of complex zijn. Naast de beschikbaarheid van sociale huurwoningen kijken
partijen ook naar vraag en aanbod voor middeninkomens.

Afspraak 2
Partijen willen zicht houden op de ontwikkelingen in de sociale woningvoorraad
voor wat betreft aantallen, duurzaamheid, betaalbaarheid, etc. Partijen werken
samen aan het op regionaal niveau minimaal gelijk houden van de sociale

huurvoorraad op de middellange termijn (circa 2025) en het inzetten op een
verruiming van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen op de korte termijn.
De vertaling hiervan naar de lokale situatie kan verschillen. Het vergroten van het
aanbod sociale huurwoningen op de korte termijn kan bijvoorbeeld door het
versnellen van de nieuwbouwproductie of het toepassen van tijdelijke
woonvormen (zo mogelijk door gebruik van bestaand vastgoed). We benoemen
met elkaar zo snel mogelijk gebieden binnen Parkstad waar extra inzet op nodig is.

Afspraak 3
De instrumenten verwerving, nieuwbouw, sloop (verdunning), verkoop en aankoop
van woningen door woningcorporaties worden ingezet om te sturen op de
gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad. Deze instrumenten zijn
communicerende vaten. We spreken hierover het volgende af:
a. Gemeenten en corporaties spelen met hun beleid en instrumenten in op
verdunning over een langere periode (2030) conform de woonvisie en de
enveloppen met de lokale opgaven voor de sociale huurwoningvoorraad. Dit
wordt op het niveau van de totale voorraadontwikkeling bezien.
b. Corporaties staan gezamenlijk in de basis bereidwillig tegenover het (binnen

kaders) inponden van woningen, als dat zichtbaar bijdraagt aan het brede
volkshuisvestelijk belang. Individuele corporaties kunnen hier een andere
keuze in maken. Voorwaarde voor inponding door corporaties is dat
woningen die worden ingepond langdurig verhuurd kunnen worden (aan
middeninkomens) of op termijn weer verkocht of gesloopt kunnen worden.
c. Verkoop van woningen door corporaties kan om diverse redenen (ook

financieel) wenselijk zijn en bijdragen aan het volkshuisvestelijk belang. De
verkoop door corporaties dient aan te sluiten bij de lokale situatie en is
daarom ook onderdeel van de lokale prestatieafspraken.

Afspraak 4
Een aantal gemeenten en corporaties doen al ervaring op met betrekking tot
inponden van particulier eigendom. Partijen gebruiken opgedane kennis en
ervaring uit deze pilots om de verdere mogelijkheden voor inponden met
bijbehorende sociale en financiële randvoorwaarden te concretiseren.

Bijdrage aan afspraken over astgoedtransitie en beschikbaarheid door:

Gemeenten

Afspraak 5
Gemeenten leveren indien gewenst en indien mogelijk, aanvullende informatie
over specifieke doelgroepen .
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Gemeenten

Afspraak 6
In samenspraak met corporaties en huurdersorganisaties benoemen welke
gebieden binnen Parkstad in aanmerking komen voor uitbreiden aanbod sociale

huur en/of tijdelijke huisvesting.
Afspraak 7
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband aan
de verdere concretisering van deze afspraken.

Bijdrage aan afspraken over vastgoedtransitie en beschikbaarheid door:

Corporaties

Afspraak 8
Corporaties maken jaarlijks de beschikbaarheid van het woningaanbod voor

Corporaties

verschillende doelgroepen inzichtelijk volgens de afgesproken format. Het
overzicht omvat gegevens over ander andere: woningzoekenden, mutatiegraad,
woningtoewijzingen, huurachterstanden, slaagkansen, huisvesting bijzondere
doelgroepen en doelgroepen.

Afspraak 9
Corporaties leveren jaarlijks het regio SVB Parkstad Limburg op, waarin zij de
ontwikkelingen per stadsdeel, gemeente en regio middels factsheets inzichtelijk
maken.

Afspraak 10
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband aan
de verdere concretisering van deze afspraken.

Bijdrage aan afspraken o er vastgoedtransitie en beschikbaarheid door:

Huurdersorganisaties

Afspraak 11
Huurdersorganisaties ontwikkelen in samenspraak met de corporaties een format

HO

om de vraag van doelgroepen en de beschikbaarheid van het woningaanbod

inzichtelijk te maken.
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Lokale ontwikkelingen en opgaven rond astgoedtransitie en beschikbaarheid
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de gemeente Landgraaf door haar inwoners wordt gezien als een
aantrekkelijke woongemeente. Dit betekent echter niet dat de gemeente geen (verbeter)opgaven
meer heeft. Een van de grootste opgaven is het toekomstbestendig maken van de bestaande (deels
verouderde) woningvoorraad. De investeringsopgave omvat zowel een kwaliteitsverbetering van de
huidige woningvoorraad (middels verduurzaming, renovatie, herstructurering en kwalitatieve
nieuwbouw), als het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod.
Uit de woonvisie blijkt dat er de eerstkomende 5 jaren nog een beperkte behoefte is aan meer
betaalbare huurwoningen, maar dat deze behoefte daarna weer afneemt. Vandaar dat de gemeente
middels wijkacupunctuur kleinschalig in wijken en buurten wil ingrijpen teneinde verouderde
incourante woningen te onttrekken om hiervoor (in aantal minder) kwalitatief goede woningen terug
te bouwen.

Uit de bevolkingsprognoses blijkt verder dat het aantal senioren de komende jaren nog toeneemt,
terwijl het aantal jongeren verder afneemt. Gelet op deze ontwikkeling is er in de toekomst steeds
meer behoefte aan levensloopgeschikte woningen, met name in de huur. Maar ook de particuliere
voorraad moet worden verbeterd en zodanig worden aangepast dat mensen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen, in hun eigen woonomgeving. De gemeente wil particuliere woningeigenaren
dan ook meer bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om de eigen woning te verbeteren en
te verduurzamen.

Om toch ook aantrekkelijk te blijven voor jonge gezinnen wil de gemeente in overleg met de
corporaties inzetten op doorstroming. Veel alleenstaanden wonen nu nog in een (te grote)
eengezinswoning (zowel koop als huur). Op dit moment heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op
de vraag of deze mensen knelpunten ervaren in hun huidige woning en of zij nu of op korte termijn
willen doorstromen naar een meer geschikte (levensloopbestendige) woning. Door het vrijmaken van
deze woningen kan de doorstroming op gang worden gebracht.
Ook wenst de gemeente een beter inzicht te verkrijgen in de verhuismotieven van mensen die
verhuizen en of mensen knelpunten ondervinden in hun eigen woning en willen doorstromen naar een
meer geschikte woning. Dit om te bezien of het huidige woningaanbod aansluit bij hetgeen mensen
zoeken. Tot slot opteert de gemeente voor het inponden van koopwoningen door de corporaties, met
als doel de huurwoningvoorraad te vergroten.
Daarnaast kan de eenzijdige opbouw binnen de verschillende wijken en buurten worden aangegrepen
om te komen tot een grotere diversiteit aan woningen. Ook hier kan wijkacupunctuur worden ingezet.
In samenwerking met de corporaties en de betreffende bewoners worden beperkt woningen
onttrokken teneinde de ruimtelijke kwaliteit in die buurt of wijk te verbeteren. Bij voorbeeld door het
opheffen van gevaarlijke verkeerssituaties, het oplossen van parkeerproblemen, het opheffen van een
'rotte plek' en het meer vergroenen van een 'versteende' omgeving.

Sloop, nieuwbouw, reno atie, onderhoud, verkoop en aankoop
Partijen streven naar een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod in het sociale
huursegment, zowel kwantitatief als kwalitatief (tekst afstemmen op lokale opgave vanuit Woonvisie).
De corporaties dragen hieraan bij door transformatie van haar woningvoorraad (sloop, nieuwbouw,
verkoop, herbestemming, renovatie en onderhoud). De gemeente heeft hierin een kaderstellende en
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faciliterende rol. De huurdersorganisaties behartigen bij de vastgoedtransities de belangen van de
huurders.

Deze krimpontwikkeling vraagt om extra aandacht van partijen in enerzijds het afstemmen van de
woningbouwprogrammering en anderzijds het door transformatie afstemmen van de woningvoorraad
op de toekomstige vraag.
Corporaties houden de voorraad sociale huurwoningen in goede en verhuurbare staat door periodiek
(planmatig) onderhoud aan de woningen uit te voeren. Hierbij gaat ook aandacht uit naar het voldoen
aan geldende wet en regelgeving rond brandveiligheid en asbest. Het uitvoeren van (planmatig)
onderhoud gaat waar mogelijk gepaard met verbetering van de energetische kwaliteit. Corporaties
informeren huurdersorganisaties tijdig over:
1. de voorgenomen planmatige onderhoudswerkzaamheden, vooral als hier sprake is van
woningverbeteringen die een huurprijsverhoging tot gevolg hebben of
2. onderhoudswerkzaamheden, waarbij huurders de woning tijdelijk niet kunnen bewonen of
deze werkzaamheden ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijks gebruik van de woning.

Het verkopen van woningen is voor corporaties een transformatie-instrument bij het afstemmen van
het kwalitatieve woningaanbod op de toekomstige behoefte. Uit verkoop gegenereerde middelen
kunnen weer worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe woningen of het
renoveren of herbestemmen van bestaande woningen. Mede vanwege de behoefte aan sociale
huurwoningen op korte termijn en de actuele overschotten in het koopsegment, beperken corporaties
hun verkoopambities zoveel mogelijk. Corporaties zijn ook steeds meer bereid (binnen kaders en als
dat bijdraagt aan de volkshuisvestelijke doelstellingen) woningen uit het koop- of particuliere
huursegment in te ponden om vervolgens in huurexploitatie te nemen. Partijen erkennen dat het
toepassen van de verschillende strategieën altijd in samenhang tot de totale ontwikkeling van de
sociale woningvoorraad moet worden bezien.

Lokale afspraken 2019 Beschikbaarheid en vastgoedtransitie

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
- Bouw van 2 woningen hoek Gatestraat/Maximastraat

HW

- Bouw 3 woningen locatie voormalige Peutzflat aan de Gatestraat

HW

- Bouw 12 levensloopbestendige woningen op locatie nabij Caeciliahof

HW

- Planvoorbereiding bouw 6 levensloopbestendige betaalbare huurwoningen

HW

(concept PJ Petersstraat) Jagerspad
- Realisatie 2 a 3 bouwkavels Hompertsweg en onderzoek naar geschikte locatie

WL

voor de realisatie van 8 huurwoningen (ikv compensatie sloop 11 woningen

Hompertsweg)
- Renovatie 121 woningen Abdissenbosch

HW

- Renovatie 101 woningen Lichtenberg

HW
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- Onderzoek sloop diverse complexen van duplexwoningen en onderzoek naar
welke vervangende nieuwbouw gewenst/nodig is. Een en ander binnen de kaders
van de regionale woningmarktafspraken.

HW + WL

Afspraak 2
Corporaties slopen geen woningen indien hier geen afspraken over zijn gemaakt in
het kader van de notitie Samen Slim Sleutelen aan de Stad . Indien sloop alsnog
gewenst is treden partijen met elkaar in overleg.

Afspraak 3

HW + WL

- Corporaties verkopen geen woningen indien hier geen afspraken over zijn
gemaakt in het kader van de notitie 'Samen Slim Sleutelen aan de Stad'.
Indien verkoop alsnog gewenst is treden partijen met elkaar in overleg.

Afspraak 4

HW, WL, CHOH, SHZL

HW heeft begroot 7 woningen per jaar in de periode 2019 t/m 2023 aan te kopen
in Landgraaf en Kerkrade. Over de verdeling en specificering treedt HW in overleg
met de beide gemeenten.

Afspraak 5

WL

- In het kader van het project 'aankoop collectief bezit' verkent de corporatie de
mogelijkheden om in de toekomst een complex woningen aan te kopen.

Afspraak 6

WL

Bij gebleken behoefte is de corporatie bereid om tijdelijke woningen (zgn.
'Kompaswoningen') te realiseren.

Afspraak 7
GL, HW, WL, CHOH, SHZL
Bij de toewijzing van huurwoningen maken de corporaties gebruik van het
woningtoewijzingssysteem 'Thuis in Limburg'. Bij de toewijzing van woningen aan

de verschillende (bijzondere) doelgroepen werken de woningcorporaties intensief
samen bij het vinden van een passende woning, waarbij ook sprake is van een
goede spreiding van deze mensen in de wijken en buurten.

Afspraak 8

HW, WL, CHOH, SHZL

Gemeente vraagt corporaties, als ook de huurdersorganisaties, om het
woningtoewijzingssysteem Thuis in Limburg meer bekendheid te geven en te
communiceren met onze inwoners.

Afspraak 9
GL, HW, WL
De corporaties zijn bereid afspraken met de gemeente te maken over het delen
van technische gegevens van hun bezit (NEN 2580 = meetinstructie voor de
bepaling van de WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente). Deze gegevens

behoren vanaf 2022 tot de vereiste administratie (GAB). De corporaties beschikken
al over de recente data. Gemeente beraadt zich of zij hier in 2019 gebruik van kan
en wil maken.
GL, HW
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Afspraak 10
De gemeente en HEEMwonen gaan in 2019 onderzoeken of er bij gebiedsgerichte

asbestsanering als ook bij gebiedsgerichte (achterstallige) onderhouds¬
werkzaamheden - bij zowel de huur- als de koopwoningen - meer samengewerkt
kan worden, zodanig dat er naast efficiencyvoordelen ook financiële voordelen
kunnen worden bereikt.

Bijdrage aan lokale afspraken over beschikbaarheid en vastgoedtransitie

Gemeente

Op grond van de door de corporaties ingediende sloop- en nieuwbouwplannen

Gemeente

draagt de gemeente zorg voor het voeren van de juiste (RO)vergunningenprocedures.

Prestatieafspraken 2019 - gemeente Landgraaf
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2 Betaalbaarheid
Regionale ontwikkelingen en opgaven rond betaalbaarheid
Het verbeteren en afstemmen van de sociale huurwoningvoorraad op de toekomstige vraag leidt tot
complexe (deel)opgaven. Door investeringen in de kwaliteit van sociale voorraad, gericht op o.a.
transformatie, verduurzaming en levensloop/zorggeschiktheid, ontstaat druk op de beschikbaarheid
van goedkope en betaalbare woningen. Partijen maken zich ook zorgen over de betaalbaarheid van
woonlasten voor bepaalde groepen. De omvang en betekenis van deze problematiek hebben we nog
onvoldoende in kaart voor Parkstad.
Partijen stellen in regionaal verband de volgende ambitie vast rond de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van sociale huurwoningen:
• Partijen spannen zich gezamenlijk in om de woonlasten voor de sociale doelgroep (die woont
of gaat wonen in een sociale huurwoning) beheersbaar te houden.

Regionale afspraken 2019 Betaalbaarheid

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
De komende jaren verkennen we gezamenlijk hoe we meer grip krijgen op
betaalbaarheid van het wonen voor de sociale doelgroep. Daarbij erkennen we de
inzet op de totale woonlasten.

Bijdrage aan regionale afspraken over betaalbaarheid door:

Regionale samenwerking
Parkstad. Werkgroep

Betaalbaarheid
Gemeenten

Afspraak 2
Gemeenten leveren voor het onderzoek geïnitieerd door het ROH, informatie over

Gemeenten

flankerend beleid dat rond de betaalbaarheid voor (specifieke) doelgroepen wordt
gevoerd.

Bijdrage aan regionale afspraken over betaalbaarheid door:

Corporaties

Afspraak 3
Corporaties leveren voor het onderzoek geïnitieerd door het ROH, informatie over

Corporaties

flankerend beleid dat rond de betaalbaarheid voor (specifieke) doelgroepen wordt
gevoerd.

Bijdrage aan regionale afspraken over betaalbaarheid door:

Huurdersorganisaties

Afspraak 4
Het ROH initieert, gesteund door gemeenten en corporaties, een algemeen

ROH

onderzoek naar woonlastenproblematiek, waarin op basis van bestaande
onderzoeken en deskresearch, met name flankerend beleid van gemeenten en
corporaties geïnventariseerd wordt en de betaalbaarheidsproblematiek voor

specifieke doelgroepen inzichtelijk wordt gemaakt.
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Lokale ontwikkelingen en opgaven rond betaalbaarheid
Op dit moment is er sprake van enige druk op de sociale huurwoning oorraad. Enerzijds omdat er in
het verleden veel goedkope voorraad is gesloopt en anderzijds omdat steeds meer aandachtsgroepen,
o.a. als gevolg van de crisis, zijn aangewezen op huisvesting in het goedkope woningsegment (tot
€ 417,34, prijspeil 2018). Met name door de economische crisis hebben meer mensen hun toevlucht
gezocht tot het illegale circuit (huisjesmelkers). De gemeente wil hier paal en perk aan stellen en
bereidt de opstelling van nadere regels voor.
De betaalbaarheid van het wonen is niet alleen afhankelijk van de gevraagde huurprijs, ook energieen overige lasten bepalen wat iemand aan woonlasten kan betalen. Gestreefd wordt om te komen tot
een totale woonlastenbenadering. Met name duurzaamheidsmaatregelen in de woning kunnen ertoe
leiden dat - naast het verbeteren van het wooncomfort - ook de betaalbaarheid van de woning positief
wordt beïnvloed. Voorkomen moet worden dat door deze maatregelen de huren zodanig verhoogd
worden dat deze in een andere huurprijscategorie vallen en - na mutatie - niet meer bereikbaar zijn
voor mensen uit de doelgroep.
Door de extra druk op het goedkope sociale woonsegment is de gemeente zeer terughoudend ten
aanzien van de sloop en verkoop van met name de goedkope huurwoningen door de corporaties. Via
wijkacupunctuur is het mogelijk om sociale huurwoningen van slechte kwaliteit te slopen en te
vervangen door kwalitatief goede (levensloopbestendige) huurwoningen.
Daarnaast wil de gemeente afspraken maken met de corporaties om de mogelijkheden te onderzoeken
voor het aankopen van (goedkope) koopwoningen, waarbij de focus vooral ligt op het omzetten van
deze koopwoningen naar (betaalbare) huurwoningen.
De kerntaak van corporaties is het voorzien in goede en betaalbare woningen voor huishoudens die
daar op eigen kracht niet of minder goed in kunnen voorzien. Partijen vinden het van groot belang dat
er voldoende (passende) betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep van beleid. Met
name de huurdersorganisaties vragen aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende betaalbare
huurwoningen en het monitoren van de slaagkansen voor huurtoeslaggerechtigden.

Door de Rijksoverheid is regelgeving ingesteld die de betaalbaarheid van wonen beïnvloedt, zoals de
actieve aanpassing huurprijs bij wijziging maximale huurprijs, DAEB-toewijzingsnorm,
passendheidsnorm, slaagkans en de huursombenadering (zie bijlage 1 voor toelichting). Corporaties
wijzen woningen toe conform de wettelijke normen.

Partijen constateren dat steeds meer huishoudens te maken krijgen met schuldenproblematiek.
Partijen werken daarom samen bij de preventie en het ondersteunen van huurders met
betalingsproblemen en het bieden van oplossingen die bijdragen aan het structureel oplossen hiervan
en het voorkomen van uithuiszettingen als gevolg van betalingsachterstanden.
De wettelijke kaders voor het huurbeleid van 2019 worden begin 2019 door de Rijksoverheid
vastgesteld en gepubliceerd. Corporaties stellen hun huurbeleid voor 2019 in overleg met hun
huurdersorganisatie(s) op. Zij spannen zich gezamenlijk in om de beschikbaarheid van voldoende
betaalbare woningen te borgen en de ontwikkeling van woonlasten voor de doelgroep van beleid te
beperken.
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Partijen zetten zich in om het niet-gebruik van huurtoeslag en andere voorzieningen ter ondersteuning
van financieel kwetsbare doelgroepen te voorkomen.

Corporaties voeren een actief schuldhulpverleningstraject, gericht op preventie en het voorkomen van
betalingsproblematiek. Gemeente en de corporaties werken samen bij schuldhulpverlening en het
voorkomen van uithuiszettingen op grond van betalingsachterstand.

Lokale afspraken 2019 Betaalbaarheid

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
De corporaties dragen zorg voor passende en betaalbare huurwoningen zodat zij

HW + WL

in de tijdige huisvesting van alle doelgroepen m.n. ook voor jongeren tot 23 jaar,
kunnen voorzien, een en ander in de lijn met de gemeentelijke woonvisie.

Afspraak 2
Om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren passen de corporaties bij

HW + WL

renovatie- en verbeterwerkzaamheden in hun woningbezit tegelijkertijd ook
energetische maatregelen toe.

Afspraak 3
Om de huren betaalbaar te houden voert de corporatie een gematigd

HW, WL

(inflatievolgend) huurbeleid.
Afspraak 4
Corporatie zet het gevoerde 2 hurenbeleid ook in 2019 voort.

WL

Afspraak 5
Om de huurwoningvoorraad ook voor de toekomst betaalbaar te houden voor de

HW

doelgroep wordt - bij gelijke woningen - de hogere huur bij mutatie afgetopt.

Afspraak 6
De corporaties participeren in de gemeentelijk schuld-/hulpconvenant.

GL, H , WL

Afspraak 7
Corporaties maken gebruik van budgetcoaches.

HW, WL

Afspraak 8
Partijen onderzoeken gezamenlij of de kwetsbare doelgroep voldoende gebruik

GL, HW, WL, CHOH, SHZL

maakt van en bekend is met huurtoeslag als ook met de overige gemeentelijke
voorzieningen (zoals kwijtscheldingsbeleid etc.).

Bijdrage aan lokale afspraken over betaalbaarheid

Gemeente

Afspraak 9
Minder draagkrachtige inwoners van de gemeente hebben ook in 2019 de

Gemeente

mogelijkheid om - indien dit nodig is - in aanmerking te komen voor

kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen, bijdragen in het levensonderhoud
vanuit ISD-BOL en Bijstand, zodanig dat iedereen (jong en oud) mee kan doen aan
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de maatschappij. Daarnaast ondersteunt de gemeente diverse stichtingen die
hiervoor in het leven zijn geroepen (o.a. Voedseibank Consuminderhuis).

Bijdrage aan lokale afspraken over betaalbaarheid

Huurdersorganisaties

De Landgraafse HO kunnen mensen informeren over terugdringen energielasten,

CHOH, SHZL

daar waar mensen tegemoetkomingen laten liggen (zoals huurtoeslag,
kwijtschelding, schuldhulpconvenant, WMO etc.) en hen over deze bijdragen
informeren.

Prestatieafspraken 2019 - gemeente Landgraaf
Lokale afspraken: voor akkoord

3.

Wonen met zorg en bijzondere bewonersgroepen

Regionale ontwikkelingen en opgaven rond Wonen en Zorg
Gewijzigde wetgeving op het gebied van het scheiden van wonen en zorg heeft ervoor gezorgd dat de
verschillende werelden van 'wonen' en 'zorg' in elkaar geschoven moeten worden. Sinds 2017 werken
partijen binnen de Stadsregio Parkstad met elkaar samen om de regionale opgaven van deze
gewijzigde wetgeving in kaart te brengen. In het kader van de Regionale Samenwerkingsagenda
hebben de samenwerkende partners een Jaarplan Wonen en Zorg Parkstad 2018 opgesteld waaraan
thans uitvoering wordt gegeven. Wegens diverse omstandigheden, waaronder het proces rond de
Regiodeal, verloopt de uitvoering echter anders dan gepland. Vandaar dat we ervoor kiezen om de
belangrijkste afspraken verder te concretiseren en opnieuw te agenderen voor 2019.

Regionale afspraken 2019 Wonen en Zorg

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
Partijen streven naar een verdere professionalisering van de samenwerking. Dat

Regionale samenwerking

betekent concreet dat:

Parkstad. Werkgroep

a. de belangrijkste zorgpartijen bij de opgave dienen te worden betrokken;

Wonen en Zorg

b. een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten wordt
ingesteld met als doel het bestuurlijk mandaat op het vak van wonen en

zorg bij de gemeenten duidelijk te regelen;
Afspraak 2
Partijen ontwikkelen een kaart waarop het huidige woon-zorg landschap in beeld
wordt gebracht. De kaart biedt een overzicht van bestaand woon-zorg vastgoed,
zowel complexen die in gebruik zijn als complexen die leegstaan. Op de kaart
worden de locatie, het aantal wooneenheden, de zorgdoelgroep, de eigenaar en
de zorgaanbieder weergegeven. Op de kaart worden géén particuliere woningen
waar zorg kan worden verleend aangeduid.

Afspraak 3
Partijen ontwikkelen een kwalitatief afwegingskader voor woon-zorg initiatieven,
op basis van sociale wijkvisies, waarmee op regionale schaal kan worden gestuurd
op het realiseren van kwalitatieve initiatieven die inspelen op een onderbouwde

behoefte
Afspraak 4
Partijen initiëren in 2019 drie pilotprojecten op het snijvlak tussen wonen en zorg
die uitvoeringsgereed zijn en niet door 'de markt' worden opgepakt. Deze drie

pilotprojecten worden ingebed in de Regiodeal Parkstad.
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Afspraak 5
Partijen doen een concreet voorstel omtrent de toekomstige opzet voor Housing

Parkstad waarbij de ambitie om Housing Parkstad een éénloket functie te laten
vervullen voor alle kwetsbare doelgroepen binnen de regio Parkstad (inclusief

ZMP-ers) in evenwicht wordt gebracht met de (beperkte) financiële
mogelijkheden.
Bijdrage aan regionale afspraken over wonen met zorg door:

Gemeenten

Algemeen:

Gemeenten participeren actief in diverse ambtelijke en bestuurlijke

Gemeenten

overlegstructuren rondom het thema Wonen en Zorg. Primaire taak van
gemeenten is het faciliteren van processen die de kwaliteit van wonen en zorg
binnen de regio versterken, onder meer door het inzetten van ruimtelijk en
juridisch instrumentarium alsmede in voorkomende gevallen het inzetten van

(subsidie)middelen.
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband aan
de verdere concretisering van deze afspraken.

Bijdrage aan regionale afspraken over wonen met zorg door:

Corporaties

Algemeen:

Corporaties participeren actief in diverse ambtelijke en bestuurlijke

Corporaties

overlegstructuren rondom het thema Wonen en Zorg. Primaire taak van
corporaties is het beschikbaar stellen van een gedifferentieerd aanbod aan
levensloopgeschikte en zorggeschikte woningen voor diverse uiteenlopende woon¬
zorg doelgroepen.
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband aan
de verdere concretisering van deze afspraken.

Bijdrage aan regionale afspraken over wonen met zorg door:

Huurdersorganisaties

Algemeen:

Huurders participeren actief in diverse ambtelijke en bestuurlijke

ROH

overlegstructuren rondom het thema Wonen en Zorg. Primaire taak van huurders
is het signaleren van behoeften vanuit bewoners in deze overlegstructuren.
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband aan
de verdere concretisering van deze afspraken.
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Lokale ontwikkelingen en opgaven rond wonen en zorg

Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang
De vraag naar wonen met begeleiding en/of zorg neemt toe. Dat komt onder andere door de
extramuralisering, de vergrijzing en het beleid om langer thuis te wonen. Wonen, zorg en welzijn
komen dus steeds meer samen in onze woningen en in de woonomgeving. Hierdoor huisvesten
corporaties ook steeds meer kwetsbare burgers. Enerzijds gaat het over kwetsbare huurders die al in
de woningen wonen. Anderzijds nieuwe huurders die onder andere uitstromen vanuit beschermd
wonen en maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning (al dan niet met begeleiding). Want
corporaties dragen bij aan het weer zelfstandig huisvesten van intramuraal verblijvende doelgroepen
en diverse doelgroepen met een begeleidingsvraag, waaronder Zeer Moeilijk Plaatsbare (ZMP ers),
kandidaten vanuit het tweede kans beleid, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten, exverslaafden en dak- en thuislozen, (jong) gehandicapten, jongeren met een begeleidingsvraag of
verstandelijk gehandicapten.
Hoe kunnen we als gezamenlijke partijen er voor zorgen dat deze kwetsbare burgers zo lang mogelijk
in hun eigen/nieuwe woning kunnen blijven wonen? En dan op zo n manier dat het prettig wonen is
voor de persoon zelf en dat het ook past in de woonomgeving. Daarbij gaat het dus niet alleen om een
passende woning, maar ook om passende begeleiding. Deze doelgroep vraagt om maatwerk. Het is
nodig de krachten te bundelen (onder andere met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen) om
deze huishoudens waar nodig woon- en reïntegratiebegeleiding te bieden om volwaardige participatie
in de maatschappij te borgen, maar ook risico's voor de omgeving beheersbaar te houden. De
gemeente heeft hier de regierol in.
Lokale afspraken 2019 Wonen en Zorg. Uitstroom intramuraal

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
De beide in Landgraaf werkzame corporaties hebben de ambitie om te streven

HW, WL

naar een eenloketfunctie voor de huisvesting van de bijzondere doelgroepen die
vanuit een intramurale setting een reguliere woning zoeken.

Afspraak 2
Partijen zetten zich in om de betreffende taakstelling te voldoen.

HW, WL

Afspraak 3
De gemeente spant zich in om daar waar nodig passende begeleiding aan te

GL

bieden.

Langer thuis wonen
Partijen erkennen het belang van de beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor
senioren en huishoudens met een zorgbehoefte. De corporaties spannen zich in om mede invulling te
geven aan de vraag naar deze woningen. Zelfstandig wonen van senioren en mensen met een
zorgbehoefte, stelt ook eisen aan het voorzieningenniveau en de zorginfrastructuur in de (directe)
woonomgeving. Het is niet realistisch voor alle kernen / wijken / buurten tegelijk in te zetten op de
realisatie en behoud van het noodzakelijke voorzieningenniveau. Partijen vinden het wenselijk de
feitelijke vraag naar senioren- en zorgwoningen in beeld te brengen en visie te ontwikkelen op
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kansrijke ontwikkelgebieden waar investeringen in woningen, voorzieningen en zorg-infrastructuur
elkaar versterken.

De gemeente faciliteert vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) woningaanpassingen
die ertoe bijdragen dat mensen met een functiebeperking langer zelfstandig kunnen wonen. Het
opstellen van het WMO-beleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De uitvoering van de
Wmo treft ook de huurders (en daarmee woningen) van corporaties. Gemeente en corporaties
erkennen dat een goede samenwerking bij de uitvoering van het gemeentelijk Wmo-beleid in het
belang is van huurders in het sociale huursegment.
Lokale afspraken 2019 Wonen en Zorg: Langer thuis wonen

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
Gemeente en corporaties werken samen aan de opstelling van duidelijke

GL, HW, WL

werkafspraken voor de uitvoering van de WMO.

Afspraak 2
De gemeente informeert de huurdersorganisaties over de toepassing van de

GL, CHOH, SHZL

WMO, zodat zij huurders kunnen informeren over het al dan niet verkrijgen van
woningaanpassingen bij mensen die niet meer op eigen kracht zelfredzaam zijn en

hulp/aanpassingen in of bij de woning nodig hebben.
Afspraak 3
Gemeente en de beide corporaties gaan in 2019 samen de mogelijkheden

GL, HW, WL

verkennen voor het initiatief van de doorstroomwoningen.

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders
De gemeente is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de door het rijk opgelegde taakstelling
huisvesting vergunninghouders en het organiseren van de begeleiding voorafgaand, bij en na het
betrekken van de woningen. Daarvoor coördineert de gemeente de samenwerking tussen COA,
Vluchtelingenwerk, de corporaties en andere betrokken partijen (w.o. WelSun). Corporaties leveren
een bijdrage aan de realisatie van de taakstelling door o.a. het beschikbaar stellen van woningen.
Het huisvesten van (grote aantallen) vergunninghouders legt druk op het sociale huursegment, de
maatschappelijke acceptatie rond het huisvesten van vergunninghouders, de leefbaarheid en de
beschikbaarheid van woningen voor reguliere doelgroepen. Partijen erkennen het belang van
samenwerking bij het huisvesten, maar ook bij de integratie van vergunninghouders.
Lokale afspraken 2019 Wonen en Zorg: Huis esting vergunninghouders

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
Corporaties vullen de door het rijk opgelegde taakstelling voor de gemeente

HW, WL

binnen de hiervoor gestelde termijn in en maken onderling afspraken over de
verdeling van de betreffende aantallen.
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Afspraak 2
De gemeente regelt een goede begeleiding van de ergunninghouders

GL

voorafgaand, bij en ook na het betrekken van de woning.

Afspraak 3:

HW, WL

Corporaties zorgen voor een goede spreiding van deze en andere doelgroepen.
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4 Realiseren van een duurzame sociale huurwoning oorraad
Regionale ontwikkelingen en opga en rond verduurzaming van de sociale woningvoorraad
Duurzaamheid gaat niet alleen over energieneutraal bouwen, maar ook over C02 uitstoot, circulaire
economie en watermanagement. De focus in Parkstad ligt in eerste instantie op energieneutraliteit.
De gemeenten in Parkstad Limburg hebben de ambitie een Energieneutrale regio in 2040 te worden.
De woningcorporaties hebben de ambitie in 2021 een gemiddeld energielabel B voor hun
woningvoorraad te realiseren en op de lange termijn, in 2050, een energieneutrale huurvoorraad. In
2018 hebben de corporaties hiertoe de C02- routekaart ingevuld om de route voor de
verduurzamingsopgave in kaartte brengen.
Samenwerking tussen gemeenten, corporaties en rijk is noodzakelijk om deze ambities haalbaar te
maken. Daarnaast zijn er ook andere partijen die hierin een rol spelen zoals ontwikkelaars en
particuliere huiseigenaren. Bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen is het van belang dat
deze ten gunste komen van de huurder door het beperken van woonlasten en verbeteren van het
wooncomfort voor de huurder.

Regionale afspraken 2019 verduurzaming sociale huursegment

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
Parkstad Limburg Energietransitie (PALET): Samenwerking van 8 gemeenten,

Regionale samenwerking

waarbij de corporaties zijn aangehaakt. In 3 stappen, van onderzoek wat ruimtelijk
kan (1.0), naar 8 potentiestudies (2.0) naar een regionaal uitvoeringsprogramma
(3.0). Ambitie: naar een energie neutrale regio in 2040.

Parkstad. Werkgroep
Wonen en Zorg

Afspraak 2
Routekaart CE Delft, gezamenlijke opdracht werkgroep duurzaamheid Parkstad toe omstperspectief op buurtniveau.

Afspraak 3
Partijen monitoren de voortgang in de realisatie van de
verduurzamingsmaatregelen.

Afspraak 4
De ervaringen met duurzaamheidsmaatregelen worden met elkaar gedeeld.

Afspraak 5
De inzet op verduurzaming moet bijdragen aan het beheersbaar houden van de
woonlasten van huurders en aan het beschikbaar houden van voldoende goedkope
huurwoningen.

Afspraak 6
Partijen werken aan het verbeteren van de bewustwording onder
woningeigenaren en huurders over nut en noodzaak van verduurzaming van
woningen en de invloed van het eigen gedrag op gebruik van de woning en
installaties. Partijen trekken in de communicatie gezamenlijk op.

Afspraak 7
Het verkennen van de mogelijkheden om bestaande projecten, zoals de
renovatiemakelaar en energiecoaches op te schalen en daar samen in op te
trekken.

Prestatieafspraken 2019 - gemeente Landgraaf
Lokale afspraken: voor akkoord

Pagina 23 van 37

Bijdrage aan regionale afspraken over verduurzaming door:

Gemeenten

1-7: Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband

Gemeenten

aan de verdere concretisering van deze afspraken.

Bijdrage aan regionale afspraken over verduurzaming door:

Corporaties

Algemeen: Corporaties hanteren rond verduurzaming de volgende uitgangspunten:

Corporaties

• Renovaties gaan gepaard met energetische maatregelen.
• Slopen van woningen met een laag energielabel en vervangende nieuwbouw

met energielabel A++, NOM (Nul op de Meter) of BEN (Bijna Energieneutraal).
• Inzet op:
o Mijnwaterprojecten: eerst in gemeente Heerlen, daarna wordt dit
opgeschaald naar andere stedelijke Parkstadgemeenten.
o Aanbrengen van zonnepanelen,
o Nieuwbouwwoningen zijn (bijna) energieneutraal.
• Corporaties maken energetische verbetering (naar labels) van sociale

huurwoningvoorraad jaarlijks inzichtelijk via het REGIO-SVB Parkstad Limburg.
1-7: Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband
aan de verdere concretisering van deze afspraken.

Bijdrage aan regionale afspraken over verduurzaming door:

Huurdersorganisaties

1-7: Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties werken in regionaal verband

ROH

aan de verdere concretisering van deze afspraken.

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond verduurzaming van de sociale woningvoorraad
De verduurzaming van de sociale woningvoorraad is bij uitstek een the a dat om een
regionale aanpak vraagt en waarover op regionaal niveau prestatieafspraken kunnen worden

gemaakt. Dit laat onverlet dat op lokaal niveau gemeenten aanvullende ambities en/of
prioriteiten hebben en dat partijen afspraken maken over specifieke projecten of initiatieven
in de gemeente.

Belangrijke drijfveren voor de corporaties en huurdersorganisaties zijn aan de ene kant de
beheersing van de woonlasten en aan de andere kant de reductie van de belasting op het
milieu. Partijen erkennen dat de energiebesparing in de woningvoorraad noodzakelijk is en
een gezamenlijke inspanning vergt. Corporaties geven (lokaal) op hun eigen wijze invulling aan
de duurzaamheidsambities. Voor huurdersorganisaties is het belangrijk dat het doorbelasten
van duurzaamheidsinvesteringen in balans is met de besparing op energielasten.
In het kader van de verduurzaming is er ook steeds meer aandacht voor het afkoppelen van
regenwater. Nu komt alle water (zowel huishoudelijk als regenwater) nog in het riool terecht.
Door de toename van het aantal grote hoosbuien en het toenemende aantal vierkante meters

bestratingen in wijken en buurten (wegen en verhardingen in tuinen) krijgt het regenwater
daarbij nauwelijks nog de kans in de bodem te infiltreren. Dit leidt de laatste jaren steeds
vaker tot wateroverlast. Door het regenwater af te koppelen van het riool en voorzieningen

te creëren om dit water op eigen perceel op te vangen dan wel naar een nabij gelegen buffer
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te loodsen, kan wateroverlast in de toekomst worden voorkomen. Ook hier is voor de

corporaties gelet op de omvang van hun woningbezit naar de toekomst toe, een belangrijke
rol weggelegd.
Op landelijk niveau zijn er plannen om alle woningen geheel aardgasvrij te maken. Om dit
mogelijk te maken wordt een wijziging van het Bouwbesluit voorbereid.
Lokale afspraken 2019 erduurzaming sociale huursegment

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
De corporaties bouwen hun nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk energiezuinig

HW, WL

(A++). De energiecoaches van de corporaties geven hierover uitleg aan de
huurders. Een en ander geldt ook bij renovaties.

In de periode 2017-2020 investeert Wonen Limburg circa € 100 miljoen om 4.000
woningen energetisch te verbeteren naar een minimaal label B.

Afspraak 2
Bij nieuwbouw worden de woningen aardgasvrij opgeleverd.

HW, WL
Afspraak 3
Teneinde wateroverlast in wijken en buurten zoveel mogelijk te voorkomen wordt
het hemelwater bij nieuwbouw - overeenkomstig gemeentelijk beleid - door de

HW, WL

corporatie afgekoppeld en op eigen terrein opgevangen, indien na onderzoek blijkt
dat de bodem daarvoor geschikt is. Voorafgaand aan de uitvoering treden partijen
met elkaar in overleg.

Afspraak 4
Ook bij bestaande complexen onderzoekt HW samen met de gemeente of het

HW

mogelijk is hemelwater af te koppelen van het riool (i.v.m. aanpassingen aan de
infrastructuur) en dit water zoveel als mogelijk op eigen terrein kan worden
opgevangen. Voor de uitvoering treden partijen met elkaar in overleg.

Afspraak 5
HEEMwonen pakt in 2019 de volgende complexen aan in het kader van

HW

woningverbetering en het aanbrengen van energetische maatregelen in en/of aan
de woningen:
-121 woningen Abdissenbosch
-101 woningen Lichtenberg

Afspraak 6
Gemeente stelt in samenspraak met de corporaties een duurzaamheidsvisie op,

waaruit blijkt op welke plekken geïnvesteerd wordt in alternatieve / lokale
warmte- en/of energiebronnen. Bijvoorbeeld door nieuwe warmtenetten

(mijnwater danwel uitbedrijventerreinen) of door lokale opwekking van groene
stroom. Daarnaast dient uit deze visie ook duidelijk te worden op welke wijze de
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GL,HW,WL

gemeente invulling wil geven aan klimaatadaptatie. Deze visie vormt voor de
corporaties de leidraad bij toekomstige nieuwbouw en renovaties.

Afspraak 7
Andere gemeentelijke duurzaamheidsinitiatieven:
- gemeentelijk zonnepanelenproject
- pilot gemeentelijk energiebespaarproject tbv isolatie, dubbel glas en cv-ketel
- energiescan gemeentelijke gebouwen en sportcomplexen
- ombouwen TL-verlichting naar LED-verlichting in Burgerhoes
- gebruik stadswachten van 2 elektrische auto s
- het verder uitrollen van het project: ik groen het', ook in het kader tot

klimaatadaptatie
Afspraak 8
Gemeente en HEEMwonen gaan de koppelkansen aan de Regiodeal verder

GL,HW

concretiseren en uitwerken in samenwerking met de Stadsregio Parkstad Limburg
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5 Leefbaarheid
Lokale ontwikkelingen en opgaven rond leefbaarheid
Het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten draagt bij aan een prettig woon limaat.
Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling en de omgang van de bevolking met elkaar in
hun buurt waarderen over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart,
over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen in de buurt en over de kwaliteit van de
publieke ruimte. Partijen werken samen bij het verbeteren van leefbaarheid. In en rond hun
woningbezit zetten corporaties hiervoor ook middelen in. Bij ernstige overlastsituaties werken partijen
actief samen.

Inzet van middelen voor leefbaarheid door corporaties
De corporaties dragen bij aan het verbeteren van en het bevorderen van activiteiten op het gebied van
leefbaarheid en reserveren hiervoor middelen. Investeringen en activiteiten met betrekking tot
leefbaarheid moeten zich op het woningbezit en de directe omgeving daarvan richten en hebben als
doel de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden, een prettig woonklimaat te realiseren alsook
huurders rond de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving te activeren.
Binnen de kaders van de woningwet mogen corporaties maximaal € 126,25 per daeb-woning per jaar
besteden aan leefbaarheid. Middelen worden daar ingezet waar dat nodig is en/of waar huurders een
beroep doen op beschikbare budgetten. Soms is het nodig in een gemeente meer aan leefbaarheid te
besteden dan de toegestane € 126,25 per daeb-woning. Dat kan, als de gemeente en
huurdersorganisaties daar vooraf afspraken over maken en mee instemmen.
Bedragen die corporaties voor leefbaarheid begroten zijn moeilijk vergelijkbaar. De ene corporatie ziet
het verwijderen van graffiti of het schoon houden van brandpaden als onderhoud, de ander als
leefbaarheidsactiviteit. Ook worden kosten gemaakt daar waar problematiek zich voor doet. Dit kan
van jaar tot jaar per gemeente variëren. Het is beter vast te stellen welke activiteiten corporaties rond
leefbaarheid verrichten. In hoofdlijnen is dit onder te verdelen in een vijftal rubrieken:
Bewonersinitiatieven: Budget waarmee initiatieven van huurders die bijdragen aan het verbeteren van
de leefbaarheid of interactie en saamhorigheid onder bewoners bevorderen, kunnen worden
gerealiseerd. Bijvoorbeeld: aankleding of gezamenlijk meubilair in algemene ruimtes, muurschildering,
jeu des boules baan, opruimactie, groenaanplantactie, bewonersborrel, e.d.
Leefbaarheidsproiecten: door corporaties (in samenspraak met huurders) geplande projecten ter
bevordering van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld: achterompadverlichting, afsluiten brandpaden,
aanbrengen bewegwijzering, aanbrengen hekwerk, aanplant groen e.d.
Contractkosten: Afspraken over (periodieke) bijdragen of kosten voor projecten die bijdragen aan het
verbeteren van de leefbaarheid zoals: bijdrage buurtbemiddelingsproject, exploitatiekosten van
achterompadverlichting, bijdrage wijk ontwikkelingsplan e.d.
Capaciteit: Inzet van leefbaarheidsmedewerkers, wijk- en/of complexbeheerders, inzet
woonconsulenten rond afhandeling overlastsituaties e.d.
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Vandalisme, vervuiling, overlast, advieskosten, voorlichting en opleiding e.a.: Overige kosten die
betrekking hebben op het voorkomen of oplossen van leefbaarheidsproblematiek, zoals juridische
ondersteuning voor ontruimingsprocedures wegens overlast, aanpak hennepteelt en drugshandel,
herstelkosten vandalisme of vervuiling, in- en externe voorlichting en opleiding rond bijvoorbeeld
herkennen dementie, omgaan met verwarde mensen etcetera.

Lokale afspraken 2019 Leefbaarheid inzet middelen

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
HW verwacht in 2019 het gemiddelde bedrag van € 126,00 per daeb-woning te

HW, CHOH

overstijgen. HW verwacht een bedrag van gemiddeld € 232,00 per daeb-woning
aan leefbaarheid in Landgraaf uit te geven. De gemeente en het CHOH stemmen in

met de hogere bijdrage door HW aan leefbaarheid.
De leefbaarheidsuitgaven van HEEMwonen in Landgraaf zijn als volgt opgebouwd:
1. Leefbaarheidsprojecten en Algemene leefbaarheidsmiddelen; het betreft
middelen voor leefbaarheidsprojecten die - in samenspraak met bewoners en
gemeente - worden ingezet en algemene middelen die HW breed in zet voor
leefbaarheid o.b.v. bewonersvragen of leefbaarheids-incidenten. Voor 2019 is een
bedrag begroot van € 353.000,00 t.b.v. de volgende projecten:
- Onderhoud, schoon en veilig houden achterpaden € 24.000,00;
- Tuinprojecten € 19.000,00
- Buurtbemiddeling € 7.000,00
- WelSun (opbouwwerk) € 36.000,00
- Sneeuwruimen € 24.000,00
- Bomenonderhoud € 30.000,00
- Leefbaarheidsfonds € 49.000,00
- Huiskamerprojecten € 41.000,00
- Onplanbare uitgaven € 121.500,00
2. personeelslasten: voor onder andere de inzet van leefbaarheidsmedewerkers,
consulenten en wijk- en buurtbeheerders. De geschatte toerekenbare
personeelslasten t.b.v. leefbaarheid zijn € 808.000,00 in 2019.
3. HEEMwonen heeft voor de renovatie van Abdissenbosch en Lichtenberg
€ 250.000,00 resp. € 250.000,00 aan extra middelen gereserveerd, gericht op het
beheren van de leefbaarheid bij renovatieprojecten.
Indien HW deze uitgave vertaald naar een gemiddeld bedrag per daeb-woning,
wordt het bovenstaande bedrag ad € 232,00 verhoogd naar € 343,00.

Afspraak 2
Wonen Limburg heeft de totale leefbaarheidskosten onderverdeeld in drie

WL, SHZL

categorieën:
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1. Leefbaarheidsprojecten: middelen en projecten die - in samenspraak met
bewoners - in gezet worden in een specifieke gemeente. WL schat in dat in 2019
een bedrag ad € 5.150,00 geïnvesteerd wordt in leefbaarheidsprojecten.
2. Personeelslasten: voor o.a. de inzet van leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en
complexbeheerders. De geschatte personeelslasten ten behoeve van de

leefbaarheid in de gemeente zijn € 34.000,00 in 2019.
3. Algemene leefbaarheidsmiddelen: middelen en projecten die Wonen Limburg
breed worden ingezet of waarvan de uitgaven afhankelijk zijn van bewonersvragen
of leefbaarheidsincidenten. Deze kosten worden op basis van het aantal vhe de
gemeente toegewezen. WL schat in dat er in 2019 € 16.000,00 wordt uitgegeven
aan algemene leefbaarheidsuitgaven.

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven overstijgt hiermee waarschijnlijk het in de
wet genoemde basisbedrag van € 126,25 per daeb-woning. Voor Landgraaf
worden de leefbaarheidsuitgaven voor 2019 geschat op een bedrag van circa
€ 196,00 per daeb-woning.

Voor meer details het door WL aan de gemeente uitgebrachte bod 2019
(activiteitenoverzicht en gemeentekaart).
De gemeente stemt in met de hogere bijdrage door WL aan leefbaarheid.

Afspraak 3
HW stelt in 2019 wijkvisies op met aandacht voor leefbaarheid, huisvesting
specifieke doelgroepen, wonen en zorg en overlastproblematiek.

Afspraak 4
Partijen dragen samen zorg voor het verbeteren en op peil houden van de fysieke

GL, HW, WL, CHOH, SHZL

en sociale woon- en leefomgeving en werken toe naar een levensloopbestendige
openbare ruimte in wijken en buurten. Bij de voorbereiding en uitvoering van deze
werkzaamheden werken partijen integraal samen.

Bijdrage aan lokale afspraken over leefbaarheid door: Gemeente
- Met de geplande onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden in de wijken en Gemeente
buurten draagt de gemeente bij aan het verbeteren van de leefbaarheid.
- Faciliteren en subsidiëren buurtverenigingen en burgerinitiatieven die de
leefbaarheid bevorderen.
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Gemeente

Samenwerking en aanpak (ernstige) overlastsituaties
Een veilige woonomgeving gaat ook over het voorkomen en opheffen van onrechtmatig en hinderlijk
gedrag. Te denken valt aan het veroorzaken van (ernstige) overlast, hennepteelt of drugshandel.
Woningcorporaties nemen verantwoordelijkheid voor de aanpak hiervan binnen het eigen
woningbezit. Zij reageren actief op overlastmeldingen en geconstateerde overlast met betrekking tot
haar woningbezit en spannen zich in om -samen met betrokken partijen- tot beëindiging van de
overlastsituatie te komen. In het uiterste geval voeren wij een procedure tot ontbinding van de
huurovereenkomst. Maar een uithuiszetting is doorgaans geen echte oplossing. Vaak is het niet meer
dan het verplaatsen van een probleem. Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnspartners spannen
zich in om middels inzet van de beschikbare middelen en instrumenten, de juiste ondersteuning aan
de overlastveroorzaker te bieden en daarmee de overlast te doen stoppen en ontruiming te
voorkomen.

In ernstige overlastsituaties is vaak sprake van een multidisciplinaire problematiek, waarbij al
meerdere partijen (gemeente, politie, woningcorporatie, zorg en welzijnsinstellingen) betrokken zijn.
In die situaties is het wenselijk de overlastproblematiek integraal te benaderen. Gemeente neemt dan
daarin de regie.
Corporaties voeren een 'zero tolerance beleid bij hennepteelt of drugshandel vanuit
corporatiewoningen. Bij geconstateerde drugshandel of hennepteelt zetten corporaties actief in op
vrijwillige huuropzegging of ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De
gemeente kan (aanvullend) in het kader van het Damoclesbeleid, een woning voor een vastgestelde
periode sluiten. Zeker als het gaat om hennepteelt draagt de uitstraling van een gesloten pand niet bij
aan de leefbaarheid in een buurt. Ook is de woning die periode niet beschikbaar voor huisvesting van
de doelgroep van beleid.
Lokale afspraken 2019 Leefbaarheid ernstige o erlast

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1
Om de problematiek van erwarde personen adequaat aan te pakken heeft de

GL

gemeente besloten de bestaande wijkteams aan te merken als eerste
aanspreekpunt bij niet-acute problemen. Bij acute problemen met ge aar blijft 112
beschikbaar.

Afspraak 2
De gemeente schakelt bij ernstige overlastsituaties WelSun in als
buurtbemiddeling.

GL

Daar waar het om erwarde personen' gaat loopt dit via de wijkteams of kan
tijdens kantooruren het Vangnet OGGZ (Mondriaan) ingezet worden.

Afspraak 3

GL
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De gemeente organiseert in 2019 trainingen Mental Health First Aid voor een
brede doelgroep om handelingsverlegenheid rondom personen met verward
gedrag te verminderen en begrip/bewustwording te vergroten.

6. Gemeentelijke projecten / werkzaamheden in 2019.
Waterprojecten:
* wateropvangprojecten in het Eikske
- Mr. Haexstraat e.o. inmiddels in uitvoering
- planvoorbereiding t.a.v. overige gebied in het Eikske, w.o. realisatie fietsroute Leisurelane, opnieuw
inrichten boven- en onderbouw en herinrichting groenstrook
- project loopt tot medio zomer 2021
* waterplan gebied Op de Heugden/GJ Frederikstraat, Wachtendonckstraat, Van Binsfeltstraat,
Retersbeekstraat, buffer Zandpad en Eikenbos in kader wateroverlast bij hevige regenval
* werkzaamheden Klinkerkwartier; Brikkebekker en Ringoven en aanleg buffer dr. Calsstraat
* werkzaamheden Heerlenseweg; rioolverruiming Heerlenseweg/Melcherstraat en aanleggen buffers
locatie BDO-pand en akker Heerlenseweg
* variantenstudie/locatiekeuze buffer Abdissenbosch t.b.v. regenwaterriool industrieterrein
* afkoppelen hemelwater in Namiddagsche Driesen
* waterplan appartementencomplex Kantstraat/Gank en Hekeleweg/Steenenkruisweg
* rioolreconstructies Olmenstraat-Esdoornstraat-Rechtstraat en Willem Dreesstraat
Herinrichting wegen:
* herinrichting Oude Markt e.o.
* aanleg rotonde Einsteinstraat/Minckelerstraat
* aanpassing bushalte Moltweg
* vervanging riool en herinrichting bovenbouw Olmenstraat e.o.
* rioolconstructie Kerkstraat e.o., Monnetstraat, Willem Dreesstraat
* Reconstructie Rimburgerweg

Onderhoud asfalt:
* De Tichel en kruispunt Nam. Driessen
* Reeweg
* Hertogstraat-Markiesstraat-Graafstraat
* Lichtenbergstraat en Veldstraat
* Heggenstraat en Graafstraat
* Lotersbergweg
* Leenstraat
* Arthur van Schendelstraat- Stijn Streuvelstraat-van Ostayenstraat
* GJ Frederikstraat
Groenprojecten:

* Gebiedsontwikkeling Ubach over Worms
* Levensbomenbos
* voortzetting project ik groen het
Diversen:
* bouw nieuw zwembad Emmastraat
* herbestemming diverse kerken
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7.

Proces- en overige afspraken

Procesafspraken
Bij het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven is een goede samenwerking en het tonen van
daadkracht in de uitvoering belangrijk. Partijen vinden het belangrijk om de realisatie van de
wederzijdse prestatieafspraken periodiek te bespreken en te monitoren en maken daarom
procesafspraken. Huurdersorganisaties zijn hierin volwaardig gesprekspartner.
Partijen stellen een ambtelijke regiegroep in die belast is met de volgende werkzaamheden:
• voorbereiden en opstellen prestatieafspraken voor het opvolgend jaar, ter bestuurlijke

vaststelling/ondertekening;
• opstellen uitvoeringsprogramma voor de realisatie van gemaakte prestatieafspraken;
• het uitzetten van actiepunten waar nodig initiëren van werkgroepen en het regie voeren op de
realisatie van gemaakte afspraken;
• het periodiek monitoren van de voortgang realisatie;
• jaarlijks evalueren van de realisatie van gemaakte afspraken.
De ambtelijke regiegroep voert hiertoe tenminste vier keer per jaar overleg. De gemeente initieert het
periodieke overleg.
Partijen bespreken de realisatie van de prestatieafspraken en het vaststellen van nieuwe
prestatieafspraken tenminste één keer per jaar bestuurlijk. Bij aanleiding voeren betreffende partijen
additioneel bestuurlijk overleg. De gemeente initieert het periodieke overleg.

Overige afspraken

WSW-borging
De gemeente stelt woningcorporaties in staat WSW-geborgde leningen aan te trekken door een
achtervangovereenkomst af te sluiten met het WSW. Corporaties overleggen bij aanleiding of bij
afloop van de overeenkomst met de gemeente over verlenging van de overeenkomsten of aanpassing
als dan niet gelimiteerd naar tijd en bedrag. Corporaties initiëren (individueel) dit overleg.

Regio SVB Parkstad Limburg
De corporaties brengen de ontwikkelingen in hun woningvoorraad gezamenlijk in beeld middels het
Regio SVB Parkstad Limburg. Corporaties informeren de gemeenten en huurdersorganisaties middels
factsheets op gemeente- en stadsdeelniveau over de ontwikkelingen.

Regiodeal
Indien de Regiodeal hiertoe aanleiding geeft, kunnen partijen in gezamenlijkheid besluiten om
bestaande afspraken c.q. projecten te herprioriteren danwel om aanvullende afspraken te maken over
de ontwikkeling en uitvoering van projecten uit de Regiodeal.
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Ondertekening
Over de hier opgenomen prestatieafspraken hebben partijen d.d. 5 december 2018 overeenstemming
bereikt:

Gemeente Landgraaf

O erleg HEEMwonen:
Huurdersvereniging Ubach over Worms

Huurders Platform Schaesberg

Mevrouw M. Paffen

De heer H. Jeukens

De heer J. Meulenberg

Huurdersvertegenwoordiging
Wonen Limburg:
Stichting Huurdersbelangen Zuid-

Limburg
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BIJLAGE 1: Belangrijkste kaders uit wet en regelgeving
Woningwet en prestatieafspraken
De Woningwet (01-07-2015) stelt dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties jaarlijks
voor 15 december prestatieafspraken overeen dienen te komen voor het opvolgende jaar. De
gemeente legt de volkshuisvestelijke opgaven vast in een (gemeentelijke) woonvisie. Deze vormt de
basis voor de prestatieafspraken. In de prestatieafspraken leggen partijen vast op welke wijze zij een
redelijke bijdrage leveren aan het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente.
Huurdersorganisaties zijn een volwaardige partij bij het maken van prestatieafspraken. Dit betekent
dat zij gelijk geïnformeerd worden, deelnemen aan overleg over de prestatieafspraken en de
prestatieafspraken (kunnen) ondertekenen.

Regelgeving betaalbaarheid en beschikbaarheid
Actieve aanpassing huurprijs bij wijziging maximale huurprijs (WWS)
In het Woning Waardering Stelsel (WWS) bepaalt de WOZ-waarde voor circa 25% de wettelijk
toegestane maximale huurprijs. Als gevolg van deze aanpassing kan de actuele netto huur op basis van
een gewijzigde WOZ-waarde, boven de maximaal toegestane huurprijs op basis van het WWS
uitstijgen. Huurders kunnen dan een verzoek indienen tot verlaging van de huur.

DAEB toewijzingsnorm (Dienst van Algemeen Economisch Belang)
Corporaties moeten ten minste 80% van hun vrijgekomen woningen met een huurprijs tot de
liberaliseringsgrens toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot aan de DAEB-inkomensgrens
(€ 36.798; peil 01-01-2018). Daarnaast is er (tijdelijk) ruimte om 10% van die woningen toe te wijzen
aan huishoudens met een inkomen tot € 41.056,- en nog eens 10% aan inkomens daarboven.

Passendheidsnorm (95%)
Woningcorporaties moeten 95% van de nieuwe verhuringen toewijzen aan huishoudens met een
inkomen dat recht geeft op huurtoeslag (1-pers. huishoudens max. € 22.400,00 en 2- en meerpersoons
huishoudens max. € 30.400,00; prijspeil 01-01-2018). Voor de woningen betekent dit een huurprijs
onder de aftoppingsgrens (1- en 2- persoons huishoudens € 597,30 en 3- en meerpersoons

huishoudens € 640,14; prijspeil 01-01-2018). Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbaarheid van
woningen voor de doelgroep huurtoeslaggerechtigden gelijk blijft.
Huursombenadering
Voor de huurverhoging bij corporaties geldt een huursombenadering. In de huursombenadering wordt
een wettelijk maximum gesteld aan de totale huurstijging voor het hele woningbezit over het gehele
jaar. Dit betekent dat naast de jaarlijkse huuraanpassingsronde per 1 juli ook de huurharmonisatie bij
nieuwe verhuur onderdeel is van de huursomstijging.
Het kader voor de huuraanpassing wordt jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. Voor het
huuraanpassingsbeleid 2019 wordt het kader omstreeks januari 2019 verwacht.
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Verhuurdersh effin g
Corporaties zijn gehouden jaarlijks een verhuurdersheffing af te dragen. In 2019 verlaagt de
Rijksoverheid deze heffing van 0,591% naar 0,561% van de WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ waarde
stijgt echter. Per saldo betalen corporaties in 2019 méér aan de verhuurdersheffing.

WSW-borging en achtervong gemeente
Corporaties investeren in de volkshuisvestingsopgaven in uw gemeente. Hiervoor trekken zij leningen
aan die geborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De borgstelling is

drieledig getrapt:
1. Corporaties staan onderling borg;
2. Gemeenten staan borg;
3. Rijksoverheid staat borg.
De onderlinge borgstelling van corporaties is geregeld via het borgingsplafond van het WSW. Dit
borgingsplafond wordt pas verstrekt na een strenge risicobeoordeling. De borgstelling vanuit de
rijksoverheid is zeker gesteld vanuit regelgeving.
Achtervang door gemeenten moet afzonderlijk overeengekomen worden met het WSW en is
voorwaarde om geborgde leningen te kunnen krijgen. Gemeenten kunnen met het WSW een
generieke of naar tijd en/of bedrag gelimiteerde achtervangovereenkomst afsluiten. Voor het
aantrekken van nieuwe financiering is het van wezenlijk belang dat vooraf volstrekt helder is dat
volledige garantiestelling verzekerd is middels een achtervangovereenkomst tussen de gemeente en
WSW.
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O erzicht doelgroepen corporaties (richtlijn) Prijspeil 01-01-2018
Inkomensgroep

Inkomen | Huurprijscategorie |segment (overwegend)

Jongeren (huishoudens 18 tot 23 jaar)

tot DAEB-grens |t/m€ 22.400 |t/m kwaliteitskortin sgrens |<€ 417,34 |DAEB

Huurtoeslaggerechti de inkomens

huurtoeslag inkomensgrens 1 persoons
huishoudens
huurtoeslag inkomensgrens 2 en meer
persoons huishoudens

Lage iddeninkomens

1- en 2 persoons huishoudens:
t/m le aftoppingsgrens
t/m € 30.400 3 en meer persoons
(niet-AOW) en huishoudens (van le + € 0,01)
t/m €30.375 t/m 2e aftoppingsgrens
(AOW)**

t/m € 22.400

1 persoons huishoudens: van huurtoelsag van €22.401
inkomensgrens t/m le DAEB grens
t/m €36.798
2 en meer persoons huishoudens: van
van € 30.401
huurtoesla inkomens rens t/m le DAEB- t/m €36.798
grens

iddeninkomens*

Hoge inkomens*

le DAEB-grens t/m (ca.) 2e DAEB-grens

van €36.799
t/m € 41.056*

< € 597,30

DAEB

<€640,14

DAEB

1 en 2 persoons huishoudens:
van le aftoppings rens + € 0,01
t/m liberaliseringsgrens
3 en meer persoons
huishoudens 2e
aftoppingsgrens + € 0,01 t/m
liberaliseringsgrens

€597,31 t/m DAEB (evt. deels Niet-DAEB)
€710,68

1 en 2 persoons huishoudens:
van le aftoppings rens + € 0,01
t/m liberaliseringsgrens
3 en meer persoons
huishoudens 2e
aftoppingsgrens + € 0,01 t/m
liberaliserin s rens

€597,31 tot t/m € 710,68 DAEB (evt. deels
ca. €850,iet-DAEB) v.a. € 710,69 NietDAEB
€ 640,15 tot t/m € 710,68 DAEB (evt. deels
ca. €850,- Niet-DAEB) v.a. €710,69 NietDAEB

€ 640,15 t/m DAEB (evt. deels Niet-DAEB)
€710,68

Boven 2e DAEB-grens |van€41.056* |Alle Huishoudens |>€710,68 |Niet-DAEB

* Betreft de 2e DAEB-grens. T/m 2016 werd door de overheid een inkomensgrens van €44.360 gehanteerd bt de inkomensafhankelijke huurverhoging (definitie hoge inkomens). In 2017
geldt enkel nog de 2e DAEB-grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging)
** Vanaf 2018 is de AOW-grens i.r.t. de huurtoeslag verhoogd van 65 naar 66 jaar
Rekening houdend met de toewijzingscriteria voor respectievelijk Passend en Europees toewijzen hanteren corporaties in hoofdlijnen bovengenoe de inkomenscategoriën in relatie tot
huurprijscategoriën (zekervoorwat betreft de lage en lage-middeninkomens). Maatwerk blijft echter altijd mogelijk. Bijvoorbeeld bij herhuisvestingsopgaven, bijzondere
huishoudensomstandi heden ( root huishouden, schuldenpositie), ur entie of aanvullend vermogen. De betaalbaarheid van het wonen voor het betreffende huishouden blijft daarbij
uitgan spunt.
Vooral voorde iddeninkomens geldt dat deze maar beperkt toe ang hebben tot het sociale huursegment (beschikbaarheid woningen tot €710,68). Deze doelgroepen zijn dan aangewezen
op het com erciële huuraanbod. Huurprijzen in dit segment (bij gelijkwaardige kwaliteit aan corporatiewonin ) beginnen over egend boven de liberaliseringsgrens, maar reiken veelal boven
de € 850,-. Bij een middeninkomen tot € 41.056 kan de betaalbaarheid van wonen dan in het edrang komen. Corporaties spannen zich in om (binnen de mogelij heden van het
woningaanbod) ook middeninkomens te voorzien van passende huisvestin in de huurprijscate orie tot ca. €850,-.

Toewijzingscriteria voor woningcorporaties:
DAEB-Toewijzen (Europees)
Tenminste 80% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798
Maximaal 10% an alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een in o en tussen € 36.798 tot € 41.056
Maximaal 10 an alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen bo en € 41.056
Passend toewijzen
Bij tenminste 95% van alle woningtoewijzingen aan een huishouden met een huurtoeslaggerechtigd in omen, wordt een woning toegewezen met een huurprijs onder de voor het huishouden
betreffende afto pingsgrens.
De slaagkans voor huurtoesla erechti de inkomens blijft tenminste gelijk aan de slaagkans vóór invoering van de passendheidstoets (moreel appel van minister).
(in casu betekent dit dat ca, 80% van alle woningtoewijzingen een toewijzin aan een huishouden met huurtoeslaggerechtigd inkomen betreft)
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