Prestatieafspraken
Peel en Maas

2019
Overwegende dat:
• Op 12 december 2017 prestatieafspraken voor het jaar 2018 zijn overeengekomen tussen Wonen
Limburg , Antares, Huurdersvereniging Noord-Limburg, de huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel
en de gemeente Peel en Maas. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2018 met dien verstande dat deze automatisch doorloopt tot er sprake is van
een nieuwe overeenkomst;
• Op 9 mei 2017 de Waardenoriëntatie en kaderstelling Sociaal Domein en Vitale gemeenschappen is
vastgesteld. Op 19 december 2017 de 'Waardenoriëntatie en kaderstelling Ruimte en Economie’ door
de gemeenteraad is vastgesteld (verder: kaderstelling). De kaderstellingen worden nader uitgewerkt
op het thema wonen.
• Er naar gestreefd wordt in 2019 een nadere uitwerking van het thema wonen beschikbaar te hebben,
waarin we vastleggen aan welke zaken we met bovengenoemde partijen willen samenwerken;
• Partijen op grond daarvan zijn overeengekomen in 2019 verder uitvoering te geven aan de 5
speerpunten die partijen in de prestatieafspraken 2018 hebben benoemd. Het maken van
prestatieafspraken over deze punten past binnen de kaderstelling. Tevens zijn deze speerpunten nog
steeds voldoende actueel. Op basis van de nadere uitwerking van de kaderstelling op het thema
wonen wordt bezien of de afspraken herijkt moeten worden.
• In deze prestatieafspraken in voldoende mate wordt tegemoetgekomen aan de door de Minister
gestelde prioriteiten in prestatieafspraken zoals betaalbaarheid, huisvesting bijzondere doelgroepen,
aanpak wonen met zorg, aanpak bestaande woningvoorraad en leefbaarheid woonomgeving en de
nieuwbouw;
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Voor 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan de afspraken zoals deze zijn vastgesteld op 12
december 2017 waarvan een totaaloverzicht met stand van zaken is opgenomen in het bij dit besluit
behorende bijlage I (concretisering prestatieafspraken 2019); Het activiteitenoverzicht van Wonen
Limburg zoals omschreven in het bod d.d. 27 juni 2018, dat als bijlage II bij deze afspraken is gevoegd
en het activiteitenoverzicht van Antares, zoals omschreven in het bod van 29 juni 2018 dat als bijlage III
bij deze afspraken is gevoegd, is hiervoor de basis.
Voor 2019 zullen partijen nader inhoud en vorm geven aan de navolgende speerpunten:
• Speerpunt 1: beschermd wonen en beschermd thuis
De verwachting is dat een groot deel van de zorgvragers, die nu 24-uurs zorg hebben vanaf 2021
met minder zorg geholpen kan worden en gehuisvest moet (gaan) worden binnen de reguliere
woningvoorraad, al dan niet met (beperkte) zorgondersteuning. Dit betekent een extra
huisvestingsopgave voor partijen.
Partijen maken nadere afspraken hoe we deze doelgroep kunnen en moeten bedienen en welke rol
partijen kunnen spelen in de opvang en begeleiding daarvan, mede in relatie tot de omgeving. Deze
afspraken worden geregeld gemonitord en zo nodig bijgesteld. De concrete acties die verbonden
worden aan dit speerpunt zijn opgenomen in bijlage I.

• Speerpunt 2: woningbouwprogrammering
De gemeente heeft er voor gekozen om het woonbeleid ast te leggen in de kaderstelling Ruimte en
Economie. Deze is op 19 december 2017 door de raad vastgesteld. Aangezien deze kaderstelling
een redelijk abstract niveau heeft worden deze kaders nader uitgewerkt. Genoemde kaderstelling en
nadere uitwerking vormen vervolgens de basis voor een door ons college vast te stellen

uitvoeringsplan wonen. In 2019 zullen partijen nadrukkelijk worden betrokken bij de opstelling van
genoemde nadere uit erking en het uitvoeringsplan wonen. Mits deze documenten tijdig bestuurlijk
worden vastgesteld vormen deze de basis voor de bieding van de corporaties voor 2020 en de op te
stellen prestatieafspraken 2020 met een doorkijk naar de 4 daarop volgende jaren.
• S eerpunt 3: bewustwording huurder en eigen woningbezitter
De toekomstige woningbehoefte als gevolg van de demografische ontwikkelingen kan niet alleen
worden opgevangen in de nieuwbouw (5% van de woningvoorraad). Deze zal met name moeten
worden opgevangen in de bestaande woningvoorraad (95%van de woningvoorraad). Dat geldt voor
zowel de huurwoningen als de eigen woningbezitters. Partijen zetten zich in om het corporatiebezit,
waar nodig, meer in overeenstemming te brengen met de toekomstige behoefte. Ook arrangementen
anders dan vastgoed kunnen bijdragen aan het langer thuis wonen etc. Tegelijkertijd maken partijen
afspraken hoe verbindingen kunnen worden gelegd met de eigen woningbezitter en op welke wijze
bewustwording ten opzichte van de eigen woningbezitter kan worden vergroot om de leefbaarheid en
vitaliteit van de kernen in stand te houden en te vergroten.
• Speerpunt 4: leegstand en transformatie
Binnen de gemeente worden we in diverse kernen geconfronteerd met leegstand en vragen vanuit de
eigenaren en/of gemeenschappen om herinvulling en transformatie van panden. In het kader van de
leefbaarheid en vitaliteit van kernen is het van belang om deze panden te herbestemmen. Dit kan met
het juiste aantal woningen, van de juiste kwaliteit op de juiste locatie om vraag en aanbod in balans te
brengen. Daarnaast moet er ook gedacht worden aan andersoortige invullingen zoals parkeren,
vergroening (kwaliteitsverbetering) en klimaatadaptatie. Partijen zullen in voorkomende gevallen in
samenwerking nagaan wat partijen en eventuele overige belanghebbenden in deze voor elkaar
kunnen betekenen om te komen tot een goede herinvulling in het belang van de leefbaarheid en
vitaliteit van de kernen (bijvoorbeeld dmv coöperatieve samenwerking). Hiermee wordt ook
tegemoetgekomen aan de op 14 november 2017 door de gemeenteraad aangenomen motie
betreffende aanpak verpaupering, waarin het college wordt opgeroepen om acties te ondernemen om
verpaupering a.g.v. leegstaande panden te verminderen dan wel tegen te gaan.
• Speerpunt 5: verduurzaming woningvoorraad
Duurzaamheid staat zowel bij de gemeente als de corporaties hoog in het vaandel. Uit het
activiteitenoverzicht blijkt dat de corporaties daarin willen investeren teneinde de doelstelling in het
Aedes-convenant te halen en op de langere termijn toe te werken aan een C02 neutrale
woonomgeving. Partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om de doelstellingen te halen.
Naast genoemde speerpunten komen partijen nog het volgende overeen
• Partijen spannen zich in om de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties
opgelegde taakstelling aan de gemeente tav huisvesting van statushouders te voldoen. Om aan de
taakstelling te kunnen blijven voldoen stemmen partijen er mee in dat statushouders hun
voorrangspositie behouden. De brief waarin deze taakstelling voor de eerste helft van 2019 is

vastgelegd is als bijlage IV bijgevoegd. Ook spannen partijen zich in tbv passende en op de behoefte
afgestemde huisvesting voor bijzondere doelgroepen waaronder woonwagenbewoners (de behoefte
van deze groep wordt door de gemeente in regionaal verband in beeld gebracht). Daarnaast zullen
partijen nagaan welke rol zij kunnen vervullen voor de integratie van deze doelgroepen en
nieuwkomers waaronder arbeidsmigranten en hebben partijen aandacht voor passende huisvesting
van deze groepen.

• Indien de corporaties het in de wet genoemde basisbedrag voor leefbaarheidsuitgaven van € 126,25
per Daeb-woning overstijgen stemmen de gemeente en huurdersorganisaties hiermee in. Wonen
Limburg heeft aangegeven dat de werkelijk kosten in 2019 uitkomen op ca. € 227,- per Daeb-woning.
Dit bedrag komt tot stand door:
Een bedrag van € 140.000,- voor leefbaarheidssprojecten;
Een bedrag van € 346.000,-- voor de personeelslasten ten behoeve van de leefbaarheid;
> Ruim € 166.000,- voor algemene leefbaarheidsmiddelen. Deze uitgaven zijn afhankelijk van
de bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten. Toerekening vindt plaats aan de hand van
het aantal verhuureenheden in onze gemeente.

• De WMO afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en de corporaties maken integraal deel uit
van de prestatieafspraken 2019 en zijn als bijlage V bijgevoegd.
• Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
met dien verstande dat deze automatisch doorloopt tot er sprake is van een nieuwe overeenkomst;

Aldus getekend en overeengekomen
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concretisering prestatieafspraken 2019
speerpunt 1: beschermd wonen en beschermd thuis
In 2019 hebben we inzicht in de mensen die ebruik maken van het product beschermd

1.1

Communicatie

Monitoring

wonen (BW). Waar deze mensen nu verblijven, wat de effecten van de nieuwe
Hoe?

1 inventariseren huidige doelgroep en zorgaanbieders

2

inventariseren behoeften van de doelgroep, gemeente, zorgaanbieders en corporaties

gemeente: Sjoerd van de Laar
WL: Inge Nabbe Antares:

wordt opgepakt door Venlo en zorgaanbieders. Venlo heeft een centrale rol: daar zijn de cijfers over in- en

Maurice Simons

en Maas, verspreid over 4 geselecteerde zorgaanbieders), er zijn gesprekken gevoerd met alle BW aanbieders in
Peel en Maas.

gemeente: Sjoerd van de Laar

de centrumgemeente Venlo heeft hier nu nog een regierol in. Regionaal wordt Peel en Maas bijgepraat.

uitstroom bekend. Lokaal hebben we in beeld waar mensen met een BW-incicatie verblijven (42 plekken in Peel

WL: Inge Nabbe Antares:
Maurice Simons

3

4

opstellen van een lokaal afwegingskader voor nieuwe zorginitiatieven

monitorin ontwikkelingen en afpsraken MOV 2.0

gemeente: Sjoerd van de Laar
WL: Inge abbe Antares:

bezig met het opstellen van een lokaal afwegingskader. Doel: geeft hand atten voor een inhoudelijke

Maurice Simons

beoordeling wanneer wel/niet wordt meegewerkt aan nieuwe zorginitiatieven. Een eerste aanzet voor dit lokale
kader is gereed.

gemeente: Sjoerd van de Laar

in beeld brengen de toegang en doorstroom MOV 2.0 -> opgepakt door Venlo als centrumgemeente.

WL: Inge Nabbe Antares:
Maurice Simons

Rol Huurdersverenigingen

Uitgangspunt:

de huurdersbelangenverenigingen (hbv's) hebben een signalerende rol. Het is belangrijk dat de hbv's bij klachten
van medehuurders het 'juiste verhaal' ertellen. Indien nodig eventuele klachten doorgeven aan de
verantwoordelijke partijen

Centrumgemeente Venlo heeft een centrale rol
In 2019 werken we met partijen in de GG2 samen om een kanteling in de GGZ op gang te Com unicatie
brengen. Deze kanteling is gericht op meer en be er samenwerking met he t netwerk van

1.2

Monitoring

de zorgvrager en de le lijns zorg
Hoe?

1

In het platform GGZ worden concrete actiepunten rond dit thema uitgewerkt met alle

gemeente: Sjoerd van de Laar

betrokken netwerkpartners

Dit platform komt 1/kwartaal samen, structureel aandachtspunt is BW. Goede initiatieven op het GGZ gebied
worden et ketenpartners besproken, bv training mhfa (le hulp bij psychiatrische problemen) wordt uitgerold
onder professionals in het werkveld en in de wijk. In het gemeenschapshuis Kepel kunnen mensen met een GGZ
achtergrond elkaar ontvangen en hulp krijgen van het FACT team

2
3

dit loopt, er is een goed lopend lokaal zorgnetwerk

er wordt geïnvesteerd in een sluitend zorgnetwerk
de samenwerking bij het plan van aanpak verwarde personen wordt verbeterd

emeente: Sjoerd an de Laar
WL: Erline Janssen
Antares: Maurice Simons
Hbv's: Frits Frenken en Riek
Janssen

er is een regionaal plan voor de behandeling van verwarde personen. Hiervoor is een regionale projectleider
aangetrokken. Dit regionale kader biedt input voor een lokaal plan. Dit lokale plan wordt opgepakt samen met
oa corporaties en hbv's. Aandachtpunt: hoe worden de overlegmomenten/het bijpraten met de hbv's ingericht?

Door samenwerking met de GGZ ontstaat er een beter netwerk rondom de hulpvrager
waardoor er eerder geschakeld wordt bij op- en afschalen van zorg (waaronder inzet

Uitgangspunt:

FACT)

1

Communicatie

In 2019 is er lokaal een plan an aanpak om de decentralisatie van de gelden voor

1.3

Monitoring

beschermd wonen in 2021 voor te bereiden en er zorg voor te dragen dat zorg ook na

2021 voldoende gewaarbor d blijft
Hoe?

1

er is maandelijks overleg met centrumgemeente Venlo

gemeente: Sjoerd van de Laar

2

er is een regionaal afsprakenkader van beschermd wonen naar beschermd thuis

ge eente: Sjoerd van de Laar
WL: Inge Nabbe Antares:

woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders. Het afsprakenkader is vastgesteld op 8-11-2018. Daarna

Maurice Simons

afspraken monitoren

opgesteld, sa en et de zorgpartijen, gemeente en corporaties. Het stre en is om de
doel roepen die onder het afsprakenkader allen (nu van BW naar BT) uit te breiden

er ligt een projectplan voor in het PHO voor het sociaal domein waarin wordt voorgesteld een regionale
projectleider BW voor 2019 aan te stellen. De de entralisatie is uitgesteld tot 2021
Het regionale afsprakenkader rondom uitstroom van BW naar BT is in concept gereed en is besproken met

naar alle bijzondere doel roepen mbt zorg. De afspraken uit dit afsprakenkader worden
gemonitord.

3

Het regionale afsprakenkader wordt op regionaal niveau aangevuld met operationele

gemeente: Sjoerd van de Laar

werkafspraken. Op lokaal niveau worden de operationele afspraken geïmplementeerd.

WL: Inge Nabbe Antares:

Er is een concept visie opgesteld hoe BW vor te geven vanaf 2021 in Peel en Maas. Deze moet nogmaals
bekeken worden omdat het regionale afsprakenkader herzien is. Intern is er een werkgroep BW waarin de

Om ekeerd is het belangrijk dat lokale input gedeeld wordt naa rde regionale

Maurice Simons

ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet gevolgd worden en afgestemd binnen het sociale domein.

overlegmomenten. n
Op lokaal ni eau worden de prognoses uitstroom anuit BW gemonitord en etoetst aan gemeente: Sjoerd van de Laar
WL: Inge Nabbe Antares:
de biedingen van de woningcorporaties.
Maurice Simons

Aandachtspunt: hoe wordt lokale input vanuit de hbv's gedeeld naar de regionale overlegmomenten?
Centrumgemeente Venlo zor t voor een overzicht van vraag (vanuit de zorg) en aanbod (vanuit de
wonin corporaties). Het streven is om per 1-1-2019 een matchingsysteem om vraa en aanbod met elkaar af te
stemmen operationeel te hebben. Aandachtspunt: op lokaal niveau de aangeleverde cijfers blijven monitoren.

4
De kwaliteit van leven van de burger met een hulpvraag staat voorop

Uitgangspunt:

1

Decentralisatie is uitgesteld tot 2021

1.4
Hoe?

1

Monitoring

Bewustwording gemeenschap, erantwoordelijkheid

Communicatie

we voeren esprekken met inwoners o er de aatschappelijke opgave rond dit thema,

gemeente: Sjoerd van de Laar
WL: Inge Nabbe Antares:

Via de dorpsoverleggen, de werkplaats gemeenschapsontwikkelin en ander gremia wordt dit thema op de
maatschappelijke agenda gezet en wordt er aandacht gevraagd voor de doelgroep BW. Aandachtpunt: hoe

Maurice Sio ons Hbv's:

worden de overlegmomenten/het bijpraten met de hbv's ingericht?

aanvullend op de bestaande en voorhanden zijnde infor atie

Frits Frenken en Riek Janssen

Het gaat iedereen aan, iedereen krijgt ermee te maken

Uitgangspunt:

speerpunt 2: woning rogrammering !
In 2019 li t er een woningprogrammering en een uitvoeringsplan Wonen (visie op het

2.1

Communicatie

Monitoring

thema wonen)
Hoe?

1 Aan de raad wordt oorgesteld de nadere uitwerking van de kaderstelling Ruimte en

gemeente: Francien Limpens

Economie op het thema wonen vast te stellen. Dit vormt de basis voor biedingen van de
corporaties en de gesprekken met de huurdersbelangenvereniging. Hierin is duidelijk

De voor aande raad heeft de concept nadere uitwerking niet vast esteld. Na bijpraten van het nieuwe college
krijgen deze punten meer vorm. Dit proces is nu in volle gang.

welke rol partijen hebben in de nadere uitwerking an de raad op dit thema en wordt
aandacht besteed aan betaalbare huisvesting oor diverse doelgroepen (waaronder
mensen met een middeninkomen).

2

De nadere uitwerking van de kaderstelling op het thema wonen is de basis voor het nog gemeente: Francien Limpens

Dit krijgt meer vorm nadat het college Is bijgepraat o er het thema wonen. De focus zal volgens het college

op te stellen uitvoeringsplan Wonen door het college

worden gelegd op de huisvesting van ouderen, arbeidsmigranten en de aanpak van de bestaande
woningvoorraad.

3 Aan de raad wordt voorgesteld om op basis van een lokaal afwegingskader een actuele

gemeente: Francien Limpens

woningbouwprogrammering vast te stellen

4 Gemeente, corporaties en huurdersbelangen ereniging werken samen aan een

gemeente: Francien Limpens
WL: Ivo van Rees Antares:

concretisering van het thema wonen

Ric Leenders/Wim Meijer
Hbv's: Alda Segers/Frits Frencken
en Riek Janssen

We hebben aandacht voor de huisvesting en het welzijn van bijzondere doelgroepen

Gemeente: Francien Limpens/

(o.a. woonwagenbewoners, starters, ouderen e.d.) en andere doelgroepen zoals
arbeidsmigranten. We brengen de behoefte in beeld en de wijze waarop het beleid ten

Stynke Douma /Loes Nellen
WL: Ivo van Rees Antares:

aanzien van het samenleven in de gemeenschap wordt vormgegeven.

Ric Leenders/Wim Meijer

5
Regionale structuurvisie Wonen is in april 2016 vastgesteld. De Kaderstelling Ruimte
en economie is in december 2017 ast esteld. Kaderstelling sociaal domein en vitale
gemeenschappen is in mei 2017 vastgesteld. Deze stukken zijn randvoorwaardelijk

Uitgangspunt:

voor de uitwerking

speerpunt 3: bewustwording huurder en eigen woningbezitter I
Communicatie

Inwoners van Peel en Maas zijn zich ( eer) bewust van de maatschappelijke opgave

3.1

Monitoring

rondom wonen en hun eigen verantwoordelijkheid daarin
Hoe?

1 we zijn in gesprek met alle kernen om de maatschappelijke op ave rondo

wonen in het ge eente: Loes Nellen
belan van de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen te agenderen. De dorpsoverleggen WL: Inge Nabbe
Antares: Ric Leenders/Gé Faassen
zijn de brug naar de inwoners van het dorp en even aan hoe we hen kunnen
HBV's: Riek Janssen en Alda
ondersteunen in de gesprekken die zij die vervolgens met hun inwoners aan voeren.

Het proces hiero er moet nog worden gevormd. We merken wel dat er in de diverse kernen over het onderwep
leefbaarheid/wonen wordt gesproken, voorbeelden: In de kernen Kessel en Kessel eik wordt gewerkt aan het
project Vitaal Kessel (ism Antares, gemeente en Hogeschool Zuijd), het Huis van Morgen in Panningen, Antares
besteed aandacht aan nieuwkomers.

Segers

2

De woningcorporaties willen vooral bij initiatieven uit het dorp aanhaken binnen haar

In e Nabbe, Maurice Simons

mo elijkheden

3

Er is een plan van aanpak hoe we bewustwording van individuele inwoners over de
maatschappelijke opgave kunnen vergroten. We bedenken mogelijkheden o de
beweging te stimuleren.

gemeente: nog te bepalen.
WL: Inge Nabbe Antares:

Het proces hierover moet nog worden gevormd. We merken wel dat er in de diverse kernen over het onderwep

Ric Leenders/Ge Faassen
HBV's: Riek Janssen en Alda

Kessel (ism Antares, gemeente en Hogeschool Zuijd).

leefbaarheid/wonen wordt esproken. In de kernen Kessel en Kessel eik wordt gewerkt aan het project Vitaal

Segers

4 We hebben inzicht in cijfers over verhuisbe egingen, inschrijftijd e.d. Daarnaast hebben gemeente: nog te bepalen.
we in beeld wat de persoonlijke motieven zijn van personen om al dan niet in beweging
te komen.

In de kernen Kessel en Kessel eik is gestart met het project Vitaal Kessel eik. In dit kader worden deze zaken vwb
WL: Ivo van Rees Antares: Kessel geïnventariseerd zodat adhv die informatie verdere acties kunnen worden genomen om de vitaliteit en
leefbaarheid te vergroten. Wellicht dat deze methodiek kan dienen als voorbeeld voor andere kernen.
Ric Leenders/Ge Faassen
HBV's: Riek Janssen en Alda
Segers

Uitgangspunt:

nieuwbouw gaat slechts over 5% van het totale woningaanbod, 95% gaat over de
bestaande woningen. Indi iduele inwoners (zowel huurders als woningeigenaren)
zullen daarom in beweging moeten komen om samen een woonklimaat te creëren dat
past bij de raag van vandaag en morgen.

speerpunt 4: Leegstand en transformatie
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Uitgangspunt: | klimaatverdrag

2.

Kenmerk

Bod Wonen Limburg: activiteitenoverzicht 2019 en verder
< . t f '- i _

Datum

KOMEN

27 juni 2018

2 7 JUNI m

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Peel en Maas
Postbus 7088

5980 AB PANNINGEN

Èf4

wonen limburg

Geacht College,
Wonen Limburg blijft trouw aan haar belangrijkste taak: onze (toekomstige)
bewoners een thuis bieden. Dat doen we door mensen op de eerste plaats te
zetten; met al hun wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden. Huizen
zijn in onze visie één van de middelen om mensen een thuis te bieden.
Dat kunnen wij niet alleen. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede
samenwerking met onze huurdersorganisaties, maatschappelijke partners en u.
Vooral aansluitend op de portefeuilles Sociaal domein, Volkshuisvesting en
Duurzaamheid.

Samenwerking begint met het kennen van eikaars ambities. Via ons activiteiten¬
overzicht 2019 (ook vaak bod genoemd) nemen wij u mee in onze ambitie en
plannen in uw gemeente en ons gehele werkgebied.
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Activiteitenoverzicht
Doordat wij op regelmatige basis met elkaar in gesprek zijn, hebben wij een goed
beeld waar de gezamenlijke prioriteiten en maatschappelijke opgaven voor het
komend jaar en de jaren daarna liggen.
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Op basis van deze informatie hebben wij het bijgevoegde activiteitenoverzicht
opgesteld. In dit overzicht leest u een toelichting op onze voorgenomen activiteiten
en op de specifieke opgaven en thema s binnen uw gemeente of regio:
• Wonen Limburg en de regio
• Wonen Limburg en de gemeente Peel en Maas

W
wonenlimburg.nl

o Betaalbaarheid en bereikbaarheid
o Wonen, zorg en bijzondere bewonersgroepen
o Leefbaarheid: Welkom Thuis!
o Duurzaamheid en kwaliteit
o Vastgoedontwikkelingen

B
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Gemeentekaart

Behalve het overzicht van voorgenomen activiteiten is ook onze gemeentekaart
toegevoegd. Hierin hebben wij onze strategische koers beknopt verwoord en
relevante kengetallen van uw gemeente in een handzaam overzicht verwerkt.

Tevens zijn enkele leefbaarheidsactiviteiten benoemd die wij binnen uw gemeente
oppakken.
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wonen limburg
Wonen Limburg Accent

De uitvoering an onze voorgenomen activiteiten ligt deels bij Wonen Limburg
Accent. Wonen Limburg Accent is ontstaan naar aanleiding van de door ons
gekozen juridische splitsing.
Deze structuur biedt ons de mogelijkheid om proactief invulling te geven aan het
realiseren van gemengde wijken met zowel DAEB als niet-DAEB bezit.
Zo kunnen wij ook de bewoners met een middeninkomen een welkom thuis
bieden. En verbinden wij het beste van twee werelden.

Vervolg
Samen met u, onze huurdersorganisaties, maatschappelijke partners en andere

relevante partijen willen wij onze ambitie realiseren.
Om onze gezamenlijke opgave te concretiseren gaan wij graag met u, de
huurdersorganisatie en collega corporaties het gesprek aan om tot gedeelde
prestatieafspraken voor 2019 te komen.
Daarbij willen we ook graag stil staan bij het dreigende perspectief van een zeer
forse verzwaring van de rijksbelastingheffing op ons als corporatie en de mogelijke
consequenties daarvan. (Zie 'Brandbrief belastingverhoging woningcorporaties
d.d. 28 mei 2018).
ragen of opmerkingen?
Voor eventuele vragen of opmerkingen verwijzen wij u naar onze manager

Publieke Waarde voor uw gemeente, Ivo van Rees. Hij is bereikbaar via
06 52 15 93 14 of ivo.vanrees @wonenlimburq.nl. Een afschrift van deze brief
sturen wij naar uw gemeenteraad en onze huurdersorganisatie,

Huurdersvereniging Noord-Limburg.
Wij kijken uit naar de voortzetting van onze prettige en constructieve
samenwerking!
Met vriendelijke groet,

Ger Peeters
Bestuurder

Bijlagen: 1. Activiteitenoverzicht 2019 en verder
2. Gemeentekaart

Afschrift:
Gemeenteraad Peel en Maas
- Huurdersvereniging Noord-Limburg
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GEMEENTE PEEL EN MAAS

ONZE VOORGENOMEN
ACTIVITEITEN 2019
EN VERDER

DE THEMA'S VAN ONS ACTIVITEITENOVERZICHT
1. Betaalbaarheid en bereikbaarhei
2. Wonen, zorg en bijzondere
bewonersgroepen
3. Leefbaarheid: welkom thuis!
4. Duurzaamheid en kwaliteit
5. Vastgoedontwikkelingen

WONEN LIMBURG EN DE REGIO
Uw gemeente maakt deel uit van de regio NoordLimburg. Samen met de andere gemeenten in
deze regio heeft u een Regionale Structuur isie
Wonen opgesteld. De e visie is nog niet vertaald
in een gemeentelijke woonvisie. De lopende

prestatieafspraken zijn gebaseerd op gesprekken
die we met elkaar hebben en de re ionale
structuurvisie. Een deel van de afspraken loopt
door in 2019 en verder. Deze afspraken blijven
onverkort gelden. In dit ove icht treft u activiteiten
aan die doorlopen en zaken die mogelijk nieuw
zijn voor 2019.

B. We continueren het twee-hurenbeleid
Sinds januari 016 hanteren wij in het kader van
het passend toewijzen het twee-hurenbeleid. Dil wil
zeggen dat bij woningen die worden toegewezen
twee huurprijzen gelden: de geadverteerde

huurprijs en een inkomensafhankelijke lagere
huurprijs. De la ere huurprijs geldt alleen als
het huishouden dat de woning toegewezen krijgt
huurtoeslaggerechtigd is. Zo kunnen wij gezinnen
toch een goed thuis bieden die dat anders niet
zouden kunnen betalen. Bovendien behouden
ze maximale keuzevrijheid in het woningaanbod.
Zo bevorderen we de diversiteit in de wijk.

Mede door dit beleid hebben wij in 201Z 96% van
onze vrijkomende woningen passend toegewezen
aan huishoudens met recht op huurtoeslag.
In combinatie met on e rote betaalbare voorraad
leveren wij door het twee-hurenbeleid een forse

bijdrage aan de betaalbaarheid en bereikbaarheid
van onze woningen voor mensen met l gere
inkomens. Wij investeren in 2019 voor het
twee-hurenbeleid naar verwachtin € 850.000 in
het hele werkgebied van Wonen Limburg, waarvan
bijna € 97.000 in uw gemeente. Omdat de e lagere

huurprijs voor onbepaalde tijd geldt, lopen deze
kosten de komende jaren nog behoorlijk op.

WONEN LIMBURG EN DE
GEMEENTE PEEL EN MAAS

C. Met Wonen Limbu g Accent zetten we in op
het huis esten v n middeninkomens

Wonen Limburg wil zich hard maken voor de (l e)
1. BETAALBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
Wonen Limbur wil de zelf- en samenredzaamheid
van onze bewoners bevorderen. We willen dat
mensen de regie overpakken daar waar dal 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 bet albaar wonen
daarom een heel belangrijk maatschappelijk them .
De ol die Wonen I imburg hierin samen met u neeml
kan divers ijn. Hieronder een aant l maatregelen
dat we inzetten in 2019 en verder:

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. Een serieuze
tussen wal en schip' situatie. Volgens de nieuwe
Woningwet is dit een opgave voor een toegelaten

A. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen
Wij vinden liet van groot belang dat er voldoende

realistisch beeld lijkt: in principe zijn dat huurders

(passende) bet albare woningen beschikbaar
zijn. Op dit moment is 86% van ons bezit in uw
gemeente betaalbaar met een huurprijs onder

de 640,14 (afloppingsgrens huurtoeslag 2018).
Wij streven daarbij in s menwerking met u naar
gemengde wijken met sociale huurwonin en,
duurdere huurwonin en en koopwonin en. Wijken
waarin kansrijken en kansarmen elka r kunnen
vinden en elkaar helpen. Alleen op die manier
worden verschillende sociale netwerken aan
elka r verbonden en wordt de kans op sociaal¬

instelling (woningcorporatie). Dit is een belangrijke
reden eweest wa rom Wonen Limbur juridisch
is ges lit t en Wonen I imburg Accent i op ericht.
Vanuit Wonen Limburg Accent kunnen we ons volop
focussen op een groep woningzoekenden voor wie
een sociale huurwoning noch een koopwoning een
met een huishoudensinkomen van € 36.000 tot
€ 55.000 b uto per jaa en de c tegorie wonin en
met een huurprij van € 710 tot € 950 per maand.
Deze focus helpt ons bovendien bij ons streven
naar gemengde wijken waarin kansrijk en kansarm
elkaar ontmoeten.
Omd t uw gemeente ook een opg ve iet in het
huisvesten van mensen met een middeninkomen,
willen wij raag samen aan die opgave werken.

Daarbij zijn wij fhankelijk van de gemeente om te
voorzien in passende en betaalbare locaties.

maatschappelijke groei van de groep die het nodig

D. We willen voorkomen dat (huur)schulden

heeft daadwerkelijk verhoogd.
Daarnaast proberen wij de jaarlijkse huui verhoging
te beperken voor alle huurders van onze wonin en;

oplopen

voor 2018 is dat 1,4% (inflatievolgend).

Ons ultieme doel is het voorkomen van schulden
bij onze bewoners. Schulden slaan mensen lam,
verdoven creatie en verbinding. Het signaleren
van en helpen bij schulden zien wij dan ook als

• We verkennen de inzet van
devoorzieningenwijzer.nl, een applicatiedienst
met als doel het voorkomen van
huurachterstanden en het verminderen van de

één van onze kerntaken. Rn dat gaat wat ons
betreft ver er dan alleen huurachter tanden.
De eerste stap daarin is om onze bewoners die
kampen met betalingsachterstanden in een vroeg
stadium persoonlijk te benaderen om te voorkomen
dat schulden oplopen. Want wij will n een
huisuitzettingen; een dak boven h t hoofd is een
randvoorwaarde voor bewoners om de stap naar
zelfredzaamheid te zetten.
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 on e partners in verschillende
gemeenten al succesvol hebben ingezet.

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.
2. WONEN, ZORG EN BIJZONDERE

BEWONERSGROEPEN
De Limburgse wijken zijn gedurende de laatste

E. We blijven budgetcoaches inzetten
Op het moment dat we in contact zijn met
mens n met betaalachterstanden, proberen
we samen, op basis van maatwerk, te komen
tot structurele oplossingen. Zo kunnen alle
huurders met betaalproblemen op kosten van
Wonen Limburg gebruik maken van een budgetcoach
om hun financiële situatie op orde te krijgen.

decennia wezenlijk veranderd. Rijtjeshuizen met
alleen maar huurders die in Nederland geboren zijn
en die interesses en leefgewoontes delen, dat zien
we minder en minder. Straten en complexen waar
veel mensen met andere achtergronden, culturen en
gewoontes, mensen met een GGZ achtergrond en
mensen met andersoortige rugzakjes wonen, dat is
het beeld van vandaag.

Door vroegtijdig huu ders ondersteuning te bieden
bij hun administratie kunnen (grotere) schulden

In onze dagelijkse praktijk komen wij steeds
meer mensen tegen die extra hulp nodig hebben
bij het vinden van een wonin . Deze veelal
kwetsbare bewoners kloppen, al dan niet via een
zorgorganisatie, bij ons aan. We zien een steeds
groter wordende groep die nu al bij ons woont en te

voorkomen worden.

In 2017 zijn deze budgetcoaches ingezet voor
52 huurders in ons werkgebied. Mei als re ultaat
dat doo deze huurde s in totaal € 100.000
aan schulden aan verschillende schuldeisers
is af elost. In 2019 etten we de inzet van de
budgetcoaches voo t.

maken krijgt met vraagstukken op het gebied van
gezondheid, armoede, integratie, deelname op de
a beidsma kt en/of onderwijs.

F. Met energiemaatregelen dragen we bij
aan de bet albaarheid

Wij willen ervoo zorgen dat deze mensen zich
thuis voelen in hun woning en in de woonomgevin .

In de periode 2017-2020 voeren we bij

Wij willen de bewoner de mogelijkheid bieden

circa 4.000 woningen door heel Limbur
energiemaatregelen uit. Dit levert naast een
vermindering van C02-uitstoot ook minder
woonlasten op voor onze bewoners. Voor deze
.000 woningen v agen wij een huurverho ing.
Behalve dat we hiermee onze energetische
doelstellingen willen realiseren, leveren we
hiermee een extra bijdrage aan de betaalbaarheid.
In hoofdstuk leest u meer informatie over
deze ener ieprojecten.

om zijn vraagstukken om te buigen naar kansen
en hem ondersteunen bij het terugpakken van
de eigen re ie. Dit vraagt 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 vastle en.
Een aanp k ie geb seerd is o verbinding en
ontmoeting, waarmee we nieuwsgierigheid
en verdraagzaamheid stimuleren en
samenredzaamhei realiseren.

G. We blijven maatregelen zoeken om de
betaalbaarheid te verbeteren
We zijn er nog niet. We zien tiet als onze uitdaging en
missie om te blijven zoeken naar manieren w arop
we de betaalbaarheid voor onze huurders kunnen
verbeteren. En daarvoor zoeken we ook in 2019 de
samenwerking met u als gemeente:

Onze woonruimteverdeling g at via Thuis in
Limburg . Woning oekenden kunnen zich daar
inschrijven om in aanmerking te komen voor een
woning. De toewijzing aan kwetsbare bewoners
gaat echter vaker buiten dit aanbodsysteem om.
En omdat wij zien dat de vr ag naar huisvesting
voor deze bewoners groter wordt, monitoren wij dit

• Met een mogelijke experimentstatus vanuit
het ministerie van BZK onderzoeken we de

nadrukkelijk zodat voldoende woningen beschikb ar

mogelijkheden om tijdelijke huurkortingen te

blijven voor de reguliere woningzoekenden.

geven aan huishoudens die op dit moment te
hoge woonlasten hebben.
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In 2017 hebben we bijvoorbeeld 10% (exclusief

doel roep verantwoordelijk. Ons doel is dat wij
binnen onze mogelijkheden en in samenwerking met
onze partners er voor zorgen dat ook deze mensen
een thuis vinden.

statu houders) van onze vrijkomende woningen
toegewezen buiten ons aanbodsysteem.

In de gemeenten Heerlen en Weert zijn wij op dit
moment bezig een experiment op te zetten om
dit te realiseren. De geleerde lessen en de goede
voorbeelden daar willen wij wanneer nodig ook in
uw gemeente toepassen.
B. Kwetsbare bewoners die al bij ons wonen
Natuurlijk hebben wij veel andacht voor de mensen
die in onze woningen komen wonen. Maar het
grootste deel van de mensen w ar wij mee te maken
krijgen, woont al in een woning van ons. En ook
een deel van deze bewoners heeft te maken met
of krijgt te maken met vraagstukken op het gebied
van gezondheid, armoede, integratie, deelname op
de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Bovendien zien
wij steeds vaker dat bewoners niet één probleem
hebben, maar te maken hebben met meerdere

WELKOM THUIS OOR STATUSHOUDERS
Integratie van nieuwkomers in wijk
bevord ren we met het roject 'wennen
aan de woning . Hiermee helpen we
statushouders om t g an met hun huis en
stimuleten we e om kennis te ma en met
de buren. Ook stellen e ezamenlijk met
en ele gemeent n taaler armgsplekken tei
beschik ing. En organiseerden we voor all
statushouders e n Welkom Thuis middag.
Een samenzijn met zo n 250 statushouders,
waarin w elkaar beter leerden kennen door
elkaar o informele ijze te ontmoeten.

problematieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
combinatie van sch lden, psychische problemen
en eenzaamheid.
Deze kwetsbare bewoners hebben goede

begeleiding nodig. Wij willen dat zij ondanks hun
problemen ook echt onderdeel blijven (of worden)
van het sociale netwerk in de wijk. In samenwerking
met u en onze maatschappelijke partner zetten
wij het professionele netwerk in om deze bewoners
te ondersteunen. En dat op zo n manier dat de

In 2019 wil Wonen Limburg extra aandacht
besteden n:

bewoners zelf de regie hebben en dat zij optimaal
ebruik maken van hun talenten.

A. Uitstroom beschermd wonen en

maatschappelijke opvang

C. Statu houders

Wij willen een thuis bieden aan mensen die nu
nog verblijven in het besche md wonen of de

veel statushouders gehuisvest. In 2017 hebben we

De afgelopen jaren hebben wij in de hele provincie

maatsch ppelijke opvang. Gezamenlijk met u en

bij oorbeeld 347 statushouders gehuisvest in 10

andere partners zorgen wij voo een zelfstandige

woningen (waarvan 16 woningen in uw gemeente).

woning, de noodzakelijke begeleiding én voor

Net als afgelopen jaren doen wij ook in 2019 ons

een zachte landing in de wijk. Met gemeenten en

uiter te best om uw taakstelling in hef huisvesten
van statushouders naar rato van ons woningbezit
in uw gemeente te realiseren.

zorgorganisaties maken wij duidelijke afspraken
over welke rol wij kunnen spelen in het faciliteren
van deze uitstroom. De gemeente heeft de lead in
het maken van die afspraken. In Noord Limburg
is in 2018 gestart met het zogena mde 'MO 2.0 .
Van belang is om de gemaakte afspraken waarin
de gemeente een belangrijke regierol heeft, te
im lementeren en te monitoren.
Wij merken dat mensen die geacht worden
uil te stromen uit beschermd wonen of de
maatschappelijke opvang door het systeem’ steeds
vaker worden af ewezen voor een zelfstandige
wonin . Zij zijn volgens het systeem een te groot
risico voor zichzelf en de kans op ernstige overlast
voor de buurt is groot. Gevolg: deze mensen wonen
op dit moment nergens en verblijven op straat of
op andere plaatsen die niet goed voor hen en/of d
woonomgevin zijn. Vanuit het principe Iedereen
kan wonen’ voelt Wonen Limburg zich ook voor deze

Vorig jaar con tateerden we dat statushouders niet

altijd de duurzame start in de wijk maken die zij
verdienen. Om de statushouders wel dat ‘welkom
thuis gevoel' te geven, hebben wij met u en de
huurdersorganisalies prestatieafspraken gema kt
over die duurzame start. Graag werken wij deze
afspraken lokaal of re ionaal verder uit.
D. Arbeidsmigranten
De economie draait op volle toeren. En dat merken
we in Limburg ook. Bedrijven halen werknemers uit
andere regio s en verschillende landen naar Limburg
om het werk gedaan te krijgen. Deze mensen
moeten ook ergens wonen. Wonen Limburg wil graag
meedenken over concepten hoe we gezamenlijk ook
voor arbeidsmigranten een structureel welkom thuis
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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.

kunnen realiser n. Wij vragen van u als gemeente
het werven van bedrijvigheid, de verkoop van
bedrijventerreinen én de huisvestin en integratie
van arbeidsmigranten in samenhang aan te pakken.

We zetten deze beweging extra kracht bij door
besteding, verdeling en verantwoording van ons
leefbaarheidsbudget op diverse plaatsen over te
dragen aan bewoners.

E. Woonwagenbewoners
Sinds een aantal jaren hebben wij in uw gemeente
woonwagens en/of standplaatsen in eigendom die
wij verhuren aan woonwagenbewoners. Natuurlijk
willen wij voor deze groep ook een echt thuis
realiseren. Woonwagenbewoners hebben daarin een
bijzondere positie, zoals onlangs nog eens bevestigd
door het College voor de Rechten van de Mens. We
willen samen met u en on e huurderorganisatie de
dialoog aan hoe we invulling kunnen geven aan deze

Bovenstaande beweging ver root het eigenaarschap
van bewoners en we gaan nog een stap verder.
We experimenteren in 2019 met een sterkere rol van
huurders in Verenigingen van Eigenaren, verbinden

partijen in de wijk met elkaar (onder andere door het
mede or aniseren van de netwerkconferentie Spil in

de Wijk waar partners in de wijk elkaar ontmoeten

positie. Wellicht kan de nieuwe handreiking voor het

en mooie verbindingen ontstaan) en ondersteunen
coöperatieve initiatieven. We stimuleren eigen
beheer in onze complexen en bij nieuwbouw zorgen
we dat ontmoeten al ruim vóór de opleverdatum een
kernwaarde is.

gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid
van het ministerie van Binnenlandse Zaken een
startpunt vormen voor ons esprek.
3. LEEFBAARHEID: WELKOM THUIS!

Wij willen dat onze bewoners zich prettig voelen

In deze beweging blijven we oog houden voor het
ondersteunen van bewoners die moeite hebben
met meedoen in de wijk. Sommigen hebben net
een beetje extra hulp nodig. We helpen door hen
hun eigen talenten te laten ontdekken en in te
zetten. Of we activeren netwerken die bewoners
faciliteren om dit te doen.

in hun huis en woonomgeving. Daarvoor is niet
alleen een chone, hele en veilige woonomgeving
van groot belan , 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 vast estelde
wijkprofielen en de eigen ervaringen die wij

Eigenaarschap op elk niveau maakt verbondenheid
in de wijk of het dorp groter. Dat verstaan we onder

hebben in de wijk. Samen met u, bewoners, de
huurdersorganisaties en andere partners werken
we aan van een huis een thuis maken.

Welkom Thuis!

A. Van zorgen voor naar "zorgen dat

B. Verbinden is niet altijd een kwestie van budget

De beweging die in 2018 is ingezet om de omslag te

De mate waarin wij onze doelen behalen is minder
dan in 2018 afhank lijk van hel gereserveerde
leefbaarheidsbudget. Van veel groter belang is de
mate waarin we erin slagen de geschetste beweging
aan te j en en bewoners dat te laten doen waar ze
oed in zijn. We geloven erin d t ieder mens talenten
en ervaringen heeft die van meerwaarde zijn voor
anderen. Door te verbinden creëren we vormen
van wederkerigheid en samenredzaamheid.

maken van "zorgen voor" naar zorgen dat , zetten
we in 2019 voort. We vertrouwen op de kracht van

We kiezen ervoor zowel gepland als ongepland in
de wijken en buurten aanwezig te zijn. Onze wijk¬
en complexbeheerders ijn op straatniveau een
herkenbaar aanspreekpunt. De ontmoetingen
die d ar ontst an leiden tot een grotere invloed
van bewoners op hun woonomgeving en bieden
handvatten vooreen inclusieve samenleving.
We komen achter de voordeur bij probleemgedrag
en nemen de tijd om daarin het verschil te kunnen
maken voor bewoners. We komen ook achter de
voordeur om gesprekken met bewoners te voeren
zonder d t daar een directe aanleiding voor is.
Elke stem en elk gesprek levert waardevolle
informatie op over wensen, dromen en zorgen.

BUURTCIRKEL
In het project Buurtcirkel werken we samen
met anderen aan het opzetten van en
netwerk voor mensen die niet meer de
on ersteuning vanuit een instelling krijgen,
maar hiervoor op anderen in de wijk zijn
aangev/ezen. Een Buurtcirkel is een roepje
bewoners die elkaar regelmatig ontmoeten,
helpen en samen optrekken. Iedere
deelnemer zet zijn eigen talenten in oor
anderen en vraagt om hulp wanneer zaken
niet zelfstandig lukken.

Onze leefbaarheidsmedewerkers kennen de
partners in de wijken waarin ze werkzaam zijn.
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Bij complexe problematiek van individuele
bewoners is snel hel juiste netwerk actief.

We kunnen nu al aangeven dat het tota l aan
leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg het in

We helpen bewonersgroepen bij het duiden van

daeb-woning gaat overstijgen. Voor uw gemeente

buurt- en wijkprofielen, waardoor bewoners zelf
gerichte interventies kunnen voorstellen en uitrollen.

schatten wij namelijk in dat wij in 2019 op ongeveer

de wet genoemde basisbedrag van € 126,25 per

€ 227,- per daeb-woning uitkomen. Omdat u en
de huurdersorganisaties de leefbaarheid van
onze wijken net zo bel ngrijk vinden als wij, gaan
wij er vanuit dat u ook in 2019 hiermee weer
kunt instemmen.

We volgen de maatschappelijke trends en
ontwikkelingen en delen die kennis graag.
We anticiperen op de snel veranderende
samenleving. Samen met partners en bewoners
komen we lol innovaties die niel alleen aansluiten
bij het nu, maar juist ook voorsorteren op de
vraagstukken van mor en.

4. DUURZAAMHEID EN KWALITEIT
Duurzaamheid is een breed begri d t wij
tegenwoordig liever toekomstbestendigheid
noemen. Wij zien toekomstbestendigheid zeker niel
alleen in relatie tot ons vastgoed. Maar ook in relatie
tot materialen, groen, mobiliteit, energie en dat
allemaal in de context v n amen werken, wonen en
leven. Wij geloven in een algehele duurzame aanpak.

Iedereen i welkom, ie ereen verdient een thui !
C. Welkom thuis in uw gemeente
In elke gemeente waar wij bezit hebben, zetten
we leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en
complexbeheerders in, stimuleren we ei en
beheer van bewoners, jagen we coöperatieve
vormen en buurtondernemingen aan en zetten
we het leefbaarheidsfonds in waarmee we
bewonersinitiatieven ondersteunen.

Onlosm kelijk verbonden met het thema
duurzaamheid is de beweging van lineaire economie
n ar 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 her ebruik. Daarbij zien we bijvoorbeeld onze
woningen als grondstoffenbank. Wij vr gen u deze
bewe ing te ondersteunen.

Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen
wij u n ar de bij evoe de gemeentekaart en n ar
maatschappelijkekaart.wonenlimburg.nl.
D. Onze uitg ven aan leefbaarheid
De uitgaven die Wonen Limburg doet aan het
verbeteren van de leefbaarheid ijn soms toe
te wijzen aan een specifieke gemeente, omdat
het project enkel in deze gemeente wordt
geïmplementeerd. Soms zijn ze ook (no ) 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 categorie n:

Wij willen met onze npak 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,
on e partners en on e bewoners. Wij zien het als
onze verantwoordelijkheid om hier een bijdrage
aan te leveren. Hiertoe zijn we op oek naar
nieuwe coalities, initiatieven en mi delen 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

• Leefbaarheidsprojecten: mi delen en projecten
die -in samenspraak met bewoners- in ezet
worden in een specifieke gemeente. Wij

Wonen Limburg bezit heeft.
A. Onze woningen aardgasv ij en C02-neutr al
Alle woningen en panden in het bezit van

schatt n in dat wii in 2019 in uw gemeente bijna

Wonen Limburg zijn uiterlijk in 2050 G02-neutraal.

140.000 investeren in leefbaarheidsprojecten.
• Personeelslasten: voor onder andere de
inzet van leefbaarheidsmedewerkers en
wijk- en complexbeheerders. De geschatte
personeelslasten ten behoe e van leefbaarheid in
uw gemeente zijn € 346.000 in 2019.
• Algemene leefbaarheidsmiddelen: middelen en
projecten die we Wonen Limburg-breed in etten
of waarv n de uitgaven afh nkelijk zijn van de
bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten.
Deze kosten worden op basis van het aantal vhe
aan uw gemeente toe ewezen. Wij schatten in

Onze nieuwbouwprojecten worden vanaf 2017

(waar mogelijk) al gasloos opgeleverd. Ook
experimenteren wij in het aardgasloos maken
van de bestaande bouw zodat we in 2030 zoveel

mogelijk woningen hebben af ekoppeld. Daarbij
hebben we als einddoel dat de bouw , loop- en
renovatiewerkzaarnheden van Wonen Limburg
en haar ketenpartners volledig energie- en
grondstoffenneutraal zijn in 2050.

Eind april heeft de Provincie Limburg het

dat wij in uw gemeente in 2019 ruim € 166.000

Limburgs aanbod aan de regering gedaan om
Limburg verder te verduurzamen. De Limburgse
corporaties pakken daarin samen met de

uit even aan algemene leefbaarheidsmiddelen.
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Provincie de erantwoordelijkheid voor een
duurzame, aardgasvrije woningvoorraad in Limburg.
Deze aanpak van de gezamenlijke corporaties

klimaatadaptatie van de woonomgeving ook als
haar verantwoordelijkheid. In dit kader starten we

richt zich op drie thema's: (1) warmtetransitie,
(2) wijkgerichte energietransitie én (3) de

van de regenpijp naar de riolering in Heel, Leveroy

problematiek van het energetisch verbeteren
van particulier bezit in bijvoorbeeld Verenigingen
van Eigenaren.
B. Wij voeren op grote schaal energetische
verbeteringen uit
In de eriode 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 208 woningen
in 2017 verbeterd met een investering van ruim
6,7 miljoen. Voor 2018 staan 64 woningen
met een investering van ruim € 2 miljoen op de

planning. In 2019 willen wij 232 woningen in uw
gemeente verbeteren naar minimaal label B. In
Helden gaan we de overtreffende trap van onze
duurzaamheidsin repen inzetten. Daar worden
40 bestaande wonin en aan de Deken jaspersstraat
voorzien van een nieuwe buitenkant en dak én
moderne installaties. Waarmee ze in een zeer
korte tijd compleet van het aardgas af zijn en
-bij gemiddeld verbruik- zichzelf volledig kunnen
voorzien van de jaarlijkse behoefte aan elektriciteit.
Bovendien gaan de wonin en er optisch als
nieuw uitzien. Deze ingreep is tot stand gekomen

dankzij een bijdrage van de provincie Limburg in
samenwerking met uw gemeente.
C. We willen externe warmtebronnen gebruiken
Wij ontwikkelen een vastgoedstrategie voor ons
totale bezit met als einddoel C02-neutraliteit in

2050. Eerste prioriteit voor Wonen Limburg daarin
i het realiseren van de kansen die er liggen voor
liet verwarmen van onze wonin en door externe
warmtebronnen. Denk daarbij aan biomassa en
restwarmte van industrie zoals Het Groene Net

(in 2018 onderzoeken we de mogelijkheid om
600 woningen aan te sluiten hierop), geothermie
en Mijnwater voor de dichtbebouwde omgeving.

Wonen Limburg is actief bij de ontwikkeling en het
onderzoek van deze warmtekansen en pakt deze in
samenwerking met de gemeente graag op.
D. Vrijkomende woningen voorzien wij van
zonnepanelen
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 aanvr gen.
E. We koppelen hemelwaterafvoeren af
De stijgende buitentemperatuur zorgt voor extreme
weersomstandigheden. Om dit nu en in de toekomst
het hoofd te kunnen bieden, ziet Wonen Limburg

in 2018 dan ook drie grootschalige afkoppelpilots
en Venray. Uiteindelijk willen we op basis van de
resultaten hiervan al onze woningen afkoppelen

en daarbij doen we nadrukkelijk een beroep op
uw medewerking.
F. We zetten energiecoaches in
Hiermee helpen we bewoners inzicht te krijgen in
het ener ieverbruik 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.
G. Bewoners gaan zelf aan de slag met energieuitgaven

Wij zetten naast de persoonlijke benadering ook
in op digitale hulmiddelen om onze bewoners te
informeren over hel eigen energieverbruik en een
duurzame woning en woonom eving.

H. Planmatig, niet-planmatig en rnutatieonderhoud

Afgelopen jaar hebben we per woning gemiddeld
ongeveer € 1.300 uitgegeven aan planmati ,
niet-planmatig en utatieonderhoud. Ook in

2019 blijven we investeren in de kwaliteit van
onze woningvoorraad. De eerder genoemde
energieprojecten ijn 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 bran veiligheidsbeleid.
Voor 2019 gaan we onze onderhoudsnorm dan
ook herijken voor owel Wonen Limburg ls
Wonen Limburg Accent. Dit is momenteel in
ontwikkelin en wordt in de prestatieafspraken
verder uitgewerkt.
In het ka er 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. In de
prestatieafspraken voor 2019 kunnen we hier
verder o inzoomen.
5. VASTGOEDONTWIKKELINGEN
Een huis is een dak boven je hoofd, een thuis

is veel meer dan dat: dat is een fijne en veilige
woonomgeving. Ons vastgoed zetten we in
als een middel om dat thuis te realiseren.
Dus moet onze vastgoedportefeuille op orde
zijn. In ons portefeuilleplan omschrijven we de
lange termijndoelstellingen voor ons vastgoed
per woonmarkt. Hierin staat de opgave tot
sloop, verkoop, transformatie, nieuwbouw en
aankoop opgenomen.
A. Nieuwbouw, transformatie en sloop
Voor de gemeente Peel en Maas hebben we in de
afgelopen jaren telkens een ambitie voor toevoe en

B. Aankoop en verkoop
Om voldoende liquiditeit te behouden voor het doen
van investeringen en zeker ook om aan de vraag
vanuit de woningmarkt te voldoen, verkopen wij
een gering aantal woningen. In 2017 hebben we 108
woningen verkocht. In 2019 zijn wij voornemens om
van onze 26.000 wonin en in totaal 115 woningen
bij mutatie te verkopen, verspreid over ons hele
werkgebied. Hiervan verkoopt Wonen Limburg 105
woningen en Wonen Limburg Accent 10 wonin en.
Daarnaast willen we in het kader van de strategische
koers vanuit Wonen Limburg nog eens circ 10
woningen verkopen aan een wooncoöperatie

van woningen in het bod gezet. Wonen Limburg
heeft na de ontwikkeling van de Piushof en zolan
de Kompaswoningen in het Ringovenpark staan géén
eigen grondposities meer waar woningbouw voorzien
is. Voor de toevoe ing van de huurwoningen zijn
we volledi afhankelijk van e medewerking van uw
emeente voor een verwervin passend binnen de
financiële kaders van een verliesgevende verhuur
en plancapaciteit. De mbitie verwoord in de
prestatieafspraken 2018 voor het toevoegen van
zowel sociale huurwoningen als woningen met een
ematigde huur in de vrije huursector blijft overeind.
Voorbeelden van goede inbreidinglocaties zijn naast
uiteraard de VMBO: P nnin en zuid, voormalige
Wietel, Palladio locatie Helden, Nieuwstraat Helden.

of soortgelijk initiatief. Bij de verkoop van
woningen letten wij er op dat wijken een gezonde
diversiteit behouden.
C. Samen Wonen
Uit een recente enquête waarin Wonen Limburg
14.000 adressen heeft aangeschreven in Limburg,

blijkt dat 500 van de ondervraagden elf actief aan
de sla willen om de woning en woonomgeving
van de toekomst vorm te geven. Aanleiding
vooi deze uitvraa is de beweging die overheid,
zorgorganisaties en woningcorporaties hebben
in e et om hel initiatief en de regie steeds meer bij
de bewoners van een wijk te leggen.

KOMPASWONINGEN

Vanwege het te e wachten dalen aantal
h ishoudens in de toekomst, zijn we
teru houdend in het bou en van r uliere
woningen met een afschrijving van 50
tot 100 jaar. We ie en er daarom
voor om oo in te etten op tijdelijke
huisvestingsconcepten. We noemen deze
lij elijke oningen onze Kompaswoningen.

De e initiatieven variëren van de realisatie
van nieuwe woonvormen waarbij mensen zelf
invulling even aan hun woonomgeving tot
initiatieven waarbij wijkbewoners meer willen aan
samenwerken en zorgen voor elkaar. Vastgoed
wordt daarbij als middel in ezet orn te streven
naar goed nabuurschap en daar waar behoefte
i dingen gezamenlijk te doen. Onder de noemer
Samen Wonen willen wij samen met u en onze
huurdersorganisaties deze initiatieven aanjagen,
timuleren en daar waar nodig bijst an met kennis
of financiële onder teuning.

De tijdelijkheid kan ook v/orden erealiseerd
mid els transformatie van b staande
gebouwen.

In de kleinere kernen is -bij ebleken behoelteruimte voor het toevoe en van tijdelijke
Komp woningen. Bovendien onder teunt
Wonen Limburg coöperatieve of andere initiatieven

w arbij juist (tijdelijke) transformatie en tijdelijk
gebruik van gemeentelijk vastgoed kan rijk is.
Al wij bij een rote renovatie of sloop/nieuwbouw

bewoners (tijdelijk) moeten verhuizen, d n hebben
wij daarvoor een modelovereenkomst die leidend
is voor het gesprek tussen Wonen Limburg, de
bewoners en de region le huurdersorganisaties.
Dit ‘raamwerk Sociaal Plan hebben wij met onze
Huurdersraad opgesteld. Per project kan het Sociaal
Plan indien nodig aangevuld worden met specifieke
lokale afspraken.
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FACTS& FIGURES
wonen limburg accent
Aantal oningen

29

2.565

totaal
2.864

201

14

215

Appart menten
zonder lift

722

45

767

Eengezinswoningen
le ensloopbestendig

269

43

312

1.373

197

1.570

174

352

526

ppartementen

et lift

Welkom Thuis!
In 2017 hebben we onze strate ische koers
'Welkom Thuis!' ast est ld. Twee belangrijke
am ities daarin zijn:
1. Gemengde wijken en erbinden van netwerken
Versterking an de sa enredzaa heid an
de maatschappij. Daar staan e voor.
Her verbinden an ensen en h t omarmen
n ondersteunen an buurtbeweging n die
in de v/ij ontstaan. Zodat b woners elkaar
vinden en samen kunnen er en aan hun ei en
woonomge ing en sociaal net erk. Maar ook
illen we ons richten op de toegang tot de goede
netwerken; dit is immers precies wat ansrijken
in veel ge allen van kansarmen scheidt.
Juist oor het ontbreken van een net er van
vrienden of buren mét perspectief, raken
ensen erder op achterstand.

Een goed netwerk kan zorgen oor toegang
tot erk maar ook oor een oed vangnet en
het evoel er bij te horen. Daarom roepen we
alle ge eenten, maatschappelijke partners
en ondernemers op om die nieuwe, netwerkdoorbrekende verbindingen te organiseren.

Eengezinswoningen
Overig vastgoed

onen limburg totaal

Toegan elijkheid
55+

239

Wand lstok
Rollator
Rolstoel

1.053
1.058

32

Gemid elde ponduur

16.3 jaar

Gemiddel e WOZ- aarde

€ 141. 67

Gemiddelde leegwaarde

€140.301

Gemiddelde ecorrigeer e wachttij 1.4 jaar
Gemiddelde mutatiegraa

6.3%

HUURPRIJSKLASSE
2. Een betaalbare en duurzame toeko st
ij willen het wonen ook op de langere termijn
betaalbaar houden voor onze huurders. Dat doen
we onder andere door het versneld door oeren
van de nergietransitie. De transitie ge en we
or cooi het teru dringen van de energievraa ,
het aard as rij aken an ons bezit en het
overschakelen op duurzame vor en van
en rgieop ekking en ver ar ing.

Goedkoop
< €417,34
Betaalbaar
€ 417.34-€ 640.14

VOLKSHUISVESTELIJKE
OPGAVE PER REGIO

iddelduur
£ 6 0.1 -€ 710.68
Vrije huur
> € 710.68

Noord-Limburg

Meer wet n? Kijk dan op www.wonenlimburg.nl.
ENERGIE-I DEX

Leefbaarheid in de wijk

A+- +
A+-

m A

HANDELINGSKADER
BESCHERMD WONEN

SA EN WONEN PEEL

WIJKLEERBEDRIJF

EN MAAS

Gemeenten, zorgpartijen
en woningcorporaties
ma en afspraken over
erantwoordelijkheden en over
de oorwaarden waaronder
woningen verhuurd v/orden
in het kader van Besc ermd
Wonen. Besc ermd T uis en MO
(handelingskader). Dit met als
doel om deze doelgroepen zo
oed mogelijk te bedienen en de
integratie an deze doelgroepen
te bevorderen.

In het kader van het project
'Samen Wonen' zoeken ij
samen met de gemeente naar
manieren om de inwoners en
inwonersgroepen van Peel en
aas uit te dagen na te den en
over hun toekomst met betrekking
tot wonen. Het doel is de sociaal¬
maatschappelij e behoeften meer
te ver even in nieuwbouw- of
herstructureringsplannen.

Met het Wijk-leer-bedrijf 'Thuis
in Pannin en ordt et vele
partijen gewerkt aan scholin
van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Juist voor de
sectoren waar veel vraag naar
/erknemers is zoals de zorg en
de bouw. Dit gebeurt in slimme
combinaties tussen huisvesting
en zor ontwikkelin en rondom
de Nijverheidsstraat en het te
transformeren V BO terrein.

B
C

Ge eenten

Horst aan de Maas,
Peel en Maas. Venray.
Venlo

Goedkoop

12%
39%
39

3

D
E
F
G

Betaalbaar

Middel uur
Vrije huur

10

Onbekend
859

Gemi del e
netto huurprijs

Gemiddelde huurprijs
bij nieu e verhuring

€ 522 € 590

y L«sje. )

gemeente

Ef : _;4
Gemeente Peel en Maas
t-a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 7088
5980 AB Pannlngen

Ge cht Colle e.
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Zoal In e Herziene Woningwet 2015 I opgenomen overh n ig Ant re hierbij h t ov rzicht
v n d voorg nome activiteiten voor 2019. De uit an spunt n d arvan ijn In een voor aand
traj t afge tem met on e huurdcr or anlsa les.
Antare et zich voortdur nd actief In. vanuit ijn opg ve en voorgenomen doelstellingen,
om o constructieve wijze met u samen te erken a n e vol shulsvc telijke uitdaging In de
gemeente eel cn M as. Ant re bie t een bet al are en k litatief goe e wonin in een
pretti e leefomgeving. D arom Is in de komende Jaren de focus gericht o het betaalbaar
houden van onze oning orra , wa rbij leefb rheid, be chi ba rheid en verduurza ln
een ynami ch eheel vormen.
Verder Is nt e een corpor tie ie vol inze o de belevin en het woon g luk v n zijn
huurder , waarbij co tin oen zorgvuldi e fw ging e t wordt In het ader v n de
s men erking met rtn rs en I ders rol n e ant oor elij i in e zamenlijke o sier .
D maatschap elijke op a pakken wc oncreet op waarbij we tevens onze' rol zien oor
' ich bij de stenen en onze huurders te blijven'.
Vanuit ons bod' naar de prestatieafspraken:
Gra verzoeken ij u. sa en met e huur ersorgani at es. gez menlij vanuit onze vo r nomen activiteiten con rete
prestatieafspraken te m en voo het omende Jaa . met een oorkij naar e vie d ro vol e de j ren.

Met vriend lijke roeten.
c i: 0003.00

De voorgenomen activiteiten lijn een weergave an de Intel van Antare voor 2019 en geven
een goe beel voor de Jaren daarna.
D activiteiten or en geke mertrt oor ctief In te zetten op de thema's en prc t tleveldcn
zoal opgenomen in de oning et, zijn e: leefb arheid, bet lb arhei en be chikb hei .
onen en zorg, ver uu zamln en menwer ing.
De speerpunten w rop e g e nte eel en M s zich de komende Jaren wil richten komen
hierin duidelijk aan bo .
In het ml den tern taat onze bijdr ge aan eze genoemde th m 's en op e achterzijde
het rojectenoverzicht.

CatnmraiL &»• KomtlOUL
gemeente
Peel en Maas
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BETAALBAARHEID
De ontwik elingen in wetgeving cn ur erparticipatie gaan snel. Es en ieel
hierin Is een verdergaan e samenwerking, w arbij e elkaar In het prille begin
an pl nvorming weten e vinden. De nadruk ligt daarbij, a Antare betreft, op
een constructieve samenwer ing, waarbij ge a enlijke doelen cn investeringen
voorop staan in de besluitvor ing en in alle fases van dc projecten lei en tot duid lijke
procesafs raken. Sa enwerkin Is voor Antares l een ro e draa vervlochten door leder
thema afzonderlijk.

LEEFBAARHEID
Een belangrijke ijler In de samcnlevlngvormt d on erlinge sarnrnhïng an woonkwaliteit en beleving In de
woo omgeving. Als we Imoomen vanuit de egio morsta , orp. Wern. wl|W. buun en itroat don Is leefbaarhei een
niet weg t donken thema. Dat Impliceert dat wij one actief erig hou en me de wijken waar on: klonten wonen;
aar ligt onze focus. Onre organiwttc is vanaf 2013 op eze doelstelling aange a t: medewerker* (en voorheen
af elingen!, ie op welks ij» dan ook k ntcontact heb en, werken vanuit twee wijkte ms. Zo zi n wij nog beter
In staat het lokale cont ct et onze huur er te beleven en aarvan te leren. nt rcj richt zi h ook heel dui elijk op e
bewustwor ing en do zolfre z amheid van zijn klant n. Dl» v rgroot op termijn de tevredenheid en lei t to
meer acn eluk.

Daarnaast zijn er tal van concrete projecten die zich in de wijken voordoen:
• Werken aan leefbaarheid I; weten v/at er In de wijk speelt'. El e twee jaar eten wij de tevredenhei van
ied re huurder en halen veel opmerkingen en a viezen op. O it te realiseren wor t el e maan bij
250 huur ers een enquête uitgezet;
• ntares Investe rt in de aanwe igheid van iverse le fbaar ci scoOrdmatoren |en andere isciplines) lc In
de ijk e contacten onderhouden, aan ezig zijn bij bewonerslnltlatlcven cn ooral in de lo le netwerken
aanwezig zijn:
• Bij i er Investering in en wijk/buurt (bijvoor ld ij r novati project n) cre ert Antar s een bijdrage
an c verbeterin van de uitstraling en de cohesie In de ijk;
• Antares maa t het mogdljk dat huur ers in aanra ing kan komen met spon- n cultuurbel ving:
• In zijn algemeenheid richt Antares zich op c ewustwor ing van ijn huurders. Lo ale betro enh id
en bin in et lo al partijen
• Diverse lo se Iccfbaorhcl slnltiaticven In buurten cn woon ebouwen, e e op Initi ief van de
huur ers zelf;

VERDUURZAMING

EN BESCHIKBAARHEID

ntares zet e In esla en koer van e duurz amhci svl ic actief voort.
Dat betekent dat in ezet wor t op de vol en e t ema's:

Zorgeloos een woning huren en er ens kunnen onen be int bij voldoende
aanbod, het juiste aanbod cn dc betaalbaarheid. Demografie cn ar tont¬
wi kelin e worden oed in dc aten ehouden cn Inge e in onze e rijfs¬
doelstellingen. ambit es en va tgoed ortefeuille. Dit leidt tot een af ewogen
euze in de li gin cn typologie van woningen en huurprijzen bij nieu ¬
ou projecten. transformatie lee st an va tgoed cn renov ties. Ver er
realiseren ij met de ver uur aming van onze woningen en oongebouwen
l gere energielas en en een hoger comfort. Ons huurbeleid Is er don oo op
ericht de huur o laa mo ellj tc ouden.
Samenvattend
• Antares zet J arlijks In op het zo l ag mogelijk ou en v n c J arlijkse huurverhoging:
• Investeringen In duur aamhei en e ergiebesp r n leiden altijd tot verla in v n de e crglel sten > dus l e e woon¬
l sten:
• Bor en van een goede mi* an oni gen voor de jui te doel roepe met een bijhorende huurprijs. Momenteel heeft
ruim 85% v n he onmgbczlt een huurprijs on er de t eede aftopping rens (I 2018 < € 640.-);
• Continuering v n e Insteek d t et huisves en v n ijzondere oelgroe en een taak is voor de corpor tie:
• Ur cntiebelei goe afstemmen en monitoren in ver and et de e chikbaarheid voor re uliere wonin zoekenden;
• Incassobcleid duidelij oorzetten op het helpen van huur ers met als oel voorkomen van huurachterstanden en
hulsulocttln cn

&Q) HET GROENE VASTGOED
• Realiseren van een tevi In esterin sprogramma In
het be taande vas goed (zoals in e ijlage l> eer¬
gegeven) met als oel: e iddeld l bel B in 20 1. re¬
ductie van 40% COj uitstoot in 2030 en CO j-neutraal
vastgoed In 2050.
¦ Aan de hand an de route rten v n de woningcor¬
or ties. c warmteviste van de gemeente en c Inzet
v n netwerkbe rijven, samen het gespre aangaan en

een gez menlijke route bepalen na r een CO>-neu raal
wonln bczlt In 2050.
1 Nieuw ouw Is loo cn bijna c crglencutraal (BENG)
of nul op de meter ( OM)
1 Monitonn v n e ree s ere liseerde proefprojecten
In esta nd bezit cn nieu bouw met ls doel kennis
elen en succe sen Inzenen bl) c uitrol an andere
In esteringen.

DE GELUKKIGE BEWONER
• Actief Inze ten op be u t or ing en egeleiding v n
onze lanten.
- Inzetten van energica lseurs cn inzicht crcbrcn In
woonlasten.

• standaar ener ie- cn comfor pa cncn aanbieden
waar bewoner uit kunnen kiezen.

WONEN EN ZORG
Dc maatschappelijke omwi kelinge , aarbij specifie
///ƒ//
toename van zorgvragende oelgroepen tc herkennen I . iet In
/ƒ////
2015 onvermin erd door. Deze doelgroepen vragen P.onlblUtelt
sasui m de samenleving on e samenwerking, o ook voor Antares.
ftmi\ collega corporaties, d ge eente cn zorgbie en c partijen.
De in 2018 ingcslagcn e om hierin op constructieve wijze
amen te erken, etten we graa et u oor. Het Innemen
van de juiste rol en ver t oordelijkhe d In deze vraagstukken
Is een esscnticcl an achtspunt voor Antares. WIJ nemen onze
verant oor elij heid hierin graag o ons cn ver achten dat
on e partners innen dit tr ject oo hun rol e verantwoor e¬
lijkheid hierin oppakken. Dit il Antares ra g teru zien In het
handclin skadcr binnen 'bescher d v/onen. beschermd thuis'
dat momenteel hiervoor wordt uit e er t;

De inzet van Antares:
• ctief eelnemen aon de noo zakelij e overlegmomenten In aarv or e«igcn e netwerken binnen
dc ge eente
• Huisve ten van statushou er binnen c arvoor gel¬
ende welttlljkc taa stellin :
• Geschi t m ke /hou en van bezit dat icht bij de oor¬
zienin en ligt. oor zor vragers, wets are oel roepen
en senioren met een toe om ti e zor vraag;
• ctie in gesprek g an met de oel roe enioren over
oo ens n n mogellj latente emul behoeft s et
als oel hierop tc unnen anticipere met eventueel
nieuw beleid en/of geschikte woonvormen.

ik DE DUURZAME BEDRIJFSVOERING
Antares streeft ernaar, naast de concrete doelstellin en
binnen het uitvoeringsprogramm . het voorbeeld tc
even op een bre ere ijk van verduurrammg. Dat zal
indirect bij ra en an dc etaalbaarheid en lee ba r¬
ei van woningen en ijken. ntare zet in o :
• Inzenen o circul riteit en C2C;

• Bewust de focus breder leggen d n energieiranslttc
alleen. KUmaatad ptleve en circulaire toep ssingen
inbedden in ( ezamenlijke) projecten;
- Gez menlijk kijken n ar k nsen In uurzame
obiliteit.
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Betreft Taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2019

In deze brief informeer ik u, naar aanleiding van de publicatie van de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in de Staatscourant, over de

taakstelling huis esting vergunninghouders voor de periode van 1 januari 2019
tot en met 30 juni 2019.
Graag wil ik hierbij mijn dank en waardering uitspreken oor de inzet en de
geleverde resultaten door gemeenten en corporaties in het afgelopen halfjaar. Ik

hoop ook voor de taakstelling voor de eerste helft 2019 weer te kunnen rekenen
op een stevige inzet om deze te realiseren.

Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Op 20 september 2018 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van
vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant.1 Voor de eerste helft van
2019 is de taakstelling door de staatssecretaris van ustitie en Veiligheid
astgesteld op 8.000 te huisvesten ergunninghouders.
Evenals afgelopen halfjaar is er door de staatssecretaris van Justitie en

Veiligheid in de publicatie geen prognose gegeven van de taakstelling voor de
volgende periode (1 juli 2019 tot en met 31 ddcember 2019). De taakstelling
voor de tweede helft van 2019 zal doo( d€staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid vóóivJ. april 2019 worde
De mini flfcr van Binnenlandse .Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens d ;ze,

Chris Kuij
Directeur-

raai Bestuur, Ruimte en Wonen

1 Stcrt. 2018, 54691
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Bijlagen en publ catie
Naast bijlage A met de taakstellingen per gemeente voor de eerste helft van
2019, treft u bijlage B aan met voor dit werkveld relevante contactgegevens van
het COA, de toezichthouders, Vluchtelingenwerk Nederland en andere relevante
organisaties.

Deze brief en de bijlagen worden gepubliceerd op de website van het Rijk
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-enimmigratie/huisvesting-vergunninghouders) en deze stuk en worden digitaal
verzonden aan alle gemeenten en alle toezichthouders, levens wordt deze brief
voor publicatie op de respectievelijke websites aangeboden aan de VNG, het

IPO, Aedes en Vluchtelingenwerk Nederland (interne databank).
Mocht u volgende brieven over taakstellingen vergunninghouders rechtstreeks
willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan het ministerie van BZK:
Postbussecretariaatwoninqmarkt@minbzk.nl.
Een overzicht van de realisatie van de huisvesting van vergunninghouders wordt

maandelijks bijgehouden en gepubliceerd op:
www.mksoverheid.nl n www.qemeentenvandetoekomst.nl.
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HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 11

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 21 1e helft 2019
Groningen

Appingedam
Delfzijl
Groningen
Het Hogeland
Loppersum
Midden-Groningen

Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veenda
Westerwolde
Westerkwartier
Subtotaal provincie Groningen

11.801
6
12
24.863
105
229.962
48.076
22
9.732
5
28
60.953
38.075
18
6
12.245
15
32.258
13
27.508
24.684
12
29
62.787
582.944 271

Bijlage A

HU IS VESTING STA AKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 11

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 1e helft 2019
Friesland
Achtkarspelen
'l! Ameland

Dantumadiel
De Fryske Marren
Harlingen
Heeren een

27.935
3.654
18.904
51.742
15.783
50.192

Ooststellingwerf

122.415
45.287
25.459

Opsterland

29.753

Schiermonnikoog
Smallingerland

55.889

Südwest-FrysISn

89.594

Terschelling
Tytsjerksteradiel

4.906
31.870

Vlieland
Waadhoeke

1.132
46.101

('1J Leeu arden

Noardeast-Fryslan

Weststellingwerf
Subtotaal provincie Friesland

932

13
0
9
24
8
23
61
21
12
14
0
26
41
0
15
0
22
12

25.720
647.268 301

Bijlage A

HU IS VESTING STA AKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente "

Drenthe
Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn

Coe orden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen

Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Subtotaal pro incie Drenthe

Inwoners Huisvestings1-1-2018 2) 1e helft 2019

25.390
67.708
25.351
35.299
23.917
107.192
55.677
33.410
33.172
32.370
33.462
19.152
492.100

12
31
12
17
11
49
26
16
16
15
16
9
230

Bijlage A

HU IS VESTINGSTA AKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente '

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 ?l 1e helft 2019
Overijssel
Almelo
Borne
Dalfsen
Deventer

Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hardenberg
Hellendoorn
Hengelo (O.)
Hof van Twente
Kampen
Losser

Oldenzaal
Olst-Wijhe
Ommen

Raalte
Rijssen-Holten
Staphorst
Steenwijkerland
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Zwartewaterland
Zwolle
Subtotaal provincie Overijssel

34
72.629
11
23.124
13
28.242
46
99.653
12
26.291
73
158.261
12
24.291
28
60.539
17
35.796
37
80.593
16
34.930
25
53.259
11
22.547
15
31.915
9
18.023
9
17.630
17
37.158
18
38.097
8
16.797
20
43.768
10
21.213
16
33.903
24.258
12
11
22.468
58
126.116
1.151.501 538

Bijlage A

HUISVESTING STA AKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente "

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 1e helft 2019
Gelderland
Aalten
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld
Berg en Dal
Berkelland
Beuningen
Bronckhorst
Brommen

Buren
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Druten

Duiven

Ede
Elburg

Epe
Ermelo
Harder ijk
Hattem
Keerde
Heumen

Lingewaard
Lochem
Maasdriel
Montferland
Neder-Betuwe

Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oude Ijsselstreek
O erbetuwe
Putten
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel

Tiel
Voorst
Wageningen
West Maas en Waal
West Betuwe
Westervoort

Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar

Zutphen
Subtotaal pro incie Gelderland

26.962
161.156

13
74
72
27
16
21
12
17
10

157.223
57.339
34.748
44.032
25.798
36.352
20.771
13
26.365
13
28.195
6
11.328
27
57.382
9
18.701
12
25.438
53
114.682
11
23.107
15
32.863
13
26.793
22
46.832
6
12.154
9
18.603
8
16.462
22
46.372
16
33.574
12
24.350
17
35.627
11
23.615
20
42.307
81
175.948
13
27.114
11
23.504
14
29.672
19
39.520
22
47.481
12
24.313
15
31.338
20
43.527
1
1.575
5
9.751
19
41.465
12
24.310
18
38.412
9
18.891
23
50.349
7
15.015
19
40.847
14
28.987
13
28.014
20
43.402
22
47.537
2.060.103 966

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 11

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 ,) 1e helft 2019
Flevoland
Almere
Dronten

Lelystad
Noordoostpolder

Urk

203.990
40.735
77.389
46.625
20.524

22.407
Zeewolde
Subtotaal pro incie Flevoland 411.670

94
19
36
22
10
11
192

Bijlage A

HU IS VESTING STAAK STELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 11

Utrecht
Amersfoort
Baarn

Bunnik
Bunschoten

De Bilt
De Ronde Venen
Stichtse Vecht
Eemnes

Houten
IJsselstein
Leusden

Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude

Rhenen
Soest
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vijfheerenlanden

Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
Subtotaal pro incie Utrecht

Inwoners Huisvestings1-1-2018 21 1e helft 2019

71
155.226
12
24.630
7
15.214
10
21.266
20
42.846
20
43.620
30
64.513
5
9.112
23
49.579
16
34.302
14
29.755
7
14.395
7
13.879
62.426
29
10.180
5
3
5.175
10
19.816
22
46.089
347.483
159
49.314
23
30
64.918
26
55.001
11
23.678
24
51.758
6
13.021
29
63.322
1.330.518 619

Bijlage A
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Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 ?) 1e helft 2019
Noord-Holland
Aalsmeer
Alkmaar
Amstel een
Amsterdam
Beemster

Bergen (NH.)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Castricum
Den Helder
Diemen
Drechterland
Edam-Volendam

Enkhuizen
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmermeer

Heemskerk
Heemstede
Heerhugowaard

Heiloo
Hilversum
Hollands Kroon
Hoorn

Huizen
Koggenland
Landsmeer

Langedijk
Laren (NH.)
Medemblik
Oostzaan

Opmeer
Ouder-Amstel
Purmerend

Schagen
Stede Broec
Texel
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort
Subtotaal provincie Noord-Holland

31.499
108.470
89.870
854.047
9.550
29.941
41.077
10.795
23.208
35.608
55.760
28.121
19.440
35.953
18.476
57.337
159.709
153.149
39.146
27.080
55.850
23.099
89.521
47.681
72.806
41.369
22.659
11.435
27.836
11.146
44.480
9.735
11.526
13.496
79.983
46.379
21.670
13.584
13.520
29.445
67.831
17.259
19.147
23.659
15.995
154.865
16.970

15
50
41
390
5
14
19
5
11
17
26
13
9
17
9
27
73
70
18
13
26
11
41
22
34
19
11
6
13
6
21
5
6
7
37
22
10
7
7
14
31
8
9
11
8
71
8

2.831.182

1.313

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 11

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 21 Ie helft 2019
Zuid-Holland
Alblasserdam
Albrands aard
Alphen aan den Rijn
Barendrecht
Bodegraven-Reeuwijk
Brielle
Capelle aan den IJssel

Delft
Dordrecht
Goeree-Overflakkee
Gorinchem
Gouda
Hardinxveld-Giessendam
Hellevoetsluis
Hendrik-ldo-Ambacht
Hillegom
Hoeksche Waard
Kaag en Braassem

Katwijk
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Lansingerland
Leiden
Leiderdorp
Leidschendam-Voorburg
Lisse
Maassluis
Midden-Delfland
Molenlanden
Nieuwkoop
Nissewaard

Noordwijk
Oegstgeest
Papendrecht
Pijnacker-Nootdorp
Ridderkerk

Rijswijk (ZH.)
Rotterdam
Schiedam
s-Gravenhage

Sliedrecht
Teylingen
Vlaardingen
Voorschoten

Waddinx een
Wassenaar

Westland
Westvoorne
Zoetermeer

Zoeterwoude

Zuidplas

20.014
25.218
109.682
48.477
33.948
17.040
66.854
102.253
118.426
49.129
36.284
72.700
17.958
39.992
30.677
21.812
86.115
26.625
64.956
29.306
55.644
61.155
124.306
27.197
74.947
22.746
32.518
19.338
43.846
28.269
84.593
42.661
23.887
32.264
53.634
45.789
52.208
638.712
77.907
532.561
25.020
36.584
72.050
25.453
27.578
26.084
107.492
14.508
124.695
8.430
41.882

10
12
51
23
16
8

31
47
54
23
17
34
9
19
14
10
40
13
30
14
26
28
57
13
35

11
15
9
20

13
39
20
11
15
25
21
24
292
36
243
12
17
33
12
13
12
50
7
57
4
20

Bijlage A

HUISVESTING STA AKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

Inwoners
1-1-2018

Zwijndrecht
Subtotaal provincie Zuid-Holland

44.586
3.646.010

Huisvestings-

1e helft 2019
21
1.686

Bijlage A

HU IS VESTING STA AKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente '

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 ?) 1e helft 2019
Zeeland
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg (Z.)
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland

Sluis
Terneuzen

Tholen
Veere

lissingen
Subtotaal provincie Zeeland

22.716
37.636
27.472
12.720
8.303
7.314
22.555
33.687
23.526
54.440
25.583
21.867
44.485
382.304

11
18
13
6
23

4
11
16

11
25
12
10
21
181

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 1

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018

1e helft 2019

Noord-Brabant

Altena
Alphen-Chaam
Asten
Baarle-Nassau

Bergeijk
Bergen op Zoom
Bernheze
Best
Bladel
Boekel
Boxmeer

Boxtel
Breda
Cranendonck

Cu ijk
Deurne

Dongen
Drimmelen
Eersel
Eindhoven
Etten-Leur

Geertruidenberg
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel

Gilze en Rijen
Goirle
Gra e
Haaren

Halderberge
Heeze-Leende

Helmond
Heusden
Hil arenbeek
Laarbeek
Landerd
Loon op Zand
Meierijstad
Mill en Sint Hubert

Moerdijk
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Oirschot

Oisterwijk
Oosterhout
Oss
Reusel-De Mierden

Roosendaal
Rucphen
's-Hertogenbosch

Sint Anthonis
Sint-Michielsgestel
Someren

Son en Breugel
Steenbergen

Tilburg
Uden
Valkenswaard
Veldhoven
ught

54.766
10.083
16.719
6.799
18.398
66.354
30.550
29.497
20.144
10.502
28.853
30.672
183.448
20.336
24.911
32.137
25.777
27.063
18.778
229.126
43.532
21,517
39.252
30.340
26.313
23.621

25
5
8
4
9
31
14
14
10
5
14
14
84
10
12
15
12
13
9
105
20
10
18
14
12

12.419

6
7
14
8
42
20
8
11
7
11
37
5
17
11
9
12
26
42
6
36
11
70
6
14
9
8
12
99
20
14
21
13

14.103
29.888
15.886
90.903
43.723
15.366
22.158
15.332
23.120
80.148
10.831
36.967
23.019
18.558
26.132
55.147
90.951
13.040
77.000
22.401
153.434
11.577
28.673
19.120
16.753
24.781
215.521
41.725
30.654
44.925
26.418

11

Bijlage A

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 1)

Waalre

Waalwijk
Woensdrec t
Zundert
Subtotaal provincie Noord-Brabant

Inwoners
1-1-2018 2)

Huisvestings-

17.075
47.725
21.800
21.525
2.528.286

8
22
10
10

1e helft 2019

1.180

Bijlage A

HU IS VESTING STA AKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente 11

Inwoners Huisvestings-

1-1-2018 ?) 1e helft 2019
Limburg
Beek (L.)
Beekdaelen
Beesel
Bergen (L.)
Brunssum
Echt-Susteren

Eijsden-Margraten
Gennep

Gulpen-Wittem

15.895
35.969
13.444
13.106
28.241
31.751
25.566
17.052
14.196

Heerlen

86.762

Horst aan de Maas
Kerkrade
Landgraaf
Leudal

42.271

Maasgouw

Maastricht
Meerssen
Nederweert

Mook en Middelaar
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein (L.)
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Venlo
Venray
Voerendaal
Weert

45.823

37.612
35.857
23.697
122.723
19.039
17.038
7.768

43.312
20.728
57.761
10.561
92.956
24.987
9.874

16.431
101.192
43.341
12.390
49.855

8
17
7
6
13
15
12
8
7
40
20
21
18
17
11
56
9
8
4
20
10
27
5
43
12
5
8
47
20
6
23

Subtotaal provincie Limburg 1.117.198 523

Totaal-generaal 17.181.084 8.000

' In dit overzicht zijn alle door de Staten-Generaal goedgekeurde
gemeentelijke herindelingen per 1-1-2019 opgenomen.
- l Volgens bevolkingscijfers van het CBS, 1-1-2018
:i> Op grond van een tussen de provincie Friesland en de gemeente
Leeuwarden overeengekomen herverdelingsregeling wordt de

huisvestingstaakstelling van Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling
en Vlieland door Leeuwarden uitgevoerd.

Ministerie van Justitie en Veiligheid 26-9-2019

Bijlage A

Bijlage B
Overzicht voorlichting en contactpersonen
Contactpersonen
Voor informatie en ragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de
contactpersonen van de betrokken instanties in de pro incies, zoals deze hieronder
zijn opgenomen.
Centraal Orgaan o vang asielzoekers (COA)
Voor informatie en vragen over de uitvoering van de taakstelling huisvesting
vergunninghouders kunt u contact opnemen met de helpdesk van het COA, te
bereiken onder telefoonnummer 088-7157001. Via de website www.coa.nl kunnen
gemeenten inloggen op het aanbodmodel voor het plaatsen van woningen en het
aanmelden van de gerealiseerde taakstelling. Ook kunnen gemeenten hier de laatste
stand van zaken ten aanzien van de eigen realisatie raadplegen.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Voor informatie en vragen over de stand van zaken en afgifte van asielgerelateerde
verblijfsvergunningen en documenten kunt u contact opnemen met het
INDservicebureau, telefoonnummer 070-8880000, keuzeoptie 2 (asiel) of keuzeoptie
5 (bureau documenten).

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Voor informatie van beleidsmatige aard met betrekking tot de uitplaatsing en
huisvesting kunt u terecht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie
Migratiebeleid (DMB), te bereiken onder telefoonnummer 070- 3708079.
Op de website www.riiksove heid.nl, vindt u onder bij gedeelte onderwerpen/
asielbeleid-immigratie de laatste beleidsinformatie en bij gedeelte
onderwerpen/huisvesting-vergunninghouders de actuele stand van zaken ten aanzien
van de gerealiseerde taakstelling vergunninghouders per gemeente.
Op de website www.gemeentenvandetoekomst.nl, vindt u onder onderwerpen/

migratie de laatste beleidsinformatie, goede voorbeelden en de actuele stand van
zaken ten aanzien van de gerealiseerde taakstelling vergunninghouders per
gemeente.

Regionale afdelingen Vluchtelingenwerk
De lijst van contactpersonen is per provincie/WGR-Plusregio uitgebreid met
gegevens over de regionale afdelingen van Vluchtelingenwerk Nederland. Zie voor
de lijst van contactpersonen hieronder.

I

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites
raadplegen:
www.vnq.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

www. po.nl

Interprovinciaal Overleg

www.coa.nl

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

www.ind.nl

Immigratie- en Naturalisatiedienst

www.riiksoverheid.nl

Informatie van de Rijksoverheid

www.aedesnet.nl

Aedes vereniging van woningcorporaties

ww. luchtelinqenwerk.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

www.di osa nl Di osa, Vereniging van directeuren van

overheidsorganen voor sociale arbeid
www.uaf nl Stichting voor vluchteling-studenten
www.dienstteruqkeeren ertiek.nl Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Overzicht van contactpersonen bij:
Toezichthouders provincies
• COA, team regievoerders
• COA, contactpersonen bestuurlijke samenwerking
• COA, medewerkers Backoffice

• Regionale afdelingen Vluchtelingenwerk
Drenthe
Provincie Drenthe postbus

Contactpersoon Drenthe:
Dhr. Eelco Last

122
9400 AC Assen

E-mail: c.lastii/ drenihe.nl

Tel: 0592-36 5661
Centraal Orgaa opvang asielzoekers/Plaatsin

Centraal Or aan opvan asielzoekers/Plaatsin

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Postbus 30203
2500 GE Den Haag

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stcphan ancle mcÜ Y/ coa.nl

Re ievoe ders regio Friesland. Groningen, Drenthe:
Mevr. A. Strikwerda

Tel.: 088-7157000

Tel.: 06-13454013
E-mai 1: a 1 icssiri we d;i ircoa.i11

Dhr. J.C.M. Geerts

Dhr. D. Perdok

E-mail: ioscccrts <t coa.nl

Tel. 06-55328384
E-mail: ilic neidok./cua. l

Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-5432123
E-mail: uemmahendriks «coa.nl

COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
E-mail: info «coa.nl

YluchlelingenWerk 'oord-Nederland
Friesestraatweg 191-3

Contactpersoon:
Dhr. artin van Ipcrcn, Directcur-bestuurder

9743 AC Groningen
Postadres: Postbus 70212

9704 AE Groningen
Telefoon: 050-5757290
Fax: 050-5779824
info-noordTrvl uchtelinijei e .nl

www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland
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Flevoland
Provincie Flevoland

Contact ersoon Flevoland: Manon Hoekstra

Telefoon: 0320-265269/06-18609325

Postbus 55
8200 \B Lelystad

E-mail: Manon.hoekstr a@flevoland. nl

Centraal Orgaan opvan nsielzoekers/Pla tsin

Centraal Or a n opvang sielzoekers/Pl atsin

Postbus 30203
2500 Gl£ Den Haag
Tel.: 088-7157520

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Cont ctpersonen COA v or bestuurlijke afspra en:
Dhr. S.M. v n er Meij

Re ievoerders regio Utrecht, Flevoland.

E-mail: stenhain ande neii (/c« a.nl

Mevr. B. Slepikas

No rdH lland:
Tel.: 06-13324604
E-mail: barbai slenik s a a . l

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: i sutais t/c a.iil

evr. . Groot

lel.: 06-215211 9
E-mail: m i eagroula/ cpa.nl

Dhr. I . Kampm n

Tel.: 06-52062364
E-mail: leendt n a pman «coi
Mevr. C. azele er

Tel.: 06-54626736
E-mail: lind.ili.i/eli eci </i.m,i.iiI

Re ievoerder ervesti in
(landelijk contactpersoon) evr.
(>.

driks

Tel.: 06-54321236
E-m il: cmm hen i iks

a a.nl

COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001
1 -mail: inlf c a.nl

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
lufferstraat 2
1508 GE Zaandam
Telefoon: 075-6173297 Fax:
075-6125380
info-westmiddenfa'vluchteliiiRenwerk. nl

wuw.\ luchtelin enueik. l. uestenmiddenn leiktn
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Contactpersoon:
Mw. Ti eke arson, Dirccteur-bestuurder

Friesla
Provincie Fryslan

Contactpersoon: Mevr. I. Buurstra

Postbus 20120

Telefoon: 058-2925653

8900 HM Leeuwarden

E-mail: e.u.buurstra (7 frv lan.nl

Centraal Or aan opvang asielzoekers/Plaatsing

Centraal Orgaan opvang asielzoekers/Plaatsin

Postbus 30203
2500 GE Den Haag

Postbus 30203
2500 GE Den Haag

Tel.: 088-7157520

Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. v n der Meij

Re ievoerders regio Friesland, Groningen, Drenthe:
Mevr. A. Strik erda
Tel.: 06-13454013
E-mail: aiiesstrik erdawc a.nl

E-mail: tcphamaiulcrmcii « c .i.nl

Dhr. J.C.M. Geerts

Dhr. D. Per ok

E-mail: iosuceiis /coa.nl

Tel. 06-55328384
E-mail: dic ncrdo <i c a.nl

Regievoerder Hervesti ing
(landelijk contactpersoon) Mevr.
G. endriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: uemmahendri s

c a.nl

COA Informatielijn
Tel.: 088-7157001 Email: mie

1 l chtelingenlVerk Noord-Nederland
Friesestraat eg 191-3

Contactpersoon:

Dhr. Martin van Iperen, Directeur-bestuurder

9743 AC Groningen
Postadres: Postbus 70212

9704 AE Groningen
Telefoon: 050-5757290
Fax: 050-5779824
ii o- oonl'a i 'I chic ti

coa.nl

en wak. n 1

w .vluchtelingen erk.nl/noordnederland
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Gelderla d
Provincie Gelderland

Contactpersoon:
Dhr. II. ten Brinke

Postb s 9090
6800 GX Arnhem

Telefoon: 026-3599928
E-mail: h.tcit.bi in c

et ldcrl. ul. l

Centr al Orgaan o vang asielzoekers/Plaatsing

Centraal Or aan opv ng asielzoeker /Pla tsin

Postbus 30203
2500 GE Den Haa

Postbus 30203
2500 GE Den Haa
Tel.: 088-7157000

Tel.: 088-7157520

Regievoerders re io Gelderland/Overijssel:
Mevr. C. Polderman
Tel.: 06-5256*1784

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail sU lui aiulemieii (/ cua. l

-mail: ii clieiHikkiniii mciM.nl
Dhr. J.C.M. Geei ls
E-mail: l s eeris

evr. S. Fordman

c a.iil

Tel.: 06-215096 8
E-m il: saiui.ilo lma >/'. »a.iil

Mevr. M. Boerdam

Tel. 0611537787
E-mail:

, lu ki.i.

p ¦., m

i

Regievoerder ervestiging (l ndelijk contactpersoon,
tij elijk ook voor Gelderse gemeenten)
Mevr. G. endriks

Tel.: 06-54321236
-mail: ae nahendrik
COA Informatielijn Tel.:

088-7157001
E-mail: ml j/ um nl

l'/ chlelingen 'erk Oost Keiler land
Oude Oeverstraat 120

681 IHD Arnhem

Contactpersoon:
Dhr. Jan van der NVerff, Directcur-bestuurder

Telefoon: 026-3702777
Fax: 026-3517781
i fo d\ wo . l
www. vluchtelingen werk.nl/oostnederland
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Groningen
Provincie Groningen Postbus

Contactpersoon:

610

mw. A.Lootsma

9700 AP Groningen

telefoonnummer: 050-3164295
Email: A.Lootsmat®p o incieRroningen.nl

Centranl Orgaan o vang asielzoekers/Plaatsin

Postb s 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centra l Orgaan o v ng asielzoekers/Pla tsin

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: stcplianxandermeii rrcoa.nl

Regievoerders regio Friesland. Groningen, Drenthe:
Mevr. A. Strikwerda

Dhr. J.C.M. Geerts

E-mail: alicsstrikwerdaTr coa.nl

Tel.: 06-13454013
E-mail: ioseccrts / coa.nl

Dhr. D. Perdok
Tel. 06-55328384
E-mail: dickperdok <7coa.nl
Regievoerder Hervestiging
(landelijk c ntactper oon) Mevr.
G. endriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: ccin ahcndriks « c a nl
COA Informatielijn Tel.:

088-7157001
-mail: inlo / coa.nl

Vluchtelingen Verk Noord-Neclerland
Friesestraatweg 191-3

Contactpersoon:
Dhr. artin van Iperen, Directeur-bcstmirder

9743 AC Groningen
Postadres: Postbus 70212

9704 AE Groningen
Telefoon: 050-57.57290

Fax: 050-5779824
info-n ord </ \ luchk limieinver .nl

ww .vluchtelingenwerk.nl/noordnederland
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Limb i«

.

Provincie Limb rg
Postbus 5700
6202 MA aastricht

Contactpersoon: Mevr. V. Nikoletic-Bosankic

Centraal Or aan opv ng asielzoekcrs/Plaatsing

Cent aal Orgaan opvan asielzoekers/Pl al in

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

ostbus 30203
2500 GE Den Haag

Contactpers nen COA voor bestuu lijke afs aken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: sicphanva dermeii / co .iil

Regievoerders regio Noord-Brabant-Limburg:

Telefoon: 043-3898921
E-mail: \ .b sankic

orv liml

.nl

Tel.: 088-7157000

Dhr. R. Kutschenreuter

Tel.: 06-46382008
E-mail: "Ihilkul>clicnreiiui i . .uil

Dhr. J.C.M. Ceert

Dhr. A. Sonneveld

E-mail: j« -ecciis </cua. l

Tel.: 06-2150 652
E-mail: ai M iuu \ i KH . . .m

evr. M. Willenis

Tel.: 06-2187814
E-mail: miria v.ilkm- nl

Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon) evr.
G. Hen riks

Tel.: 06-54321236
E-mail: ecmiiialiciidi d. l

COA Informatielijn Tel.:
088-7157001
E-mail: i lo i/ um.iiI

Siichiing I 'hi luclingcniV rk /nid-jVederlaiuI

Contactpersoon:

Kronehoefstraal 21.

M\v. Jacqueline de Visser, Directeur-bestuurder

5612 HK Eindhoven
Telefoon: 073- 68 4771

Mob: 06-1700340
inlo-/ui </ vluchtclinecnwerk l
uww.\luehtelinuen\veik. I / i
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Provincie Noord-Brabant

Contactpersoon West en Noord-Oost Brabant is L.
Pullen, tel: 073-6812059 (1.nullen r/brabant.nl)
Contactpersoon Zuid-Oosl en idden Brabant is
Mevr. T. van de Langenberg-Helings, tel. 073-6812042
(WvdLangenberg@brabant.nl)
Coördinator over geheel Noord-Brabant is R. Bloemsma,

Postbus 90151
5200 MC Den Bosch

073-6812520 (RBIoemsma@brabant.nl)
Ce traal Or aan opvang n ielzoekcrs/Plaatsin

Centraal Orgaan opvang asielzoekcrs/Plaatsi g

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspr ken:
Dhr. S.M. van der Meij

Re ievoerders regio Noord-Brabant-Limburg:
Dhr. R. Kutschenreuter
Tel.: 06-46382008

E-mail: sicnhainnndeimeii </ coa.nl

E-mail: robcMi uis hcnreiiiei ï/ coa.nl
Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iir ccit-. a

Dhr. A. Sonncvcld
Tel.: 06-21509652

.uil

E-mail:

dsonne\

r c a.nl

Mevr. . Willems

Tel.: 06-21878149
E-mail: iiiaimvillcm>. </c a.nl

Regievoerder Hervestiging
(landelijk contactpersoon) Mevr.
G. endriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: uemmaht ndtiks acoa.nl

COA Informatielijn Tel.:
088-7157001
-mail: inlo <rcoa.nl

Stichting 1 I chtelingen erk Z id-Nederlancl

Contactpersoon :
Mw. Jacqueline Visser, Directeur-bcstuur er

Kronchoefstraat 21,

5612 1 IK Eindhoven
Telefoon: 073-6894771
Mob: 06-17003409
intó-/ui «\ luchtelinucnwer .nl
wwliichielinuenwerk.nl uid
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INonrd-Hollni l
Provincie Noord-Holland

Contactpersoon:

Postbus 3007
2001 DA aarlem

• Mevr. M.J. (Margo) Rol, tel 023-514 3 87.
ruim (nKi r -Holl n .nl

• Dhr. J (.los) Bleeker. lel: 023-5143567,
blee cri a Uoor -hollaud.iil

• Dhr W. (Wilke) Oude Lohuis. 0235144161,
oiulc s (i nuoi -hull iKl.nl

• Mw J (Josetle) Slagveld. 023-5143998,
slauwldi nonrd-holla .nl

Centraal Org an opvang asielzockers/Plaatsing
Postbus 020

2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Orgaan opvan asielzoekers/Pl atsing

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij
E-mail: .tcnham n erukü rt'Ci'a.nl

Re ievoerders regio Utrecht, Flevoland,
Noordl lolland:
Mevr. 13. Slepikas

Tel.: 06-13324604
E-mail: b rhaiaslenika:- / .ua. l

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: ji ucuts <i c .id

ev . M. Groot

Tel.: 06-21521189
E-mail: nia auruula; inaail

hr. L. K mpman

Tel.: 06-52062364
E-mail: U un ertk mnm n

om. i

Mevr. C. azeleger

Tel.: 06-54626736
E-mail: nlin ah zclcucr </cu .nl

Re ievoerder Hervestigin
(landelijk contactpersoon) Mevr.
G. Hendriks

Tel.: 06-54321236
E-mail: ecniniahcii i i s r/cua.nl

COA Informatielijn Tel.:
088-7157001
E-mail: info <i coa. l

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
Dufferstraat 2
1508 GE Zaandam
Telefoon: 075-6173297 Fax:
075-6125380
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Contactpersoon:
Mevr. Tineke Parson, Dirccteur-bestuurder

info-westmiddeniSvluchtelineenwerk. nl
\s\\\s ,\ l chtelinüen erk.nl westenmidclennedci laiul
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Overijssel
Provincie Overijssel

Contact ersoon: Mevr. L. Kiekebosch

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

E-mail: l.kiekebosch@overijssel.nl

Cent ia l Orgaan o vang asiclzoekers/Pla tsin

Centraal Or aan opv n asiclzoekers/Plaatsing

Postbus 020
2500 GE Den Haag

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Tel.: 088-7157520

Telefoon: 038-499 9996

Contactpersonen COA vo r bestuurlijke afspraken:
Dhr. S.M. van der Meij

Regievoerders regio Gelderland/Overijssel:

E-mail: sienliain.iiKlermai </c a.nl

Tel.: 06-52564784

evr. C. Polderman

E-mail: rnelien ldcr an i/ coa.nl
Dhr. J.C.IN1. Gecrts
E-mail: iosiieerts-n coa.nl

Mevr. S. Ford man

Tel.: 06-21509648
E-mail: sanaal lman </ o ...nl

Mevr. M. Boerdam

Tel. 0611537787
E-mail: mi hclcboc lam con.nl

Regievoe de 1 lervestiging
(landelijk contact ersoon) Mevr.
G. endrik

Tel.: 06-54321236
E-mail: ecinm hen ii s a oa.nl

COA Informatielijn Tel.:

088-7157001
E-mail: info (/ coa.nl
riuchtelingenll erk Oost- Nederland
Oude Oeverstraat 120

681IHD Arnhem
Telefoon: 026-3702777
Fax:026-3517781
info a won.nl
w\v\v.vluchtelineeinvcr .nl aosincderlünd

Contactpersoon:
Dhr. Jan van der Wcrff, Directeur-bestuu der

Utrecht
Provincie Utrecht

Contactpersoon:
Wim-Paul ja er

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

m.naul.iaeci

nro\mcit -uticcht

Telefoon: 030 - 258 27 86
Chant l Menling
Chantal.Mentinu <i prov i cie-utrecht.nl

Telefoon: 0302582506/061830061

Centraal Orgaan opv ng nsielzoekers/Pl atsin

Centraal Or aan opvang asielzoekers/Pl atsin

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Postbus 30203
2500 GE Den Haag

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspraken:

Regievoerders regio Utrecht, Flevoland,
NoordHolland:
Mevr. B. Slepikas

Tel.: 088-7157000

Dhr. S.M. van der Meij
-mail: stcphain aiulci mcii coa.nl

Tel.: 06-13324604
E-mail: bai b rask ikas </ c a. l

Dhr. J.C.M. Geerts
E-mail: iO'yccrtsm.coa..nJ

evr. M. Groot

Tel.: 06-21521189
E-mail: aicaci -a a ua.nl

Dhr. L. Kampnian

Tel.: 06-52062364
E-mail: leen

kamoman a coa.nl

Mevr. C. azele er

Tel.: 06-54626736
E-mail: colindahazcleL'ci o c . l

Re ievoerder Hervesti ing
(landelijk contactpersoon) evr.
G. Hendriks

Tel.: 06-54321236
E-mail: ucmmahcndiiksir/coa.nl

COA Informatielijn Tel.:

088-7157001
E-mail: info r/ oa.nl

Contactpersoon:

Vluchtelingenw rk West en Midden-Nederland
Dufferstraat 2
1508 GE Zaandam
Telefoon: 075-6173297 Fax:
075-6125380
info-westmiddenfaivlucht linRenwerk. nl

w \\ w.v luchklii enwc k.nl/wesicnmiddennt'derlancl
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M\v. Tineke Parson, Directeur-be tuur er

Zeeland
contactpersoon van de pro incie Zeeland:
L (Leonie) Posthumus-Wouters
Tel. 0118-631427

Provincie Zeeland

Postbus 165
4330 AD Middelburg

Email l.posthumus-wouters(5)zeela d.nl
Centraal Orgaan opvang asiclzoekers/Plaatsin

ostbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157520

Centraal Or aan o van asielzoekers/Plaatsin

Postbus 30203
2500 GE Den Haag
Tel.: 088-7157000

Contactpersonen COA voor bestuurlijke afspra en:
Dh . S.M. van der Melj
E-mail: stcnlinnvandumcii« coa.nl

Regievoerders re io Zuid-Holland, Zeeland:

Dhr. J.C.M. Geerts

E- ail: lorett rcnardu -linuei c a.nl

Mevr. R. Renardus-Lin er

Tel.: 06-21509656
E- ail: j s eciis

co .nl

Dhr. B. van d n Bi h laar

Tel.: 06-21509662
E-mail: bas\ n enbi iclaai a . .uil

evr. M. nakotta

Tel.: 06-23302532
E-mail: mar rictanak lt.i </ coa i

Mevr. J. Büschcr

Tel.: 06-55720193
E-Mail: ie nctbuNchci t/ . a. i

Regievoerder Hervestiging
(landelijk cont ctpersoon)
Mevr. G. Hendriks
Tel.: 06-54321236
E-mail: ecmmaben ri s a c ,uil

COA Informatielijn Tel.:
088-715700I
E-mail: inforic a.nl
1 ïtichtelingen 1 Verk Z idwest Nederlan

Blaak 22
3011 TA Rotterdam

Contactpersoon:
Mw. Mirjam uisman, Dirceteur-be tuur e

Telefoon: 010- 2292362
Info-zui west a \ l htdii enwcM .iil

luchtelineenwerk.nl /uidwestne erl nd
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Zuid-Hol land
Provi cie Zuid-Holland

Contactpersoon:

Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Dhr. V.J.J.A. Gijsbers

Telefoon: 070-4417421 / 06

53240819
E-mail: \ iia. isbcis /li.ni
Mevr.E.M. Schenk-van Roo

Telefoon:

704417625/0618309546
E-mail: em.schenk@pzh. l
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Centraal Or n opvan
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30203
2500 GE Den Haag

Postbus 30203
2500 GE Den Haag

Tel.: 088-7157520

Tel.: 088-7157000

Contactpers nen COA vooi bestuurlijke
afspraken:
Dh . S.M. van er Meij
E-mail: sk nhamandn meij pji.nl

Regievoerder regio ZuidHolland,
Zeeland:

Dhr. J.C.M. Geerts

lo eiiaiena luslineei u u>a l

Mevr. R. R n rdus-Lingcr

Tel.: 06-21509656
E-mail:

E-mail: H' cl ir a c ii.iil

De heer B. van den

Bighel r Tel.: 06-21509662
E-mail:
bas\ aiuleiibiehelaa eoa. l

ev . . Anakotta

Tel.: 06-23302532
E-m il: mar ictanakotiaKf-c• ia.i)l

Mevr. J. Büscher

Tel.: 06-55720193
E-Mail: ieanelbuseliei </ c a. l

Regievoerder I lervestiging

(landelijk contactpersoon)
Mevr. G. endriks

Tel.: 06-54321236
E-mail: üemmaheiidrik o i a.nl
COA Informatielijn Tel.:

088-7157 01
E- ail: info </ coa.nl
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Contactpersoon:

Blaak 22,
3011 TA Rotterdam
Telefoon: 010-2292362

Mevr, M. Huisman, clirecteur-bestuurder

infcv/uuhvesUr/ | uchtel i njjcim er k n 1
\\\\\\.\lu u liiuienwerk.nl / i w stiicderlaiul

15

,

gemeente

Peel en Maas

Uitvoeringsafspraken
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1. Inleiding
Wonen is een belangrijk thema voor iedereen. Inwoners wensen een passend huis, een

prettige en veilige leefomgeving en een fijne buurt. De gemeente Peel en Maas,
Woningstichting Antares en Wonen Limburg leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Bij
een gedeelde verantwoordelijkheid hoort ook duidelijkheid over wie welke taken en
werkzaamheden op zich neemt. De prestatieafspraken vormen de basis voor de
samenwerking tussen de gemeente, corporaties en de huurdersbelangenverenigingen.

Hierin staat beschreven welke tactische en strategische keuzes gemaakt worden en wie
welke aandeel daarin heeft. Deze uitvoeringsafspraken beschrijven de processen en
werkafspraken om specifiek aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitvoering
te geven.

2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
Burgers zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen in de eigen leefomgeving is een van de
belangrijke doelen van de nieuwe Wmo. De wet wil de participatie en de zelfredzaamheid
van burgers bevorderen.

Bij het bepalen van de mate van ondersteuning door de gemeente wordt aan de hand van
het Afwegingskader (zie bijlage 1) nagegaan of de burger uit eigen kracht of met behulp van
zijn sociale netwerk de ondersteuningsvraag kan oplossen.
Mocht dit niet lukken, dan wordt onderzocht of er een algemene of voorliggende voorziening
aanwezig is. Blijkt ook dit niet het geval te zijn, dan kan er een maatwerkvoorziening worden
ingezet.

Geschikt wonen is een essentiële basis om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
Uitgangspunt is dat iedereen eerst zelf zorgt voor een woning.
Bij de keus van een woning wordt door de burger rekening gehouden met de eigen situatie.
Dit betekent dat er zoveel als mogelijk met bestaande of voorzienbare beperkingen rekening
wordt gehouden. Als de burger door een beperking de woning niet meer normaal kan
gebruiken, kan hij in aanmerking komen voor een woningaanpassing. Een

woningaanpassing heeft als doel het normaal gebruik van de woning mogelijk te maken.
Onder normaal gebruik wordt verstaan dat de elementaire woonfuncties mogelijk moeten
zijn: slapen, lichaamsreiniging, toiletgang, het bereiden en consumeren van voedsel en het

zich verplaatsen in de woning. Voor kinderen komt daarbij het veilig kunnen spelen in de
woning.

Zodra er een woningaanpassing in een huurwoning noodzakelijk is en de huurder zich bij de
woningcorporatie of de gemeente meldt, dienen er afspraken gemaakt te worden over de
manier waarop deze aanvraag in behandeling wordt genomen. Er dient rekening gehouden
te worden met de zelfredzaamheid van de burger, de afspraken in het huurcontract over
aanpassingen in de woning en de regels die in de gemeentelijke verordening staan.
Gemeente en woningcorporaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het
bewustzijn onder de burgers te vergroten dat woningaanpassingen met gemeenschapsgeld
gerealiseerd worden. Daarnaast realiseren we ons ook dat het vaak over kwetsbare burgers
gaat die we, daar waar behoefte bestaat, willen ontzorgen in een aantal praktische zaken.

De werkwijze van de gemeente als er een burger zich meldt met een hulpvraag staat
beschreven in bijlage 2.

3. Prestatieafspraken 2017
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld door de corporaties, de gemeente en de
huurdersbelangenverenigingen in Peel en Maas. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt over

beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, de woningvoorraad, duurzaamheid en de
leefbaarheid.
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Met betrekking tot de WMO zijn in de prestatieafspraken de volgende kaders vastgesteld:
Burgers wonen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving. Corporatie en gemeente streven er

naar om inwoners met specifieke woonbehoeften te faciliteren. Het wonen in een geschikte
woning is een gedeelde verantwoordelijkheid van de burger, de gemeente en de corporaties.

Uitgangspunten hierbij zijn:
het uitgaan van de eigen kracht van de burger;
het laag houden van kosten;
het bieden van maatwerk.

4. Kosten aanpassing, onderhoud en beheer
Voordat een PGB verstrekt wordt, neemt de gemeente of de burger namens de gemeente,

contact op met de corporatie, (hoor en wederhoorprocedure)
Om de burger te ontzorgen adviseert de gemeente burger de aannemer van de corporatie te
gebruiken. Gegevens met contactpersonen van zowel medewerkers als aannemers worden

uitgewisseld.
De gemeente kan de huurder een persoonsgebonden budget, PGB voor de kosten van een
maatwerkvoorziening verstrekken. De kosten die hiervoor in aanmerking komen, zijn:
a. Kosten woningaanpassingen;
b. Kosten onderhoud, keuring en reparatie;

De wijze waarop het PGB wordt verstrekt, wordt hieronder verder toegelicht
De verhuurder komt indien nodig in aanmerking voor:
a. Kosten verwijdering en herstel;
b. Kosten huurderving

4.1 Kosten woningaanpassingen
Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën woningaanpassingen:
Woningaanpassingen waarbij de kosten lager zijn dan €5000,• Dit kan een enkelvoudige aanpassing zijn of een combinatie van aanpassingen die in
totaal beneden dit bedrag blijft.
• De gemeente verstrekt het PGB aan een bewoner;

• De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het inlichten van de verhuurder, daar waar dit
volgens de huurovereenkomst van toepassing is. De gemeente informeert de corporatie
over de aanpassing voordat de voorziening wordt verstrekt.
• In het kader van ontzorging van de burger kan een corporatie de woningaanpassing

goedkeuren;
• Er wordt gebruik gemaakt van een limitatieve lijst, zie bijlage 3
Woningaanpassingen met een bedrag groter dan € 5.000.

• De gemeente laat op basis van het programma van eisen de bewoner twee offertes
opvragen om de kosten voor de noodzakelijke aanpassing vast te stellen. De gemeente
verwijst de bewoner in ieder geval door naar de ketenpartner van de corporatie. In
sommige gevallen kan er door de gemeente ook voor gekozen worden om door een
onafhankelijk bureau een kostenbere ening te laten maken.

• Op basis van het oordeel best passend /'goedkoopst adequaat wordt een van de twee
offertes goedgekeurd door de gemeente en is het aan de huurder om de noodzakelijke
aanpassing te laten voltooien.
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• De gemeente overlegt met de corporatie bij aanpassingen aan het casco an de woning.
De bewoner moet hier zijn toestemming voor geven.
Woningaanpassing/ renovatie door de corporatie

• Bij grootschalige renovatie en nieuwbouw neemt de corporatie contact op met de
gemeente om te kijken hoe samen opgetrokken kan worden;
• Bij renovatie/ aanpassingen van een woning houdt de corporatie rekening met de
toegankelijkheid en het gebruik van de woning in de toekomst;
• Als er bijzondere omstandigheden zijn van een bewoner waardoor het nodig is om niet
de standaard a npassing uit te voeren, vindt hierover overleg plaats mét de gemeente,
• de bewoner en de corporatie.
• De gemeente kan de woningcorporatie op basis van het hiervóór genoemde ezamenlijke
overleg en op basis van de door de woningcorporatie aangevraagde offerte een
tegemoetkoming verlenen voor het aanbrengen van deze algemene woonvoorzieningen. In
overleg zal dan een nadere kostenverdeling worden afgesproken, afhankelijk van de
ouderdom van de woning en de mate van te bereiken levensloopbestendigheid.

Bovenstaande procesbeschrijvingen zijn leidend. Echter, de medewerkers van gemeente en
woningcorporatie hebben de ruimte om in goed overleg tot maatwerkafspraken te komen
indien er sprake is van afwijkende casuïstiek.

4.2 Kosten beheer en onderhoud, verwijdering en herstel
De woningaanpassing is - voor zover het onroerende zaken betreft - na realisatie direct eigendom
van de woningcorporatie1. De gemeente draagt, naast kosten an realisatie, ook de kosten van
beheer en onderhoud van de maatwerkvoorziening (indi idueel toegekend), zowel oor aanpassingen
in de woning als in de algemene ruimte. Dit geldt zolang de woningaanpassing wordt gebruikt door de
persoon voor wie deze voorziening is gerealiseerd. Bij vertrek an deze persoon alt het beheer en
onderhoud van de woningaanpassing onder erantwoordelijkheid van de woningcorporatie voor zover
de voorziening niet verwijderd wordt, of hoeft te worden.
Bij huis esting an een reguliere woningzoekende in een aangepaste woning kan de woningcorporatie
de aanpassing ongedaan maken. De kosten hiervan zijn voor rekening an de woningcorporatie, dan
wel de ertrekkende bewoner (afhankelijk van het ZAV-beleid2 van de woningcorporatie). Dit conform
artikel 2.3.7 Wmo. Besluit de woningcorporatie de woningaanpassing te behouden, dan zijn alle
ge olgkosten voor rekening van de woningcorporatie. De woningcorporatie wordt dan eigenaar an de
woningaanpassing.

In gevallen waar sprake is van zeer specifieke aanpassingen die de erhuurbaarheid belemmeren, te
bepalen in overleg, verleent de gemeente een financiële tegemoetkoming aan de woningcorporatie
oor 50 procent an de werkelijke kosten. Indien de kosten hoger zijn dan € 1.000, dan dient de
woningcorporatie een offerte voor de te maken kosten aan de gemeente te verstrekken.

4.3 Kosten huurderving
Jen aanzien van huurderving spreken de partijen het volgende af:
1. Inzet is om een woning met woningaanpassing > €5000,- zo eel als mogelijk beschikbaar te
stellen voor burgers die deze aanpassing nodig hebben.
2. De woningcorporatie meldt binnen twee weken na huuropzegging dat een aangepaste woning vrij
gaat komen. Gemeente meldt aansluitend binnen twee weken of de woning gereserveerd moet
blij en voor mensen met een beperking.

Aanbouwunits zijn roerende voorzieningen en geen woningaanpassing.
2 ZAV= zelf aangebrachte veranderingen
Gemeente Peel en Maas
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3. Beide partijen hebben een inspanningsverplichting om de woning aan de juiste kandidaat aan te
bieden. De woningcorporatie zal ook een woning voor iemand met een beperking aanbieden op
haar website.
4. In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woning zal de gemeente aan de
woningcorporatie een vergoeding verlenen in verband met de derving van huurinkomsten.
Indien de woning op verzoek van de gemeente langer dan 1 maand na huuropzegging
beschikbaar wordt gehouden, vergoedt de gemeente de hiermee gemoeide huurderving met een
maximum van zes maanden.

5. De woningcorporatie heeft één maand nodig om een geschikte kandidaat te vinden voor de
leegstaande woning. Mocht binnen vijf maanden na huurbeëindiging geen melding van de
gemeente komen, dan zal de woning worden vrijgegeven voor de markt.
6. De hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt berekend op basis van de brutohuur die aan
de laatste bewoner in rekening is gebracht.
7. Bij de berekening van de brutohuur worden de servicekosten meegerekend, vermeerderd met de
jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli. Dit alleen wanneer 1 juli valt in de periode van leegstand.

5. Afschrijvingstermijnen
1. Gerealiseerde woningaanpassingen hebben afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in

bijlage limitatief
2. De partijen spreken ten aanzien van aanpassingen in badkamers specifiek het volgende af
• Bij eerste aanpassing badkamer geldt de glijdende schaal conform bijlage 4.
• Bij keukens wordt een afschrijvingstermijn van 18 jaar gehanteerd en is er geen sprake van
een glijdende schaal.
3. In alle gevallen geldt dat na het verstrijken van de afschrijvingstermijn enkel de meerkosten voor
rekening van de gemeente komen. Binnen de afschrijvingstermijn zijn de kosten in zijn geheel
voor rekening van de gemeente.

6. Woningtoewijzing
Partijen spreken inzake woningtoewijzing het volgende met elkaar af:
Woningcorporaties:

« Beschikken over een urgentieregeling, waarbij aan woningzoekenden in bijzondere
situaties met voorrang een woning wordt aangeboden.

• Medische omstandigheden of beperkingen maken deel uit an de urgentieregeling.
• Het proces van urgentiebepaling staat beschreven in bijlage 5.
• Tot urgente woningzoekenden worden in ieder geval gerekend de bewoners die recht

hebben op een maatwerkvoorziening, die niet realiseerbaar is binnen de huidige woning
en waarbij de beperkingen tav gebruik van de woning plotseling en onverwacht zijn
opgetreden. Deze bewoners beschikken over een verhuisadvies in het kader van de
Wmo.
Gemeenten:
• Een verhuisadvies kan worden verleend wanneer de kosten van de (toekomstige)

maatwerkvoorziening hoger zijn dan de tegemoetkoming in de verhuiskosten zoals in de
betreffende gemeentelijke verordening is vastgelegd.
Gemeenten en woningcorporaties:

• Een verhuisadvies hoeft niet per definitie te leiden tot een urgentie. Hierover zoekt de
consulent van de gemeente contact met de medewerker van de corporatie of andersom.

Er volgt een overleg waarin de mogelijkheden worden besproken en bekeken wordt of
urgentie de meest passende oplossing is. Dit overleg is samen met of met medeweten
van de bewoner;

o De woningcorporaties bieden woningen die eerder zijn aangepast met uitzonderlijke
aanpassingen met voorrang aan woningzoekenden aan met een urgentie op medische
gronden of met een verhuisadvies van de gemeente;
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• Corporaties informeren de gemeente over het vrijkomen van een aangepaste woning.

Alleen woningen met een Wmo-aanpassing boven de € 5.000 worden door
woningcorporaties aangemeld bij de gemeente, indien de woningcorporatie zelf geen
geschikte kandidaat heeft. Gemeente en woningcorporatie treden in overleg over het al
dan niet gedurende een langere tijd beschikbaar houden van de woning. Indien de
woning op verzoek van de gemeente langer dan 1 maand na huuropzegging beschikbaar
wordt gehouden, vergoedt de gemeente de hiermee gemoeide huurderving met een
maximum van zes maanden. Maatwerk is mogelijk.

• Indien er geen passende kandidaat voor een aangepaste woning beschikbaar is, kunnen
gemeente en woningcorporatie na overleg besluiten de woning aan een reguliere
woningzoekende aan te bieden.

7. Evaluatie
Deze afspraken zijn geldig voor onbepaalde tijd. Jaarlijks worden deze afspraken door
partijen op ambtelijk niveau geëvalueerd en zo nodig aangepast. Bij aanpassing van wet- en
regelgeving treden partijen met elkaar in overleg om te bepalen in welke mate aanpassing
noodzakelijk is.
Met name bij de medische urgentieregeling monitoren we of de gemaakte afspraken naar
wens verlopen.
Peel en Maas,
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Bijlage 1 Afwegingskader verstrekken WMO voorziening
1. Eigen

kracht

5.

Maatwerk oorziening

2. Sociaal netwerk

\
4.

Voorliggende
voorzieningen

3. Algemene
voorzieningen

Toelichting op het afwegingskader:
• Eigen kracht en Sociaal netwerk: De gemeente verwacht an haar burgers dat zij zelf of samen
met het eigen netwerk oplossingen zoeken voor ervaren of toekomstig te verwachten
belemmeringen bij het zelfstandig wonen. De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid om het
zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving mogelijk te maken.
• Algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen en voorzienbaarheid: Een aantal
woonvoorzieningen kan als algemeen of algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Het zijn
voorzieningen die ook gebruikt worden door mensen zonder beperking en breed (in de reguliere
handel) verkrijgbaar zijn, o.a. in bouwmarkten. Wat algemeen of algemeen gebruikelijk is en tot
iemands eigen verantwoordelijkheid kan worden gerekend, moet ook gerelateerd worden aan de
beperking, de leeftijd, de woonwens en de woonsituatie van iemand. Met voorzienbaarheid
bedoelen we dat verwacht mag worden dat mensen tijdig maatregelen treffen om de woning te
kunnen blijven gebruiken, ook al worden ze ouder of neemt de beperking toe. Hieronder valt ook
renovatie.

• Voorliggende voorzieningen: Voor kortdurend gebruik (maximaal 6 maanden) zijn losse
woonvoorzieningen te leen via het uitleendepot van thuiszorgaanbieders of leveranciers van
hulpmiddelen.
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Bijlage 2 WMO proces
In deze bijlage wordt beschreven welk proces een burger doorloopt bij een aanvraag voor
een woonvoorziening. Als een burger een woonvoorziening wil aanvragen, worden de

volgende stappen doorlopen
Ondersteuningsvraag/melding
Als een burger een ondersteuningsvraag heeft die hij zelf of met behulp van anderen niet
opgelost krijgt, kan hij zich bij de gemeente melden.
Onderzoek en keukentafelgesprek
Na ontvangst van de melding wordt er een keukentafelgesprek ingepland om de hulpvraag
en de woon/thuissituatie in beeld te brengen (als de cliënt en zijn woonsituatie voldoende
bekend zijn, kan de melding ook telefonisch afgehandeld worden).
De Wmo-consulent zal met de burger bespreken welke oplossing in zijn individuele situatie
het meest geschikt is.
Gespreksverslag en maatwerkvoorziening
Van het keukentafelgesprek wordt door de consulent een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
binnen 15 werkdagen toegezonden aan de burger. Het verslag is voorzien van de naam van

de burger, het burgerservicenummer (BSN) en de dagtekening. Daarnaast bevat het een
weergave van de hulpvraag van de burger en de mogelijke oplossingen. Van de mogelijke
oplossingen kan een maatwerkvoorziening er één zijn. Indien dit het geval is, staat er in het
verslag dat men door middel van ondertekening van het verslag een aanvraag indient voor
de maatwerkvoorziening.

De burger heeft de mogelijkheid in het verslag correcties en aanvullingen aan te brengen. In
voorkomende gevallen kan het zijn dat de gemeente al in deze fase offertes aanvraagt. Dit
ter ondersteuning van de afweging.
Aanvraag

Zodra het verslag ondertekend is teruggestuurd, en er staat als oplossing een
maatwerkvoorziening in, dan wordt dit beschouwd als een aanvraag.

Zodra de aanvraag binnen is, worden er in ien nodig offertes opgevraagd bij een of
meerdere partijen, waarna een'keuze wordt gemaakt. Het goedgekeurde offertebedrag wordt

in de beschikking vermeld.

Beschikking
De burger ontvangt de beslissing op zijn aanvraag op grond van de Wmo 2015, binnen
2 weken na de aanvraag, schriftelijk in een beschikking.
In de beschikking staan: de aanvraagdatum, de beslissing, de motivering van de beslissing
en informatie over de effectuering van het besluit.
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Bijlage 3 Limitatieve lijst woningaanpassingen

Zie lijst Scio consult
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Bijlage 4 Aanpassing badkamers
Deze afspraak is van toepassing oor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche
wordt verwijderd en een inloopdouche of douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.
Wanneer in deze werkafspraak wordt gesproken wordt over "kosten dan wordt hiermee bedoeld
de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de
totale renovatiekosten.
Standaard aanpassingen die niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bijv.
douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.
In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten
volledig ten laste van de gemeente.
In geval an aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in
een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de
woningcorporatie.

In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een
kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningcorporatie volgens een glijdende schaal.
Deze kosten erdeling is als volgt:

Leeftijd

Aandeel gemeente

Aandeel woningcorporatie

badkamer

T/m 20 jaar
21jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
26 jaar
27 jaar
28 jaar
29 jaar
Vanaf 30
jaar

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
10%
20%
30%
40%

50%
60%

70%
80%
90%
100%

Werkwijze voor de gemeente
Deze werkafspraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar
wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer er een indicatie bestaat oor aanpassing (instap
ligbad of douchebak). Ver olgens wordt hiervoor een offerte opge raagd.
Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar,
wordt zónder aanvraag door erwezen naar de woningcorporatie. Er zal in een dergelijke situatie
wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt
geacht. De woningcorporatie kan de cliënt vragen naar het gespreksverslag om te bepalen of zij
tot renovatie overgaan.

Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de
woningcorporatie.

Werkwijze voor de woningcorporatie
Deze werkafspraak houdt oor de woningcorporaties in dat op (telefonische) aanvraag
aangegeven wordt hoe oud een badkamer is.
De leeftijd van de badkamer wordt in de offerte vermeld.
De offerte wordt zo opgebouwd dat duidelijk is over welk deel van de offerte een kostenverdeling
wordt toegepast.

Gemeente Peel en Maas

1894/2017/920899
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Bijlage 5 Checklist urgentiebepaling
Enkele algemene uitgangspunten bij het bepalen van het al dan niet toekennen van een
medische urgentie zijn:
• Beoordeeld wordt of er een echte noodzaak is om te verhuizen;
• Partijen verwijzen niet meer naar elkaar maar stemmen met elkaar af;

• Het streven is om binnen een halfjaar een geschikte woning te vinden;
• Kandidaten reageren zelf op (voor medisch urgenten gelabelde) woningen;
• De urgentiestatus wordt afgegeven voor half jaar;
• Bij toekenning van een woning vervalt de medische urgentie en vervalt de inschrijfduur.

Zijn aangegeven beperkingen van dien aard dat het normale
gebruik van de woning in het geding is?
a. Bereikbaarheid woning

b. Doorgankelijkheid woning
c. Verticaal verplaatsen

d. Gebruik elementaire woonruimten:
i. Keuken

ii. Badkamer/toilet
iii. Slaapkamer
iv. Woonvertre c

JA

Was de beperking te voorzien?

Is het noodzakelijk om binnen 6 maanden te verhuizen?

A

Zijn de beperkingen langdurig van aard?

LjaJ
'

Medische urgentie aanwezig

Gemeente Peel en Maas

189 /2017/920899
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Prijsbepaling van De limitatie e lijst
SCIO Consult
Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas

Juni 2016

Geachte relatie,

De limitatieve lijst is opgesteld aan de hand van landelijk gemiddelde prijzen zoals
genoemd in op de bouw gerichte maandelijkse en/of halfjaarlijkse periodieken.
Daarnaast maken wij gebruik van de prijzen zoals deze door ArchiCalc en
Bouwkosten.nl worden samengesteld. Voor de genormeerde uren maken wij onder
andere gebruik van het Manurenboek Kleinbouw - 2009/2010 . Tevens vindt de
toetsing plaats aan gemiddelde elementprijzen voor woningaanpassingen zoals door
erkende aannemers en installateurs wekelijks bij SCIO Consult worden ingediend.
Voor sanitaire elementen worden de bruto catalogusprijzen van de Technische Unie

gehanteerd, aangevuld met het bijbehorende hulpmateriaal en de gebruikelijke
standaard montagetijd per element. Overige producten met naam omschreven
worden vergeleken met de jaarlijkse prijzenlijst van de genoemde firma's.
De eventuele korting die installateurs en aannemers bedingen op producten is niet

verrekend in de limitatieve lijst. De kortingen variëren en zijn afhankelijk van het
inkoopbeleid van de aannemer c.q. installateur.

SCIO Consult
Bouwkundige Ergonomische Advisering

Niets uit deze uitgave mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SCIO Consult,
verveelvoudigd en/of op nbaar gemaakt worden o welke wij e dan ook.
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Lijst van standaard woon oorzieningen (verkorte procedure):
De opdracht wordt verstrekt door middel van toezending van een fax/e-mail die het

schriftelijke verzoek van de gemeente bevat en waarin de noodzakelijk
voorzieningen met een beschrijving en codenummer worden aangegeven. Tevens
geeft de Wmo-consulent de plaatsingshoogte van de desbetreffende voorziening
aan.

De benoemde artikelen worden geleverd en geplaatst volgens de standaard

werkomschrijving, de standaard materialenlijst en voor de afgesproken
standaardprijs.
Indien de installateur/aannemer het technisch noodzakelijk acht af te wijken van de
omschrijving van de gemeente, de standaard werkomschrijving of de standaard
materialenlijst dient dit altijd in overleg met de betreffende Wmo-consulent van de
gemeente Peel en Maas te gebeuren.

Subgroep 1.1 (verhoogde)toiletbrillen worden geleverd en gemonteerd door de
leverancier van hulpmiddelen.

De gereedmelding verloopt per cliënt middels een door de gemeente Peel en Maas
ontwikkeld gereedmeldingsformulier binnen een termijn van 6 weken, na
verzending van de beschikking en het programma van eisen.
De benodigde bevestigingsmiddelen en reparaties van stuc- en tegelwerk ten
gevolge van het aanbrengen van de gewenste artikelen zijn inclusief, tenzij anders is
vermeld.
Het gehanteerde uurtarief voor de in lijst opgenomen werkzaamheden voor 2016 is
€43,00 per uur.

De genoemde prijzen zijn e clusief de Btw en tevens factuurprijzen en zijn geldig tot
1 april 2017.
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Lijst van standaard woon oorzieningen (groepen):

1. Toiletvoorzieningen
2. Douchevoorzieningen
3. Beugels

4. Vaste en opklapbare toiletbeugels
5. An i-slipvloeren

6. Drempelhulpen/drempels
7. Straatwerk/vlonders

8. Aftimmering/trapleuning
9. Elektra
10. Raambediening
11. Natte cel
12. Deurverbreding
13. Tuinpoorten

14. Keukenaanpassing (alleen voor offertevergelijking)
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Code

Omschrijving

excl. 21% Btw.

incl. 21% Btw.

€ 249,95
€ 10,75
€8,56

€ 302,44
€13,01
€10,36

€ 325,00

€ 393,25

€ 288,00
€21,50

€ 348,48
€26,02

€ 195,00

€ 235,95
€ 229,90

Groep 1: Toilet voorzieningen
Subgroep 1.1: (Verhoogde) tolletbrillen
1.101

1.102

Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met
armleggers (Nobi) met deksel
bestaande toiletzitting:
+7cm
- manuren (0,25 uur)
- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting
Leveren en monteren van een toiletzitting met armleggers:
- opklapbaar Etac Supporter met deksel
- opklapbaar/wegdraaibaar met deksel Etac Supporter
- manuren (0,5 uur)

Subgroep 1.2: Toiletpotten
1.201

Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +6 (merk
Laufen Pro o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en
bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting
plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande

toiletpot verwijderen en afvoeren:
- AO
- PK

1.202

- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)

€ 190,00
€ 58,50

- manuren (3 uur)

€ 129,00

€156,09

€313,39
279,51

- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)

€ 259,00
€231,00
€ 55,45

- manuren (3 uur)

€ 129,00

€ 67,09
€156,09

€88,00
€7,50
€43,00

€106,48
€9,08
€ 52,03

€ 70,79

Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +10 (merk
Laufen Alban o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en

bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting
plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande
toiletpot erwijderen en af oeren:
- AO
-PK

1.203

Leveren en plaatsen an een laaghangend reservoir (Wisa
790, kleur wit), verwijderen en afvoeren bestaand reservoir:
- bevestigingsmateriaal
- manuren (1 uur)

1.204

Meerprijs verhoogd t.o.v. 'standaard' toilet bij nieu bouw
of renovatie (merk Sphinx Eurobase o.g., kleur wit):
+ 6 cm
+ 10 cm

€ 106,00

€128,26

€ 126,00

€152,46

€ 149,00

€180,29

Groep 2: Douchevoorzienin en
2.001

Leveren en monteren douchezit met rugleuning, plaatsingshoogte olgens opgave Wmo-consulent, haaks t.o.v. de kranen,

opklapbaar, muurbevestiging (merk Linido o.g., kleur wit):
- zonder rugleuning en armleggers
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€ 249,00

€301,29

€ 285,00
€ 15,00
€ 86,00

€ 344,86
€18,16
€ 104,06

€ 95,00
€21,50

€114,95
€ 26,02

€ 79,00
€ 10,75

€ 96,59
€13,01

€ 10,45
€64,50

€12,64
€78,05

- manuren (0,25 uur)

€8,50
€ 10,75

€10,29
€13,01

2.006

Bestaande glijstang verplaatsen (0,5 manuren).

€21,50

€ 26,02

2.007

Spiegelhouder draaibaar (Haceka o.g.) leveren en plaatsen:

€45,30
€21,50

€64,81
€ 26,02

€48,00
€21,50

€58,08
€ 26,02

€6,50
€21,50

€7,87
€ 26,02

€ 36,00
€ 37,00
€ 38,00
€40,00
€42,00
€47,00
€49,00
€54,00
€ 56,50
€ 79,00
€ 92,00

€43,56
€ 44,77
€45,98
€ 48,40
€50,82
€ 56,87
€ 59,29
€65,34
€ 68,37
€ 95,59

€111,32

€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

- met rugleuning zonder armleggers
- met rugleuning en armleggers
- bevestiging materiaal
- manuren (2 uur)
2.002

Leveren en monteren van een hulppoot:
- dubbele hulpset
- manuren (0,5 uur)

2.003

Leveren en monteren van een contraplaat:
- manuren (0,25 uur)

2.004

Verplaatsen douchezit, inclusief reparatie wand:
- reparatiemateriaal wand, gaatjes dichten
- manuren (1,5 uur)

2.005

Leveren en monteren extra ophangpunt t.b.v. douchekop
(Grohe, o.g.):

- manuren (0,5 manuur)

2.008

Grote spiegel 80 x 60 cm (incl. klemmen):
- manuren (0,5 manuur)

Groep 3: Beugels
3.001

Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido,

o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmoconsulent:
- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)
- beugel:
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm

- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm

3.002

Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido,
o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-

consulent:
- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,75 uur)
- beugel:

- 1600 mm uit assortiment Handicare
- 1800 mm uit assortiment Handicare
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- 2000 mm uit assortiment Handicare
3.003

Vaste wandbeugel verplaatsen. Prijs hanteren indien er
meerdere aanpassingen uitgevoerd moeten worden!
Anders voorrijdkosten é 0,5 uur extra berekenen!
- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)

3.004

€0,00

€0,00

€6,50

€21,50

€7,87
€ 26,02

€ 109,00
€ 109,00

€131,89
€ 131,89

€6,50
€21,50

€ 26,02

Leveren en monteren van een hoekwandbeugel t.b.v.

trapspil (Linido, o.g. kleur wit), afm. 510x510mm
plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:
- links
- rechts

- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)

3.005

€7,87

Leveren en monteren van een kozijnbeugel (Linido, o.g.,
kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmoconsulent:

- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm

3.006

3.007

Leveren en monteren van een wastafelbeugel, breedte 700
mm, lengte/diepte 500 mm (Linido, o.g., kleur wit)
- bevestigingsmateriaal
- manuren (1 uur)
Leveren van één pakpaal telescopisch excl. verzendkosten:
- horizontale beugel 30 cm
- horizontale beugel 60 cm
- horizontale beugel 80 cm
verzendkosten
- manuren (1,0 uur)

€6,50
€21,50
€ 54,50
€60,00
€65,00

€7,87
€ 26,02
€ 65,95
€ 72,60

€209,00
€ 15,00
€43,00

€ 252,89
€18,15

€ 372,72
€ 119,01
€ 146,28
€ 161,16
€ 17,50
€43,00

€450,99
€ 144,00
€ 177,00

€ 10,00
€21,50

€12,10
€ 26,02

€85,00
€ 86,00
€ 88,00
€90,50
€ 94,00

€102,85

€ 78,65

€ 52,03

€195,00
€21,18
€ 52,03

Groep 4: Vaste en opklapbare tolletbeugels
4.001 Leveren en monteren an een vaste toiletbeugel (Linido
o.g,, kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmoconsulent:
- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)
- beugel:

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm

€104,06
€106,48
€ 109,51

€113,74

4.002 Leveren en monteren van een opklapbare toiletbeugel
(Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave
Wmo-consulent:

-bevestigingsmateriaal €9,00 €10,89
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- manuren (0,5 uur)

€21,50

€ 26,02

98,00
€ 99,00
€ 101,00
€ 105,00
€ 107,00

€ 118,68
€ 119,79

€ 117,00
€ 10,00

€141,67

€21,50

€ 26,02

€51,50
€ 10,75

€62,32
€13,01

€ 49,00

€ 69,29

- beugel:
- 530 mm
- 600 mm
- 700 mm

- 800 mm
- 900 mm

4.003

4.004

Vloerstatief voor opklapbare beugel:
- statief
- be estigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)
Hulppoot aan opklapbare beugel leveren en plaatsen:
- hulppoot
- manuren ( 0,25 uur)

4.005

€122,21
€127,05

€129,47

€12,10

Bevestiging m.b.v. contraplaat:
- contraplaat

Groep 5: Anti-slipvloeren
5.001

5.002

Anti-slipvloer met etsing aanbrengen (Slidex o.g.):
- etsing vloer minimum afname 5 m2
- etsing vloer minimum afname 10 m2
- voorrijdkosten inbegrepen!
Vervangen huidige vloer door anti-slipvloertegel:
- verwijderen bestaande tegelvloer (1,25 uur p/m2)
- afvoeren oude vloer

- vloer uitvlakken en op afschot brengen
- aarding aanbrengen
- doucheplug aanbrengen en aansluiten

- Bette douchebak 3,5 cm hoog incl. montage
- tegelwerk vloer (all in)
- kitwerk

€ 250,00 p/m2
€ 300,00 p/m2

€ 302,60
€ 363,00

€52,87 p/m2
€19,73 post
€36,51 p/m2
€19,57 p/m2
€ 104,85 post
589,27 post
€ 107,25 p/m2
€10,55 p/m1

€ 63,97
€ 23,87
€44,18
€ 23,68
€126,87

€713,02
€ 129,77
€12,77

Groep 6: Drempelhulpen/drempels
6.001

6.002

6.003

6.004

Aanbrengen binnendrempelhulp, plaatsen houten scheg
incl. schilderwerk aan binnenzijde bij dorpels.

€81,23

€ 98,29

Verwijderen beslaande houten binnendorpel en
aanbrengen van een verlaagde houten binnendorpel.

€ 92,05

€111,38

€201,65

€ 244,00

- dorpeloploop
- 900 mm

€ 156,00

€188,76

- 1000 mm

€ 158,00

€191,18
€ 54,46

Verwijderen bestaande houten buitendorpel en
aanbrengen van een verlaagde hardstenen buitendorpel.
Dorpeloploop standaard, oprijlengte 335 mm
(Stabag of Q-Netics o.g.), incl. levering en montage (tot hoogte
van 2-6 cm):

- meerprijs scheluvwlak per zijde
- verzendkosten

€ 45,00
€ 18,50

€ 22,39
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- verzendkosten bij meer dan 1 drempelhulp

€ 25,00

€ 30,26

€63,41 p/m2
€12,30 p/m2

€ 76,73
€14,88

Groep 7: Straatwerk/vlonders
7.001

Toegangspad naar hoofdingang belanghebbende
max. 20 m2, terras max. 6m2:

7.003

7.004

- ontgra en p/m2
- aanbrengen zandbed en aftrillen
- leveren en leggen betontegels p/m2 (bv 30x30cm / 40x60cm)
- stellen kantplank p/m2
* tot 6cm hoogteverschill
Totaal p/m2
* bij 4m2 of minder straatwerk.

€78,78
€315,84

€ 382,17

Bankirai-vlonders per m2 (incl. arbeid).
* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!

€ 176,55

€ 213,63

Balustrade verhoging in combinatie met vlonder p/m' (incl. arbeid)
* n.v.t. bij woningen bou jaar na 1998!

€ 100,94

€122,14

€ 58,08

€ 70,28

€ 242,00

€ 292,82

€39,45

€ 47,73

€ 151,00

€ 182,71

€ 1.907,21

€ 2.307,72

€ 139,00

€168,19

€ 282,00

€341,22

€1.716,92

€ 2.077,47

€243,10

€ 276,83

€ 95,32

Groep 8: Aftimmerlno/trapleuninq
8.001

2e trapleuning aanbrengen op wand/muur (prijs p/m )
(excl. schilderwerk).
Groep 9: Elektra

9.001

9.002

9.003
9.004

Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen
Een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is
(excl. graaf-, breek- en hakwerk). (zie groep 11)
Aanbrengen keiloog (buiten)wand (samen
met 9.001)
Extra wed aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)
Automatische draaideuropener buitendeur.
- drukschakelaar

- elektrische sluitplaat
- aansluiting intercom
- volledige montage
- totaal:

9.005

Meerprijs afstandsbediening; zender 2/4 kanaals + ontvanger

9.006

Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische

buitendeuropener
9.007

Automatische draaideuropener binnendeur
- drukschakelaar

- volledige montage
- totaal:
9.008

Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
binnendeuropener.

9.009

Automatische draaideuropener centrale voordeur wooncomplex
- drukschakelaar
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- sleutelschakelaar
- ontvanger
- zender 2/4 kanaals

- volledige montage
- totaal:

9.010

€2.516,99

€ 282,00

€ 341,22

€ 1.979,26

€ 2.394,90

€ 282,00

€341,22

€ 134,23
199,38

€ 162,42
€ 241,25

Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
buitendeuropener centrale toegang.

9.011

€2.079,33

Automatische draaideuropener galerijdeur
- 2x drukschakelaar
- ontvanger

- zender 2/4 kanaals
- volledige montage
- totaal:

9.012

Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische

buitendeuropener galerijdeur.
Aanvullende elektrotechnische en/of bouwkundige
aanpassingen t.b.v. automatische deuro ener op basis

van offerte eventueel subsidiabel te stellen.
Groep 10: Raambedienina
10.001

Per verblijfsruimte één bovenraambediening bereikbaar
maken:
- standaard; vaste overbrenging, incl. montage

- flexibele overbrenging (> 2 scharnierpunten), incl. montage
Groep 11: Natte cel
11.001

slopen bad met muurtjes verwijderen nodige tegelwerk
rechthakken van de tegels

€237,20

€ 287,01

11.002

uitvlakken wanden, afsmeren vloer onder afschot

€579,41

€701,09

3 m2 wanden betegelen, 2 m2 vloer betegelen
11.003

aanpassen riool incl. doucheputje plaatsen
leidingwerk opbouw bad naar douchehoek

€ 347,38

€420,33

11.004

plaatsen douchemengkraan zonder hendel ( niet thermostatisch )

€ 104,14

€ 126,01

11.005
11.006

kitwerk, kimband plaatsen, opruimen/afvoeren puin, kramerijen.
Ak kosten

€ 195,18

€ 236,17

11.007

totale kosten bad verwijderen en douche onder afschot realiseren

€ 1.463,31

€ 1.770,61

Deze bere ening is voor de ideale situatie om deze aanpassing
uit te voeren.

Groep 12: Deurverbredlng
12.001

Binnendeur:
- afdekken vloer (post)
- zaagwerk ( ongeveer 2,5 ml )
- aankoop kozijn
- stelwerk 1,5 manuur
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- aankoop honingraad boarddeur incl. 2 manuren afhangen
- post hang en sluitwerk montage. 0,75 uur hergebruik
- aanhelen randen muur
- aftimmeren

- plaatsen latei
- totaal:

12.002

€ 903,45

€1.093,17

€ 1.491,71

€ 1.804,97

€ 650,20

€ 786,74

€477,52

677,80

€ 448,00

€ 542,08

377,00
€71,00

€466,17
€86,91

€ 112,00
90,00

€136,62
€ 108,90

€ 16,45
€464,00
€ 223,00
€10,50
€ 184,49

€19,90
€561,44
€ 269,83
€12,71
€223,23

Buitendeur:
- afdekken vloer (post)
- zaagwerk ( ongeveer 5 m1 )
- afvoeren puin
- aankoop kozijn met onderdorpel
- stelwerk 1,5 manuur

- opdikken buitendeur incl. 2 manuren afhangen
- hang en sluitwerk incl. montage 1,5 uur hergebruik
- aanhelen randen binnen muur
- aanhelen randen buiten muur
- aftimmeren

- plaatsen lateien
- schilderwerk van buitendeur met kozijn
- totaal:

Groep 13: Tuinpoorten
13.001

Nieuwe bredere poortdeur:
- Opgeklampte poortdeur
- kozijnbalk links / rechts 5 meter
- sponninglat 4 meter
- hang en sluitwerk eenvoudig
- kramerijen
- werkloon

- totaal:

13.002

Poortdeur verplaatsen:
- kramerijen
- werkloon
- totaal:

Groep 14:keukenaanpasslnaen
Keuken:
14.001
14.002
14.003
14.004
14.005

- onderkast 60 x70 cm 1 lade,1 uitrekblad ,2 korfladen
- onderkast 30 x70 cm 1 lade ,2 korfladen
- inbouwelement 60x9cm t.b.v. voorstuk afwerking. LET OP

meerdere nodig
- lade element (1 stuks)
- wandkast 45x55 cm,1 legplank,1 deur met 165 graden
scharnier

14.006
14.007
14.008
14.009
14.010

- cliptopscharnier t.b.v. wandkasten

- kunststof werkblad 290x60 cm met waterkering
- spoelbak rvs verzonken incl. rolstoel sifon
- kitvoeg
- verhoogde eenhendelmengkraan incl. lange hendel chroom
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14.011
14.012
14.013
14.014
14.015
14.016

- keuken mechanisch verstelbaar voor onder en bovenkasten

- keuken elektrisch verstelbaar voor onder en bovenkasten
- enkel wandcontactdoos voor in de achterwand 1 stuks
- trekstang jncl. bevestigingsmaterialen met een lengte van 2 meter
- bestekindeling oor lade
- montagekosten monteren keuken

€2.038,00
€ 3.996,40
€ 37,00
€202,00
16,00
€797,20

€ 2.465,98
€4.835,64
€44,77
€ 244,42
19,36
€ 964,61

€ 274,72
€316,00
€420,42
€ 306,30
€ 144,14

€ 332,41
€ 382,36
€ 508,71
370,62
€ 174,41

Voorbereidingen aansluiten keuken:
14.017
14.018
14.019
14.020
14.021

- post demonteren keuken incl. sloop tegels
- post hak en breekwerk t.b.v. leidingen en elektra
- post water en gootsteen aanpassen

- post elektra
- post afvoer afzuigkap
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