Wonen en wijken
Maastricht 2020
Prestatieafspraken
20 november 2019

Inleiding
De gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen in Maastricht maken
al enige jaren prestatieafspraken. Voor 2020 zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt op

vijf thema s:
1. betaalbaarheid;
2. wonen en zorg;

3. woonruimteverdeling;

4. veiligheid en leefbaarheid;
5. vastgoed, studentenhuisvesting, tijdelijkheid en duurzaamheid.
Bij al deze thema’s staat de Maastrichtse inwoner centraal. Iedereen moet zich thuis
kunnen voelen in de buurt, wijk en stad. Dat lukt alleen als gemeente, corporaties en
bewoners daar samen aan werken. En als iedereen binnen de eigen mogelijkheden en

verantwoordelijkheden de juiste dingen doet voor de juiste doelgroep in de juiste wijk.
En als bewoners daarbij ondersteuning nodig hebben, zetten de gemeente en de
corporaties zich daarvoor in.

Basis van de prestatieafspraken
Uitgangspunt voor de afspraken in Wonen en Wijken 2020 zijn de Woonvisie Maastricht
die is vastgesteld door de gemeenteraad in 2018, de biedingen van de woningcorporaties
en de gesprekken tussen de corporaties, gemeente en huurdersbelangenverenigingen
die daarop volgden. Daarnaast zijn nog niet afgeronde of doorlopende afspraken uit het
verleden meegenomen in de nieuwe prestatieafspraken. Feitelijk evolueren de afspraken
richting een dynamisch proces, waarin voortdurend de balans gezocht wordt tussen (ook
eerder voorgenomen) ambities en realiteit van uitvoering.
De gemaakte afspraken worden uitgevoerd door verschillende themawerkgroepen.
De themawerkgroepen bestaan uit medewerkers van de drie corporaties en de
gemeente. Ze worden daarbij ondersteund door de ervaringsdeskundigen vanuit de
huurdersbelangenverenigingen.
Permanent wordt in de werkgroepen de voortgang gemonitord. Tenminste eenmaal
per jaar vindt formele (bestuurlijke) evaluatie plaats op basis waarvan ambities en
resultaatperspectieven verantwoord bijgesteld kunnen worden. Dit past in het voornemen
van de samenwerkingspartners om tot meerjarenafspraken te komen, waarbij de
scheidslijn tussen jaarschijven minder relevant wordt.

Afspraken over het proces en de samenwerking
1. De gemeente werkt samen met de corporaties en huurdersorganisaties om daar waar
de belangen overeenstemmen gezamenlijk op te trekken richting het Rijk, de Provincie
en de regiogemeenten. Te denken valt aan het zoveel mogelijk terugdringen van de
verhuurdersheffing.
2. De gemeente verkrijgt eind 2019 nieuwe prognoses aangaande de woonvraag en het
woonaanbod in Maastricht, ten einde een nieuwe woonprogrammering op te stellen
in 2020. De corporaties zijn reeds betrokken bij het opstellen van de prognoses.
Bij het herijken van de woonprogrammering worden zowel de corporaties als de
huurdersorganisaties betrokken. De uitkomsten hiervan zullen worden betrokken bij de
afspraken voor 2021 en verder.
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3. Vanwege de nieuwe prognoses worden er ook in 2020 prestatieafspraken gemaakt.
Naar verwachting zullen deze afspraken voor meerdere jaren gelden.
4. De gemeente zorgt via de mogelijkheid van een principeverzoek of een quickscan
ervoor dat er integrale afstemming plaatsvindt tussen de diverse gemeentelijke
afdelingen enerzijds en de corporaties anderzijds ten behoeve van het realiseren van
vastgoedprojecten. Mocht dit proces niet naar tevredenheid verlopen dan wordt er op
casusniveau gezamenlijk gezocht naar oplossingen.
5. De buurtprofielen die de woningcorporaties hebben laten opstellen worden vanwege
hun integrale karakter gedeeld in de algemene ambtelijke werkgroep. Vanuit het
algemene ambtelijke overleg worden acties volgend uit deze buurtprofielen opgepakt
in zowel de werkgroepen Wonen en Zorg (waaronder Housing), Woonruimteverdeling

en Veiligheid en Leefbaarheid.
Relatie met landelijke kaders
De prestatieafspraken staan niet op zichzelf, maar worden ook ingekaderd door landelijk
beleid. In de Kamerbrief Prioriteiten volkshuisvesting" van juni 2015 zijn vier prioriteiten
benoemd voor de periode 2016 tot en met 2019. De relatie tussen deze prioriteiten en de
thema s in de prestatieafspraken is in de onderstaande tabel te zien:
Prioriteiten volkshuisvesting 2016-2019
Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

Thema s Prestatieafspraken 2020
Maastricht
Betaalbaarheid
Woonruimteverdeling

Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoning-

Vastgoed, studentenhuisvesting,

voorraad conform de afspraken in het Nationaal Ene gie-

tijdelijkheid en duurzaamheid.

akkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector
Huisvesten van urgente doelgroepen

Wonen en Zorg
Woonruimteverdeling

Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting
i.v.m. langer zelfstandig wonen
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Wonen en Zorg

©

BETAALBAARHEID

1. 80% van de DAEB huurwoningen wordt door de corporaties verhuurd op of onder de
tweede aftoppingsgrens (€651,03 per maand).
2. De verhouding doelgroep huurtoeslag tegenover het aantal sociale huurwoningen
<€651,03 is op basis van de huidige prognose (ABF research, 2016) en de voornemens
van de corporaties niet 100% in 2020. Als de nieuwe prognoses (STEG rapportages
aangevuld met Wijkvisies) in het eerste kwartaal van 2020 laten zien dat deze
verhouding lager blijft dan 100%, dan gaan de corporaties naar vermogen acties
ondernemen als er sprake is van een langdurige structurele onderschrijding van de
overeengekomen minimale grenswaarde. Gedacht wordt dan aan het uitstellen van
sloop, het nieuw bouwen van woningen en het stopzetten van woningverkoop. Deze
acties hebben als doel de neerwaartse trend in het aantal sociale huurwoningen tegen
te gaan en het verschil tussen vraag en aanbod bij sociale huurwoningen in te lopen.
Hierbij draagt de gemeente zorgt voor passende ondersteuning. Te denken valt aan
sociale grondprijzen en het hernieuwen van de herstructureringsafspraken (zie hiervoor
ook hoofdstuk 5). Dit is een meerjarige afspraak die ook een relatie heeft met afspraak
5 van het thema betaalbaarheid.
3. Er wordt door de co poraties gebruik gemaakt van de woonlastencalculator.
4. Bij Servatius, Woonpunt, en Maasvallei worden de huurprijsverhogingen na het
bereiken van de streefhuren inflatievolgend. Voor het bereiken van deze streefhuren
kunnen de huren binnen de wettelijke kaders (inflatie +1%) maximaal worden verhoogd.
5. In 2020 zal door de gemeente, corporaties en de huurdersbelangenverenigingen via
de gegevens van Thuis in Limburg in beeld worden gebracht hoe de slaagkansen voor
de doelgroepen van beleid eventueel een rol kunnen spelen in het beoordelen of er een
balans is tussen vraag en aanbod van sociale huurwoningen (definities en uitwerking
afstemmen in samenwerking met de werkgroep woonruimteverdeling).
6. Wonen Limburg is gestart met een proef met de inzet van de voorzieningenwijzer
(een werkwijzen om bewoners geld te laten besparen op voorzieningen).
Servatius, Maasvallei, Woonpunt en de gemeente gaan medio 2020 afwegen of
de voorzieningenwijzer van toegevoegde waarde is op basis van de ervaring van
Wonen Limburg, een presentatie van de voorzieningenwijzer en in overleg met de
huurdersbelangenverenigingen.
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Gemeente
Maastricht

• Servatius, Maasvallei en Wonen Limburg nemen deel aan het vervolg van de pi-

lot databank vroeg signalering (huur)schulden die is opgezet door de gemeen¬
te ter voorkoming van uithuiszettingen.

Servatius

• Binnen de werkgroep Betaalbaarheid worden de samenwerkingsafspraken
rond schuldhulpverlening geactualiseerd. Huurbetaling rechtstreeks vanuit de
WWB-uitkering door de gemeente is één van de te bespreken onderdelen.
• Servatius zet alle opbrengsten van de inkomensafhankelijke huurverhoging in
voor het verder verduurzamen van de woningvoorraad.

• Servatius richt zich primair op DAEB woningen (voor de doelgroep met een
inkomen tot €35.035); en ziet beleidsmatig ruimte om niet-DAEB woningen
(voor de doelgroep tot €42.436) toe te voegen voor de doelgroep die zorg en/
of begeleiding nodig heeft.
• Servatius wil op basis van de uitkomsten van het woononderzoek de mogelijk¬

Woonpunt

heden bekijken voor middenhuur.
• Woonpunt wil waa nodig en gewenst investeren in middeldure huur in wijken
waar zij reeds veel bezit hebben.

• Woonpunt houdt de mogelijkheid open te houden om gebruik te maken
van de 1% extra huurverhoging boven inflatie (zie ook afspraak 5) en van de
inkomensafhankelijke huurverhoging. Temeer omdat er nog nieuwe regelgeving
op stapel staat. In samenspraak met de huurdersvereniging Woonbelang wil
Woonpunt voor 31 december 2019 nadere afsp aken maken over de hoogte en

de besteding van de feitelijke extra huuropbrengsten. Betaalbaarheid van het
wonen staat daarbij centraal.
• Woonpunt richt zich primair op de huisvesting van sociale huurwoningen.

Woonpunt wil om de differentiatie van het woningaanbod in wijken waar
Woonpunt veel bezit heeft te bevorderen, in deze wijken ook investeren in
middeldure huur.

Maasvallei

• Maasvallei zet alle opbrengsten van de inkomensafhankelijke huurverhoging in
voor veiligheid in de woningen en complexen. Het bedrag hiervoor is ca 25.000
euro.

• Maasvallei wil op basis van de uitkomsten van het woononderzoek

de mogelijkheden bekijken voor middenhuur, maar enkel wannee
deze onde steunend zijn aan hun kernactiviteiten of in het kader van
wijkdifferentiatie.
Wonen Limburg * Wonen Limburg Accent wil in midden-huur investeren.
(inclusief Accent) * Wonen Limburg continueert het tweehuren beleid in de gemeente Maastricht.
• Wonen Limburg laat de huurprijzen gemiddeld maximaal met de inflatie stijgen.
Daarnaast heeft Wonen Limburg de intentie om huurbevriezing op jaarlijks
verzoek van de huurder mogelijk te maken, indien de huurde een huur heeft

die relatief hoog is in relatie tot zijn of haar inkomen.
• Wonen Limburg zet budgetcoaches in.

Huurwoningen corporaties in Maastricht in 2020*
Goedkoop (<€424,44)
Betaalbaar laag (€424,44 - €607,46)
Betaalbaar hoog (€607,46 - €651,03)

[ | Middelduur (€651,03 - €720,42)
Vrije huur (>€720,42)

Aantallen en
bedragen zijn op
basis van de concept
meerjarenbegroting
2020-2024, en onder
voorbehoud van
goedkeuring van
Management Team en
Raad van Toezicht.
Bron: Corporaties
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WONEN EN ZORG
1. De corporaties en gemeente zetten zich in voor passende huisvesting en/of door¬
stroommogelijkheden te realiseren voor jeugdige statushouders en zwerfjongeren.
2. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties bespreken minimaal 2x per jaar de er¬
varingen van de corporaties met de ingekochte zorg voor begeleiding van mensen met
een psychische/psychiatrische beperking, zodat de concrete praktijkervaringen van de
corporaties meegenomen kunnen worden in de kwartaalgesprekken van de gemeente
met de zorgorganisaties. Hiertoe worden nadere afspraken gemaakt over de wederzijd¬
se verantwoordelijkheden aangaande de aanpak van zorgmissende en zo gmijdende
huurders, zowel qua interventies als qua financiering.

Ouderenhuisvesting:
1. Er wordt in 2020, op verzoek van de bestuurders van de corporaties en zorgorgani¬
saties tijdens het BOWW van 20 juni 2019, door de zorgorganisaties, corporaties en
gemeente een gezamenlijke visie opgesteld met betrekking tot 'levensloopbestendige
wijken/zorg en wonen in de wijk'. Deze visie is vertrekpunt voor de in 2020 op te stel¬
len convenant tussen deze partijen waarin de rollen, taken en verantwoordelijkheden
van de samenwerkingspartners worden vastgelegd. Dit convenant kan leiden tot de
aanpassing van de Wmo-verordening.
2. De resultaten vanuit de diverse voorbereidende onderzoeken in 2018 en 2019 in het ka¬
der van het vraagstuk woningaanpassing/verhuisindicatie, waaronder het motievenonderzoek non-gebruik verhuisindicaties, worden verwerkt in het convenant. Op basis van
deze onderzoeken maakt de gemeente afspraken over wat zij rond het thema woningaanpassing/verhuisindicatie gaan doen: meer sturen op woningaanpassing, meer
sturen op actief verhuizen, wordt er gekozen voor een mengvorm of wordt er voor een
alternatief gekozen?
3. In 2020 zetten de corporaties hun reeds gemaakte afspraken met betrekking tot het
ophogen van het aantal zorggeschikte woningen voort. Op basis van een bestuurlijk
vast te stellen minimumniveau voor nultredencomplexen (= appartementencomplexen
met een lift, rollatorgeschikt) brengen we in kaart welke complexen makkelijk aanpas¬
baar zijn, welke minder makkelijk en welke niet. Tevens bepalen we op basis van de
monitor 'wonen en zorg voor ouderen' van LAB18 1 een prioritering. Op basis hiervan
stellen de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties een meerjarig plan op om
voor de komende 10 jaar af te spreken hoe we bepaald minimumniveau voor de gese¬
lecteerde complexen, inclusief kostenverdeling, realiseren.
4. In 2020 onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om naast de bestaande regeling
binnen de Wmo om individuele voorzieningen ten behoeve van woningaanpassingen
te subsidiëren binnen de Wmo ook een regeling op te stellen voor het subsidiëren van
collectieve woningaanpassingen.
5. Op basis van de gezamenlijke visie 'levensloopbestendige wijken/zorg en wonen voor
ouderen in de wijk' worden de afspraken met betrekking tot de woningtoewijzing van
mensen met een Wmo-indicatie versimpeld en herzien door de gemeente. In deze nieu¬
we regels krijgen de mantelzorgers positie; vertegenwoordigers van cliënten (huurdersbelangenverenigingen, MEE, Samen Onbeperkt) worden betrokken bij de herziening.
6. Corporaties en gemeente onderzoeken de mogelijkheden voor toekomstige woonvor¬
men (zoals bijvoorbeeld Cohousing) en brengen dit in kaart. 2

/ De monitor voor Wonen en zorg voor ouderen' is ingekocht bij een extern onderzoeksbureau, LAB 18

2 Deze prestatieafspraak is opgenomen conform het advies van de "Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht

(ASM)"
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De Pilot 'Langer Thuis in Maastricht' is in 2017 uitgevoerd. Dit waren informatieve bij¬
eenkomsten over onder andere woningaanpassingen, gezondheid, dementie, veiligheid.
Daarnaast konden mensen hun woning laten checken op levensloopbestendigheid. In
2018 en 2019 is verkend hoe een uitrol van deze pilot gerealiseerd zou kunnen worden.
In 2020 vindt dit plaats binnen de context van het reguliere Sociaal Beleid, onder andere
via communicatie gericht op senioren en Steunpunt Mantelzorg. De informatie zal zowel
op papier als digitaal beschikbaar komen. Daarnaast zal gestart worden met het ophalen
van de vraag in buurten, zodat informatie indien gevraagd ook collectief in bijeenkomsten
gedeeld kan worden en mensen er met elkaar over in gesprek kunnen gaan.
Voor het onderdeel Aanbod aan personen met ernstige beperkingen die specifiek behoef¬
te hebben aan een Fokus-woning' zijn voor 2020 geen nieuwe afspraken nodig. In 2018
en 2019 zijn gemaakte afspraken uitgevoerd. Zo is op basis van gesprekken met Stichting
Fokus geconcludeerd dat er voldoende Fokus-woningen beschikbaar zijn en is met Samen

Onbeperkt afgesproken in gesprek te blijven over dit thema en actie te ondernemen bij
eventuele knelpunten. Verder zit Samen Onbeperkt sinds eind 2018 aan tafel van de amb¬
telijke werkgroep Wonen en Zorg voor Ouderen.

Huisvesting van uitstromers uit de maatschappelijke opvang, geestelijke
gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten
1. Vanaf 1 januari 2020 vindt de doorstart van Housing plaats. Deze doorstart vindt plaats
op basis van een concreet voorstel, dat wordt vastgesteld in de Regiegroep Housing
(gemeente Maastricht, bestuurders Kredietbank Limburg, Corporaties Woonpunt,
Servatius en Maasvallei, de huurde sbelangenve enigingen én Zorgorganisaties Xonar,
Leger des Heils, Radar, Levanto en Koraalgroep). Wonen Limburg is het proces gestart
om ook bij deze doorstart aan te sluiten. Een relatie wordt gelegd met de buurtprofielen (zie ook Inleiding - afspraak 5).
2. De (geactualiseerde) samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van maximaal drie
jaar wordt vastgesteld in 2020 in overleg met alle betrokken partijen. In de samenwer¬
kingsovereenkomst worden hernieuwde afspraken over de uitvoering en toepassing
van Housing opgenomen. De inzichten vanuit de pilot zijn hierin verwerkt. Gedurende
de periode van maximaal 3 jaar, waarvoor de samenwerkingsovereenkomst geldt, vindt
de transformatie naar een structureel concept plaats, met als doel deze te laten landen
in de algehele opgave om het wonen en de zorg voor de kwetsbare burgers in de stad
goed te organiseren .
Vermeld dient te worden dat er momenteel door de gemeente gewerkt wordt aan een
totaal nieuwe visie met betrekking tot de ondersteuning en huisvesting van onze meest
kwetsbare burgers om te komen tot een hernieuwde aanpak. Onderdeel van deze
nieuwe aanpak is het verkrijgen van een goed beeld van de (toekomstige) omvang van
de doelgroep en hun zorg- en woonbehoefte en de aanpak voor een zachte landing in
de wijk, waaronder het creëren van draagvlak onder bewoners. Deze aanpak wordt ook

gekoppeld aan de integrale gezamenlijke afspraken in het kader van de buurtprofielen
(zie ook Inleiding - afspraak 5).
Housing wordt in 2020 doorontwikkeld als werkmethodiek voor de uitstroom van doel¬
groepen met complexe problematiek; dit zijn uitstromers vanuit organisaties voor de
maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten.
Voor plaatsing van andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders, worden in
2020 buiten de context van Housing aparte afspraken met corporaties gemaakt.

8

De landelijke '24-uursbereikbaarheid borgen we in de Aanpak rond Personen met Ver¬
ward Gedrag. Hierbij is met name aandacht voor de opvolging nadat er gebeld wordt met
een 24- uurs nummer, maar ook bewustwording door middel van vaardigheidstraining

(Mental Health First Aid). We maken de koppeling met Veilig Thuis, de invoering van de
Wet verplichte GGZ (1 januari 2020) én het initiatief vanuit het Ministerie van Volksge¬
zondheid, Welzijn en Sport om landelijk een 24-uurs telefoonnummer voor Personen met
Verward Gedrag in te stellen. In 2019 zijn vanuit de gemeente (Sociaal Domein) op zowel
ambtelijk als bestuurlijk niveau gesprekken gestart met corporaties en de huurdersbelangenverenigingen over dit thema.

Huisvesting zeer moeilijk plaatsbaren
1. Voor de huisvesting van de zeer moeilijk plaatsbare burgers realiseert de gemeente
samen met de corporaties vanuit de in januari 2019 vastgestelde toetsingskaders (collegememo Huisvesting Zeer Moeilijk Plaatsbaren') huisvesting voor twee doelgroepen.

i Doelgroep 1 betreft personen(gezinnen) die tijdelijk op een andere plek in de stad
moeten wonen als gevolg van overlast die zij veroorzaken voor de omgeving vanuit
intimiderend of crimineel gedrag.
ii Doelgroep 2 betreft personen die niet in een reguliere woning kunnen wonen en als
'last resort een plek moeten krijgen waar ze voor de omgeving niet tot overlast zijn
en waar ze zichzelf kunnen zijn. Dit zal in de meeste gevallen ook het eindstation
zijn. Dit zijn vaak personen die al een lang zorgtraject als gevolg van bijvoorbeeld
verslaving achter de rug hebben.
Het gaat niet alleen om de realisatie van de fysieke omgeving, maar ook om het orga¬
niseren van begeleiding en toezicht van de locaties. Het streven is om eind 2020 3 (1
voor gezinnen) locaties gerealiseerd hebben. Per locatie is dan een maatwerktraject
opgestart dat voldoet aan zowel de ruimtelijke als financiële en organisatorische com¬
ponenten.

Verdeling corporatiebezit in 2019

Verdeling corporatiebezit in 2024

naar zorggeschiktheid*

naar zorggeschiktheid*

1* (wandelstok toegankelijk)
2** (rollator toegankelijk)
| 4**** i-oistoei toegankelijk)

Zorggeschiktheid per corporatie in Maastricht in 2020*
Servatius Woonpunt Maasvallei
209
2942
706
1* (wandelstok toegankelijk)
424
846
2** (rollator toegankelijk)
561
821
477
4**** (rolstoel toegankelijk)
645
Totaal

4148

1951

1532

Wonen Limburg

Totaal

0
73
108
181

3857
1904
2051
7812

'Aantallen en bedragen zijn op basis van de concept meerjarenbegroting 2020-2024, en onder voorbehoud van
goedkeuring van Management Team en Raad van Toezicht.
Bron: Corporaties
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WOONRUIMTEVERDELING
1. Reguliere woonruimteverdeling vindt plaats via Thuis in Limburg.
2. Voor de corporaties geldt dat jaarlijks het Jaarplan woonruimteverdeling 2020 als
bijlage aan de prestatieafspraken wordt toegevoegd. In dit jaarplan wordt een onder¬
verdeling gemaakt tussen regulier aanbod van woningen en bemiddeling voor speciale
doelgroepen zoals Housing, urgenten en statushouders.
3. Het jaarplan Woonruimteverdeling 2020 wordt twee maal per jaar besproken in het

BOWW.
4. Voor de corporaties geldt dat zij inspanningen blijven doen om de slaagkansen van
jongeren onder 23 jaar te verhogen zoals het afspreken van minimum percentages bij

loting en het mogelijke gebruik van campuscontracten of tijdelijke huurkortingen indien
dit wettelijk mogelijk wordt.
5. Voor de corporaties geldt dat zij vanaf 1 januari 2020 meedoen aan de doorstart van
Housing vanuit de pilot 'Housing" en ook aan het daaraan verbonden gemeentelijke on¬
derzoek naar Nieuwe Woonvormen voor kwetsbare doelgroepen. De gemeente spant
zich in om een aantal randvoorwaarden (w.o. een 24 uurs meldpunt en sturing geven
op de een loketgedachte) te realiseren. Dit conform de wensen van de huurdersverenigingen van de drie corporaties. Vanuit de werkgroepen Woonruimteverdeling, Housing

en Veiligheid en Leefbaarheid wordt hier ook een relatie gelegd met de buurtprofielen
(zie ook Inleiding - afspraak 5).

Gemeente * De gemeente spant zich via de in 2018 uitgezette uitvraag tijdelijke woonMaastricht ruimten in om een bijdrage te leveren in de huisvesting van bijzondere
doelgroepen. De gemeente zal daarnaast beleid voor tijdelijke woonruimten
opnemen in de nieuwe woonprogrammering 2021-2025.

1200

Beschikbaarheid*

1000
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800
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400

Aanbodmodel

200

'Uit het jaarplan woningbegroting 2019. vastgesteld.
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Bron: Corporaties
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VEILIGHEID & LEEFBAARHEID
1. De gemeente, politie, zorg- en welzijnspartners investeren in het schoon, heel en veilig
houden van de omgeving in samenwerking met de corporaties.
2. De corporaties nemen deel aan het overleg tussen het Veiligheidshuis en de Veilige
Buurten Teams.

3. De corporaties en de gemeente continueren de samenwerking met Stichting Buurtbe¬
middeling Maastricht tot in ieder geval 2023.
4. De corporaties, de gemeente en de huurdersbelangenverenigingen stemmen in het

kader van de werkgroep Veiligheid en Leefbaarheid periodiek (minimaal 2x per jaar
of zoveel meer als nodig) af over overlast en onveiligheid in de buurten en in en nabij
woningen en wooncomplexen van de corporaties. De vanuit deze afstemming benoem¬
de aandachtspunten worden gezamenlijk van een resultaatgerichte aanpak en acties
voorzien .

5. In het eerste halfjaar van 2020 stellen de corporaties buurtprofielen op die zij voor¬
leggen aan het ambtelijke overleg Wonen en Wijken. Gezamenlijk, tussen de huurders¬
belangenverenigingen, corporaties en gemeente, wordt besproken welke acties er
door de verschillende werkgroepen zouden moeten worden opgepakt, waarbij naar
verwachting ook de werkgroepen Wonen en Zorg en Woonruimteverdeling een rol
hebben.
6. Het overlastbeleid van corporaties wordt/is gestoeld op "actief partnership met de
huurders (zij-aan-zij staan met de huurders), op "actieve mediation (bemiddeling)”, op
grotere zichtbaarheid /aanwezigheid in de buurten", op "daadkrachtiger optreden bij
excessen" en "minder bureaucratische (dossiervormende) afhandelingen”.
7. Onveiligheid in buurten/wijken (mede door criminaliteit) wordt actief bestreden. Het

bestrijden van onveiligheid in een buurt/wijk of complex woningen is een primaire taak
van de overheid (gemeente en politie als het gaat om openbare orde en veiligheid,
waarbij ook zichtbaarheid/aanwezigheid in de buurten van belang is) en de corporaties
(als het gaat om overlast in de woonsfeer).
8. Gemeente en de corporaties zullen burgers/huurders stimuleren om hierbij ook een
eigen (gepaste) taak te nemen (actief burgerschap). Beseft wordt dat niet iedereen
een dergelijke taak op zich wil, kan of durft te nemen. Innovatieve invullingen van zo n
integrale aanpak samen met huurders/burgers moet worden geïnventariseerd. Actieve
huurders dienen te worden gecoacht. De gemeente en de corporaties spannen zich in
om best-practices in Nederland met betrekking tot deze privaat-publieke samenwer¬
kingen/aanpak te inventariseren en waar wenselijk toe te passen in Maastricht.
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Gemeente
Maastricht

• De gemeente stemt ermee in dat de woningcorporaties naar verwachting

het genoemde basisbedrag van €127,39 (prijspeil 2018) pe daeb-woning
aan leefbaarheidsuitgaven gaan overschrijden. De corporaties dienen dan

wel gemotiveerd hun uitgaven voor leefbaarheid te specificeren voor 2020
(zie ook onderstaande corporatie-specifieke afspraken).

Se vatius

• Servatius pakt, bijvoorbeeld met de hulp van klusteams de woonomgeving
met bewoners aan wanneer er een vastgoedproject plaatsvindt.
• Servatius onderzoekt hoe ze haar communicatie richting haar
huurders verder kan optimaliseren m.b.t. veiligheid en in het bijzonder

brandveiligheid.
• Naar verwachting (op basis van de concept meerjarenbegroting) zal het
bedrag van € 127,39 aan leefbaarheidsuitgaven per DAEB woning niet
overschreden worden, (daarnaast geldt de bovenstaande afspraak, dat als

dit wel het geval is, wij dit zullen motiveren)
• Servatius zet bewonerskrachtteams in om samen met medewerkers en
andere samenwerkingspartners vanuit het principe schoon, heel en veilig

Woonpunt

het dagelijkse beheer te voeren ten behoeve van leefbaarheid en veiligheid
in de wijken waar zij bezit heeft.
• De inzet van Woonpunt op het gebied van Leefbaarheid bedraag in 2020
naar verwachting € 199 per per daeb-woning. Concreet gaat het daarbij
om:
• De directe en indirecte kosten voor de inzet van gebiedsregisseurs en

(senior) buurt coördinatoren en sociaal maatschappelijke ondersteuning:
• Bijdragen in regionale en gemeentelijke projecten op het gebied van
leefbaarheid, wonen met zorg, betaalbaarheid;
• Bijdragen gericht op huurdersparticipatie, ondersteuning
huurdersinitiatieven en doe een wens' fonds.
• Maasvallei onderzoekt de mogelijkheden van bewonersteams.
Maasvallei
Wonen Limburg • Voor Maastricht schat Wonen Limburg in dat het basisbedrag van €

(in clusie f Accent)

127,39 (prijspeil 2018) pe daeb-woning aan leefbaarheidsuitgaven gaat
overschrijden en € 314 per daeb-woning gaat bedragen. Dat bedrag is als
volgt opgebouwd:
• Leefbaarheidsprojecten: middelen die op initiatief van en in samenspraak
met bewoners ingezet worden. En middelen die we Wonen Limburgbreed voor leefbaarheidsprojecten inzetten. Deze kosten worden
op basis van het aantal vhe per gemeente toegerekend. Wonen

Limburg schat in dat zij in 2020 in Maastricht € 22.500 investeren in
leefbaarheidsprojecten.
• Personeelslasten: voor onder andere de inzet van
leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en complexbeheerders. Deze kosten
worden op basis van het aantal vhe per gemeente toegerekend. De

geschatte personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in Maastricht
zijn € 34.000 in 2020.
• Onze wijk- en complexbeheerde s komen gepland en ongepland achter de
voordeur.
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VASTGOED, STUDENTENHUISVESTING,
TIJDELIJKHEID EN DUURZAAMHEID
5.1 Vastgoed
1. Woonpunt, Ser atius en Maasvallei informeren de huurdersbelangenverenigingen en
gemeente proactief over de inhoud en vervolgacties die voortvloeien uit de gezamenlijk
opgestelde Wijkvisies. Wonen Limburg wil hier graag bij aanhaken, in de wijken waar zij
bezit heeft.
2. Wonen Limburg Accent verkent en onderzoekt op diverse locaties in Maastricht de mo¬
gelijkheid tot toevoeging van woningen voor het middensegment, waaronder een verken¬
ning van Samen Wonen (seniorenrepubliek), tijdelijke huisvesting voor woonurgenten en
een woon zorg concept voor senioren.
3. Wonen Limbu g wil de mogelijkheden voor het ontwikkelen van de locatie aan de Burge¬
meester Cortenstraat in 2020 verder onderzoeken. Mogelijk dat hier kansen liggen voor
het Samen Wonen initiatief van de Seniorenrepubliek en huisvesting voor woonurgenten.
4. De gemeente heeft ten aanzien van een flora en fauna ontheffing voor de gehele stad de
eerste stappen genomen door het reserveren van budget voor een grootschalige analyse
in 2020/2021. Verwachting is dat voor deze analyse niet alleen cofinanciering van de wo¬
ningcorporaties zonder ontheffing, maar ook cofinanciering van de Provincie noodzakelijk
is. Of en wanneer een ontheffing voor de gehele stad wordt gerealiseerd is mede afhanke¬
lijk van de medewerking van de Provincie Limburg en de corporaties.
5. De gemeente stelt de geactualiseerde Nota Grondprijzen 2013 naar verwachting begin
2020 vast en neemt hierin ook een passage op over goedkope (sociale) woningbouw.
Daarnaast wordt er in 2020 gestart met het actualiseren van het Grond en Vastgoedbe-

leid waarbij ook aandacht zal zijn voor de grondprijzen bij het uitruilen van gronden bij
herstructurering, maar ook voor de grondprijzen voor sociale woningbouw.
6. De gemeente stelt een vervolg op voor de package-deal / herstructureringsafspraken
voor de periode 2021-2025.
7. De gemeente en de corporaties werken zoveel als mogelijk volgens de principes van de
omgevingsvisie die door de raad eind 2019 worden vastgesteld.

8. Op 12 juli 2018 heeft minister Ollongren aan de gemeenten het Beleidskader gemeentelijk
woonwagen- en standplaatsenbeleid aangeboden, met daarin opgenomen de visie van
het Rijk op het standplaatsenbeleid. De kern van deze visie betreft het tegengaan van
discriminatie, het beschermen en waarborgen van de culturele rechten van Roma, Sinti en
woonwagenbewoners en het bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid. Om invulling te
geven aan de visie van het Rijk is een eerste stap voor de gemeenten een inventarisatie
uit te voeren naar de behoefte aan standplaatsen per gemeente (regionale behoeftepei¬
ling). In Limburg wordt deze inventarisatie door de gemeenten gezamenlijk opgepakt met
ondersteuning van de provincie Limburg. Companen voert het onderzoek uit.
De gemeente Maastricht voert een consolidatiebeleid met betrekking tot woonwagen- en
standplaatsbeleid: handhaving van de bestaande voorraad woonwagens en standplaat¬
sen.

Op basis van de in 2019 vast te stellen regionale behoeftepeiling wordt door de gemeente,
de Maastrichtse woningcorporaties en de beheerorganisatie PIM Zuid, in overleg met de
doelgroep bezien of er reden is het bestaande consolidatiebeleid aan te scherpen en/of
aan te vullen.
Een mogelijke aanscherping/aanvulling kan leiden tot opname in de Stedelijke woonprogrammering 2021-2026 waardoor die aangepaste programmering ook de basis vormt
voor de biedingen van de woningcorporaties en prestatieafspraken 2021 en verder.
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Energielabel A of beter
Energielabel B
Energielabel C
Energielabel D
Energielabel E
Energielabel F
Energielabel G
Energielabel onbekend

Energielabels per corpo atie in Maastricht in 2024*
Servatius

Energielabel A of beter
Energielabel B
Energielabel C
Energielabel D
Energielabel E
Energielabel F
Energielabel G
Energielabel onbekend
Totaal

3.686
1.028
2.531
1.093

603
419
244
24
9628

Woonpunt Maasvallei Wonen Limburg Totaal

13691 1109
925i 526
2085. 1016
1650t 428
1320' 333
410
116
235
22
88
195
8082
3745

6164
113
68

181

2592
5700
3171
2256
945
501
307
21636

Bron: Cor oraties

Vastgoedontwikkelingen 2020-2024*
Servatius Woonpunt Maasvallei Wonen Limburg Totaal
Nieuwbouw
527
0
169
48
744

Sloop
Verkoop
Aankoop
Renovaties (woningen)

331
17
10
1129

0
40 'L
0
574

104

25l
0
273

0
0
0
0

435
82
10
1976

Bron: Corporaties
Aantallen en bedragen zijn op basis van de conce t meerjarenbegroting 2020-2024, en onder voorbehoud van
goedkeuring van Management Team en Raad van Toezicht.
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5.2 Studentenhuisvesting
1. Servatius en Maasvallei hebben het studentenkeurmerk "Prettig Wonen" ingevoerd.
Alle studentencomplexen van beide corporaties worden gekeurd en eventuele nieuwe
complexen zullen vanaf de start van exploitatie het keurmerk voeren. Servatius gaat op
basis van de nieuwe business case voor het Keurmerk heroverwegen of zij het Keur¬
merk verder gaat uitrollen over de studentencomplexen. Maasvallei beziet eveneens
op basis van de businesscase of zij hun deelname aan het keurmerk zullen continueren.
Woonpunt geeft aan dat zij niet zullen participeren in het Keurmerk.
2. Maasvallei en Servatius onderzoeken de mogelijkheid om enkele studentencomplexen
(door transformatie bestaande gebouwen of nieuwbouw) toe te voegen aan hun por¬
tefeuille. Hierbij gaat het bij Maasvallei om eenheden voor 1 persoonshuishoudens die
flexibel ingezet kunnen worden. Woonpunt heeft geen uitbreiding van studenteneenhe¬
den voorzien maar wil wel het aantal reeds bestaande studentenwoningen in Maastricht
in 2020 op peil houden en kijkt ook naar het herontwikkelen van bestaande gebou¬
wen om eenheden te realiseren voor de huisvesting van 1 persoonshuishoudens. Deze
eenheden kunnen flexibel ingezet worden voor verschillende doelgroepen (waaronder
studenten).
3. De gemeente en de woningcorporaties werken samen met de Universiteit Maastricht
om de herontwikkeling van de locatie Randwyck vorm te geven. Servatius wil hier een
voorbehoud maken: Servatius heeft het voornemen om te investeren in studentenhuis¬
vesting in Randwyck onder voorbehoud van de uitkomsten van een (interne) analyse.
4. De gemeente voert het beleid ten aanzien van studentenhuisvesting om de focus te
leggen op grootschalige en betaalbare studentenhuisvesting. Het is de verwachting dat
dit beleid in de nieuwe woonprogrammering onverkort wordt overgenomen.
5. De gemeente trekt gezamenlijk met de corporaties op om Provinciaal en regionaal de
mogelijkheden te verkennen om het gemengd huisvesten van verschillende doelgroe¬
pen (Magie Mix van bijvoorbeeld studenten en andere doelgroepen) en het toevoegen
van sociale huurwoningen te vereenvoudigen.

5.3 Tijdelijke woningen
1. Servatius voert een haalbaarheidsonderzoek uit om op haar bestaande grondposities
tijdelijke woningbouw te realiseren.
2. Wonen Limburg heeft de mogelijkheid om tijdelijke woningen, de zogenaamde Kom¬
paswoningen, toe te voegen.
3. Maasvallei onderzoekt de mogelijkheid om tijdelijke woningen van andere initiatiefne¬
mers en investeerders te beheren.
4. De gemeente zal tijdelijke woningen als categorie opnemen in de nieuwe woningbouwprogrammering die wordt opgesteld in 2020. In de tussentijd kunnen de corporaties,
doordat zij hebben gereageerd op de uitvraag tijdelijke woningen, (aangepaste) plan¬
nen voor tijdelijke woonvormen aanmelden bij de gemeente.
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5.4 Duurzaamheid
1. De gemeente levert in 2020 een concept warmtevisie op. De warmtevisie samen et
de verduurzamingsplannen van de corporaties vormen de basis voor een klimaatneutrale woningvoorraad.
2. De gemeente levert in 2021 de definitieve warmtevisie op, dit in afstemming met de
corporaties.

3. Wonen Limburg zet energiecoaches in om bewoners bewust te maken van de impact
die de huurder zelf heeft op het energiegebruik. De gemeente en corporaties onder¬
zoeken in 2020 de mogelijkheid voor de inzet van energiecoaches voor huurders. Voor
vragen over verduurzamingsmaatregelen aan de schil kunnen huurders altijd terecht bij
de woningcorporatie. In de meeste gevallen wordt de schil complexmatig aangepakt.
4. Maasvallei voorziet op huurdersinitiatief of op eigen initiatief een deel van haar bezit
van PV panelen daar waar het gaat om grondgebonden woningen. Servatius voorziet
haar woningbezit bij verduurzamingsprojecten van PV panelen.
5. De corporaties gebruiken de mogelijkheid om huren te verhogen conform het sociaal
akkoord voor investering in verduurzaming met als resultaat gelijkblijvende of lagere
woonlasten door besparing energiekosten. De totale woonlasten van de huurder blijven

hierbij gelijk of dalen zelfs.
6. De gemeente en corporaties trekken gezamenlijk op richting het Rijk en de Provincie
als het gaat om het realiseren van aanvullende financiering om CO2 neutraliteit in 2050
mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld bij de Kraamkamers.
7. Bij verduurzamingsprojecten maken corporaties maximaal gebruik van de Regeling
Vermindering Verhuurdersheffing. Hierdoor kan sneller een hogere C02-reductie be¬
haald worden.
8. De corporaties dragen naar vermogen bij aan de verduurzamingsopgaven. Dit houdt

een gemiddeld energielabel B in Maastricht in: reeds bereikt (Wonen Limburg), 2021
(Maasvallei), 2026 (Servatius) en 2028 (Woonpunt). Daarnaast werken we samen toe
naar een CO2 neutraal Maastricht in 2050, waarbij ook externe financiering noodzakelijk
zal zijn.
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