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1.

Inleiding

Partijen
Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. In de Woningwet is opgenomen dat
corporaties, gemeente en huurdersorganisaties jaarlijks prestatieafspraken maken over de bijdragen
die partijen in het opvolgend jaar leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de betreffende
gemeente.

De gemeente Simpelveld heeft op 20 april 2017 de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld, Regionale
Woonvisie

Parkstad

2017-2021 vastgesteld.

Deze woonvisie geeft richting aan de actuele

ontwikkelingen op de woningmarkt en het in balans brengen van vraag en aanbod (zowel kwalitatief
als kwantitatief), zodat rekening gehouden wordt met veranderende bevolkingsontwikkelingen en
veranderende woonwensen. Daarnaast geeft de Woonvisie invulling aan de nieuwe samenwerking
tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties en dient zij als basis voor de
prestatieafspraken van 2020.

Deze samenwerking geldt in belangrijke mate ook in regionaal perspectief. De gemeenten in
Parkstad hebben zich namelijk naast de lokale woonvisie 2017-2021 ook gecommitteerd aan de
regionale woonvisie 2017-2021. Daarmee wordt erkent dat samenwerking en afstemming tussen
gemeenten nodig is om de opgaven effectief en efficiënt aan te pakken. Gemeenten hebben in de
regionale woonvisie de regionale volkshuisvestelijke opgaven benoemd. Ook corporaties en
huurdersorganisaties erkennen het belang om bepaalde opgaven waar mogelijk in een regionale
samenwerking op te pakken. Vijf van de destijds acht Parkstadgemeenten, zeven van de negen in
Parkstad werkzame woningcorporaties en de koepel van hun huurdersorganisaties (het ROH)
hebben

daarom

in

januari

"Samenwerkingsafspraken

2018

op

drie thema's

Volkshuisvesting

regionale

Parkstad

afspraken

(31-01-2018)".

opgesteld
Het

in

gaat

de
om

samenwerkingsafspraken op de thema's 'wonen met zorg', 'beschikbaarheid en betaalbaarheid' en
'duurzaamheid'.

Partijen hebben de ambitie uitgesproken de komende periode de regionale afspraken verder uit te
breiden op actuele ontwikkelingen en andere thema's. Daarnaast is het van belang dat de genoemde
ambities uit de 'Regiodeal' opgenomen worden in de regionale prestatieafspraken en vertaald
worden naar concrete afspraken en acties. Ook blijft de inzet om nog niet deelnemende partners,
integraal of op onderwerpen, deel te laten nemen.

Het realiseren van de in prestatieafspraken geformuleerde doelen vraagt om een bijdrage van alle
betrokken partijen. Daarbij geldt dat de bijdrage geleverd wordt vanuit 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. Omdat er nog een concrete vertaalslag moet
plaatsvinden op regionaal niveau zijn de regionale afspraken zoals op 29 maart 2019 afgesproken
opgenomen als bijlage.
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Deze prestatieafspraken, lopende vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020, zijn overeengekomen
door de volgende partijen:

De gemeente, verder te noemen "de gemeente"
Gemeente Simpelveld, verder te noemen "de gemeente"
Vertegenwoordigd door de heer W. Schleijpen, wethouder,

Woningcorporaties, verder te noemen "de corporaties"
•

Woningstichting Wonen Limburg, verder te noemen "Wonen Limburg" en Wonen Limburg
Accent B.V., verder te noemen Wonen Limburg Accent
Vertegenwoordigd door de heer W. Hazeu, bestuurder

•

Woningstichting Simpelveld, verder te noemen "Woningstichting Simpelveld"
Vertegenwoordigd door de heer B. Wouters, directeur-bestuurder a.i.

De huurdersorganisaties, verder te noemen "de huurdersorganisaties"
•

Stichting Huurdersbelang Zuid-Limburg, verder te noemen "SHZL".
Vertegenwoordigd door de heer M.W.F. Jagt, voorzitter

•

Bewonersraad Woningstichting Simpelveld, verder te noemen "Bewonersraad WSS"
Vertegenwoordigd door de heer J. Franken, voorzitter

Van woonvisie naar bod naar prestatieafspraken.

Woningaanbod gemeente Simpelveld per corporatie
Totaal woningen gemeente Simpelveld
Woningstichting Wonen Limburg
Woningstichting Simpelveld

4.980

100 %

51

1%

1.247

25%

Bron: Etil, de gemeentelijke woningmark in beeld (peildatum 31-12-2017)

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 zijn door middel van deze overeenkomst gehouden een inspanning
te leveren om de prestatieafspraken uit deze overeenkomst te realiseren. Per afspraak wordt ook
aangegeven wie eigenaar en/of initiatiefnemer (en daarmee ook eerste aanspreekpunt) is.

Gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen binnen de kaders van de geldende wetgeving. Alle in
deze prestatieafspraken opgenomen afspraken worden daarmee ook gemaakt met inachtneming
van de geldende privacywetgeving. Indien de realisatie van gemaakte afspraken als gevolg van
wijziging in wet en regelgeving niet (meer) mogelijk is, treden partijen hierover in overleg.
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2.

Woningvoorraad.

In de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is de visie van
de gemeente Simpelveld ten aanzien van de woningvoorraad als volgt opgenomen.
Visie Simpelveld t.a.v. inzet woningcorporaties bij aanpak particuliere voorraad
In de gemeente Simpelveld is er op dit moment nog geen sprake van concentraties van leegstand in
de woningvoorraad. Wel is er sprake van kwetsbare woonproducten in de koopsector die kunnen
leiden tot overschotten. Het is belangrijk om proactief aan de slag te gaan met het voorkomen van
langdurig

leegstaande

(en

te

koop

staande)

woningen.

De

gemeente

verwacht

van

de

woningcorporaties dat zij hieraan een actieve bijdrage leveren. Het kan gaan om de volgende acties:
•

Woningcorporaties

bieden particuliere

eigenaren

van

leegstaande

woningen

een

ontzorgingsarrangement aan. De woningcorporaties nemen daarbij het beheer van de woning
(tijdelijk) over en verhuren deze woning
•

Woningcorporaties kunnen particulieren de mogelijkheid bieden om mee te liften met
renovatietrajecten, zodat een particulier wordt ontzorgd in de organisatie van een renovatie. De
gemeente onderzoekt de mogelijkheden om met particuliere eigenaren van kwetsbare
woonproducten in gesprek te komen (de renovatiemakelaar)

De gemeente Simpelveld zoekt naar mogelijkheden om incourante woningen in de particuliere
voorraad (al dan niet tijdelijk) om te zetten naar huurwoningen. De gemeente ziet hiervoor ook een
rol weggelegd voor woningcorporaties, waarbij zij woningen aankopen en vervolgens verhuren. Het
kan hierbij ook gaan om het terugkopen van eerder uitgeponde woningen.

In eerste instantie zou het kunnen gaan over een gezamenlijke pilot. Idealiter is het wenselijk om in
de gemeente Simpelveld de komende jaren 20 tot 40 woningen van koopwoning naar huurwoning te
transformeren.

Afspraak 2020
WS Simpelveld wil samen met haar stakeholders in gesprek om op
de juiste wijze invulling te geven aan de in 2019 opgestelde
wensportefeuille waarin een duidelijke kwalitatieve en
kwantitatieve veranderopgave wordt weergegeven. Het gaat

Eigenaar - initiatiefnemer

Woningstichting Simpelveld

daarbij om afspraken over herstructurering, het samenvoegen van
woningen, het verkopen of / of aankopen van woningen.
In de wensportefeuille van WS Simpelveld is de noodzaak voor
herstructurering en vervangende nieuwbouw opgenomen om aan
de kwalitatieve veranderopgave te voldoen. WS Simpelveld vindt
het belangrijk om hier samen met de gemeente en de
Bewonersraad afspraken over te maken.
Partijen gaan samen met elkaar het in 2019 gestarte overleg over
de uitwerking van de pijler 'Wonen' van het l-DOP een vervolg
geven om in gezamenlijkheid tot een visie te komen die bijdraagt
aan de kwalitatieve veranderopgave die aansluit op de
uitgangspunten. Commitment van allen is hiervoor nodig waarbij
gestreefd wordt naar een visie en uitvoeringsplan eind 2020.
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WS Simpelveld wil de in 2019 opgestelde initiatiefnotitie voor de

Woningstichting

herstructurering van de Schilterstraat verder uitwerken. WS

Simpelveld, Gemeente

Simpelveld vraagt de gemeente om actief mee te denken en te

Simpelveld, Stadsregio

participeren in de ontwikkeling van dit project in het verlengde van

Parkstad

de 'RegioDeal'.
Wonen Limburg heeft voor 2020 geen plannen om in de Simpelveld

Wonen Limburg

woningen te bouwen, te slopen of te verkopen.

3.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid.
In de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is de visie van
de gemeente Simpelveld ten aanzien van betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale
huurwoningen als volgt opgenomen.
Visie Simpelveld t.a.v. beschikbaarheid sociale huurwoningen
De gemeente Simpelveld vindt het belangrijk dat het aanbod van sociale huurwoningen voorziet in
de behoefte aan sociale huur voor de korte en lange termijn. De behoefte aan sociale huurwoningen
is de komende jaren als volgt:
2016-2021

2021-2030

-5

-75

Taakstelling statushouders

+50

+35

Totale woningbehoefte

+45

-40

Huidig (2017)
< kwaliteitskortingsgrens (goedkoop)

105

< aftoppingsgrenzen (betaalbaar)

896

< liberalisatiegrens (duur)

213

Woningbehoefte (excl. statushouders)

1.237

Bron: Woningmarkt Simpelveld Etil (2017)

•

Voor de korte termijn groeit de behoefte aan sociale huurwoningen in de gemeente Simpelveld
met ongeveer 45 woningen. Deze groei komt ook door de toename van statushouders. Na
verloop van tijd neemt deze behoefte af. Dit getal wordt periodiek vanuit de kwalitatieve
transformatieopgave geactualiseerd. Aan woningcorporaties wordt gevraagd om

in

hun

voorraadbeleid rekening te houden met zowel de groei als de krimp op termijn.
•

De kwalitatieve transformatieopgave laat zien dat er de komende jaren nog een bescheiden
groei valt te verwachten in de vraag naar (met name levensloopgeschikte) huurwoningen. In de
koopsector wordt een afname van de vraag voorzien. Daarom wil de gemeente Simpelveld zeer
terughoudend omgaan met de verkoop van huurwoningen. Bovendien dient een eventuele
afname van het aantal sociale huurwoningen door verkoop, gecompenseerd te worden door
toevoegingen van sociale huur (in de prijsklasse tot de aftoppingsgrenzen).

•

De gemeente wil met de woningcorporaties afspraken maken over het aankopen van
koopwoningen om deze vervolgens (tijdelijk) in de verhuur te zetten. Hierbij kan het ook gaan
om het terugkopen van woningen die in het verleden uitgepond zijn.
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•

Na verloop van tijd wordt verwacht dat de vraag ook in het huursegment gaat afnemen.
Woningcorporaties moeten hierop tijdig anticiperen. Een van de mogelijkheden om de omvang
van de sociale voorraad beter af te stemmen op de verwachte vraag door kleine woningen op
termijn samen toe voegen. Met woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties wordt
periodiek overleg gevoerd over vraag en aanbod op de huurmarkt en de wijze waarop de
voorraad daarop afgestemd moet worden.
Afspraak 2020
Vanuit de wensportefeuille van WS Simpelveld is duidelijk
geworden dat verkoop een middel is om aan de kwalitatieve
veranderopgave binnen de gemeente Simpelveld invulling te geven.
Ten behoeve van de verkoop zijn enkele potentiële locaties c.q.
woningen geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. WS
Simpelveld wil zo snel mogelijk met haarstakeholders (en ook
andere woningcorporaties) in gesprek om hier afspraken over te
maken die recht doen aan de volkshuisvestelijke opgave.

Eigenaar - initiatiefnemer

Woningstichting
Simpelveld, Gemeente
Simpelveld, Bewonersraad

Corporaties spannen zich in om voldoende woningen met een
huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens beschikbaar te houden voor
jongeren van 18 t/m 23 jaar en voor huishoudens met een
huurtoeslaggerechtigd inkomen. Daarnaast verhuren corporaties
aanvullend een deel van hun woningaanbod voor (lage)

Woningstichting
Simpelveld, Wonen
Limburg

middeninkomens.
Als door wijziging van de WOZ-waarde de actuele geldende netto
huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs, verlagen corporaties
op eigen initiatief de netto huurprijs actief tot aan de maximale
huurprijs en informeren de huurder daarover.
Corporaties gaat in navolging van het Sociaal Huurakkoord een
structurele huurverlaging toepassen bij huurders die een aanvraag
doen en die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag
maar dat op dit moment op basis van hun huurprijs niet krijgen. Er
is dan namelijk sprake van een huurprijs boven de liberalisatiegrens.
Wonen Limburg sluit waar nodig aan bij overleggen betreffende
vroeg signalering huurschulden en schuldhulpverlening waarbij
Woningstichting Simpelveld reeds betrokken is. Gemeente neemt
het initiatief hierin (Impuls namens gemeente)

Woningstichting
Simpelveld, Wonen
Limburg

Woningstichting
Simpelveld, Wonen
Limburg

Woningstichting
Simpelveld, Wonen
Limburg, Gemeente

Wonen Limburg en Woningstichting Simpelveld voeren voor een
deel van haar woningbezit een twee-huren-beleid, waarbij de
huurprijs bij nieuwe verhuur, voor huishoudens met een
huurtoeslaggerechtigd inkomen, onder de geldende

Wonen Limburg,
Woningstichting Simpelveld

aftoppingsgrens wordt vastgesteld.
Wonen Limburg zet kosteloos budget- en energiecoaches in voor
haar huurders.

Wonen Limburg

Wonen Limburg levert een bijdrage aan de betaalbaarheid van haar
woningen door voor energetische maatregelen geen huurverhoging

Wonen Limburg

te vragen.
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In 2019 zijn partijen (gemeente Simpelveld, WS Simpelveld, Wonen
Limburg, Kompas en maatschappelijk werk) in overleg gegaan om
samen te onderzoeken op welke wijze de problematiek rondom
huurschulden opgepakt kan worden. Partijen hebben afgesproken
in 2020 te werken aan een 'convenant vroeg signalering en
schuldhulpverlening' met heldere afspraken voor de financieel

Wonen Limburg,
Woningstichting Simpelveld
en de gemeente

kwetsbare doelgroep.
Gemeente Simpelveld is momenteel bezig met de voorbereidingen
van de renovatie en de behoefte-inventarisatie van de
woonwagenstandplaatsen in Simpelveld en Bocholtz. Hierna gaat
de gemeente het woonwagenbeleid indien nodig herzien. De
gemeente vraagt de corporaties mee te denken over de toekomst,

Gemeente Simpelveld

en eventuele overdracht naar een corporatie van de
woonwagenstandplaatsen hiervan.
Afspraak 2021 e.v.

Eigenaar - initiatiefnemer

Wonen Limburg heeft de ambitie om in 2025 16% van het
Wonen Limburg

huuraanbod in Simpelveld aan te bieden voor een huurprijs onder €
432,52 per maand (peildatum 2020).
Partijen onderzoeken de mogelijkheden van het samenvoegen van
sociale huurwoningen in de toekomst.

4.

Woningstichting
Simpelveld, Wonen
Limburg, Gemeente

Wonen met zorg.
In de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is de visie van
de gemeente Simpelveld ten aanzien van wonen & zorg als volgt opgenomen.

Visie Simpelveld t.a.v. het levensloopgeschikt maken van de woningvoorraad
Op het vlak van wonen en zorg ligt de grootste uitdaging bij het levensloopgeschikt maken van de
bestaande woningvoorraad. Het creëren van bewustwording van particuliere woningeigenaren en de
mogelijkheden om de eigen woning tijdig aan te passen is prioriteit nummer één.

De gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is dat de 'blijverslening' beschikbaar kan komen aan
senioren die hun eigen woning levensloopgeschikt willen maken. Op deze manier wordt het voor
oudere particuliere woningbezitters met beperkte financiële mogelijkheden toch mogelijk om de
benodigde maatregelen in de woning te treffen.
In beginsel worden alle nieuwbouwwoningen (zowel koop als huur) levensloopbestendig gebouwd.
Dit houdt in dat nieuwe woningen in de basis drempelloos zijn en een indeling kennen waarbij het
mogelijk is om een volledig leefprogramma op de begane grond te realiseren (keuken, woon-, slaapen badkamer). Daarnaast moet, daar waar mogelijk, de woning zonder trap te betreden zijn.

Visie gemeente Simpelveld t.a.v. tijdelijke zorgunits
De gemeente wil bewoners faciliteren om een zorgunit bij een bestaande woning te plaatsen.
Daarmee kan met een tijdelijke aanbouw extra woonruimte worden gecreëerd om een volledig
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leefprogramma op de begane grond te organiseren, ook als de bestaande woning dit qua
oppervlakte of indeling niet toelaat. De informatie over de mogelijkheden om een dergelijke unit te
plaatsen wordt aangeboden en daarnaast worden bestemmingsplannen de komende jaren dusdanig
flexibel ingericht dat de mogelijkheden om een unit te plaatsen worden versoepeld. De Wabo biedt
ruimte om (nieuwe of bestaande) bijbehorende bouwwerken te gebruiken voor de huisvesting van
mantelzorg. Er moet wel een noodzaak aanwezig zijn voor de zorg. De mogelijkheden om een
dergelijke mantelzorgwoning (tijdelijk) te creëren, zijn nog niet erg bekend bij bewoners. Het bieden
van meer informatie over deze mogelijkheden is van belang.

Visie gemeente Simpelveld t.a.v. wonen met zorg in de sociale huur
De gemeente Simpelveld vindt het van belang dat jaarlijks tenminste 3% van de bestaande
huurvoorraad van woningcorporaties in Simpelveld levensloopgeschikter wordt gemaakt. Op deze
wijze kan worden ingespeeld op het toenemend aantal oudere huurders en andere zelfstandig
wonende huurders met een zorgvraag. De gemeente en woningcorporaties monitoren de voortgang
van het levensloopgeschikt maken van de bestaande huurvoorraad en herijken periodiek de
benodigde opgave.

Visie Simpelveld t.a.v. levensloopbestendige woonomgeving
Het streven van de gemeente is om een woonomgeving mogelijk te maken om zolang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen wonen. Dat betekent dat voor alle inwoners van de gemeente winkel- en
zorgvoorzieningen goed bereikbaar moeten zijn. Daarnaast is er bij periodiek onderhoud van de
openbare ruimte specifieke aandacht voor de toegankelijkheid voor ouderen en andere zorgvragers.
Het gaat daarbij om onder andere over op- en afritten van trottoirs en bankjes op trottoirs en
wandelpaden.

In de kern Simpelveld is de afgelopen jaren met het centrumplan geïnvesteerd in het verbeteren van
het voorzieningenniveau, maar ook het aanbod aan levensloopgeschikte woningen voor mensen met
een zorgvraag. De komende jaren wordt er ingezet op het realiseren van een zorgcentrum in
Bocholtz. Het streven is om met de ontwikkeling van een zorgcentrum spin-off te krijgen, zodat ook
in het centrum van de kern Bocholtz het aantal levensloopgeschikte woningen wordt vergroot.

Afspraak 2020
Partijen hebben afgesproken het huidige WMO convenant met een
looptijd van 2016 - 2019 met nog één jaar te verlengen waarbij in
2020 een nieuw convenant wordt opgesteld. Daarbij worden ook de
afspraken over beschermd wonen, opvang en begeleiding
meegenomen nadat deze bestuurlijk zijn vastgesteld.

Eigenaar/initiatiefnemer
Gemeente, Wonen Limburg
en Woningstichting
Simpelveld

In maatschappelijk vastgoed gaat Woningstichting Simpelveld zijn
portefeuille niet verder uitbreiden. Ze willen hun huidige bezit
handhaven. Wel wil men samenwerken met zorgpartijen /

Woningstichting Simpelveld

welzijnsorganisaties als zich de vraag en noodzaak voordoet.
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Alle nieuwbouw wordt indien mogelijk levensloopbestendig1 of als
zijnde nul treden gerealiseerd. Er wordt continu aandacht besteed
aan het levensloopbestendiger maken van bestaande gebouwen

Woningstichting Simpelveld

(zowel proactief alsmede reactief)
Bij nieuwe plannen kunnen huurders hun visie geven op een
Gemeente en huurders

levensloopgeschikte leefomgeving. De gemeente kan de KBO en de
Adviesraad Sociaal Domein hierbij betrekken.
De gemeenten in Parkstad onderzoeken de mogelijkheden om
passende woonvormen (Skaeve huses) te realiseren voor mensen die
zich niet aan een normale woonomgeving kunnen of willen
aanpassen ('multi-problem cliënten'). In de concept Uitvoerings-

Gemeenten regio Parkstad

agenda 'opvang beschermd wonen' is de aanpak van verwarde en
structureel overlast veroorzakende personen vastgelegd.

5.

Huisvesting urgente doelgroepen
In de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is de visie van
de gemeente Simpelveld ten aanzien van huisvesting urgente doelgroepen als volgt opgenomen.

Visie Simpelveld t.a.v. urgente doelgroepen
De gemeente Simpelveld ziet het als een maatschappelijke taak van de woningcorporaties in haar
gemeente om hun bijdrage te leveren in het vervullen van de woningbehoefte van de urgente
doelgroepen. Daarom hanteert de gemeente Simpelveld de volgende uitgangspunten:
•

Gemeente en woningcorporaties maken met elkaar afspraken over het bieden van voldoende
woningaanbod voor woonurgenten.

•

De gemeente Simpelveld ziet het als een maatschappelijke taak van de woningcorporaties om
een bijdrage te leveren aan het vervullen van de woningbehoefte van de urgente doelgroepen
die zich melden via Housing Parkstad Limburg en Housing First.

•

De woningcorporaties geven invulling aan de taakstelling m.b.t. statushouders door in beginsel
de taakstelling volledig te huisvesten. Het is vanuit gemeente Simpelveld gezien mogelijk om op
basis van kwalitatieve gronden (bijvoorbeeld een betere match tussen type huishouden en
beschikbare woningtypen

in

de

sociale

huur)

uitwisseling van

de

taakstelling

tussen

Parkstadgemeenten mogelijk te maken.
Afspraak 2020

Eigenaar-initiatiefnemer

Het beleid van Wonen Limburg is om max. 15% van de vrijkomende
huurwoningen aan bijzondere doelgroepen (ex. statushouders) toe
te wijzen. Wonen Limburg monitort dit nadrukkelijk zodat

Wonen Limburg

voldoende woningen beschikbaar blijven voor reguliere
woningzoekenden en de sociale balans niet verstoord wordt.

1 Levensloopbestendig / -geschikt is conform de definitie in de woonvisie een woning waarbij de woonkamer,
keuken, toilet, badkamer/douche en tenminste 1 slaapkamer op dezelfde verdieping liggen.
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Woningstichting Simpelveld verricht een maximale inspanning om
te voldoen aan de verschillende taakstellingen voor de huisvesting
van bijzondere doelgroepen (urgente, kwetsbare en statushouders).

Woningstichting Simpelveld

Een deel van haar bezit wordt gericht toegewezen aan deze
doelgroepen waarbij tevens aandacht wordt gegeven aan het
sociale evenwicht en de diversiteit binnen de buurt.
De corporaties hebben goede ervaringen met het concept Housing
Parkstad. Partijen willen graag aan de taakstelling van Housing

Woningstichting Simpelveld

Parkstad voldoen. Men ziet een duidelijke opgave in de huisvesting

en Wonen Limburg

en begeleiding van kwetsbare burgers die extramuraal wonen.
Wonen Limburg zet zich in voor de doelgroep woonurgenten.
Mensen die door een plotselinge verandering in hun leven niet in
hun huidige woning kunnen blijven en niet in staat zijn om zelf te
voorzien in een andere woning. Bij gebleken behoefte kan Wonen

Wonen Limburg

Limburg tijdelijke woningen (de zogenaamde Kompaswoningen)
voor onder andere deze doelgroep inzetten. Het is dan wel van
belang dat de gemeente flexibel is in procedures of het beschikbaar
stellen van gronden.
Voor de huisvesting van statushouders krijgt elke gemeente jaarlijks
een taakstelling, waarvoor iedere gemeente zelf verantwoordelijk
is. De gemeente neemt de regie om aan deze taakstelling te

Gemeente, Wonen Limburg

voldoen en het zorg dragen voor een goede begeleiding van

en Woningstichting

vergunninghouders waarmee de maatschappelijke participatie en

Simpelveld,

acceptatie wordt bevorderd. De gemeente vraagt de corporaties
naar rato bij te dragen in de huisvesting van statushouders.

6.

Duurzaamheid
In de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is de visie van
de gemeente Simpelveld ten aanzien van duurzaamheid als volgt opgenomen.

Visie Simpelveld t.a.v. energetische verbeteren sociale huurvoorraad
In de sociale huursector gaan woningcorporaties aan de slag met het verduurzamen van hun
woningbezit.

De

gemeente

vindt

het

belangrijk

dat

de

sociale

huursector conform

het

Energieconvenant in 2020 op gemiddeld label B-niveau ligt. Het probleem is vaak dat minimaal 70%
van de huurders in een complex in moet stemmen met een energetische investering (bijvoorbeeld
het plaatsen van dubbel glas, dak-, vloer- of spouwmuurisolatie), alvorens de woningcorporatie de
maatregel kan uitvoeren. Het blijkt in de praktijk lastig om deze drempel te halen. Het is belangrijk
dat:
•

de woningcorporaties en gemeente zich nog méér gaan inspannen om huurders bewust te
maken van het belang om de woning energetisch te verbeteren. Dat betekent dat huurders goed
geïnformeerd moeten worden over de financiële voordelen. Het is een extra stimulans als de
woonlasten na het aanbrengen van de maatregel lager zijn dan daarvoor.
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•

huurders zoveel mogelijk worden ontzorgd in het traject om de huurwoning te verduurzamen
(bij bijvoorbeeld een ZAV aanvraag). De ontzorging bestaat enerzijds uit het helpen bij de
financiële administratie bij de aanvraag voor een energetische maatregelen. Anderzijds bestaat
ontzorging ook uit het zoveel mogelijk beperken van de overlast tijdens het aanbrengen van de
energetische maatregel.

•

tot slot is het belangrijk dat de woningcorporaties en de gemeente de inwoners voorlichten over
de mogelijkheden om energiezuiniger in huis te gaan leven. Om de woonlasten te verlagen is het
aanbrengen van isolerende maatregelen of energie-opwekkende maatregelen niet genoeg.

Daarnaast wordt bij het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties speciale aandacht
gevraagd voor asbestbestrijding. Doel is om bij groot onderhoud zoveel mogelijk asbesthoudende
materialen in de huurwoningen te verwijderen.

Afspraak 2020

Eigenaar-initiatiefnemer

WS Simpelveld wil het komende jaar energetische werkzaamheden
uitvoeren aan haar woningen in deSt. Georgestraat (32 woningen)
mits er voldoende instemming is bij de huurders (70% norm). Na

Woningstichting Simpelveld

renovatie hebben deze woningen een 'A-label'.
Gemeente en corporaties informeren elkaar actief over subsidie- en

Wonen Limburg,

financieringsmogelijkheden rond duurzaamheidsprojecten en

Woningstichting

faciliteren elkaar waar nodig bij het aanvragen van subsidies.

Simpelveld, Gemeente

Wonen Limburg en Woningstichting Simpelveld realiseren al hun
nieuwbouw conform wetgeving zeer energiezuinig, tenzij dit
vanwege afspraken uit het verleden niet mogelijk is.
De gemeente moet uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte
hebben opgesteld. WS Simpelveld wil graag tijdig met de gemeente
hierover in gesprek om tijdig de meerjaren-investeringsbeslissingen
hierop af te stemmen.

Wonen Limburg,
Woningstichting Simpelveld

Gemeente Simpelveld,
Stadregio Parkstad

De woningcorporaties, de gemeenten en het Kadaster werken
samen aan het pilotproject de renovatiemakelaar. Bij de
renovatieprojecten waarbij sprake is van gemengd bezit wil WS
Simpelveld particulieren eigenaren in hetzelfde complex onder

Woningstichting
Simpelveld, gemeente,

voorwaarden mee laten liften met de renovatiewerkzaamheden.
In 2020 continueren gemeente en Woningstichting Simpelveld het
Revolverend legeskostenfonds.

Afspraak 2021 en verder
Wonen Limburg heeft de ambitie om haar woningen in 2030
onafhankelijk te laten functioneren van aardgas
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7.

Investeren in de vrije sector
in de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is de visie van
de gemeente Simpelveld ten aanzien van de investeren in vrije sector huur als volgt opgenomen.
Visie Simpelveld t.a.v. vrije sector huur
In Simpelveld hebben middeninkomens, met een inkomen tussen de € 38.035 en € 42.436 per jaar
(peildatum 2019, 2020 nog niet definitief ten tijde van het opmaken van de prestatieafspraken)
weinig mogelijkheden op de woningmarkt. Middeninkomens komen slechts in zeer beperkte mate in
aanmerking voor een sociale huurwoning en hun inkomen is vaak te beperkt om voldoende
hypotheekruimte te krijgen om een woning te kopen. Voor deze groep zou een woning in de
particuliere huursector een oplossing kunnen bieden.
•

In eerste instantie is het de taak van particuliere investeerders om het marktsegment vrije sector
huur in Simpelveld te vergroten, als daar voldoende vraag naar is. Daarom wordt samen met de
regiogemeenten onderzocht of beleggers verleid kunnen worden om dit woningaanbod in onze
gemeente en de regio Parkstad Limburg als geheel te vergroten.

•

Indien particuliere investeerders zich niet melden, is het huisvesten van middeninkomens ook
een taak van de woningcorporaties, ook als dit vraagt om uitbreiding van het aantal woningen in
deze prijsklasse.
Afspraak 2020

Eigenaar/initiatiefnemer

WS Simpelveld zal zoveel mogelijk de vrije bestedingsruimte in het
toewijzingsbeleid gebruiken om woningzoekende in het
middensegment (middeninkomens) te faciliteren in hun zoektocht

Woningstichting Simpelveld

naar een passende woning (uiteraard binnen de wettelijke kaders).

Afspraak 2021 en verder

Eigenaar/initiatiefnemer

Wonen Limburg is juridisch gesplitst en heeft Wonen Limburg
Accent opgericht om te voorzien in de vraag van middeninkomens
door het aanbieden van geliberaliseerde woningen. Dit is een

Wonen Limburg Accent

oplossing om ook voor deze doelgroep passend wonen mogelijk te
maken

8.

Leefbaarheid.

In de Gemeentelijke Woonvisie Simpelveld Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 is de visie van
de gemeente Simpelveld ten aanzien van leefbaarheid als volgt opgenomen.
Visie Simpelveld t.a.v. leefbaarheid
Op het vlak van leefbaarheid hanteert de gemeente Simpelveld de volgende uitgangspunten:
•

De woningcorporaties hebben een verplichting om zich in buurten met huurwoningen in te
zetten voor het op peil houden / verbeteren van de leefbaarheid. Samen met onze
woningcorporaties willen we bij de jaarlijks te maken prestatieafspraken kijken waar het
komende jaar de accenten per kern gelegd worden.
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Daarnaast zal dan ook samen met de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen
worden bekeken of er aanleiding is om af te wijken van het richtbedrag van € 126,25 per woning
en een hogere bijdrage te leveren in de leefbaarheid.

Wonen Limburg zet leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en
complexbeheerders in. Ze kennen de huurders en hun talenten en ze
stimuleren ze om deze talenten in te zetten voor hun buurt. Daarnaast

Wonen Limburg

lossen ze sociale problemen op tussen buurtbewoners en hebben ze
een signaalfunctie voor individuele problemen van bewoners.
Wonen Limburg stimuleert bewonersinitiatieven door het inzetten van
een Bewonersbudget en een Leefbaarheidsfonds.

Wonen Limburg

Wonen Limburg denkt dat in 2020 ongeveer € 314 per daebwoning
wordt uitgegeven aan leefbaarheid. Dat bedrag bestaat uit:
•

Leefbaarheidsprojecten:
middelen die op initiatief van en in samenspraak met bewoners
ingezet worden. En middelen die we Wonen Limburg-breed voor
leefbaarheidsprojecten inzetten. Deze kosten worden op basis van
het aantal vhe aan uw gemeente toegerekend. Wij schatten in dat
wij in 2020 in uw gemeente € 6.000 investeren in
leefbaarheidsprojecten.

Wonen Limburg

•

Personeelslasten:
voor onder andere de inzet van leefbaarheidsmedewerkers en
wijk- en complexbeheerders. Deze kosten worden op basis van het
aantal vhe aan uw gemeente toegerekend. De geschatte
personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in uw gemeente
zijn € 10.000 in 2020.
Gemeente Simpelveld en SHZL stemmen in met deze afwijking van het
richtbedrag van € 126,25 per woning.
Voor meer details over de inzet van leefbaarheidsmiddelen wordt
verwezen naar het eerder dit jaar door Wonen Limburg uitgebrachte
'bod 2020' (activiteitenoverzicht + gemeentekaart) aan de gemeente.
De huurders van Wonen Limburg worden actief benaderd voor het
stimuleren voor het oprichten van bewonerscommissies.
Woningstichting Simpelveld investeert jaarlijks in leefbaarheid. Voor
2020 is een bedrag van € 73.328 opgenomen voor leefbaarheid
De gemeente Simpelveld organiseert ook in 2020 weer wijkschouwen.
Ook Wonen Limburg wil aan deze wijkschouwen deelnemen indien
mogelijk.
WS Simpelveld wil in 2020 met de 'oudere' bewoners (65+) in gesprek
om te peilen waar deze groep behoefte aan heeft in het kader van de
doorstroming.
WS Simpelveld gaat samen met gemeente en bewoners een
leefbaarheidsplan opstellen specifiek voor het gebied 'op de Weyer'
om een positieve impuls te geven aan de leefbaarheid in deze straat.
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Samenwerking bij ernstige overlast
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. 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 heeft daarvoor de regie.
Afspraak 2020

Eigenaar/initiatiefnemer

De gemeente Simpelveld, Wonen Limburg en WS Simpelveld
nemen vanaf 2017 deel aan het project Buurtbemiddeling. In geval
van overlastsituaties en burenconflicten worden opgeleide
buurtbemiddelaars (vrijwilligers) ingezet voor een
bemiddelingstraject. De ervaringen zijn positief waardoor ook in

Gemeente, Wonen
Limburg, Woningstichting
Simpelveld

2020 het project Buurtbemiddeling gecontinueerd wordt.
Gemeente initieert ook in 2020 de IAWW overleggen waarbij
professionele partners in overleg treden inzake specifieke casussen.
Op verzoek van gemeente kunnen de corporaties uitgenodigd
worden om deel te nemen indien het casussen betreffen binnen

Gemeente

het bezit van de desbetreffende corporatie. Corporaties kunnen
ook casussen inbrengen op eigen verzoek.
Corporaties blijven aandacht vragen voor versoepeling van het
Damoclesbeleid. In ieder geval om te komen tot een praktische
uitvoering die ten goede komt aan de leefbaarheid in de wijk.

9.

Wonen Limburg,
Woningstichting Simpelveld

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 een volwaardig gesprekspartner.

Afspraak 2020
Partijen spreken af informatie die nodig is voor de uitvoering van de
gemaakte afspraken, met elkaar te delen.
De gemeente initieert het periodieke ambtelijk en bestuurlijk
overleg.
Partijen bespreken de realisatie van de prestatieafspraken en het
vaststellen van nieuwe prestatieafspraken tenminste één keer per
jaar bestuurlijk. Bij de planning van dit overleg wordt aangesloten
bij de wettelijk vastgestelde cyclus voor het maken van
prestatieafspraken. Bij aanleiding voeren betreffende partijen
additioneel bestuurlijk overleg.
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Partijen werken in het ambtelijke overleg ten aanzien van de
prestatieafspraken de volgende zaken uit:
•

voorbereiden en opstellen prestatieafspraken voor het
opvolgend jaar, ter bestuurlijke vaststelling/ondertekening;

•

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.

•

Het ambtelijke overleg voert hiertoe tenminste vier keer per

Gemeente, Wonen
Limburg, Woningstichting
Simpelveld

jaar overleg.
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Ondertekening
Over prestatieafspraken in dit document hebben de volgende partijen d.d. 03-12-2019 te Simpelveld
overeenstemming bereikt:

Gemeente Simpelveld

Wonen Limburg & Wonen
Limburg Accent

De heer W. Schleijpen

De heer B. Wouters,

wethouder

directeur-bestuurder a.i.

Bewonersraad

Stichting Huurdersbelangen

Woningstichting Simpelveld,

Zuid-Limburg

De heer J. Franken,

De heer M.W.F. Jagt

Voorzitter

Voorzitter
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Bijlage 1: Positiebepaling partijen
De gemeente richt zich op de huisvesting van ai haar burgers en weegt naast wonen ook andere
belangen mee, bijvoorbeeld die voor zorg en welzijn, veiligheid, infrastructuur, economische en
sociaal culturele voorzieningen. Daarin handelt de gemeente binnen de daarvoor door de
gemeenteraad gestelde kaders. Corporaties en huurdersorganisatie richten zich primair op goede en
betaalbare huisvesting en leefomgeving voor de doelgroep die is aangewezen op een sociale
huurwoning. Corporaties leveren daartoe woondiensten aan hun klanten en ze leveren een
belangrijke bijdrage aan het beheer en de vernieuwing van wijken en buurten, het in stand houden
en verbeteren van de kwaliteit van het woningaanbod en het afstemmen van vraag en aanbod in de
woningmarkt. Ook wonen met zorg (en welzijn) en de leefbaarheid in buurten en wijken behoren tot
de kernactiviteiten van woningcorporaties. In de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (BTiV) is vastgelegd binnen welk kader corporaties kunnen opereren. De Autoriteit
Woningcorporaties

(AW)

ziet

hier,

onder verantwoordelijkheid

van

de

minister,

op

toe.

Huurdersorganisaties behartigen de belangen van haar achterban met betrekking tot visie- en
beleidsontwikkeling en programmering van activiteiten. Daarbij leggen zij verantwoording af aan hun
achterban.
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Bijlage 2: 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.
Passendheidsnorm (95%)
Woningcorporaties moeten 95% van de nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen dat
recht geeft op huurtoeslag. Zie hiervoor onderstaande schema 'maximale inkomensgrenzen 2020'

Huishoudens

2019

2020

Eenpersoonshuishouden

22.700

23.225

Tweepersoonshuishouden

30.825

31.550

Eenpersoonshuishouden (ouderen)

22.675

23.175

Tweepersoonshuishouden (ouderen)

30.800

31.475

WSW-borging en achtervang 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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Bijlage 3: Bod Woningstichting Simpelveld

Woning ,hd uilig

Simpelveld

AANGETEKEND
Gemeente Simpelveld
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 21000
6369 ZG SIMPELVELD

Simpelveld, i3-06-?0l9
Ons kenmerk; MS/19/Bod
Onderwerp: Bod op Woonvlsle 2020 e. v.jaren

Geacht College,
Inleidlr^
Met dit schrijven brengen wij u, conform artikel 44 lid 1 van de Woningwet, ons bod ter kennis op het
vlak van de volkshuisvesting van uw gemeente voor het jaar 2020. WIJ den uit naar een bespreking
van uw visie om samen met de bewonersorganisatie te komen tot prestatie afspraken 2020.
Een evenwichtige en kwalitatieve sociale v/onlngvoorraad
Woningstichting Simpelveld hecht grote waarde aan een evenvdchtige en kwalitatieve sociale
woningvoorraad In de gemeente Simpelveld. Wij handelen daa'bïj in lijn met de lokale woonvisie en
sluiten zoveel mogelijk aan bij de lokale context.
Samenwerking met gemeente en bewoners verder vorm geven
Wij vinden het belangrijk dat iederepn zich thuis voelt in de gemeente. Dit Is alleen te realiseren als de
gemeente, de woningcorporaties en bewoners hier samen aan v/erken. Hel is hierbij van belang dat
iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden de juiste dingen doet voor de
juiste doelgroep. Nog meer dan In het verleden willen wij op een proactieve wijze deze samenwerking
verder vormgeven
Oriëntatie op de toekomst van de woningstichting
Het Is van belang om u met dit bod mee te nemen in onze huidige situatie en de uitdagingen waar
Woningstichting Simpelveld de komende periode voor staat, Na het vertrek van de directeur
bestuurder vindt er momenteel een strategische heroriëntatie plaats. De uitkomsten van dit

N

onderzoek worden begin september verwacht waarna meer duidelijkheid gaat komen over de
beweging die de organisatie gaat maken.

Meritnoa» 13 6349 Ai Simpn|»ïiW T 045 5441727 inltrftab&irftt&Vdd.rt WkVW.wjStnoekeJdm
fiAN Ni728ABO 0147500451 BCRABONL2U

BTW 2502446B01 KvK M021409

/

V

Beter leven begint met goed wonen
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Portefeulllestrategle actualiseren
Parallel aan dit onderzoek gaat Woningstichting Simpelveld de komende peiiode Inhoud gegeven aan
haar portefeuille strategie. Wij willen daarbij een lange termijn vis'0 formuleren op ons woningbczit in
relatie tot de maatschappelijke opgave en de financiële middelen. De 'betaalbaarheid en
beschikbaarheid' voor onze prima1 re en secundaire doelgroep zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.
In heide gevallen vinden wij het belangrijk dat de gemeente Slmpelvel d gesprekspartner Is en Input
levert om te komen tot de juiste richting. De uitkomsten gaan namelijk voor een belangrijk deel onze
bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave In de komende jaren bepalen.
Verduurzaming en vernieuwing van de voorraad gaan verder
Voorgaande Impliceert overigens niet dat er ap de korte termijn geen volkshuisvestelljk ambities
worden gerealiseerd, Investeringen In het verduurzamen van onze woningvoorraad blijven
onverminderd doorgaan evenals de verdere ontwikkeling van onze plannen In de Schilterstraat,
Woningstichting Simpelveld Eaot daarbij op zoek naar eert juiste balans die recht doet aan de vraag
naar levensloopbestendige woningen maar die ook de starters en jonge gezinnen in de gemeente
nieuwe kansen biedt,
Bijdragen aan dansontwikkeling Bocholtz
In het verlengde hiervan omarmen wij de plannen van de gemeente ten aanzien van de Integrale
dorpscintwlkkellng In Bocholtz. Wij voorzien met name In deze kern de komende jaren een behoorlijke
kwalitatieve opgave, Of hierbij ook sprake is van een kwantitatieve lm puls ten behoeve van de sociale

woningvoorraad moet blijken uit het recent ultgcvoerde woningmarktbehoefte onderzoek, Wel is
duidelijk dal Woningstichting Simpelveld deze opgave in haar portefeulllestrategle gaat opnemen en
op oasis daarvan de dialoog met do gemeente gaat voeren om Invulling tc geven aan Ce opgave.
Verdergaande regionale samenwerking
Wij zien in toenemende mate een steeds verdergaande regionale samenwerking. Een samenwerking
die gericht is op een goed afgestemde aanpak van de maatschappelijke, sociaal economische alsmede
volkshuisvestelijke opgaven die Parkstad kent. De woningstichting onderschrijft het belang van deze
samenwerking en blijft onverminderd een actieve bijdrage leveren aan de gezamenlijke ambities.
Groeiende groep kwetsbare huishoudens
Desalniettemin zien wij ook In toenemende mate een bredere maatschappelijke opgave In de
gemeente Simpelveld, Er is namelijk sinds oen aantal jaren sprake van een veranderende instroam,
mede ingegeven door veranderingen op het gebied van wetgeving. Nieuwe bewoners hebben niet
alleen overwegend een laag Inkomen, er spelen in toenemende mate ook andere problemen. Er is
sprake van een groeiende groep kwetsbare huishoudens met een verminderde zelfredzaamheid.
Initiatief tot samenwerking
Wij vinden het belangrijk om met andere partijen de samenwerking te zoeken en invulling te geven
aan deze maatschappelijke opgave, Woningstichting Simpelveld wil hierbij het Initiatief nemen om niet
alleen de fysieke leefomgeving op een positieve manier te beïnvloeden maar ook om de Individuele
huurder weer op de juiste weg te helpen.
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Tot slot
Graat; zouden wij mei u In overleg treden om dit bod te bespreken als input en voorbereiding voor het
proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. Heeft u nog vragen over deze brief dan kunt u
contact opnemen met Marlijn Schollen, bereikbaar op 06-18210994
In afv/achting van uw reactie verblijven wij.
Met vriendelijkeigroet,

de heer B. (Ben) Wouters'--7
directeur-bestuurder a.i., Woningstichting Simpelveld
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Bijlage 4: Bod Wonen Limburg

GEMEENTEKAART

GEMEENTE
SIMPELVELD

WONINGTOEWIJZING

LEEFBAARHEID

Gemiddelde gecorrigeerde
inschrijfduur (2018)........... 0.9jaaf

Uitgave uit Leefbaarheid sfonds
per vhe (2016-2018)

Gemiddeld aantal mutaties per
jaar (2015-2018)............................ 6

I" uw gemeente

Gemiddelde mutatiegraad
(2015-2018).......,........................12*

ENERGIE
PROJECTEN
(WL-breed)

1.868
woningen
verduurzaamd
in 2017-2018
(6 39.952.040)

L L'.L :i

Wonen Limburg breed

2.183

Aantal toegewezen woningen aan
statushouders (20 5 8)....................2

i____i____i____i____i____i____i
O

20

40

44

woningen
gep’and om te
verduurzamen
in 2019-2020
[E 61.625.381)

HUURDERSBELEVING
2018

Afwijking*

Teweden huurders over kwaliteit woning

86*

0

Tevreden huurders over buurt

86*

-3*

Rapportcijfer beleving huurder matevan thuisvoeler.

7,7

-0,2

Rapportcijfer begeving huurde: dienstverlening (WL-breed)

7.7

[WL- breed)

woningen
in 2017

1.400
woningen
in 2018

't.o.v. Remttrfcltfc-Wonen llmbjrg 2019 (bun: KWH)

BETAALBAARHEID
Gemiddelde netto huurprijs
(1-1-2019)..............................E 510
Gemiddelde huurprijs bij
nieuwe verhuringen
(1-1-2019)............................. E 513

b

900

Aantal huurachterstanden
(buurtwinlel Heerlen)
Totale huurachterstand
(buurtwinkel Heerlen)
Aantal ontruimingen (WL-breed)
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2018

1.326

1.52!

E 214.388

E 470.113
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Ét*

wonen limburg

VASTGOED IN BEELD (1-1-2010)
TTPEWONINGEN

Appartementen met lift
Appartementen zonder lift

WL

Accent

Totaal

0

0

0

23

0

23

0

0

0

Eengezinswoningen

20

0

20

Totaal aantal woningen

51

0

51

0

0

0

Eengezinswoningen levensloopbestendig

Onerïg vastgoed

HUURPRIJSKLASSE

■

VOLKSHUISVESTELIJKE
OPGAVE PER REGIO TOT 2030

Goedkoop
< € 424,24
Betaalbaar

ParkstBd Landelijk

€ 424,44 - 6 651,03
Gemeenten

Sociale hogere huur
€451,03-€720.42
■

V rije huur
> €720.42

Huurprïjsklasse
Goedkoop
Betaalbaar

ENERG1ETHDEX

■

A++

■

A+

Beekdaelen,
SimpeNeid,
Voerendaai

D
B

E

BA

O

F

■

B

ES

G

C

B

Onbekend

16%
71*
10*

Sociale hogere huur
Vrije huur

3*

Woningen (aantallen)

WL

Accent

Nieuw te bouwen (permanent)
Nieuw te bouwen (tijdelijk)

0
0
0

0

s

Aan te kopen
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