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Prestatieafspraken 2019 Wonen-Limburq - gemeente Echt-Susteren
Wonen Limburg
Gemeente

Stand van
zaken

Overzicht aantal Woningen in de gemeent e Echt-Susteren

Huurklasse < 414 8
Huurklasse < 635 134
Huurklasse 635- 711 23

Huurklasse > 711 12
TOTAAL 177

Algemeen:
Corporaties, gemeente en Huurdersorganisaties streven ingaande het jaar 2020 naar een nieuwe opzet van de prestatieafspraken. Daarbij wordt gestreefd naar een
gezamenlijk document met concrete, meetbare afspraken op zowel lokaal als regionaal niveau. Wat de verschijningsvorm betreft wordt mogelijk aangesloten bij sjablonen,
die elders reeds worden toegepast. Het document moet bovendien compact en ook voor niet ingewijden aantrekkelijk zijn om te lezen.

KLANT/BETAALBAARHEID/BEREIKBAARHEID
Betaalbaarheid en
bereikbaarheid

WL wil de zelf-en samenredzaamheid van zijn
bewoners bevorderen. WL wil dat mensen de
regie overpakt daar waar dat reëel is. En dat kan
alleen als mensen zich thuis voelen in hun
woning en zij zich geen zorgen hoeven te maken
om hun financiën. WL vindt betaalbaar wonen

De gemeente voert een terughoudend beleid ten
aanzien van aanpassingen van de ge eentelijke

belastingen en kijkt daarbij ook naar de gemiddelde
lastendruk in de omliggende gemeenten. De
lastendruk in Echt-Susteren behoort mee tot de
laagste in Midden Limburg. (informatie o.a. te
vinden in de Limburgse woonmonitor)

daarom een heel belangrijk maatschappelijk
thema. De rol, die WL hierin samen met de
gemeente wil nemen kan divers zijn. Enkele

De gemeente heeft een beleid armoedebestrijding
waarin o.a. maatregelen zijn opgenomen ter
voorko ing van huisuitzettingen en werkt daarin
samen met corporaties en hulpverlenings¬
instellingen. De gemeente zal deelnemen aan
initiatieven, die met corporaties en huurders¬
organisaties zijn in het kader van de regionale
prestatieafspraken zijn overeengekomen om
hiervoor waar nodig nieuw of aangepast beleid te

maatregelen, die WL in 2019 wil inzetten zijn:
Voldoende betaalbare
woningen

A. Zorgen voor voldoende betaalbare
woningen.

WL vindt het van groot belang dat er voldoende
passende betaalbare woningen beschikbaar zijn.
85% van het corporatiebezit in Echt-Susteren is
betaalbaar met een huurprijs onder de € 640,14

formuleren.

(aftoppinggrens huurtoeslaggrens 2018) In
In voorkomende gevallen neemt de gemeente het
initiatief om met de corporatie te komen tot
afspraken, die huisuitzetting voorkomen.

samenwerking met gemeenten streeft de
corporatie naar gemengde wijken met sociale
huurwoningen, duurdere huurwoningen en
koopwoningen. Wijken waarin kansrijken en
kansarmen elkaar kunnen vinden en elkaar

Overleg tussen gemeentelijke beleidsmakers
sociaaidomein en de corporaties zal daarover als
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unnen helpen.

daar aanleiding toe is, worden geïnitieerd.

Op die manier kunnen verschillende sociale
netwerken met elkaar verbonden worden en
wordt de kans op sociaal maatschappelijke groei

Inzet van de gemeente is voldoende woningen voor
alle doelgroepen. De gemeente heeft de
woningbehoefte van de verschillende doelgroepen,
ouderen, jongeren, starters, alleenstaanden,
kwetsbare groepen nader onderzocht.
De resultaten van het woningmarktonderzoek die in
oktober 2018 gepubliceerd worden, geven inzicht in
de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in
Echt-Susteren, zowel op lokaal als op kernniveau.
Deze gegevens worden gebruikt voor het
actualiseren van de woonvisie. De corporaties
worden bij deze actualisatie nadrukkelijk betrokken.
De resultaten van het woningmarktonderzoek
worden aan de corporaties beschikbaar gesteld en
vormen input voor planning/ bijstelling en sanering
van de gemeentelijke planvoorraad.

van de groep, die het nodig heeft daadwerkelijk
verhoogd.

Daarnaast probeert WL de jaarlijkse
huurverhoging te beperken voor alle huurders
van onze woningen; voor 2018 is dat 1,4% (

inflatievolgend)

Twee hurenbeleid

B. Continueren van het twee
hurenbeleid.

Sinds januari 2016 hanteert WL een
tweehurenbeleid. Dat wil zeggen dat
bij toewijzen van woningen gelden twee
huurprijzen gelden t.w. de marktprijs en een
lagere huurprijs. De lagere huurprijs geldt alleen
voor huishoudens, die huurtoeslag gerechtigd

zijn. Afhankelijk van het inkomen wordt de
exacte huurprijs bepaald voor
huurtoeslaggerechtigden.
Zo kan WL gezinnen toch een goed thuis bieden,
die dat anders niet zouden kunnen betalen.
Mensen behouden maximale keuzevrijheid in het

woningaanbod en de diversiteit in de wijk kan
worden bevorderd. In 2017 werd mede door dit
beleid 96% van de vrijkomende woningen
passend toegewezen aan huishoudens met recht
op huurtoeslag. Voor 2018 wordt voor het twee
hurenbeleid naar verwachting € 850.000
geïnvesteerd in het hele werkgebied van WL.

Omdat de lagere huurprijs voor onbepaalde tijd
is , lopen deze kosten de komende jaren nog

behoorlijk op.
C. Met Wonen Limbur Accent zet WL
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in op het huisvesten van
middeninkomens.

Wonen Limburg Accent

WL wil zich komende jaren hard maken voor de
lagere middeninkomens, die slechts beperkt in
aanmerking komen voor een sociale huurwoning

en vaak ook geen mogelijkheid hebben om een
woning te kopen. De middeninkomens zijn
volgens de nieuwe woningwet geen doelgroep
meer voor de corporaties.

Dit is voor WL een belangrijke reden geweest
Wonen Limburg Accent op te richten. Vanuit
deze organisatie kan er toch ingespeeld worden
op de woningbehoefte van mensen met een

huishoudensinkomen van € 36.000 totC 55.000
bruto per jaar, die een huurwoning zoeken van €
710 tot €950 euro per maand. Daardoor wordt
de corporatie geholpen in zijn streven naar
gemengde wijken waarin kansrijk en kansarm
elkaar ontmoeten.

Voorkomen schulden

WL wil graag een eventuele opgave voor het
huisvesten van mensen met een midden
inkomen samen met de gemeente verkennen.
D. Voorkomen dat huurschulden oplopen.
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 één van onze kerntaken.

En dat gaat wat ons betreft breder dan alleen
huurachterstanden. 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 willen geen

huisuitzettingen; een dak boven het hoofd is
een randvoorwaarde voor bewoners om de
stap naar zelfredzaamheid te zetten.
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Om dit te bereiken is een preventieve aanpak
van partijen in het netwerk rondom de
bewoner noodzakelijk. Een aanpak die we
door intensieve samenwerking met onze
partners in verschillende gemeenten al
succesvol hebben ingezet. Met uw gemeente
hebben wij nog geen afspraken gemaakt over
vroegsignalering (huur)schulden. Daarom
willen wij graag met u en de andere
corporaties tot afspraken komen.
Budgetcoaches

E. WL zet budgetcoaches in op het moment dat
men in contact is met mensen met
betaalachterstanden. Samen wordt geprobeerd
op basis van maatwerk om te komen tot
structurele oplossingen. Alle huurders met
betaalachterstanden kunnen kosteloos gebruik
maken van de diensten van een budgetcoach om
hun financiële situatie op orde te krijgen. Door

vroegtijdig huurders ondersteuning te bieden bij
hun administratie kunnen (grotere) schulden
voorkomen worden. De corporatie is voornemens

de inzet van budgetcoaches in 2019 te
continueren. Samen met de gemeente wil de
corporatie bekijken of een inzet van Humanitas
om huishoudens met kleinere
betalingsproblemen te helpen mogelijk is.

Energetische maatregelen

F. Naast de energetische doelstellingen draagt

WL ook met energiemaatregelen bij aan de
betaalbaarheid van zijn woningen. In de periode

2017-2020 voert WL bij bijna 4000 woningen
door heel Limburg energiemaatregelen uit. Voor
deze 4000 woningen wordt geen huurverhoging
gevraagd.

Verbetering Betaalbaarheid

WL wil samen met de gemeente blijven zoeken
naar mogelijkheden om de betaalbaarheid voor
de huurders te verbeteren. In 2019 wil WL
samen met de gemeente zoeken naar
mogelijkheden om:
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- Tijdelijke huurkortingen te geven aan
huishoudens die op dit moment te hoge
woonlasten hebben.
- Inzet van de voorzieningenwijzer.nl een
applicatiedienst met als doel het voorkomen van
huurachterstanden en het verminderen van druk
op lokale schuldverlening.
- de betaalbaarheid voor bewoners te verbeteren
door zelfwerkzaamheid door het zelf verrichten
van betaalde diensten, (poetsen,
groenonderhoud, huismeestertaken)

WONEN, ZORG EN BIJZONDERE BEWONERSGROEPEN
Woonruimteverdeling

De Woonruimteverdeling van WL gaat via Thuis
in Limburg. Woningzoekenden kunnen zich daar
inschrijven voor een woning. De toewijzing aan
kwetsbare bewoners gaat echter vaker buiten dit
aanbodsysteem om. Omdat de vraag naar
huisvesting voor deze bewoners wordt groter. In
2019 is 10% van de vrijkomende woningen
(exclusief statushouders) toegewezen buiten het
aanbodsysteem om. Daarom monitort WL deze

ontwikkeling nadrukkelijk zodat voldoende
woningen beschikbaar blijven voor de reguliere
woningzoekenden.

De gemeente heeft de intentie samen met
corporaties en zorg-en welzijnspartners afspraken te
maken over de huisvesting en woonbegeleiding van
kwetsbare burgers en neemt deel aan
beleidsontwikkeling en initiatieven die daar aan

bijdragen
Op basis van de regionale prestatieafspraken
onderzoekt een werkgroep of er een
Samenwerkingsovereenkomst
kan worden opgesteld met afspraken over
huisvesting en begeleiding van kwetsbare
burgers. De gemeenten in Midden Limburg

In 2019 wil Wonen Limburg extra aandacht

trekken bovendien gezamenlijk op in het project

besteden aan:

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
de bevindingen en adviezen van de werkgroep af

- Uitstroom beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.

en betrekt deze bij haar beleidsontwikkeling.

De corporatie wil een thuis bieden aan mensen,
die nu nog verblijven in het beschermd wonen of
de maatschappelijke opvang. Uitstromers van

naar maatwerkoplossingen in de begeleiding van

beschermd wonen of de maatschappelijke

initiatieven ( zoals Housing Westelijke
Mijnstreek, Project Woonbegeleiding en
Beschermd Wonen in Midden Limburg )

De gemeente pakt zijn regierol op bij het zoeken
kwetsbare burgers en wil daarbij waar mogelijk
aansluiten op lopende en beproefde regionale

opvang vallen vaker buiten de boot bij het
verkrijgen van een zelfstandige woning omdat zij
volgens het systeem een te groot risico vormen
voor zich zelf en de kans op ernstig overlast voor
de buurt groot is.
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Statushouders
De gemeente verdeelt de taakstellingen

huisvesting statushouders over de corporaties
naar rato van het bestand sociale huurwoningen.

In Midden Limburg wordt met gemeenten,
corporaties, huurdersorganisaties en
zorgorganisaties bezig om hien/oor een integrale
aanpak te ontwikkelen.
In Weert en Heerlen worden experimenten
opgezet om voor deze mensen een thuis te
vinden. De ervaringen van deze experimenten
zijn beschikbaar voor andere gemeenten.

Voor het jaar 2019 wordt voor de taakstelling
van het le halfjaar uitgegaan van de volgende
verdeling:
WoonGoed: 8 personen
ZOwonen: 6 personen
Wonen-ümburg: 1 persoon

- Kwetsbare bewoners, die al bij ons
wonen.

Ook een deel van de huidige bewoners heeft of

krijgt te maken met vraagstukken op het gebied
van gezondheid, armoede, integratie, deelname
op de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Vaak
hebben bewoners niet één probleem maar
hebben ze te maken met meerdere
problematieken. Bv een combinatie van
schulden, psychische problemen en
eenzaamheid.
Deze bewoners hebben goede begeleiding nodig.
In samenwerking met de gemeenten en de
maatschappelijke partners wil WL een
professioneel netwerk in zetten om deze
bewoners te ondersteunen.

Het streven is achterstanden in realisatie van de
taakstellingen te voorkomen. Indien nodig wordt
overleg gevoerd over verschuiv ngen in de
taakstelling van de ene corporatie naar de
andere. Tijdelijke overname van plaatsingen
worden op termijn door de corporatie met
achterstand via een extra inspanning
gecorrigeerd.
De gemeente monitort het beschikbaar stellen
van woningen en neemt het initiatief tot overleg
indien het beschikbaar stellen van woningen
stagneert. In overleg met de corporaties wordt
er een uniform document ontwikkelt om de

benodigde informatie zo efficiënt mogelijk en
binnen de wet en regelgeving inzake privacy te
verspreiden.

- Statushouders

De in de regionale prestatieafspraken

Net als afgelopen jaren doet WL ook in 2019 zijn

vastgelegde omvang (10% van het aantal
mutaties) voor toewijzing van woningen aan
statushouders wordt door de gemeente
gehanteerd. Bij dreigende overschrijding van
deze omvang vindt overleg plaats met

uiterste best om de gemeentelijke taakstelling in
het huisvesten van statushouders naar rato van
het woningbezit te realiseren.
Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente en
de huurdersorganisaties om statushouders een
duurzame start te geven in de wijk of buurt waar
zij komen te wonen.

corporaties en HO s.

De gemeente neemt de regie bij het vervullen
van de taakstelling huisvesting statushouders, de
woonbegeleiding en de integratie van de te
huisvesten personen. et de corporaties wordt
overleg gevoerd over de spreidingsmogeli kheden in huisvestin van

-Arbeidsmigranten
WL wil graag meedenken over concepten om
arbeidsmigranten een structureel welkom thuis
te kunnen geven. WL vraa t gemeenten het
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wen/en van bedrijvigheid, de verkoop van

statushouders.

bedrijventerreinen en de huisvesting en
integratie van arbeidskrachten in samenhang

opgestart en personeel aangenomen om de

aan te pakken.

begeleiding en integratie van statushouders te

De gemeente heeft inmiddels een project

kunnen uitvoeren, waarbij uitgegaan wordt van
een totaalaanpak in huisvesting, begeleiding en
integratie.

De welzijnsinstellingen, die begeleidingstaken in
dit kader in opdracht van de gemeente uitvoeren
worden vanuit de gemeente aangestuurd.
De gemeente neemt indien nodig initiatieven om
statushouders ook in niet corporatiewoningen te
huisvesten.
Particuliere woningbezitters worden benaderd
met de vraag of men bereid is het woningbezit
beschikbaar te stellen voor verhuur aan
statushouders.
Door een wijziging in de woningwet is de

voorheen bij wet geregelde prioritaire toewijzing
van woningen aan statushouders komen te
vervallen. De gemeente gaat er vanuit dat
binnen de overeengekomen marge van 10%
woningen aan statushouders kunnen worden
toegewezen zonder dat dit gevolgen heeft voor
de wachttijd van de overige woningzoekenden.

De gemeente ontwikkeld integraal beleid ten
aanzien van de huisvesting van
arbeidsmigranten, waarbij diversiteit in de
samenstelling van woonwijken een van de
uitgangspunten is.

WL wil dat bewoners zich prettig voelen in hun
huis en woonomgeving. Daarvoor is niet alleen
een schone, hele en veilige woonomgeving van
belang maar ook de saamhorigheid in de buurt.
Daarom wil WL fors inzetten op het verbeteren

In het kader van de (DOP s)
Dorpsontwikkelingsplannen heeft de gemeente de
openbare ruimte, (straten en pleinen) heringericht
in Koningsbosch, MariaHoop, Echt-centrum, St.
Joost, Dieteren. Enkele straten in Nieuwstadt en

van de leefbaarheid in de buurt. Daarvoor wordt

delen van Peij (Schilberg) staan op het programma

gebruik gemaakt van objectief vastgestelde

voor herinrichting in 2018-2019.
"Schoon, veiligheid en heel zijn ook

wijkprofielen en eigen ervaringen. Samen met
gemeenten, bewoners, huurdersorganisaties en
andere partijen werkt de corporatie aan van een
huis een thuis maken.

uitgangspunten die de gemeente hanteert in zijn
beheer van de openbare ruimte.
De bijzondere aandacht voor het aspect

verkeersveiligheid dat gevraagd wordt door de
huurdersorganisaties wordt binnen deze
uitgangspunten opgepakt.
Herinrichting van openbare ruimte gebeurt in de
regel op basis van gebiedsvisies, die door de
gemeente interactief in samenspraak met
bewoners, klankbordgroepen en relevante instanties
worden ontwikkeld.

A. Van zorgen voor naar "zorgen dat"

De beweging, die is ingezet om deze omslag te
maken wordt in 2019 voortgezet. WL vertrouwt

op de kracht van buurten en wijken om zelf te
bepalen wat er op het gebied van leefbaarheid
nodig is.

In deze beweging blijft de corporatie oog houden
voor het ondersteunen van bewoners, die moeite
hebben met meedoen in de wijk.
WL helpt de mensen door hen hun talenten te
laten ontdekken en in te zetten. Of WL activeert
netwerken die bewoners stimuleren om dit te
doen.

WL kiest er voor gepland als ongepland in wijken
en buurten aanwezig te zijn. De wijk-en
complexbeheerders zijn op straatniveau een
herkenbaar aanspreekpunt.
WL komt achter de voordeur bij probleemgedrag
en neemt de tijd om daarin verschil te kunnen
maken voor bewoners.

WL komt ook achter de voordeur om gesprekken
met bewoners te voeren zonder dat daar
aanleiding voor is.
Elke stem en elk gesprek levert waardevolle
informatie op over wensen, dromen en zorgen.
Onze leefbaarheidsmedewerkers kennen de
partners in de wijken waarin ze werkzaam zijn.
Bij complexe problematiek van individuele
bewoners is snel het juiste netwerk actief.
WL heeft binnen de gemeente met verschillende
partners regelmatig overleg over ernstig
multidisciplinaire overlastproblematieken in het
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zogenaamde vangnetoverleg. Aangezien dit
vangnetoverleg al enige aren functioneert wordt
voorgesteld het functioneren hiervan te
evalueren. Aan de gemeente het verzoek deze
evaluatie te agenderen.

Onze uitgaven aan
leefbaarheid

In 2019 wil WL inhoud geven aan het verbeteren

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal

van de Leefbaarheid door middel van:

domein voorziet in een brede ondersteuning van
leefbaarheid- en wijkversterkende projecten.
Leefbaarheid van dorpen, kernen en wijken staat bij
de gemeente hoog in het vaandel, waarbij het

Inzet leefbaarheidsmedewerkers en wijk-en
complexbeheerders.
Deze medewerkers leveren een belangrijke
bijdrage in het schoon, heel en veilig houden van
de woonomgeving. Ze zijn de ogen en oren van
de corporatie in de wijk. Ze kennen de huurders
en hun talenten en stimuleren mensen om hun
talenten in te zetten voor hun buurt. Daarnaast
lossen ze sociale problemen tussen
buurtbewoners op en hebben ze een
signaalfunctie voor individuele problemen van
bewoners. De hiermee gemoeide personele
lasten in Echt-Susteren voor 2019 worden

uitgangspunt is dat de inwoners zelf het begrip
leefbaarheid vorm geven en de gemeente hen
daarbij ondersteunt.

Zo heeft de gemeente als beleid dat iedere kern ( 9
in totaal) moet kunnen beschikken over een eigen
gemeenschapshuis, dat plek biedt voor ontmoeting,
verenigingsactiviteiten en zorgactiviteiten. De
gemeente stelt de accommodatie ter beschikking,
de gemeenschap draagt zorg voor beheer,
exploitatie en gebruik.

De gemeente zet in het kader van de WMO in op

becijferd op € 18000

wijkteams, huiskamer en huiskamer plus projecten
voor de opvang van senioren.

Bewonersbudget en leefbaarheidsfonds
Bewonersinitiatieven worden gestimuleerd met
behulp van een Bewonersbudget en

Wat onderhoud en inrichting van de woonomgeving
betreft worden de uitgangspunten schoon, heel en

Leefbaarheidsfonds. Behalve financiële inzet

veilig gehanteerd, waarbij ook aandacht wordt
besteed aan de toegankelijkheid.

wordt kennis en kunde aangeboden. Belangrijk
bij bewonersinitiatieven is dat het van, door en
voor bewoners is en voor zover nodig in
gezamenlijkheid met verschillende partners
wordt gerealiseerd. WL schat in dat er in 2019
circa € 8700,-- aan algemene
leefbaarheidsmiddelen in Echt-Susteren worden
besteed.

De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven die
een bijdrage leveren aan de instandhouding of
verbetering van de leefbaarheid, waarbij van, door
en voor bewoners, brede samenwerking en

maatschappelijk draagvlak belangrijke criteria zijn.

Uitgaven Leefbaarheid
De uitgaven leefbaarheid van WL overstijgen het
in de wet genoemde basisbedrag van € 126,25
per daeb-woning. De inzet in Echt-Susteren
wordt voor 2018 geraamd op circa
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€ 210, per daeb-woning. De gemeente en
huurdersorganisaties stemmen hiermee in.

Voor meer details over de inzet van
leefbaarheidsmiddelen wordt verwezen naar het
eerder dit jaar door Wonen Limburg uitgebrachte
bod 2019 (activiteitenove zicht + gemeentekaart)
aan de gemeente.

Algemeen

Duurzaamheid is een breed begrip dat wij
tegenwoordig liever toekomstbestendigheid
noemen. WL ziet toekomstbestendigheid zeker
niet alleen in relatie tot zijn vastgoed, maar ook
in relatie tot materialen, groen, mobiliteit,
energie en dat allemaal in de context van samen
werken, wonen en leven.

WL streeft naar hergebruik van grondstoffen en

ziet zijn woningen daarbij als grondstoffenbank.
In zijn aanpak wil de corporatie de wensen en
draagkracht van de bewoners centraal stellen,
gebruik maken en ontlasten van de
woonomgeving en zijn organisatie slim inzetten.
Daarvoor is een gedragsverandering noodzakelijk
bij de corporatie zelf, de partners en de
bewoners. WL ziet het als zijn

verantwoordelijkheid om hierin een bijdrage te
leveren en is daarvoor op zoek naar nieuwe
coalities, initiatieven en middelen om zijn
doelstellingen te bereiken.

Aardgasvrij en C02-neutraal

Alle woningen en panden in het bezit van WL zijn
uiterlijk in 2050 C02 neutraal.
Nieuwbouwprojecten worden vanaf 2017 waar
mogelijk al gasloos opgeleverd. Ook wordt er
geëxperimenteerd met het aardgasloos maken
van bestaande bouw zodat in 2030 zoveel

De gemeente wil in gesprek met de corporatie om
te komen tot een concreet plan met tijdspad over
de verduurzaming van het corporatiebestand in
Echt-Susteren.

De gemeente stelt eind 2018 zijn energievisie vast.
In 2019 wordt op basis van deze visie nadere
uitwerking gegeven aan het thema los van het gas
De gemeente zal de corporaties hierbij betrekken.

mogelijk woningen zijn afgekoppeld. Daarbij is
het einddoel dat de bouw-, sloop- en
renovatiewerkzaamheden van Wonen Limburg
en haar ketenpartners volledig energie en
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grondstoffenneutraal zijn in 2050.
De limburgse woningcorporaties en de
Corporaties en provincie nemen de
verantwoordelijkheid voor een duurzame,
aardgasvrije woningvoorraad in Limburg. Deze
aanpak van de gezamenlijke corporaties richt
zich op drie thema s t.w. 1) warmtetransitie, 2)

wijkgerichte energietransitie, en 3) de
problematiek van het energetisch verbeteren van

het particulier bezit in bijvoorbeeld verenigingen
van eigenaren.

Energetische Verbeteringen

externe warmtebronnen

In de periode 2017-2020 investeert WL circa €
100 miljoen om 4.000 woningen energetisch te
verbeteren naar een minimaal label B. In 2019
worden 24 woningen in Nieuwstadt verbeterd
naar minimaal het label B.
WL streeft naar C02-neutraliteit in 2050. Eerste
prioriteit voor WL daarin is het realiseren van de
kansen die er liggen voor het verwarmen van de
woningen door externe warmtebronnen. Denk
daarbij aan biomassa en restwarmte van
industrie zoals het groene net, geothermie en
Mijnwater voor de dichtbebouwde omgeving. WL
pakte in samenwerking met de gemeente graag
het onderzoek naar de mogelijkheden van deze
warmtekansen op.

Vrijkomende Woningen
voorzien van zonnepanelen

Afkoppelen
hemelwaterafvoeren

WL voorziet elke vrijkomende geschikte
grondgebonden huurwoning van zonnepanelen.
Ook kunnen zittende huurders van
grondgebonden huurwoningen het plaatsen van
zonnepanelen aanvragen.
Gelet op de klimaatsveranderingen ziet WL
klimaatadaptatie van de woonomgeving ook als
haar verantwoordelijkheid. In 2018 zijn drie
grootschalige afkoppelpilots van regenpijp naar
de riolering gestart. Op basis van de resultaten
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van deze pilots wil WL uiteindelijk al zijn
woningen afkoppelen en daarbij doet men

nadrukkelijk een beroep op de medewerking van
de gemeente.

Inzet Energiecoaches

Bewoners zelf aan de slag met
energie uitgaven.

Planmatig, niet planmatig en
mutatieonderhoud.

Hiermee worden bewoners geholpen inzicht te
krijgen in het energieverbruik in de woning. Alle
huurders kunnen op kosten van WL gebruik
maken van een energiecoach.

Naast de persoonlijke benadering wordt ook
ingezet op digitale hulpmiddelen om bewoners te
informeren over het eigen energieverbruik en
een duurzame woning en woonomgeving.
Herijking van de onderhoudsnorm wordt in 2019
opgepakt voor zowel WL als WL-Accent. In het
kader van de strategische koers gaan we eigen
onderhoud door bewoners introduceren. In welke
vorm en op welke schaal is nog onderwerp van
onderzoek.

Vastgoedsturing

Nieuwbouw, transformatie en

sloop

Het portefeuiileplan omschrijft de lange termijn

De gemeente wil met de corporaties in overleg over

doelstellingen voor het vastgoed van WL per
woonmarkt. De opgave tot sloop, transformatie,
nieuwbouw en aankoop staan hierin opgenomen.

hun strategisch beleid in relatie tot de

Met Daelzicht wordt voor bestaand vastgoed in
het centrum van Echt onderzocht of
transformatie naar woonruimten voor deze

van de woonvisie.

zorginstelling mogelijk is. Hierbij wordt rekening
gehouden met de mogelijkheid dat deze

de actualisatie van de regionale structuurvisie
Wonen, Zorg en Woonomgeving.
De gemeente zal medio 2019 een geactualiseerde
woonvisie
vaststellen. Deze visie vormt de basis voor verdere
vormgeving van het gemeentelijk woonbeleid en de
daarin passende woonprojecten.

De gemeente betrekt de corporaties nadrukkelijk bij

voorziening in de toekomst beschikbaar komt
voor de reguliere markt.
Aankoop en verkoop

(kwantitatieve en kwalitatieve) behoefte aan sociale
huurwoningen in de gemeente op basis van het
woningmarktbehoeften-onderzoek dat begin 2018 is
uitgevoerd en mede gebruikt wordt voor actualisatie

Om voldoende liquiditeit te behouden voor het
doen van investeringen en zeker ook om aan de
vraag vanuit de woningmarkt te voldoen
verkoopt WL een gering aantal woningen. In
2019 is het voornemen van het woningbezit van

26000 woningen er in totaal 115 te verkopen
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verspreid over het hele werkgebied. Bij ver oop
van woningen wordt er op gelet dat wijken een
gezonde diversiteit behouden.

De gemeente zet ook in 2019 in op het vergaren
van kennis en inzicht in het beleid en de wet en
regelgeving rond de woningbouwcorporaties met als
doel vanaf 2019 meer inhoud te kunnen geven aan
de prestatieafspraken en de bestuurlijke

Samen Wonen

Het blijkt dat er steeds meer initiatieven zijn
waarbij mensen zelf actief aan de slag willen om
de woning en de woonomgeving van de
toekomst vorm te geven. Deze initiatieven
variëren van de realisatie van nieuwe
woonvormen waarbij mensen zelf invulling geven
aan hun woonomgeving tot initiatieven waarbij
wijkbewoners meer willen gaan samenwerken en
zorgen voor elkaar. Vastgoed wordt daarbij
ingezet als middel om te streven naar goed
nabuurschap en daar waar behoefte is dingen
gezamenlijk te doen. Onder de noemer Samen
Wonen wil WL deze initiatieven samen met de
huurdersorganisaties en de gemeenten
dergeli ke initiatieven aan agen.

overleggen.

Aldus overeengekomen;
Echt-Susteren, november 2018
Namens Gemeente Echt-Susteren

P.HJ. Pustjens, portefeuillehouder

Namens Wonen Limburg Accent

Namens de huurdersorganisaties

vo rtfer
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