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Inleiding
Jaarlijks voor 1 juli moeten corporaties (toegelaten instellingen) aan de gemeentes in
hun werkgebied aangeven welke werkzaamheden ze voor het komende jaar voorziet in
de betreffende gemeentes. Wonen Limburg is dit dus ook verplicht voor de gemeente
Venray.

Sinds de invoering van de Woningwet in 2015 sluiten ook de huurders als partner aan bij
het proces, in Venray vertegenwoordigd door Huurdersvereniging Noord-Limburg.
De gemeente Venray, Wonen Limburg en de huurdersvereniging Noord-Limburg hebben
gezamenlijk deze nieuwe prestatieafspraken opgesteld, voor onderwerpen waar we ook
gezamenlijk onze verantwoordelijkheid voor dragen.
Woonvisie
Nadat op 5 april 2016 de Venrayse gemeenteraad de Regionale Structuurvisie NoordLimburg heeft vastgesteld, is daaropvolgend op 16 mei 2017 de nieuwe lokale woonvisie
leidend geworden als volkshuisvestelijk beleid. Wonen Limburg heeft voor haar
activiteitenoverzicht deze woonvisie als basis gebruikt. De corporatie is bij het traject van
de totstandkoming van beide visies ook nauw betrokken geweest.

Looptijd
Prestatieafspraken hebben een jaarlijkse cyclus, waarbij een doorkijk naar volgende
jaren wordt gegeven. Enerzijds om op de snel veranderende woningmarkt in te spelen,
anderzijds om concrete en meetbare afspraken op te stellen voor de onderwerpen
waarvoor dit mogelijk is.
Centrale thema s
Bij elke set prestatieafspraken zien we een aantal thema s steevast terugkomen; thema's
die de corporatie, gemeente en de huurders nauw met elkaar blijven verbinden:
Betaalbaarheid, bereikbaarheid en vastgoedontwikkeling.
Huisvesting van inwoners met bijzondere kenmerken.
Kwaliteit en duurzaamheid.
Leefbaarheid.
In de prestatieafspraken voor 2019 komen deze thema's ook weer terug. Daarvoor is het
als bijlage toegevoegde Activiteitenoverzicht 2019 en verder opgesteld.
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Partijen
Deze prestatieafspraken worden aangegaan en ondertekend door de volgende partijen:
Gemeente Venray, vertegenwoordigd door de heer M.P . van der Putten,
Wethouder Wonen.
- Wonen Limburg, vertegenwoordigd door de heer G. Peeters, bestuurder.

- Huurdersvereniging Noord-Limburg, vertegenwoordigd door de heer J.
Pieters, voorzitter en mevrouw R. Janssen, bestuurslid

Venray, 13 december 2018

Wethouder Wonen

Bestuurder Wonen Limburg

M.P . van der Putten

Huurdersvereniging Noord-Limburg
J. Pieters, voorzitter

Bijlagen
1. Woonvisie Venray 2017: Transformatie van de woningmarkt, d.d. 16 mei 2017
2. Bod Wonen Limburg: activiteitenoverzicht 2019 en verder, d.d. 27 juni 2018
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1.

Betaalbaarheid en bereikbaarheid

Wonen Limburg wil de zelf- en samenredzaamheid van onze bewoners bevorderen. We

willen dat mensen de regie pakken daar waar dat reëel is. En dat kan alleen als mensen
zich thuis voelen in hun woning en zich geen zorgen hoeven te maken over hun
financiën. Wij vinden betaalbaar wonen daarom een belangrijk maatschappelijk thema.
De rol die Wonen Limburg hierin samen met u neemt kan divers zijn. Hieronder een
aantal maatregelen die we in zetten in 2019 en verder:
A. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen
Wonen Limburg
Wonen Limburg vindt het van groot belang dat er voldoende (passende) betaalbare
woningen beschikbaar zijn. Momenteel is 86% van onze voorraad in uw gemeente
betaalbaar (< € 640,14, aftoppingsgrens huurtoeslag 2018). Het aandeel goedkope
huurwoningen is 14% in Venray, waarbij we streven naar een aandeel van 12%. Het

streven is om de wijken zo divers mogelijk te houden/krijgen, met daarin sociale
huurwoningen, duurdere huurwoningen en koopwoningen. Wijken waarin kansrijken en
kansarmen elkaar kunnen vinden en helpen. Daarbij proberen we de jaarlijkse
huurverhoging zo veel mogelijk te beperken; voor 2018 is dat 1,4% (inflatievolgend).
Gemeente Venray
Met de invulling van Schuttersveld met 35 appartementjes geeft het segment "goedkoop
(huur tot max. kwaliteitskorting grens)" een boost voor in elk geval 10 jaar. Bij de
gezamenlijke herontwikkeling van het complex zijn we overeengekomen dat we dit
project gebruiken om op basis van de ervaringen van de verhuur en het verloop in de
eerste periode een inschatting te maken van de concrete behoefte van jeugd/jongeren in
Venray naar goedkope zelfstandige woonruimte.
Afspraak
Gemeente en Wonen Limburg hebben afgesproken om in 2019 vanuit het
experiment Schuttersveld te evalueren en op basis van deze feitelijke informatie
(via onder andere Thuis in Limburg) de vraagzijde (inclusief woonlasten) goed in
kaart te brengen. Dit vormt het vertrekpunt om nadere afspraken te maken.

B. We continueren het twee-hurenbeleid
Wonen Limburg
Het twee-huren beleid wordt door Wonen Limburg gecontinueerd de komende jaren. Op
deze manier kunnen wij gezinnen die dat anders niet zouden kunnen betalen toch een
goed huis bieden. Doordat ze zo maximale keuzevrijheid in het woningaanbod behouden,
bevorderen we de diversiteit in de wijken. Onze investering voor 2019 bedraagt naar
verwachting € 850.000 in ons gehele werkgebied, voor Venray gaat het om € 164.000.
Door het toepassen van dit beleid bevorderen we de diversiteit in de wijken en zorgen we
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voor maximale woningkeuze voor onze huurders. In 2017 is 96% van de vrijgekomen
woningen passend toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag.

Gemeente Venray
De gemeente kan zich prima in dit principe van het twee-huren beleid vinden, omdat het
voorkomt dat groepen huurders met lage inkomens te geclusterd komen te wonen en zo
zorgen voor een (te) eenzijdige samenstelling van een straat of buurt.
Afspraak
Het twee-huren beleid blijft gecontinueerd, als bijdrage aan de betaalbaarheid.

C. Met Wonen Limburg Accent zetten we in op het huisvesten van
middeninkomens
Wonen Limburg
Wonen Limburg wil zich hard maken voor de (lage) middeninkomens. Deze huishoudens
komen namelijk maar beperkt in aanmerking voor een sociale huurwoning en er is voor
hen vaak ook geen mogelijkheid om te kopen. De Woningwet verbiedt het corporaties om
in dit marktsegment te acteren. Met Wonen Limburg Accent, een volledig zelfstandige
juridische dochter, kunnen we ons focussen op bovengenoemde huishoudens. Daarbij
zijn wij afhankelijk van de gemeente om te voorzien in passende en betaalbare locaties.
Gemeente Venray
Het oprichten van Wonen Limburg Accent betekent in de ogen van de gemeente dat er
een nieuwe marktpartij is ontstaan, die ook marktconform te werk zal moeten gaan.
Echter, dat is maar ten dele het geval. Met Wonen Limburg Accent begeeft de corporatie
zich niet in het segment van commerciële markthuur, maar in het segment net
daaronder, tot maximaal ca. € 950,00. Commerciële marktpartijen hanteren een hogere
huur, hogere rendementen en zijn bereid daarvoor hogere grondprijzen te betalen.
Vanuit de Woningwet dient zij echter wel o.a. marktconform te financieren.
Afs raak
Indien Wonen Limburg huurwoningen voor de (lage) middeninkomens wil
realiseren zal zij dit via haar zelfstandige dochter Wonen Limburg Accent moeten
initiëren. Samen gaan gemeente en Wonen Limburg aan de slag om passende
locaties te vinden voor de realisatie van woningen voor de lagere
middeninkomens.

D. We willen voorkomen dat (huur)schulden oplopen
Wonen Limburg
Het signaleren van en helpen bij schulden zien wij als een van onze kerntaken. Het gaat
daarbij niet alleen om huurschulden. We willen personen met betalingsachterstanden in
een zo vroeg mogelijk stadium hulp aanbieden, om uiteindelijk een onwenselijke
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huisuitzetting te voorkomen. Om dit te bereiken is een preventieve aanpak van partijen
in het netwerk rondom de bewoner noodzakelijk. Een aanpak die we door intensieve
samenwerking met onze partners in verschillende gemeenten al succesvol hebben
ingezet.

Gemeente Venray
De eerste partij die een achterstand in huurbetalingen opmerkt is de corporatie. Wij
verwachten van Wonen Limburg dat zij zich inspant om huurachterstanden vroegtijdig
terug te dringen en de signalen ook tijdig met de gemeente deelt. Onlangs is het
convenant Vroeg Eropaf getekend, samen met gemeente Venray, Wonen Limburg en

Synthese.
Afspraak
Gemeente Venray en Wonen Limburg spannen zich in om schulden in een zo
vroeg mogelijk stadium te signaleren en deze signalen ook met elkaar te delen.
In augustus 2018 is het project Vroeg Eropaf gestart, waarbij we eind 2019
samen het convenant zullen evalueren.

E. We blijven budgetcoaches inzetten
Wonen Limburg
Alle huurders met betaalproblemen kunnen op kosten van Wonen Limburg gebruik
maken van een budgetcoach om hun financiële situatie op orde te krijgen. Door
vroegtijdig huurders ondersteuning te bieden bij hun administratie kunnen (grotere)
schulden voorkomen worden. In 2017 zijn deze budgetcoaches ingezet voor
52 huurders in ons werkgebied. Met als resultaat dat door deze huurders in totaal
€ 100.000 aan schulden aan verschillende schuldeisers is afgelost.
Gemeente Venray
U heeft in het gehele werkgebied 52 huurders van dienst kunnen zijn om in totaal
€ 100.000 aan schulden af te lossen. Dat vinden wij een nette prestatie. Wij zijn hierbij
geïnteresseerd in het aantal huurders dat in onze gemeente gebruik heeft kunnen maken
van de budgetcoaches. Wij nemen aan dat hier intensief en naar tevredenheid wordt
samengewerkt met onze schulddienstverleners.

Afspraak
De inzet van budgetcoaches is succesvol gebleken en vroegtijdige ondersteuning
zorgt ervoor dat schuldenlasten beperkt kunnen blijven. Wonen Limburg blijft
budgetcoaches inzetten en blijft daarmee ook nauw samenwerken met de
gemeente door ook met de afdeling schulddienstverlening samen te werken indien
gekeken wordt naar de totale financiële situatie.
Wanneer er sprake is van meer dan alleen huurschulden zullen gemeente en
budgetcoaches samenwerken. Het initiatief hiervoor ligt bij de budgetcoach.
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F. Met energiemaatregelen dragen we bij aan de betaalbaarheid
Wonen Limburg
Van 2017 tot 2020 worden in Limburg bij zo'n 4.000 woningen energiemaatregelen
uitgevoerd. Deze maatregelen worden uitgevoerd zonder daarvoor een huurverhoging te

vragen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: energiedoelstellingen worden
gerealiseerd en er wordt een extra bijdrage geleverd aan de betaalbaarheid.
Gemeente Venray
De gemeente Venray heeft met ca. 5.100 sociale huurwoningen een groot aandeel in
zowel haar eigen woningvoorraad als in het totale woningbezit van Wonen Limburg.
De uitdagingen voor Venray zijn in onze ogen niet gering. Op het gebied van
verduurzaming wordt inmiddels goed samengewerkt en wordt ook al gekeken naar
mogelijkheden om bestaande wijken van het aardgas af te krijgen. De gemeente is aan
zet om warmtevisies op te stellen, zodat Wonen Limburg daar - waar mogelijk rekening mee kan houden.

Afspraak
Wonen Limburg en gemeente Venray blijven nauw samenwerken om de
woningvoorraad te verduurzamen en werken aan de pilot om de bestaande wijk
Noordwest-Venray van het aardgas los te koppelen. De huurdersvereniging zal
hierbij eveneens nauw bij betrokken worden indien nodig.
De gemeente is aan zet om warmtevisies op te stellen, zodat Wonen Limburg
daar - waar mogelijk - rekening mee kan houden.

G. We blijven maatregelen zoeken om de betaalbaarheid te verbeteren
Wonen Limburg
We zien het als onze uitdaging en missie om te blijven zoeken naar manieren waarop we
de betaalbaarheid voor onze huurders kunnen verbeteren. En daarvoor zoeken we ook in
2019 de samenwerking met u als gemeente:
- Met een mogelijke experimentstatus vanuit het ministerie van BZK onderzoeken
we de mogelijkheden om tijdelijke huurkortingen te geven aan huishoudens die op
dit moment te hoge woonlasten hebben.
- We verkennen de inzet van devoorzieningenwijzer.nl, een applicatiedienst met als
doel het voorkomen van huurachterstanden en het verminderen van de druk op
lokale schuldhulpverlening.
Door middel van eigen beheer, waarbij bewoners betaalde diensten zelf uitvoeren
(zoals huismeestertaken, schoonmaken gemeenschappelijke ruimten en
groenonderhoud), verbeteren we de betaalbaarheid voor deze bewoners.
Gemeente Venray
We zijn benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de experimentstatus. Zijn
er mogelijkheden om tijdelijke huurkortingen te verlenen (welk kader zou hier van
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toepassing kunnen zijn)? Wanneer verwacht Wonen Limburg hier meer informatie over
en ligt hier ook een (samenwerkende) rol voor de gemeente?
We zijn er groot voorstander van dat Wonen Limburg de betaalbaarheid voor de huurders
onderzoekt en blijvend probeert te verbeteren. We horen graag over eventuele
succesverhalen in het kader van eigen beheer in andere gemeenten.

Afspraak
Wonen Limburg houdt de gemeente en de huurdersvereniging op de hoogte van
de vorderingen met betrekking tot de experimentstatus en de inzet van
devoorzieningenwijzer.nl.

Waar logisch zoekt de corporatie de samenwerking met de gemeente op om
bovenstaande mogelijkheden verder uit te werken.

2. Wonen, zorg en bijzondere doelgroepen
De laatste decennia is onze samenleving steeds meer aan verandering onderhevig.
Straten en complexen worden steeds meer bewoond door een diversiteit aan

achtergronden, culturen en gewoonten, personen met diverse (psychiatrische)
achtergronden et cetera. Dat is het beeld van vandaag. Wij komen steeds meer mensen
tegen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een woning. Ook bewoners die
reeds bij ons huren krijgen steeds vaker te maken met vraagstukken op het gebied van
gezondheid, armoede, integratie, deelname op de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Wij
vinden dat ook deze mensen zich in hun woning en omgeving prettig moeten voelen. Dat
vraagt ook om een intensieve samenwerking met onze maatschappelijke partners,
ervaringsdeskundigen maar vooral met de bewoner. Wij willen graag met u en alle
netwerkpartners hierover in dialoog en komen tot een concrete aanpak die we in de
prestatieafspraken vastleggen.
Het toewijzen van een woning aan kwetsbare bewoners gaat steeds vaker buiten Thuis
in Limburg om. Zo hebben we in 2017 bijvoorbeeld 10% van onze vrijkomende
woningen toegewezen buiten ons aanbodsysteem. Dit is exclusief de statushouders.
A. Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Wonen Limburg
Wij willen een thuis bieden aan mensen die nu nog verblijven in het beschermd wonen of
de maatschappelijke opvang. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met partners,
waaronder de gemeente, over welke rol iedereen heeft in het faciliteren van de
uitstroom. De gemeente heeft de lead in het maken van die afspraken. Met de start van
MO 2.0 is het van belang de gemaakte afspraken te implementeren en te monitoren. We
zien dat personen ook op onwenselijke en onveilige plaatsen verblijven. Wonen Limburg
voelt zich voor deze groep eveneens verantwoordelijk. Ons doel is dat we binnen onze
mogelijkheden en in samenwerking met onze partners ervoor zorgen dat ook deze
mensen een thuis vinden. We willen graag de ervaringen die we in Weert en Heerlen
opdoen, waar nodig ook in uw gemeente toepassen.
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Gemeente Venray
In het onlangs ondertekende Afsprakenkader Beschermd Wonen/Beschermd Thuis zijn
afspraken opgenomen over de uitstroom van cliënten uit Beschermd Wonen/Beschermd
Thuis-situaties. Wij vragen de corporatie om medewerking te verlenen aan een driepartijen overeenkomst met zorgpartij en cliënt, waarin de corporatie de mogelijkheid
biedt het huurcontract van de woning over te dragen aan de cliënt wanneer gezamenlijk
is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig kan wonen.
Afspraak
Gemeente en Wonen Limburg monitoren de ontwikkelingen met betrekking tot MO
2.0, in het bijzonder het trajecthuis in Venray.
Gemeente Venray en Wonen Limburg hebben zich (naast de centrumgemeente,
de andere gemeenten, corporaties en zorgpartijen) op 8 november aan het
regionale Afsprakenkader Beschermd Wonen/Beschermd Thuis" geconformeerd
en zullen dit kader gebruiken voor de vraagstukken met betrekking tot Beschermd
Wonen/Beschermd Thuis. Het principe Weer Thuis" is gedeeltelijk in het
afsprakenkader geïntegreerd.
Gemeente Venray en Wonen Limburg brengen in 2019 in kaart met welke
zorgpartijen we zaken doen en hoeveel cliënten er in aanmerking komen voor
zelfstandig wonen. Samen bekijken we hoe deze het beste een plek in de wijk
kunnen krijgen. De ervaringen met de transformatie van Schuttersveld als unieke
tussenvoorziening" zullen hier ook nadrukkelijk in worden meegenomen.

B. Kwetsbare bewoners die al bij ons wonen
Wonen Limburg
Het grootste deel van de mensen waar wij mee te maken krijgen, woont al in een woning
van ons. En ook een deel van deze bewoners kan te maken krijgen met vraagstukken op
het gebied van gezondheid, armoede, integratie, deelname op de arbeidsmarkt en/of
onderwijs. Bovendien zien wij vaak een combinatie van diverse problematieken. Deze
kwetsbare bewoners hebben goede begeleiding nodig, zodat zij ondanks hun problemen
ook onderdeel (blijven) zijn van het sociale netwerk in de wijk. In samenwerking met u
en onze maatschappelijke partners zetten wij het professionele netwerk in om deze
bewoners te ondersteunen. En dat op zo'n manier dat bewoners zelf de regie hebben en
dat zij optimaal gebruik maken van hun talenten.
Gemeente Venray
De gemeente heeft, samen met Wonen Limburg en zorgaanbieders een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om schade in en om de corporatiewoning als gevolg van het falen
van een traject Beschermd Thuis te voorkomen. Eventuele kosten die uit de schade
voortkomen, zijn in eerste instantie voor rekening van de cliënt en in tweede instantie
voor de betrokken organisaties. Hiervoor zal een herstelfonds worden opgericht waarin
alle betrokken partijen een bijdrage leveren. Gemeente Venray zorgt voor voldoende
speelruimte en ondersteunende middelen om nieuwe initiatieven te ontplooien t.g.v. de
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gezamenlijke ambitie. Wonen Limburg toont zich bereid om nieuwe initiatieven op het
gebied van passende woonconcepten te ontplooien.

Afspraak
Gemeente Venray biedt voldoende speelruimte en ondersteunende middelen om
nieuwe initiatieven te ontplooien, Wonen Limburg ontplooit nieuwe initiatieven op
het gebied van passende woonconcepten.

C. Statushouders

Wonen Limburg
Afgelopen jaren zijn veel statushouders gehuisvest in woningen van Wonen Limburg, in
2017 zijn hiervoor 15 woningen in Venray ingezet. Ook nu weer doen wij ons uiterste
best om de taakstelling in uw gemeente te realiseren. We hebben geconstateerd dat het
welkom niet altijd "even warm" is. Daarom willen we de duurzame start graag verder
uitwerken in lokale of regionale afspraken.
Gemeente Venray
Het is nog niet duidelijk of de taakstelling van 51 dit jaar gehaald wordt. Na een aantal
extra statushouders in 2017 te hebben kunnen huisvesten, krijgen we dit jaar te weinig
koppelingen vanuit het COA. Een warm welkom van statushouders is voor de gemeente
uiteraard ook van belang. De urgentie van het huisvesten van statushouders is weliswaar
wat naar de achtergrond geschoven, maar het huisvesten en verwelkomen is in onze

ogen niet minder van belang. Vanaf 2020 krijgen de gemeenten weer de regie over de
inburgering, waarbij, indien nodig, ongetwijfeld ook de samenwerking met Wonen
Limburg benodigd zal zijn.
Afspraak
Wonen Limburg en gemeente Venray houden elkaar actief op de hoogte van de
stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van statushouders. Op het
moment dat de toewijzing knelpunten gaat vormen, zullen we samen aan

oplossingen werken. De huidige manier van toewijzen van woningen blijft
ongewijzigd.

D. Arbeidsmigranten
Wonen Limburg
Wonen Limburg wil graag meedenken over concepten hoe we gezamenlijk ook voor
arbeidsmigranten een structureel welkom thuis kunnen realiseren. Wij vragen van u als
gemeente het werven van bedrijvigheid, de verkoop van bedrijventerreinen én de
huisvesting en integratie van arbeidsmigranten in samenhang aan te pakken. Wonen
Limburg houdt zich expliciet niet bezig met kamerverhuur of de verhuur van
onzelfstandige wooneenheden.

w

Gemeente Venray
Het nieuwe beleidskader zal een bredere oriëntatie hebben dan alleen het
huisvestingsvraagstuk. Demografische en economische ontwikkelingen staan meer aan
de voorzijde van de uitdaging van huisvesting. Huisvesting is een voortvloeisel uit deze
ontwikkelingen.
Afspraak
- Gemeente Venray neemt huisvesting van arbeidsmigranten in een breder
perspectief op in nieuw te vormen beleid. Wonen Limburg houdt zich expliciet niet
bezig met kamerverhuur of verhuur van onzelfstandige wooneenheden.

E. Woonwagenbewoners

Wonen Limburg
We willen samen met u en onze huurdersorganisatie de dialoog aan hoe we invulling
kunnen geven aan de bijzondere positie van de woonwagenbewoners, zoals onlangs is
bevestigd door het College voor de Rechten van de Mens. Wellicht kan de nieuwe
handreiking voor het gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid van het
Ministerie van BZ een startpunt vormen voor ons gesprek.

Gemeente Venray
Gemeente Venray hanteert geen uitsterfbeleid met betrekking tot woonwagenbewoners.
In Venray zijn niet heel veel locaties/standplaatsen voorhanden. Na het rapport van de
Nationale Ombudsman en de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens
heeft zich nog geen handvol geïnteresseerden zich in onze gemeente gemeld voor een
standplaats. In andere regiogemeenten is dit wel explicieter aan de orde geweest. In
2019 wordt de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg geactualiseerd. We
hebben afgesproken dit onderwerp in elk geval een plek te geven in de visie. Voor
Venray lijkt die periode geen probleem te vormen, voor zover wij hebben begrepen
verschilt dat echter per regiogemeente. De opgave is regionaal en zal ook regionaal
opgepakt worden.

Afspraak
Wonen Limburg is verantwoordelijk voor het toewijzen van woningen en
standplaatsen. Er melden zich na de uitspraak van het College voor de Rechten
van de Mens incidenteel personen bij de gemeente. De gemeente zal deze
personen netjes doorverwijzen naar Wonen Limburg om in Thuis in Limburg te
worden ingeschreven.

Gemeente Venray hanteert geen uitsterfbeleid en zal de opgave voor het in beeld
brengen van de (regionale) huisvestingsvraag van woonwagenbewoners ook
regionaal oppakken. Dit is in principe voorzien in de herijking van de Regionale
Structuurvisie Wonen Noord-Limburg.
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Leefbaarheid: welkom thuis!

3.

Wij willen dat onze bewoners zich prettig voelen in hun huis en woonomgeving. Daarvoor
is niet alleen een schone, hele en veilige woonomgeving van groot belang, maar ook de

saamhorigheid in een buurt. Daarom zet Wonen Limburg flink in op het verbeteren van
de leefbaarheid in onze wijken. We gebruiken hiervoor objectief vastgestelde
wijkprofielen en de eigen ervaringen die wij hebben in de wijk. Samen met u, bewoners,
de huurdersorganisaties en andere partners werken we aan van een huis een thuis
maken.

A. Van zorgen voor naar "zorgen dat"

Wonen Limburg
De beweging die in 2018 is ingezet om de omslag te maken van zorgen voor naar
zorgen dat", zetten we in 2019 voort. We vertrouwen op de kracht van buurten en

wijken om zelf te bepalen wat er op het gebied van leefbaarheid nodig is. Onze rol
verschuift van initiatiefnemer naar ondersteuner en aanjager. We zetten deze beweging
extra kracht bij door besteding, verdeling en verantwoording van ons
leefbaarheidsbudget op diverse plaatsen over te dragen aan bewoners. Daar gaan we in
2019 nog een stapje verder in. Mensen die in deze beweging moeite hebben om mee te
komen, blijven we in het oog houden en krijgen nét dat beetje extra hulp. Op deze
manier willen we de verbondenheid met de buurt vergroten, dat is voor ons een Welkom

Thuis!
Gemeente Venray
Investeren in leefbaarheid vinden ook wij van groot belang; wij willen dat de bewoners
van onze wijken prettig en veilig moeten kunnen wonen en om die reden gaat de
gemeente Venray de gebiedsagenda opstellen. We starten met een analyse van alle
wijken en dorpen, input hiervoor komt van alle partners, waaronder ook Wonen Limburg.

De wijkprofielen (RIGO) zijn daarbij een goed hulpmiddel. We weten dat iedere wijk of
elk dorp anders is; maatwerk is een pré in de opmaak van de gebiedsagenda. De agenda
maakt inzichtelijk wat er speelt en waar we de komende jaren op in willen zetten. De
gemeente Venray neemt bij het opstellen en uitvoeren van de gebiedsagenda de
coördinerende rol op zich.

Het lijkt ons daarom verstandig en zinvol om gezamenlijk met alle partners de koers te
bepalen en prioriteiten vast te stellen. In de afspraken van 2018 hebben we vastgelegd
dat we gezamenlijk optrekken Die afspraak willen we graag continueren en verstevigen.
Afspraak
De intenties van zowel Wonen Limburg, de bewoners als de gemeente zijn het
leefbaar houden van onze wijken en dorpen; allemaal willen we een zo prettig en
zo veilig mogelijke woonomgeving voor onze huurders/burgers. We blijven hierin
ook samen optrekken en bekijken waar deze samenwerking verbeterd kan
worden. Een gezamenlijke koers en gedeelde prioriteiten zijn daarbij
onontbeerlijk.
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Als Wonen Limburg de RIGO-wijkprofielen vernieuwt zal zij dit in overleg met de
gemeente doen. Er wordt samen bekeken welke informatie bij de gemeente
voorhanden is die de wijkprofielen kunnen verbeteren en die bijvoorbeeld ook
voor dorps- en wijkraden informatief kunnen zijn.
Gemeente Venray wil werken aan een gebiedsagenda, waar Wonen Limburg,
overige partners en inwoners een bijdrage aan leveren. Aandachtspunt hierbij is
hoe dit zich verhoudt tot lopende projecten. De resultaten van de eerste periode
zullen we indien mogelijk verwerken in de prestatieafspraken voor 2020.

B. Verbinden is niet altijd een kwestie van budget
Wonen Limburg
De mate waarin wij onze doelen behalen is minder dan in 2018 afhankelijk van het
gereserveerde leefbaarheidsbudget. Van veel groter belang is de mate waarin we erin
slagen de geschetste beweging aan te jagen en bewoners dat te laten doen waar ze goed
in zijn. De talenten en ervaringen van mensen kunnen in onze ogen goed ingezet worden
om meerwaarde te creëren voor anderen. We zullen gepland en ongepland in de wijken
en buurten aanwezig zijn en komen ook achter de voordeur zonder dat daar directe
aanleiding voor is. Elke stem en elk gesprek levert waardevolle informatie op over
wensen, dromen en zorgen. Samen met partners en bewoners komen we tot innovaties

die niet alleen aansluiten bij het nu, maar juist ook voorsorteren op de vraagstukken van
morgen.

Gemeente Venray
Gemeente en corporatie werken nauw samen op het gebied van leefbaarheid en hebben
daarbij dezelfde belangen. We gaan ervan uit dat de leefbaarheidsinitiatieven die in de
wijken en buurten worden ontplooid, ook gecommuniceerd worden met de
gebiedscoördinatoren van de gemeente en dat er zoveel mogelijk samen in wordt
opgetrokken. Het bedrag per daeb-eenheid blijft nog steeds te verantwoorden aan de Aw
- de gemeente dient een overschrijding van het forfaitair bedrag te accorderen - en daar
dienen we uiteraard rekening mee te (blijven) houden, zeker nu de Aw dit jaar de focus
op deze uitgaven heeft gelegd.
Afspraak
Gemeente en Wonen Limburg blijven elkaar nadrukkelijk opzoeken bij projecten
op het gebied van leefbaarheid en proberen elkaar daarin te versterken om
gezamenlijke opgaven te verwezenlijken. Waar mogelijk wordt de prioritering
verwerkt in de gebiedsagenda.

C. Welkom thuis in uw gemeente
Wonen Limburg
In elke gemeente waar wij bezit hebben, zetten we leefbaarheidsmedewerkers en wijk¬
en complexbeheerders in, stimuleren we eigen beheer van bewoners, jagen we
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coöperatieve vormen en buurtondernemingen aan en zetten we het leefbaarheidsfonds in
waarmee we bewonersinitiatieven ondersteunen. Voor meer informatie en voorbeelden

verwijzen wij u naar de bijgevoegde gemeentekaart en naar
http://maatschaDDeliikekaart.wonenlimburQ.nl.

Gemeente Venray
De maatschappelijke kaart geeft een beeld van gezamenlijke initiatieven op het gebied
van leefbaarheid. Het is voor initiatiefnemers een handige tooi om te kijken of een
soortgelijk plan al in de gemeente loopt en of daar bijvoorbeeld bij aangehaakt zou
kunnen worden.

D. Onze uitgaven aan leefbaarheid

Wonen Limburg
De uitgaven die Wonen Limburg doet aan het verbeteren van de leefbaarheid zijn soms
toe te wijzen aan een specifieke gemeente, omdat het project enkel in deze gemeente
wordt geïmplementeerd. Soms zijn ze ook (nog) niet toe te wijzen aan een gemeente,

omdat we nog niet weten waar we het project gaan implementeren of omdat de
implementatie meerdere gemeenten raakt.

Daarom hebben wij de totale leefbaarheidskosten onderverdeeld in drie categorieën:
Leefbaarheidsprojecten: middelen en projecten die - in samenspraak met
bewoners - ingezet worden in een specifieke gemeente. Wij schatten in dat wij in
2019 in uw gemeente bijna € 242.000 investeren in leefbaarheidsprojecten.
Personeelslasten: voor onder andere de inzet van leefbaarheidsmedewerkers en

wijk- en complexbeheerders. De geschatte personeelslasten ten behoeve van
leefbaarheid in uw gemeente zijn € 612.000 in 2019.
Algemene leefbaarheidsmiddelen: middelen en projecten die we Wonen Limburgbreed inzetten of waarvan de uitgaven afhankelijk zijn van de bewonersvragen of
leefbaarheidsincidenten.
Deze kosten worden op basis van het aantal verhuureenheden aan uw gemeente
toegewezen. Wij schatten in dat wij in uw gemeente in 2019 € 294.000 uitgeven aan
algemene leefbaarheidsmiddelen.
We kunnen nu al aangeven dat het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg
het in de wet genoemde basisbedrag van € 127,39 (prijspeil 2018) per daeb-woning gaat
overstijgen. Voor uw gemeente schatten wij namelijk in dat wij in 2019 op ongeveer
€ 226,- per daeb-woning uitkomen. Omdat u en de huurdersorganisaties de leefbaarheid
van onze wijken net zo belangrijk vinden als wij, gaan wij er vanuit dat u ook in 2019
hiermee weer kunt instemmen.

Gemeente Venray
De ene wijk of buurt is de andere niet. Sommige wijken/buurten in onze gemeente
behoeven meer investeringen in leefbaarheid. In die wijken zijn zowel onze wijkteams als
die van de corporatie actief. Om budgetten en capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten
wordt de gebiedsagenda leidend. De analyse geeft weer welke thema s afzonderlijk
binnen wijken en dorpen belangrijk zijn. Gezamenlijk met alle partners wordt de
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prioritering bepaald, om een zo effectief mogelijke insteek te krijgen. De ervaringen bij
Schuttersveld en de Buurtcirkel zijn qua inzet van de leefbaarheidsmedewerker vanuit
Wonen Limburg zeer positief.
Afspraak
- Gemeente Venray gaat ermee akkoord dat de uitgaven voor leefbaarheid het
wettelijke basisbedrag voor leefbaarheid ad € 127,39 per daeb-woning zullen
overstijgen. Deze uitgaven zullen in nauwe samenwerking met de betrokken
afdeling(en) binnen de corporatie en de gemeente gedaan worden.
- We zien dat zorgpartijen vaker kiezen voor een andere doelgroep (justitiële
cliënten) omdat deze een gunstiger verdienmodel hebben. We zullen er
gezamenlijk voor waken dat en - indien nodig ook samen ingrijpen als zorgpartijen die de kennis en kunde niet hebben om deze doelgroep op te vangen,
dit wel gaan doen.

4. Duurzaamheid en kwaliteit
Duurzaamheid is een breed begrip dat wij tegenwoordig liever toekomstbestendigheid
noemen. Wij zien toekomstbestendigheid zeker niet alleen in relatie tot ons vastgoed.
Maar ook in relatie tot materialen, groen, mobiliteit, energie en dat allemaal in de context
van samen werken, wonen en leven. Wij geloven in een algehele duurzame aanpak.

Onlosmakelijk verbonden met het thema duurzaamheid is de beweging van lineaire
economie naar circulaire economie. Daar waar grondstoffen nu vaak nog gebruikt worden
om producten te maken, te verbruiken en te vernietigen, gaan we steeds meer naar het

behoud van grondstoffen voor hergebruik. Daarbij zien we bijvoorbeeld onze woningen
als grondstoffenbank. Wij vragen u deze beweging te ondersteunen.
Wij willen met onze aanpak de wensen en draagkracht van de bewoners centraal stellen,
gebruik maken en ontlasten van de woonomgeving en onze organisatie slim inzetten. Om
dit te bereiken is een gedragsverandering nodig. Bij onszelf, onze partners en onze
bewoners. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om hier een bijdrage aan te
leveren. Hiertoe zijn we op zoek naar nieuwe coalities, initiatieven en middelen om onze
doelstellingen te bereiken. 'Bewoners vatten we daarbij breed op: het gaat niet alleen
om huurders, maar om alle bewoners van een buurt waarin Wonen Limburg bezit heeft.
A. Onze woningen aardgasvrij en C02-neutraal
Wonen Limburg
Alle woningen en panden in het bezit van Wonen Limburg zijn uiterlijk in 2050 C02neutraal. Onze nieuwbouwprojecten worden vanaf 2017 (waar mogelijk) al aardgasloos
opgeleverd. Ook experimenteren wij in het aardgasloos maken van de bestaande bouw
zodat we in 2030 zoveel mogelijk woningen hebben afgekoppeld. Daarbij hebben we als
einddoel dat de bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden van Wonen Limburg en haar

ketenpartners volledig energie- en grondstoffenneutraal zijn in 2050. In uw gemeente
onderzoekt Wonen Limburg de mogelijkheden om met wijkgerichte energietransitie aan
de slag te gaan in Noordwest-Venray.
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Gemeente Venray
Afgelopen periode zijn de contacten tussen de duurzaamheidsmedewerkers van de
corporatie en de gemeente geïntensiveerd. Samen wordt ook gekeken naar een pilot om

bestaande voorraad van het aardgas af te krijgen. Dit willen we in de toekomst minimaal
continueren en we verwachten van Wonen Limburg dat zij hier ook actief in blijft
deelnemen. Momenteel wordt in de wijk Noord-West gekeken of en hoe we daar
bestaande woningen van het aardgas af kunnen krijgen. Graag verkennen wij met u de
mogelijkheden om de opgaven voor deze buurt (duurzaamheid, betaalbaarheid,
leefbaarheid) in samenhang aan te pakken. Gezien uw forse bezit in onze gemeente
verwachten wij dat het niet enkel bij dit project zal blijven, maar dat dit op grotere
schaal wordt opgepakt.
Afspraak
Wonen Limburg en gemeente Venray trekken nauw op in de pilot voor het
aardgasloos maken van bestaande buurten. Het project in Venray-West is bepaald
voor deze pilot, waarbij we, bij gebleken haalbaarheid, ambiëren deze breder en
groter in Venray uit te kunnen rollen.
Samenwerken met andere stakeholders (o.a. Enexis, maar ook de bewoners) is

daarbij eveneens essentieel. Zowel gemeente Venray als Wonen Limburg zal zich
maximaal inspannen om deze stakeholders bij het project betrokken te houden.

B. Wij voeren op grote schaal energetische verbeteringen uit
Wonen Limburg
In de periode 2017-2020 investeert Wonen Limburg circa € 100 miljoen om 4.000
woningen energetisch te verbeteren naar een minimaal label B. In uw gemeente hebben
we 224 woningen in 2017 verbeterd met een investering van ruim € 5,7 miljoen. Voor
2018 staan 634 woningen met een investering van ruim € 10 miljoen op de planning. In
2019 willen wij 107 woningen in uw gemeente verbeteren naar minimaal label B.
In 2018 lag de nadruk van de energetische verbeteringen vooral in de wijk Brukske. Eind
2017 begon Wonen Limburg aan de laatste sprint van energetische verbeteringen waarbij
ca. 600 woningen in Brukske werden gerenoveerd. Daarmee is Brukske de eerste wijk in
Venray die helemaal energetisch is aangepakt. Eind 2018 zijn we begonnen met het
bezoeken van de eengezinswoningen in Brukske. Er is een team medewerkers

samengesteld dat de komende maanden in de wijk actief is. Er wordt gekeken naar
energetische besparingen, eventuele nog aanwezige 'oude vochtplekken en hoe de
bewoners hun woning na de renovatie het beste kunnen verwarmen en ventileren om

vochtproblemen te voorkomen. Tevens besteden we aandacht aan leefbaarheid en wat
bewoners in de wijk bezighoudt. Ook bekijken we of er andere partijen kunnen worden
aangehaakt, zoals het wijkteam en onze energiecoaches.

Gemeente Venray
Wij zijn blij met de grote investeringen in onze gemeente op het gebied van
duurzaamheid! Venray is daarentegen ook een van de gemeentes waar het bezit van
Wonen Limburg substantieel is en waar in onze ogen een fors aandeel oudere - dus
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energetisch slechtere - woningen staan. Een dergelijke investering is in onze ogen dan
ook logisch. Wonen Limburg geeft aan op koers te liggen voor zowel de uitdaging
gemiddeld energielabel B als de 634 woningen die energetisch verbeterd worden.
Met betrekking tot de schimmelproblematiek verwachten wij dat de woningen in Brukske
met deze ingrepen een sterk verbeterd woonklimaat zullen krijgen zodat deze woningen
een blijvend gezond woonklimaat voor haar bewoners zullen hebben. Wij hebben de
verwachting dat de problemen met schimmelvorming met de toegepaste ingrepen
verleden tijd zijn. We gaan er tevens van uit dat de door Wonen Limburg gedane
toezeggingen richting de actiegroep ook waargemaakt worden.
Afspraak
Wonen Limburg blijft investeren in duurzaamheidsmaatregelen voor haar
huurwoningen. Periodiek volgen Wonen Limburg en gemeente de ontwikkelingen
in de wijken en kijken waar interventies nodig zijn.

C. We willen externe warmtebronnen gebruiken
Wonen Limburg
Wij ontwikkelen een vastgoedstrategie voor ons totale bezit met als einddoel C02neutraliteit in 2050. Eerste prioriteit voor Wonen Limburg daarin is het realiseren van de
kansen die er liggen voor het verwarmen van onze woningen door externe

warmtebronnen. Wonen Limburg is actief bij de ontwikkeling en het onderzoek van deze
warmtekansen en pakt deze in samenwerking met de gemeente graag op.
Gemeente Venray
De gemeente dient in 2021 haar warmteplan, waarin zij aangeeft welke wijken straks
welk alternatief voor aardgas zullen krijgen, gereed te hebben. Gezien het grote bezit
aan (sociale) huurwoningen van Wonen Limburg in onze gemeente vinden wij dat we hier
beide nauw in moeten samenwerken en waar mogelijk efficiënt moeten omgaan met
renovaties en energetische verbeteringen.

Afspraak
Gemeente Venray en Wonen Limburg trekken als partners met elkaar op om de
alternatieven voor aardgas in de diverse wijken met corporatiebezit in kaart te
brengen.

D. Vrijkomende woningen voorzien wij van zonnepanelen
Wonen Limburg
Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte grondgebonden huurwoning van
zonnepanelen. In 2017 kregen zo 750 huizen zonnepanelen. Ook zittende bewoners van
grondgebonden huurwoningen kunnen de plaatsing van zonnepanelen aanvragen.
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Gemeente Venray
Zonnepanelen dragen op relatief eenvoudige wijze bij aan de verduurzaming van het
woningbezit en aan het mogelijk verlagen van de energielasten en het onafhankelijker
zijn van energieleveranciers door de huurders. Wij juichen het gebruik van zonnepanelen
toe. Hoeveel woningen hebben in 2018 zonnepanelen gekregen?
Afspraak:
Alle vrijkomende, geschikte grondgebonden huurwoningen zullen door Wonen
Limburg worden voorzien van zonnepanelen.

E. We koppelen hemelwaterafvoeren af
Wonen Limburg
Wonen Limburg ziet de woonomgeving van haar vastgoed ook als haar
verantwoordelijkheid. In dit kader starten we in 2018 dan ook drie grootschalige
afkoppelpilots van de regenpijp naar de riolering in Meterik, Leveroy en Venray. Verder
wordt onderzocht hoe en of Wonen Limburg het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren
kan implementeren bij de uitvoering van energieprojecten. Dit wordt momenteel
onderzocht bij een energieproject in Helden, dat gepland is voor 2019. Uiteindelijk willen
we op basis van de resultaten hiervan zoveel mogelijk woningen afkoppelen en daarbij
doen we nadrukkelijk een beroep op uw medewerking.
Gemeente Venray
Het afkoppelen van hemelwaterafvoeren zorgt er onder meer voor dat (relatief) schoon
regenwater niet naar de waterzuivering gaat en dat de riolering niet overbelast raakt. In
plaats daarvan wordt het regenwater terug aan de natuur gegeven door bijvoorbeeld
infiltratie. Het waterschap komt voor een deel de woningeigenaren tegemoet met een
afkoppelsubsidie.
Momenteel wordt gewerkt aan het afkoppelen van de flats in Veltum en wordt gekeken
naar een overall plan voor het afkoppelen van grondgebonden woningen.
Afspraak
- Het afkoppelen van hemelwaterafvoeren zorgt er onder meer voor dat (relatief)
schoon regenwater niet naar de waterzuivering gaat. In plaats daarvan wordt het
regenwater terug aan de natuur gegeven door bijvoorbeeld infiltratie. In 2018 zal
Wonen Limburg samen met gemeente Venray de flats in Veltum en de omliggende
openbare verharding afkoppelen. Wonen Limburg zal project-specifieke
voorlichting verzorgen aan de bewoners van de flats. Tevens worden twee

project-infoborden in de openbare ruimte geplaatst nabij de flats.
- Wonen Limburg zal vanaf 2019 voorlichting verzorgen over afkoppelen aan alle
bewoners van panden van de corporatie in de gemeente Venray.

Wonen Limburg en gemeente Venray onderzoeken gezamenlijk hoe de
grondgebonden woningen van de corporatie binnen onze gemeente de komende
jaren allemaal, tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten, afgekoppeld
kunnen worden.
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F. We zetten energiecoaches in
Wonen Limburg
Hiermee helpen we bewoners inzicht te krijgen in het energieverbruik in de woning. Alle
huurders kunnen op kosten van Wonen Limburg gebruik maken van een energiecoach. In
2017 hebben we 119 adviezen uitgegeven in ons werkgebied en dat willen we in 2019
uitbreiden.

Gemeente Venray
Energieverbruik is een van de grotere vaste uitgaven in een huishouden. Elke euro die er
bespaard kan worden is meegenomen. Het inzetten van energiecoaches vinden wij een

goed instrument om huurders inzicht te geven in hun energieverbruik. Is het aantal van
119 in 2018 ook reeds overschreden? Of zal dat aan het eind van het jaar zo zijn? Weet
Wonen Limburg ook of en hoe de adviezen zijn opgevolgd?
Afspraak
De inzet van energiecoaches wordt ook in 2019 gecontinueerd en waar mogelijk
ook uitgebreid.

G. Planmatig, niet-planmatig en mutatieonderhoud
Wonen Limburg
Afgelopen jaar hebben we per woning gemiddeld ongeveer € 1.300 uitgegeven aan
planmatig, niet-planmatig en mutatieonderhoud. Ook in 2019 blijven we investeren in de
kwaliteit van onze woningvoorraad. De eerder genoemde energieprojecten zijn hier een

goed voorbeeld van. Daarnaast zien we dat vanuit wet- en regelgeving steeds meer
gevraagd wordt onder andere op het gebied van asbest- en brandveiligheidsbeleid. Voor
2019 gaan we onze onderhoudsnorm dan ook herijken voor zowel Wonen Limburg als
Wonen Limburg Accent.
In het kader van onze strategische koers gaan we eigen onderhoud door bewoners
introduceren. In welke vorm en op welke schaal dit toegepast kan worden, wordt in 2018
onderzocht.

Op verzoek van gemeente Venray ondersteunt Wonen Limburg mede het initiatief van
Glasweb Venray. Dit betekent dat partijen (Glasweb Venray, Gemeente Venray en Wonen
Limburg) de aankomende periode (2018/2019) de aanleg van glasvezelaansluitingen ook
in woningen van Wonen Limburg in de dorpen van Venray zullen realiseren. Op 29
november is daartoe de samenwerkingsovereenkomst getekend.
Gemeente Venray
Onderhoud aan de woningen, planmatig of ad-hoc, is van belang voor de waardevastheid
van de voorraad, maar even zo van belang voor het woongenot van de huurders. Daarbij

heeft het een rechtstreekse koppeling met leefbaarheid en uitstraling.
Eigen onderhoud zien wij als een mogelijkheid om huren betaalbaar te houden, maar dit
dient uiteraard niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de huurwoning.
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Afspraak
Wonen Limburg deelt de mogelijkheden voor eigen onderhoud door bewoners met
gemeente en huurdersvereniging.

Op verzoe van gemeente Venray zal Wonen Limburg het initiatief van Glasweb
ondersteunen, waarmee de dorpen voorzien worden van glasvezelaansluitingen.

Gemeente Venray ziet een aanknopingspunt met het afkoppelen van
hemelwaterafvoer, wij onderzoeken dit graag samen in de totale context van de
uitdagingen.

5. Vastgoedontwikkelingen
A. Nieuwbouw, transformatie en sloop

Nieuwbouw
Buiten de te ontwikkelen locatie Leunen-Zuid heeft Wonen Limburg geen bouwgrond
meer voorhanden. Voor de realisatie van nieuwe plannen is de corporatie afhankelijk van
de medewerking van de gemeente voor een verwerving passend binnen de financiële
kaders van een verliesgevende verhuur en plancapaciteit. In de prestatieafspraken van
2018 hebben we de ambitie vastgelegd voor het toevoegen van zowel sociale
huurwoningen als woningen met een gematigde huur in de vrije huursector. Die ambitie
is onveranderd. Voorbeelden van goede inbreidinglocaties: Servaashof, De Toverbal,
UWV, parkeerterrein Beukenrode etc.

Transformatie
Wat betreft transformatie onderzoeken we met de gemeente, Dichterbij en mogelijk de
Provincie Limburg de mogelijkheden om de nu nog winkelplint in de Bleek om te zetten
naar (tijdelijke) woningen voor cliënten van Dichterbij met een garantie op een reguliere
woonbestemming in de toekomst.

Sloop
In het kader van herstructurering staan minimaal drie complexen op de nominatie om
gesloopt te worden. De te onderzoeken sloop zou ook de weg vrijmaken voor een

optimalisatie en een kleine toevoeging van een aantal woningen.
Kompaswoningen
In de kleinere kernen is - bij gebleken behoefte - ruimte voor het toevoegen van
tijdelijke Kompaswoningen. Bovendien ondersteunt Wonen Limburg coöperatieve of
andere initiatieven waarbij juist (tijdelijke) transformatie en tijdelijk gebruik van
gemeentelijk vastgoed kansrijk is.
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B. Aankoop en verkoop
Wonen Limburg
Wonen Limburg verkoopt een marginaal gedeelte van haar bezit. In 2017 hebben we 108
woningen in ons totale werkgebied verkocht, waarvan 17 in Venray (0,3% van ons totale
woningbezit in Venray). In 2019 zijn wij voornemens om van onze 26.000 woningen in
totaal 115 woningen bij mutatie te verkopen, verspreid over ons hele werkgebied.
Daarnaast willen we in bet kader van de strategische koers vanuit Wonen Limburg nog
eens circa 10 woningen verkopen aan een wooncoöperatie of soortgelijk initiatief. Bij de
verkoop van woningen letten wij er op dat wijken een gezonde diversiteit behouden.
In kernen waarin Wonen Limburg minder dan 10% van de woningen in bezit heeft
worden in 2019 geen woningen verkocht.
Gemeente Venray
De aantallen huurwoningen in de dorpen zijn frequent onderdeel van gesprek, daarom
willen wij graag dat in de dorpen geen huurwoningen meer verkocht worden als het bezit
van Wonen Limburg minder dan 10% van het totaal aantal woningen bedraagt. Tegelijk
vragen we de corporatie om, samen met ons als gemeente, in de dorpen na te gaan of

tijdelijke Kompaswoningen mogelijk een oplossing kunnen bieden aan het oplossen van
de vraag naar woningen die zij aangeven.
In de afspraken voor 2018 hebben we vastgelegd dat locaties gezocht wordt voor 70
sociale huurwoningen. Tot nu heeft de gemeente bij enkele locaties proberen te
bemiddelen met de daar ontwikkelende marktpartijen, maar hebben deze, buiten locatie
De Kemp, helaas nog niet tot een succesvolle casus geleid. Ook komend jaar willen we
uiteraard mee blijven denken en werken aan geschikte locaties voor sociale
huurwoningen. Het zal voorkomen dat geschikte grondposities niet in eigendom van de
gemeente zijn.

Bij sloop van complexen met woningen in het goedkope segment zien we dat
terugbouwen ervan niet mogelijk is. Omdat dit direct van invloed is op de bestaande
goedkope huurvoorraad, willen we dat Wonen Limburg haar goedkope voorraad aanvult
in bestaande complexen. Anders gezegd: sloop van goedkope huurwoningen willen we
minimaal gecompenseerd zien in andere complexen.
Afspraak
In kernen van de gemeente Venray waar het bezit van Wonen Limburg minder
dan 10% van het totaal aantal woningen bedraagt, zullen in 2019 geen woningen
worden verkocht.

Mocht een corporatiewoning na 6 maanden nog niet verkocht zijn, of als er nog
geen concrete gegadigden zijn, dan wordt de te koop staande woning terug in de
verhuur genomen.

Wonen Limburg is terughoudend met de verkoop van woningen in de gemeente
Venray.

Bij sloop van huurwoningen in het goedkope segment compenseert Wonen
Limburg minimaal het aantal gesloopte woningen in een ander complex of in
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andere complexen. Wonen Limburg streeft naar minimaal 12% goedkope
huurvoorraad.

De ambitie in de prestatieafspraken 2018 om 70 sociale huurwoningen toe te
voegen in onze gemeente blijft onverminderd van kracht, ondanks dat we zien dat
het vinden en ontwikkelen van locaties moeizaam verloopt. Gemeente en Wonen

Limburg blijven zich inspannen om mogelijk geschikte locaties te vinden.
Alle nieuwbouw zal door Wonen Limburg levensloopbestendig (behoudens
woningen speciaal voor bepaalde doelgroepen), Nul-op-de-meter en aardgasloos
worden uitgevoerd.

In 2019 ligt er een door gemeente en corporatie goedgekeurd plan voor de locatie
De Kemp (Kruitweg 12) voor de realisatie van een woonhofje.

C. Samen Wonen

Wonen Limburg
Een 500-tal huurders heeft aangegeven zelf actief aan de slag te willen om de woning en
woonomgeving van de toekomst vorm te geven. Deze initiatieven variëren van de

realisatie van nieuwe woonvormen waarbij mensen zelf invulling geven aan hun
woonomgeving tot initiatieven waarbij wijkbewoners meer willen gaan samenwerken en
zorgen voor elkaar. Onder de noemer'Samen Wonen willen wij samen met u en onze

huurdersorganisaties deze initiatieven aanjagen, stimuleren en daar waar nodig bijstaan
met kennis of financiële ondersteuning.
Gemeente Venray
In het kader van het meer bouwen naar behoefte hebben we voor nieuwbouw in onze
woonvisie reeds aangegeven dat we bijvoorbeeld coöperatief bouwen van woningen
graag faciliteren. Wij hoor graag welke ontwikkelingen er reeds gaande zijn en of al
bekend is in welke richting er vanuit reacties van de huurders tot nu toe gedacht wordt.
Door bewoners nauwer te betrekken bij hun woning en woonomgeving krijgt de
inclusieve samenleving als het goed is ook steeds meer vorm. Het bouwproject op de
locatie van de voormalige basisschool De Kemp is een voorbeeld van Samen Wonen. Wij
trekken momenteel de voorzichtige conclusie dat een dergelijk traject zorgt voor een
vertraging in de ontwikkeling.
Afspraak
Gemeente Venray en Wonen Limburg zijn allebei ontvankelijk om coöperatieve
bouwprojecten te ondersteunen en/of faciliteren, ook in kleine kernen.
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