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

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

Looptijd
Prestatieafspraken hebben een jaarlijkse cyclus, waarbij een doorkijk naar volgende
jaren wordt gegeven. Enerzijds om op de snel veranderende woningmarkt in te spelen,
anderzijds om concrete en meetbare afspraken op te stellen voor de onderwerpen
waarvoor dit mogelijk is.
Centrale thema s
Bij elke set prestatieafspraken zien we een aantal thema s steevast terugkomen; thema's
die de corporatie, gemeente en de huurders nauw met elkaar blijven verbinden:
Betaalbaarheid, bereikbaarheid en vastgoedontwikkeling.
Huisvesting van inwoners met bijzondere kenmerken.

Kwaliteit en duurzaamheid.
Leefbaarheid.
Ook in de prestatieafspraken voor 2020 komen deze thema's weer terug. Daarvoor is het
als bijlage toegevoegde Activiteitenoverzicht 2020 en verder opgesteld.
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Partijen
Deze prestatieafspraken worden aangegaan en ondertekend door de volgende partijen:
- Gemeente Venray, vertegenwoordigd door de heer M.P.J. van der Putten,
Wethouder Wonen.
- Wonen Limburg, vertegenwoordigd door de heer G. Peeters, bestuurder.
- Huurdersverenlglng Noord-Umburg, vertegenwoordigd door de heer .
Pleters, voorzitter en mevrouw R. Janssen, bestuurslid

Venray, 2 december 2019

Wethouder Wonen

Bestuurder Wonen Limburg

M.P. . van der Putten

G.G.M.P. Peeters

Huurdersverenlglng Noord-Llmburg
J. Pleters, voorzitter

Bijlagen
1. Bod Wonen Limburg: actlvlteltenoverzich 2020 en verder, d.d. 27 juni 2019
Naslagwerk
1. Woonvlsle Venray 2017: Transformatie van de woningmarkt, d.d. 16 mei 2017
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1. BETAALBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID
A. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen
Op dit moment is 85% van het corporatiebezit in de gemeente Venray
betaalbaar met een huurprijs onder de € 651,03 (aftoppingsgrens huurtoeslag
2019). Belangrijk daarbij is dat er gestreefd wordt naar zoveel mogelijk
gemengde wijken en om de betaalbare voorraad zoveel mogelijk te spreiden. Het
twee-hurenbeleid speelt hier ook op in; huurders worden maximaal
gecompenseerd.

B. Ons huurbeleid sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord
De huurprijzen stijgen met maximaal de inflatie en Wonen Limburg communiceert
dit actief naar huurders, gemeente ook richting consulenten voor de
keukentafelgesprekken. Niet alle uitgangspunten uit het Sociaal Huurakkoord zijn
al opgenomen in wetgeving, mocht wetgeving in 2019 nog vastgelegd worden,
dan wordt gekeken welke punten nog in de afspraken meegenomen worden.
C. We continueren het twee-hurenbeleid
Wonen Limburg continueert het twee-hurenbeleid. Zo kan zij mensen die dat
anders niet zouden kunnen betalen toch een goed thuis bieden. Bovendien
behouden ze maximale keuzevrijheid in het woningaanbod en bevorderen ze de
diversiteit in de wijk.
D. We willen (huur)schulden voorkomen
Er zijn binnen het gehele werkgebied van Wonen Limburg meer uitzettingen
geweest dan vorig jaar. Ook in Venray wordt het aantal uitzettingen gemonitord,
dit aantal is gedaald. In 2018 zijn er zeven woningen ontruimd, in 2019 is dat er
vooralsnog één.
Het convenant vroeg-signalering (huur)schulden wordt gecontinueerd. De
samenwerking tussen gemeente en corporatie op dit gebied wordt geëvalueerd
en er wordt gekeken op welke manier deze efficiënter mogelijk is.
Er wordt tevens gekeken op welke gebieden ervaringsdeskundigen van dienst
kunnen zijn, voor de gemeente in elk geval in het kader van stress-sensitieve
schulddienstverlening. Ook Wonen Limburg wil inzetten op ervaringsdeskundigen
in relatie tot schulden.
E. We blijven budgetcoaches inzetten
Om de inzet van zowel wijkteams als leefbaarheidsmedewerkers zo efficiënt
mogelijk te krijgen, worden betere afspraken gemaakt op uitvoerend niveau.
Doen we met elkaar wel de slimme dingen?
Gemeente en Wonen Limburg bekijken samen of besparingen bij huurders
bewerkstelligd kunnen worden zónder dat daarvoor per definitie een nieuwe
werkgroep of vergelijkbaars wordt opgericht. Mogelijk is een combinatie met de
bestaande consulenten eenvoudiger haalbaar, waarbij ook gekeken wordt naar
slimme combinaties van bijvoorbeeld de Sociale Kaart en de Voorzieningenwijzer.
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F. Met energiemaatregelen dragen we bij aan de betaalbaarheid
Gemeente Venray moedigt experimentele plannen in het kader van
verduurzaming aan en kijkt op welke manier ze deze realisatie kan faciliteren.
Concreet wordt genoemd het experimentele project in Veltum, waar een complex
van het aardgas afgehaald wordt en een installatie met een hoge temperatuur
warmtepomp wordt beoogd.
G. Met Wonen Limburg Accent zetten we in op het huisvesten van
middeninkomens
Met Wonen Limburg Accent blijft gekeken worden naar ontwikkeimogelijkheden
voor middenhuurwoningen. Een eerste aanzet is gemaakt in Cluster IV van plan
Aan den Heuvel, waar overeenstemming is bereikt voor de realisatie van een

aantal woningen voor middeldure huur.

2. WONEN, ZORG EN BIJZONDERE BEWONERSGROEPEN
A. Wij faciliteren het langer zelfstandig thuis wonen met behoud van een
leefbare buurt
Het WMO-convenant loopt 31 december 2019 af, Wonen Limburg en de
gemeente Venray hebben het convenant geactualiseerd. Het nieuwe convenant
krijgt een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 januari 2020.
Gemeente Venray en Wonen Limburg gaan samen op zoek naar oplossingen voor
personen die in de wijk niet meer kunnen wonen. Er komt een separaat overleg
tussen - in elk geval Wonen Limburg, de huurdersvereniging en gemeente

Venray - om over het thema personen met verward gedrag te praten. Er wordt
in 2020 een themabijeenkomst voor georganiseerd.
B. Wij bieden een thuis aan mensen die nu nog intramuraal wonen of niet
wonen
Het transferpunt is een succesvol instrument voor de verdeling van de doelgroep
over de regio. Gemeente Venray en Wonen Limburg spreken af om het principe
verder door te ontwikkelen (bijvoorbeeld door het toevoegen van de doelgroep
daklozen). Er wordt tussen corporaties en gemeenten gewerkt volgens een
duidelijk afsprakenkader, partijen die niet bij het transferpunt zijn aangesloten,
zullen zich hier ook aan moeten conformeren willen zij voor woningen voor hun
cliënten in aanmerking komen.
C. Een duurzame start voor statushouders
Wonen Limburg wil meewerken aan in elk geval één grote woning voor een groot
gezin statushouders en zal daarbij gebruik proberen te maken van de
subsidiemogelijkheid die het rijk biedt. Daarbij zal ook een bijdrage van de
gemeente nodig zijn.
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D. We denken graag mee over duurzame huis esting voor arbeidsmigranten
Wonen Limburg houdt toezicht op onderverhuur, overlast en overbewoning van
haar woningen. Signalen hierover zullen met elkaar gedeeld worden.
Wonen Limburg zal uiteraard woningen blijven aanbieden aan deze doelgroep
(longstay).
E. Woonwagenbewoners hebben een thuis bij Wonen Limburg
In oktober 2019 is door het bureau Companen gestart met het uitzetten van
vragenlijsten om de concrete behoeft aan woonwagens te starten. We wachten

op de uitkomsten van het onderzoek; dan wordt duidelijk wat de concrete vraag
per gemeente zal zijn en welke rol de corporatie daarbij zal hebben.
F. We wijzen woningen toe aan bijzondere bewonersgroepen
In samenspraak met de huurdersorganisaties monitort Wonen Limburg om welke
aantallen toewijzingen van bijzondere bewonersgroepen het gaat en of er
voldoende woningen beschikbaar blijven voor de andere, reguliere
woningzoekenden. We gaan daarbij gezamenlijk het gesprek aan wat nu
'reguliere woningzoekenden zijn.

3. LEEFBAARHEID: SAMENREDZAAMHEID MAAKT DE WIJK
A. We komen vaker achter de voordeur
Hoewel Wonen Limburg ernaar streeft om in heel Venray achter de voordeur te
komen, is dat met zo'n groot bezit niet op korte termijn mogelijk. Het gaat hierbij
om de simpele, maar belangrijke kopje koffie gesprekken .
In 2020 start Wonen Limburg het vervolgproces om bij haar verdere bezit achter
de voordeur te komen in de wijk Landweert. De wijkteams zullen hierbij aanhaken
om te kijken of ze rondom dat corporatiebezit ook bij huiseigenaren achter de
voordeur kunnen komen.

B. Met een rettige woonomgeving nodigen wij uit
De leefbaarheidsmedewerkers van Wonen Limburg proberen met diverse
projecten de leefbaarheid te bevorderen. Ze stelt leefbaarheidsbudgetten ter
beschikking aan bewoners die iets voor hun buurt willen betekenen. De gemeente
ondersteunt goede initiatieven hierbij eveneens van harte.
C. We stimuleren eigen beheer en eigenaarschap
Het is van belang dat bewoners zich verbonden voelen met wijk of buurt. In het
beleid van Wonen Limburg is daarom opgenomen dat ca. een kwart van het te
besteden leefbaarheidsbudget teruggeven wordt aan buurten en wijken, om op
die manier samenredzaamheid en binding met de woonomgeving te vergroten.
D. Onze uitgaven aan leefbaarheid
Leefbaarheid is voor zowel gemeente Venray als Wonen Limburg een zeer
belangrijk onderwerp voor een aantal Venrayse wijken. Gemeente Venray stemt in
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met de overschrijding van het forfaitaire bedrag per daeb-eenheid (vastgesteld op
€ 127,39 (prijspeil 2018)) tot de in het overzicht aangegeven hoogte, door Wonen
Limburg geschat op € 314,00 per daeb-eenheid.

4. DUURZAAMHEID: KLAAR VOOR MORGEN
A. We voeren op grote schaal energetische verbeteringen uit
De energetische verbeteringen die Wonen Limburg uitgevoerd heeft, worden met
vertraging definitief gemaakt met het betreffende energie-label. De op de
gemeentekaart aangegeven energie-index is niet de feitelijke situatie. Voor 2019
en 2020 staan 280 woningen met een investering van ruim € 7 miljoen op de
planning om energetisch te verbeteren naar minimaal label B.
In het afgelopen jaar lag de nadruk van de energetische verbeteringen vooral in
de wijk Brukske. Daarmee is Brukske de eerste wijk in Venray die helemaal
energetisch is aangepakt! Wonen Limburg heeft daarnaast bijna alle bewoners
bezocht. Er is gekeken naar energetische besparingen, eventueel nog aanwezige
'oude vochtplekken en hoe de bewoners hun woning na de renovatie het beste
kunnen verwarmen en ventileren om vochtproblemen te voorkomen. Ook is er

gekeken naar wat bewoners in de wijk bezig houdt en is er aandacht aan
leefbaarheid besteed. Tevens zijn andere partijen, zoals het wijkteam en de
energiecoaches, aangehaakt.

In 2020 zal Wonen Limburg monitoren of deze interventies effect hebben gehad.
B. Onze nieuwbouwwoningen zijn zeer energiezuinig
Nieuwbouwprojecten worden aardgasloos opgeleverd. Nieuwbouwwoningen
worden bovendien zeer energiezuinig gerealiseerd; onder andere door een hoge
isolatiewaarde.
C. We maken bewoners bewust van de eigen impact
Inzicht in het energieverbruik kan een flinke besparing opleveren voor de
bewoners. De inzet van digitale hulpmiddelen en energiecoaches biedt informatie
over het eigen energieverbruik en de duurzame woning en woonomgeving van de
huurders. Wonen Limburg streeft ernaar om met de inzet van de energiecoaches
het aantal adviezen uit te breiden en werkt daarbij graag samen met andere
corporaties, energiecoöperaties en de gemeente.

D. We stimuleren het gebruik van schone warmte
Het gebruik van schone warmte wordt steeds meer van belang. Bij het
verduurzamen van (delen van) wijken of dorpen is vaak de commitment en inzet
van de corporatie van cruciaal belang. Bij het nadenken over en het opstellen van
warmteplannen en het uitvoeren van strategisch onderhoud zal Wonen Limburg
samen met de gemeente optrekken. In 2020 wordt Wonen Limburg dan ook
uitgenodigd bij de voorbereidingen die hiervoor plaatsvinden. Daarnaast willen we
graag als gemeente en corporatie komen tot een gezamenlijke strategie daar
waar Wonen Limburg haar woningvoorraad nog gaat verduurzamen de komende
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jaren. We zien kansen om in een goede afstemming met elkaar ook particuliere
eigenaren beter en tijdig aan te haken, zodat zij wellicht ook mee kunnen liften op
de verduurzamingsprojecten van de corporatie.
E. We voorzien woningen van zonnepanelen

Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte grondgebonden huurwoning
van zonnepanelen. Ook zittende bewoners van grondgebonden huurwoningen
kunnen de plaatsing van zonnepanelen aanvragen, zodat zij eveneens kunnen

profiteren van schone elektriciteit.
F. We koppelen hemelwaterafvoeren af
Wonen Limburg koppelt zoveel mogelijk woningen als nodig af van het riool. Er
wordt samenwerking gezocht tussen gemeente en corporatie door plannen op

wijk- en straatniveau gezamenlijk op te pakken. De gemeente draagt bij door de
subsidieregeling afkoppelen.
G. We vergroenen woningen en woonomgeving
Er wordt gewerkt aan vergroening van de woningen en de woonomgeving, het

complex aan Jerusalem heeft bijvoorbeeld al vanaf de oplevering een groen dak.
Eind 2019 start een pilotproject in buurgemeente Horst aan de Maas met een
verticale regentuin. Wonen Limburg houdt de gemeente op de hoogte van de
resultaten van deze ontwikkeling. Bij gebleken geschiktheid kijken we samen of er
in de gemeente Venray geschikte complexen zijn voor eenzelfde constructie.

5. VASTGOEDONTWIKKELINGEN
A. We bouwen, transformeren en slopen

Ons gezamenlijk streven naar het toevoegen van minimaal 70 sociale
huurwoningen blijft komend jaar onverminderd overeind. Ook wordt het concept
van de Kompaswoningen concreter uitgewerkt met (de werkgroep wonen van) het
dorpsradenoverleg besproken. Herhaling biedt hierbij wellicht een kans. Wonen
Limburg blijft tegelijk graag betrokken als leverancier van kennis bij particuliere
initiatieven als bijvoorbeeld de getransformeerde school in Castenray (afgerond)
en Geijsteren (lopend proces).
We willen graag een helder beeld krijgen van de concrete woonbehoefte in onze
gemeente, inclusief sociale huur. In 2020 onderzoeken gemeente, Wonen Limburg
en de (werkgroep wonen van de) dorpsraden gezamenlijk deze behoefte.
In de gemeente Horst aan de Maas is ooit onderzocht om 5 woningen in een kern
toe te voegen en in een later stadium (rekening houdend met de piek in de
bevolkingsontwikkeling) 5 bestaande woningen uit de verouderde voorraad te
onttrekken. De pilot was destijds financieel niet haalbaar. Mogelijk is het een optie
om de 5 bestaande woningen niet te slopen, maar te koop aan te bieden
(bijvoorbeeld als kluswoning). Voorwaarde is dat het gaat om een complex
woningen met een lage waarde. Wonen Limburg zoekt uit of er in hun Venrayse
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bestand een complex met een lage waarde aanwezig is en laat dit aan de
gemeente weten. Van daaruit kan bekeken worden of een dergelijk plan kans van
slagen heeft.
In 2018/2019 is de transformatie van Schuttersveld afgerond. In het afgelopen
jaar is een beeld ontstaan van de verhuurbaarheid van het plan. De evaluatie is
dit jaar opgepakt en wordt binnenkort met de gemeente gedeeld. Op voormalig
recreatiepark Het Roekenbosch zijn onlangs 44 woningen in de verhuur genomen.
Beide projecten worden met tijdelijke huurcontracten verhuurd. Ook hier wordt de
verhuur gemonitord en worden de resultaten daarvan met de gemeente gedeeld.
B. We verkopen beperkt en kopen aan waar nodig
In kernen waar Wonen Limburg minder dan 10% van de woningvoorraad bezit,
worden geen woningen verkocht. Bij verkoop van woningen zorgt Wonen Limburg
ervoor dat wijken een gezonde diversiteit behouden.
C. We stimuleren het Samen Wonen
Voor Venray is het traject van Samen Wonen opgestart bij de ontwikkeling aan de
Kruitweg (voormalige locatie basisschool De Kemp). Bij de ontwikkeling van het
woonhofje worden de toekomstige bewoners nauw betrokken bij de planvorming
en de inrichting van bijvoorbeeld de gezamenlijke binnentuin.
D. We onderhouden onze woningen

De veranderende wet- en regelgeving en ons ambitieniveau leiden ertoe dat
Wonen Limburg meer aspecten in de norm heeft opgenomen, zoals de kosten die
ze maakt ten behoeve van duurzaamheid.
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