Prestatieafspra ken
Peel en Maas
2A20
Overwegende dat:
. Op 13 december 2018 prestatieafspraken voor het jaar 2019 zijn overeengekomen tt¡ssen 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 2019 tot
en met 31 december 2019 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). Deze kaderstellingen zijn voor het thema
wonen nader uitgewerkt in het document'Vitaal wonen, uitwerking kaderstellingen thema wonen'
(verder: uitwerking thema wonen). Dit document is op 16 april 2019 vastgesteld door de
gemeenteraad.
a

ln deze uitwerking worden vier thema's voor wonen verder uitgewerkt, te weten
1. Wonen duurzaam in balans;
2. Zorgen voor elkaar;
3. Wonen op de juiste plek;
4. Klimaatadaptief en energieneutraal wonen;

a

Partijen deze uitgangspunten verder willen uitwerken/concretiseren in een uitvoeringsplan wonen. ln
basis/qua inhoud komen deze thema's overeen met de 5 speerpunten die partijen in de
prestatieafspraak20lS hebben benoemd en die vanaf dat moment verder geconcretiseerd zijn en
geregeld worden gemonitord en bijgesteld.

a

ln 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 2020 zal verder uitvoering worden gegeven aan de uitwerking voor het thema wonen zoals die door
de gemeenteraad op l6 april2019 is vastgesteld waarvan een totaaloverzicht met stand van zaken is
opgenomen in bij dit besluit behorende bijlage I (concretisering prestatieafspraken 2020); Het
activiteitenoverzicht van Wonen Limburg zoals omschreven in het bod d.d. 27 juni 2019, dat als bijlage ll
bij deze afspraken is gevoegd en het activiteitenoverzicht van Antares, zoals omschreven in het bod van
28 juni 2019 dat als bijlage lll bij deze afspraken is gevoegd, is hiervoor de basis.
Voor 2O2O zullen partijen nader inhoud en vorm geven aan de navolgende thema's:

1.

Wonen duurzaam in balans
Samen met de samenleving willen we werken aan een woningbestand dat duurzaam in balans is
Met het oog op morgen, waarbij we rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals

de veranderende bevolkingssamenstelling, willen we zorgen voor de juiste woning, in het juiste
aantal op de juiste plek.

2.

Zorgen voor elkaar
We zien de ontwikkeling dat mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.
Samen met de gemeenschap willen we ervoor zorgen dat zowel de fysieke als de sociale
leefomgeving zodanig wordt ingericht dat iedereen hierin mee kan doen. Voor de kwetsbare
doelgroepen in de samenleving, waaronder zorgvragers die nu 24-uurs zorg hebben maar die
vanaf 2021 met minder zorg geholpen worden maken partijen afspraken ten aanzien van de
huisvestings- en andere daarmee verband houdende opgaven.

3.

Wonen op de juiste plek
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. ln 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).

4.

Klimaatadaptief en energieneutraal wonen
Duurzaamheid staat zowel bij de gemeente als de corporaties hoog in het vaandel. We beseffen
dat ons klimaat verandert en dat aanpassing hieraan nodig is. Partijen willen investeren teneinde
de doelstellingen in hogere afspraken 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.

Van de hierna genoemde thema's wordt in 2020 ingezoomd op de verdere uitwerking van de volgende
onderwerpen die worden geconcretiseerd in bijlage l:
Bewustwording/informeren naar de mogelijkheden voor het transformeren van bestaande
woningen (toekomstbestendig maken), punt 1.1 onder 1 uit de concretisering prestatieafspraken

-

-

-

2020,
Zorgbehoevenden blijven deelnemen aan samenleven in gemeenschappen, punt2.2 onder I uit
de concretisering prestatieafspraken 2020; ledereen kan zo lang mogelijk in de eigen omgeving
wonen, punt2.2 onder 2 in samenhang met 2.7 uit de concretisering prestatieafspraken 2020;
Het eigenaarschap van het betaalbaar en beschikbaar houden van sociale huurwoningen ligt bij
de corporaties. De gemeente wil zich samen met de corporaties inzetten voor het creëren van
mogelijkheden voor nieuwbouw van (sociale) huurwoningen, waarbij partijen de bevindingen van
het woningmarkonderzoek als uitgangspunt nemen. (punt 2.3 onder 1 uit de concretisering
prestatieafspraken 2020);

We brengen herstructureringslocaties en de locaties die extra aandacht behoeven (o.a.
leegstand) in beeld om de leefbaarheid in de kernen te vergroten, om vervolgens keuzes over
herbestemming te maken, punt 3.2 onder 1 in samenhang met 1.1 onder 3 uit de concretisering
prestatieafspraken.

Daarnaast komen partijen nog het volgende overeen
a

Partijen spannen zich in om de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties
opgelegde taakstelling aan de gemeente voor 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 2020 is
vastgelegd is als bijlage lV bijgevoegd. Ook spannen partijen zich in voor 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.

Partijen spannen zich in, dat de gemeente een besluit neemt tot het verstrekken van een generieke
gemeentelijke achtervang, waardoor er een betere koppeling kan worden gerealiseerd voor de
geborgde leningen en investeringen. Hierdoor is er op termijn een rechtvaardige verdeling ten
aanzien van de gemeentelijke achtervang te realiseren.
a

Vanaf 1 januari 2020 hebben corporaties de mogelijkheid om de maximale vrije ruimte bij toewijzing
te verhogen tot een maximaaltoegestaan percentage (i.t.t. 10%) onder de voorwaarde dat
corporaties, gemeenten en huurders gezamenlijk beleid hiervoor vaststellen. Als de lokale situatie of
wensen geen aanleiding geven tot het maken van beleid, hebben corporaties 7,5o/o vrije
toewijzingsruimte.
Partijen zijn beleidsmatig eensgezind dat in de wijken waar corporaties geconcentreerd bezit hebben
diversiteit in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van de kern van groot belang is. Daarom
komen partijen overeen er mee in te stemmen dat corporaties gebruik maken van de maximale
ruimte die corporaties geboden wordt om vrij te kunnen toewijzen.

a

lndien de corporaties het'in de wet genoemde basisbedrag voor leefbaarheidsuitgaven van € 127,39
per Daeb-woning overstijgen stemmen de gemeente en huurdersorganisaties hiermee in. Wonen
Limburg heeft aangegeven dat de werkelijk kosten in 2O2O uitkomen op ca. € 314,- per Daeb-woning.
Dit bedrag komt tot stand door:

a

De WMO afspraken die zijn gemaakt tussen'de gemeente en de corporaties maken integraal deel uit
van de prestatieafspraken 2020 en zijn als bijlage V bijgevoegd.

a

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2020 tot en met 3l december 2020
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 2020
thema 1: Wonen duurzaam in balans
1.1
Hoe?

Bestaande woonwijken moeten transformeren naar woningen geschikt voor ouderen en aanspreekpunt
kleine huishoudens
1 bewustwording/informeren naar de mogelijkheden voor het transformeren van
gemeente: Loes Nellen
woningen (toekomstbestendig maken)
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Inge Nabbe

2 stimuleren initiatieven die bijdragen aan transformatie naar juiste type/aantal
3 we maken kwantitatief ruimte om op herstructueringslocaties in de kern panden te
transformeren in meerdere wooneenheden geschikt voor de doelgroepen

1.2
Hoe?

1.3
Hoe?

1.4
Hoe?

Nieuw te bouwen woningen moeten geschikt zijn voor de behoefte van morgen

afspraken/wat doen we ervoor
In de diverse kernen wordt over het onderwep leefbaarheid/wonen gesproken. voorbeelden: In de kernen Kessel
en Kessel eik wordt gewerkt aan het project Vitaal Kessel (i.s.m. Antares en gemeente), het Huis van Morgen in
Panningen, Antares besteedt aandacht aan nieuwkomers. Partijen sluiten aan waar nodig. Daarnaast zoeken we
elkaar op om het thema "langer zelfstandig thuis wonen " verder uit te diepen.

Dit proces moet nog worden opgestart.
gemeente: Francien Limpens.
gemeente: er is een marktonderzoek wonen uitgevoerd. De leden van de woontafel (waaronder de corporaties)
Antares: Ric Leenders en Wendy van hebben hierop kunnen reageren. Daarmee is een beeld gegeven over onder meer de behoefte aan woningen in
de diverse kernen. Dit wordt meegenomen in het proces herijking van de regionale structuurvisie Wonen NoordGulik
Limburg en is ook de basis voor het actualiseren van de woningbouwplanning. Daarnaast wordt op kernniveau
een inventarisatie gemaakt naar herstructureringslocaties, een prioritering van deze locaties en de mogelijke
invulling daarvan.
Aanspreekpunt

afspraken/wat doen we ervoor

1 Iedere nieuw te bouwen woning is geschikt voor ouderen/technisch voorbereid daarop. gemeente: Francien Limpens

gemeente: dit wordt verplicht gesteld bij het meewerken aan woningbouwinitiatieven en wordt als zodanig
vastgelegd in de vergunning/bestemmingsplannen en/of anterieure overeenkomsten.

2 We stimuleren initiatieven die geschikt zijn voor ouderen

gemeente: Francien Limpens

gemeente: dit wordt meegenomen in de concrete woningbouwprojecten. Met initiatiefnemers worden
afspraken gemaakt over het bouwen voor deze doelgroep.

Met flexibele/tijdeljke woningen spelen we in op de vraag van vandaag: woningen voor
jongeren en andere urgente doelgroepen
1 we gaan in gesprek over tijdelijke concepten

aanspreekpunt
gemeente: Francien Limpens
Antares: Ric Leenders en Wim
Meijer
Wonen Limburg: Ivo van Rees

Een eerste verkenning met beide corporaties (en andere partijen) heeft plaatsgevonden. Beide corporaties
hebben vanuit ervaringen met de verhuur van tijdelijke woningen die reeds in de gemeente staan, aangegeven
welke aandachtspunten en beperkingen hier zijn ervaren. Wonen Limburg heeft aangegeven hier vooral
mogelijkheden te zien voor een beperkte doelgroep van woonurgenten en mogelijk breder in een constructie
met een zorgpartij. Dit wordt verder uitgewerkt door mogelijke locaties voor tijdelijke concepten te zoeken en
daarover in gesprek te gaan met bouwer(s) en corporatie(s).

2 We stellen daar waar mogelijk grond ter beschikking tbv tijdelijke concepten

gemeente: Francien Limpens

dit wordt in bovenstaand traject meegenomen, waarbij de betaalbaarheid van de woningen een aandachtspunt
is.

We stemmen de planvoorraad af op de behoefte, met een ambitie om instromers aan
ons te binden
1 de ambitie om instromers te verleiden zich blijvend hier te vestigen wordt verder
uitgewerkt door het college. Dit behelst meer dan wonen

aanspreekpunt
gemeente: ntb

2 De behoefte tbv instromers wordt in beeld gebracht en afgestemd met de planvoorraad gemeente: Armand Gerrits

afspraken/wat doen we ervoor

afspraken/wat doen we ervoor
gemeente: Op 1 juli 2019 heeft het college integraal collegebeleid arbeidsmigranten vastgesteld. De corporaties
zijn hierover bijgepraat. Intern wordt er een projectleider aangesteld om dit beleid verder ter uitvoering te
brengen. Deze projectcoördinator neemt contact op met de corporaties over de prioriteiten in het eerste jaar
van de uitvoering (2019 met een overloop naar 2020) van het nieuwe beleid en de wensen en verwachte acties
daaromtrent van de zijde van de corporaties.

gemeente: er is een marktonderzoek uitgevoerd. De leden van de woontafel (waaronder corporaties) hebben
hierop kunnen reageren. Hier zit een raming in tbv de verwachte instroom. In overleg met de corporaties en
rekening houdend met reactie op het woningmarktonderzoek en de uiteindelijke vertaling daarvan in het
definitief vast te stellen woningmarktonderzoek wordt dit meegenomen in concrete woningbouwprojecten.

3 We committeren ons aan de gemaakte afspraken met de regio, binnen de relevante
kaders

gemeente: Francien Limpens

gemeente: in de huidige regionale structuurvisie wonen zijn afspraken gemaakt die in lopende en nieuwe
plannen in acht worden genomen. Momenteel worden nieuwe regionale afspraken voorbereid (herijking
regionale structuurvisie) waarop we zo mogelijk kunnen anticiperen.

4 herijking regionale structuurvisie Wonen

gemeente: Francien Limpens

de herijking is in voorbereiding. Vaststelling hiervan is voorzien in het 1e kwartaal 2020.

thema 2: zorgen voor elkaar
2.1
Hoe?

2.2
Hoe?

We hebben zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende woonruimte beschikbaar voor
instromers
1 we brengen de zorgbehoefte kwalitatief en kwantitatief in beeld

aanspreekpunt

2 we bieden een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor instromers. Dit is een gedeelde
verantwoordelijkheid van gemeente en huisvesters
3 we voldoen aan de wettelijke taakstelling inzake de huisvesting van statushouders; we
geven hierbij voorrang aan statushouders bij de toewijzing van een sociale
huurwoningen en we zetten in op spreiding

gemeente: ntb
gemeente: Stynke Douma Antares:
Maurice Simons
Wonen Limburg: Ivo van Rees/Inge
Nabbe

gemeente: Samenwerking tav taakstelling huisvesting statushouders / uitgenodigde vluchtelingen goed laten
verlopen. Gemeente zal ook in 2020 de focus voor het halen van de taakstelling op uitgenodigde vluchtelingen
leggen wegens te weinig koppelingen van statushouders door het COA. Het proces van overdracht huis en
instapklaar maken voor uitgenodigde vluchtelingen zal verbeteren nadat er afspraken over zijn vastgelegd die
worden nageleefd. Aandacht voor het doorgeven van signalen over deze huurders aan de projectleider
Leerwerkhuis. Eventueel periodiek aansluiten bij Leerwerkhuis. Vorm: uit te werken na bestuurlijk besluit over
doorontwikkeling Leerwerkhuis. Aandachtspunt is de spreiding van doelgroepen te bevorderen door nieuwe
locaties te ontwikkelen vanwege het feit dat de concentratie van doelgroepen in bestaande wijken al hoog is.

4 we stimuleren dat instromers zo snel mogelijk deel worden van het samenleven in
gemeenschappen.
We hebben zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende woonruimte beschikbaar voor
zorgbehoevenden/kwetsbare groepen

gemeente: ntb

gemeente: wordt opgepakt via het spoor 1.4 onder 1

1 zorgbehoevenden blijven deelnemen aan het samenleven in gemeenschappen

gemeente: Loes Nellen
Antares: Maurice Simons
Wonen Limburg: Inge Nabbe

samen met onze partners en de dorpen gaan we hier het komende jaar het gesprek mee aan en dit verder
uitwerken. De leefbaarheid van dorpen staat hierbij hoog op de agenda.

2 iedereen kan zo lang mogelijk in de eigen omgeving wonen

gemeente: Loes Nellen
Antares: Maurice Simons
Wonen Limburg: Inge Nabbe
Antares: Maurice Simons
Wonen Limburg: Inge Nabbe
gemeente: Sjoerd van de Laar

gemeente: consulenten Zorg&Ondersteuning gaan met individuele burgers in gesprek over de woongeschiktheid
op de lange termijn en indien van toepassing op welke wijze de woongeschiktheid kan worden bevorderd.

3 wonen voor kwetsbare groepen: obv aangetoonde behoefte wordt meegewerkt aan
initiatieven voor passende huisvesting

2.3

Hoe?

2.4

We dragen bij aan het betaalbaar en beschikbaar houden van voldoende kwalitatieve
woningen voor inwoners die niet zelf in een woning kunnen voorzien.

aanspreekpunt: Armand
Gerrits/projectleider

aanspreekpunt

aanspreekpunt

1 Het eigenaarschap van het betaalbaar en beschikbaar houden van sociale huurwoningen gemeente: Francien Limpens
ligt bij de corporaties
Antares: Ric Leenders/Wendy van
Gulik
Wonen Limburg: Ivo van Rees

We hebben oog voor voldoende vrije sector huur voor middeninkomens

aanspreekpunt

afspraken/wat doen we ervoor
gemeente: in het marktonderzoek wonen is de behoefte tbv instromers in de vorm van arbeidsmigranten in
beeld gebracht. Dit wordt door de contactfunctionaris/nog aan te stellen projectleider arbeidsmigranten verder
verdiept.
gemeente: wordt opgepakt via het spoor 1.4 onder 1

afspraken/wat doen we ervoor

gemeente: We hebben een afsprakenkader Beschermd wonen-beschermd Thuis gemaakt. Op basis van deze
afspraken zorgen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders ervoor dat inwoners vanuit beschermd
wonen naar beschermd thuis of begeleiding individueel op een goede manier uitstromen in een eigen woning op
basis van een driepartijen overeenkomst. Ook kijken we gezamenlijk naar mogelijke huisvesting van (nieuwe)
aanbieders die zich melden in deze gemeente. Daarbij kijken we kritisch naar wenselijkheid en noodzaak
(afwegingskader zorginitiatieven). Aandachtspunt is dat het kwantitatieve vraagstuk hiermee nog niet is
beantwoord. Vooralsnog is het zoekgebied immers vooral de bestaande wijken met corporatiebezit. We streven
ernaar het zoekgebied te verbreden naar andere wijken met minder corporatiebezit.

afspraken/wat doen we ervoor

gemeente: wij willen samen met de corporaties mogelijkheden creëren om het aantal sociale huurwoningen
minimaal op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden. Op korte termijn (komende jaren) gaat het om het
realiseren van ca. 100 sociale huurwoningen, waarbij we er samen naar streven om de kosten zodanig te
beperken dat realisatie onder de huurtoeslaggrens mogelijk is. Ook bij ontwikkelingen door derden gaan we in
gesprek met elkaar om een aandeel in de sociale huur te realiseren. De corporaties geven inzicht in de bestaande
situatie zoals woningvoorraad, verkopen van woningen e.d. en hun visie en ambitie op dit gebied.

afspraken/wat doen we ervoor

Hoe?

2.5

1 We brengen de behoefte van deze doelgroep in beeld en spannen ons in om woningen
voor deze doelgroep te realiseren

We dragen bij aan het betaalbaar houden van voldoend woningen voor jongeren

gemeente: Francien Limpens
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

gemeente: In het woningmarktonderzoek is een beeld gegeven van de behoefte aan deze woningcategorie. Bij
concrete woningbouwplannen wordt hier rekening mee gehouden en wordt hierop gestuurd dmv het maken van
afspraken hierover met initiatiefnemers. Onder middenhuurwoningen verstaan wij (prijspeil 2019) woningen met
een huur van tussen de €720,- en maximaal € (gemiddeld) 950,-- per maand.

aanspreekpunt

afspraken/wat doen we ervoor

Hoe?

1 startersleningen

gemeente: Charon Hillen

2.6

De zorg voor woonwagens en/of standplaatsen worden overgedragen aan de
woningcorporaties
1 We brengen de behoefte aan het wonen in woonwagens en/of op standplaatsen in
beeld en stemmen vraag en aanbod op elkaar af

aanspreekpunt
gemeente: Sjoerd van de Laar
Wonen Limburg: Inge Nabbe
Antares: Maurice Simons

gemeente: Een inventarisatie naar de behoefte aan standplaatsen en/of woonwagens wordt provinciaal - in
opdracht van gemeenten en onder regie van de provincie - uitgevoerd. Dit onderzoek is naar verwachting einde
2019 gereed. Afhankelijk van de uitkomst wordt dit - na overleg met en instemming van de corporaties - vertaald
in ruimtelijk regionaal en lokaal beleid.

2 Het eigenaarschap voor de verhuur van woonwagens en/of standplaatsen is een taak
van de woningcorporaties

gemeente: Sjoerd van de Laar
Wonen Limburg: Inge Nabbe
Antares: Maurice Simons

gemeente: De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere uitvoering. Met Antares willen
we de komende periode afspraken maken tav het overdragen van de standplaatsen in Kessel. Dit zijn de enige
standplaatsen die nog in eigendom en beheer zijn van de gemeente Peel en Maas.

We richten wijken in op ontmoeten en zorgen voor elkaar
1 We creëren in de openbare ruimte voldoende plekken om elkaar te ontmoeten om
dingen samen te doen. We passen waar nodig en mogelijk de openbare ruimte aan op
het gebruik door mensen met een beperking

aanspreekpunt
gemeente: ntb
Wonen Limburg: Ivo van Rees
Antares: Ric Leenders

afspraken/wat doen we ervoor
gemeente: bij initiatieven wordt dit uitgangspunt meegenomen. Vanuit de gemeente wordt ten behoeve hiervan
aangesloten bij lopende en nieuwe projecten in het kader van de herinrichting van de openbare ruimte.

Hoe?

2.7
Hoe?

2 Uitgangspunt bij nieuwbouw van woningen is sociale duurzaamheid (o.a. zicht op de
straat en elkaar)
3 We faciliteren collectieve initiatieven (o.a. CPO, coöperatie)

gemeente: de verordening tav startersleningen is aangepast tbv een verruiming voor het verlenen van
startersleningen voor de aankoop van zowel nieuwbouw- als bestaande woningen. Concrete verzoeken worden
hieraan getoetst.
afspraken/wat doen we ervoor

gemeente: bij initiatieven wordt dit uitgangspunt meegenomen. Vanuit de gemeente wordt ten behoeve hiervan
aangesloten bij lopende en nieuwe projecten

Thema 3: Wonen op de juiste plek
3.1
Hoe?

3.2
Hoe?

Wonen vindt in principe plaats in de kernen
1 Nieuwbouw van woningen/toevoegen van woningbouwtitels vindt in principe plaats in
de kernen

aanspreekpunt
gemeente: Francien Limpens
Antares: Ric Leenders/Wendy van
Gulik
Wonen Limburg: Ivo van Rees

afspraken/wat doen we ervoor
gemeente: dit uitgangspunt wordt meegenomen bij de beoordeling van initiatieven voor woningbouw op locaties
waar woningbouw planologisch niet is geregeld en is vastgelegd in de beleidsregel woningbouwverzoeken 2018.

2 nvt
3 nieuwbouw van woningen/toevoegen van woningbouwtitels vindt in principe plaats op
herstructureringslocaties

nvt
gemeente: Francien Limpens
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

nvt
gemeente: Voor de kernen willen we de herstructureringslocaties in beeld gaan brengen of anderszins
handvatten geven voor herstructuringslocatis en de mogelijkheden op die locaties verkennen. Van de corporaties
verwachten we dat - als er behoefte bestaat om woningen toe te voegen in corporatiebezit - deze zo mogelijk
éérst realiseren in hun eigen bestaande vastgoed dat leeg staat of op termijn leeg komt te staan.

We sturen op hergebruik boven uitbreiding en nieuwvestiging en dragen tegelijkertijd
zorg voor hetgeen achterblijft
1 De focus ligt op de bestaande bebouwing. We zetten vooral in op hergebruik of
herinvulling (sloop/nieuwbouw). Daar waar dit niet mogelijk is dragen we zorg voor
hetgeen achterblijft. De herstructurering van bebouwing/de plek die achter blijft maakt
onderdeel uit van de afweging.

aanspreekpunt
gemeente: Francien Limpens
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

zie 3.1 onder 3. Met de corporaties kijken we daar waar mogelijk naar de herinvulling van hun eigen vastgoed en
naar de mogelijkheden om daar waar derden woningen ontwikkelen het belang van het bouwen van (sociale)
huurwoningen (bij voorkeur door de corporaties) mee te nemen in de te maken afspraken

2 We streven zoveel mogelijk na dat alle toekomstige nieuwbouwplannen voor woningen
worden gebouwd op herstructureringslocaties. We gaan in gesprek met ontwikkelende
partijen van bestaande nieuwbouwplannen om deze te bewegen van een
uitbreidingslocatie naar een herstructureringslocatie

gemeente: Francien Limpens
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

gemeente: Bij gesprekken over nieuwe initiatieven is dit uitgangspunt leidend. Mocht dit echter ontoereikend
zijn om te voldoen in de behoefte is nieuwbouw op andere geschikte locaties bespreekbaar.

afspraken/wat doen we ervoor

3 De verantwoordelijkheid voor herstructurering van leegstaande panden of plekken ligt gemeente: Francien Limpens
bij de eigenaar. We gaan actief in gesprek met pandeigenaren om te kijken naar een
Antares: Ric Leenders
geschikte toekomstbestendige invulling van herstructureringslocaties. Bijvoorbeeld meer Wonen Limburg: Ivo van Rees
ruimte voor parkeren, groen, klimaatadaptatie.

gemeente: zie 3.1 onder 3

4 We brengen de herstructureringslocaties en de locaties die extra aandacht behoeven
(o.a. leegstand) om de leefbaarheid in de kernen te vergroten in beeld, om vervolgens
keuzes voor herbestemming te kunnen maken. In die keuze nemen we in ieder geval
mee:
- betreft het een locatie met een maatschappelijke meerwaarde: te weten de juiste
woning van de juiste kwaliteit op de juiste plek?
- is het pand cultuurhistorisch waardevol of beeldbepalend en daarom
behoudenswaardig?

gemeente: zie 3.1 onder 3.

gemeente: Francien Limpens
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

thema 4: klimaatadaptief en energieneutraal wonen
4.1
Hoe?

4.2
Hoe?

4.3
Hoe?

we maken onze bestaande woonwijken klimaatadaptief en geven bij nieuwbouw het
goede voorbeeld
1 de verantwoordelijkheid voor het klimaatadaptief maken van woning en tuin ligt bij de
eigenaar.

aanspreekpunt

We werken aan de energietransitie in de bestaande woningvoorraad en geven bij
nieuwbouw het goede voorbeeld
1 iedere nieuw te bouwen woning wordt niet op het aardgasnet aangesloten

aanspreekpunt
gemeente: Caroline Derks
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

gemeente: bij het toetsen van concrete bouwplannen wordt dit in acht genomen. Dit is overigens inmiddels
wettelijk vastgelegd bij nieuwbouw.

2 de verantwoordelijkheid voor de energietransitie in de bestaande woningvoorraad ligt
bij de eigenaar.

gemeente: Caroline Derks
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

gemeente: naar verwachting stelt de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2020 duurzaamheidsbeleid vast, met
daaraan een duurzaamheidsagenda gekoppeld. Dit punt wordt daarin nader uitgewerkt in nauwe samenwerking
met stakeholders, waaronder de corporaties.

We stimuleren het gebruik van duurzame bouwmaterialen
1 de verantwoordelijkheid voor het gebruik van duurzame bouwmaterialen ligt bij de
initiatiefnemer

aanspreekpunt
gemeente: Caroline Derks
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

afspraken/wat doen we ervoor?

gemeente: Caroline Derks
Antares: Ric Leenders
Wonen Limburg: Ivo van Rees

afspraken/wat doen we ervoor
gemeente: naar verwachting stelt de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2020 duurzaamheidsbeleid vast, met
daaraan een duurzaamheidsagenda gekoppeld. Dit punt wordt daarin nader uitgewerkt. Corporaties met een
bezit van 20% tot 25% worden hierbij nadrukkelijk aan de voorkant betrokken.

afspraken/wat doen we ervoor

gemeente: naar verwachting stelt de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2020 duurzaamheidsbeleid vast, met
daaraan een duurzaamheidsagenda gekoppeld. Dit punt wordt daarin nader uitgewerkt. Zie verder de opmerking
onder 4.1 punt 1.

r

Kenmerk

Bod Wonen Limburg: activiteitenoverzicht 2020 en verder
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Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Peel & Maas
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Geacht College,
Iedereen een ‘Welkom thuis!’, dat is en blijft ons belangrijkste doel. Wij bieden de
helpende hand aan die mensen die er niet in slagen om zelfstandig hun thuis te
organiseren. Waarbij we goed beseffen dat zo’n thuis meer is dan een dak boven
het hoofd. Die hoofdgedachte uit onze strategische koers vertalen wij naar acties
voor onze interne organisatie en ook naar ons aanbod (activiteitenoverzicht 2020)
aan u als gemeente. Met daarbij ontwikkelingen op onder andere het gebied van
vergrijzing, instroom (arbeids)migranten en de groeiende groep mensen die extra
zorg en aandacht verdienen in ons vizier.
Om voor al onze (toekomstige) bewoners een écht welkom thuis te organiseren, is
samenwerking over organisatiegrenzen met diverse professionele partijen hard
nodig. Bij u als gemeente specifiek vragen wij bovendien aandacht voor de
samenwerking tussen de verschillende beleidsvelden; wonen, sociaal domein en
duurzaamheid. Deze zijn in ons werk namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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.
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:
•
Regionale en lokale kaders
• Wonen Limburg en de gemeente
o

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

o

Wonen, zorg en bijzondere bewonersgroepen

o

Leefbaarheid: Samenredzaamheid maakt de wijk

o

Duurzaamheid: Klaar voor morgen

o

Vastgoedontwikkelingen

Gemeentekaart

Behalve het overzicht van voorgenomen activiteiten is ook onze gemeentekaart
toegevoegd. Deze is anders opgebouwd dan u van ons gewend bent. Dit jaar
hebben we ervoor gekozen om ook enkele kengetallen en scores op het gebied
van leefbaarheid, huurdersbeleving en huurachterstanden op te nemen.

A
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Met deze gemeentekaart hebt u alle relevante kengetallen van uw gemeente in
één overzicht bij de hand.
Wonen Limburg en Wonen Limburg Accent

Sinds 1 januari 2018 hebben wij onze DAEB en niet-DAEB activiteiten juridisch
gesplitst en hebben wij naast Wonen Limburg ook Wonen Limburg Accent
opgericht. Voor de uitvoering van onze activiteiten binnen uw gemeente maakt dit
geen verschil. Het activiteitenoverzicht 2020 en verder dat nu voor u ligt geldt
uiteraard voor zowel Wonen Limburg als Wonen Limburg Accent.
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 2020 te komen.
Vragen of opmerkingen?

Voor eventuele vragen of opmerkingen verwijzen wij u naar onze managers
Publieke Waarde voor uw gemeente, Ivo van Rees en Samad Houbban. Ivo is
bereikbaar via 06 52 15 93 14 of ivo.vanrees@wonenlimburq.nl. Samad is
bereikbaar via 06 29 48 91 93 of samad.houbban@wonenlimburq.nl. Een afschrift
van deze brief sturen wij naar onze Huurdersvereniging Noord-Limburg.
Mogen wij u tot slot vragen om een afschrift van ons activiteitenoverzicht 2020 en
verder, inclusief gemeentekaart te bezorgen bij de raadsleden van uw gemeente.
Wij kijken uit naar de voortzetting van onze prettige en constructieve
samenwerking!
Met vriendelijke groet,

Ger Peeters
Bestuurder

Bijlagen:

1. Activiteitenoverzicht 2020 en verder
2. Gemeentekaart

Afschrift:
- Huurdersvereniging Noord-Limburg
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GEMEENTE PEEL EN MAAS

ONZE VOORGENOMEN
ACTIVITEITEN 2020
EN VERDER
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Peel en Maas

DE THEMA’S VAN ONS ACTIVITEITENOVERZICHT
1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
2. Wonen, zorg en bijzondere bewonersgroepen
3. Leefbaarheid: samenredzaamheid maakt de wijk
4. Duurzaamheid: klaar voor morgen
5. Vastgoedontwikkelingen

Op het moment van opstellen van dit overzicht
van activiteiten is uw gemeente nog bezig met
het laten uitvoeren van een woningmarkt- en
behoefteonderzoek.

WONEN LIMBURG: WELKOM THUIS!

Wij bieden de helpende hand aan die mensen
die er niet in slagen om zelfstandig hun thuis te
organiseren. Waarbij we goed beseffen dat zo’n
thuis meer is dan een dak boven het hoofd. Die
hoofdgedachte uit onze strategische koers vertalen
wij naar acties voor onze interne organisatie en ook
naar ons aanbod aan u als gemeente.

WONEN LIMBURG EN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS
1. BETAALBAARHEID EN BESCHIKBAARHEID

Wonen Limburg wil de zelf- en samenredzaamheid
van onze bewoners bevorderen. We willen dat
mensen de regie overpakken daar waar dat reëel is.
De basis daarvoor is dat mensen een huis hebben
waar ze zich thuis voelen. Wij willen daarom zorgen
voor voldoende en kwalitatief goede woningen. Een
andere basis is dat mensen zich geen zorgen hoeven
te maken over hun financiën. Wij vinden betaalbaar
wonen daarom een heel belangrijk maatschappelijk
thema. Graag maken we samen afspraken om de
betaalrisico’s en daarmee gepaard gaande zorgen
zoveel mogelijk te beperken.

Onze doelgroep groeit door de toenemende
vergrijzing en instroom van (arbeids)migranten.
Daarnaast zien we dat een steeds groter deel van
de mensen die wij huisvesten om uiteenlopende
redenen extra zorg en aandacht nodig heeft.
Mede daardoor komt de samenredzaamheid in de
kwetsbare delen van onze wijken en buurten steeds
verder onder druk te staan. Want wie zelf moeite
heeft om volwaardig aan het maatschappelijk
verkeer deel te nemen, kan en wil zijn buurtgenoot
niet altijd een helpende hand bieden.
Vooralsnog houdt de economische groei in onze
provincie aan en neemt het aantal mensen per
huishouden verder af.

Hieronder een aantal maatregelen dat we nu al
inzetten, maar ook in 2020 en verder;
A. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen
Op dit moment is 86% van ons bezit in uw gemeente
betaalbaar met een huurprijs onder de
€ 651,03 (aftoppingsgrens huurtoeslag 2019).
Belangrijk daarbij is dat wij streven naar zoveel
mogelijk gemengde wijken en de betaalbare
voorraad zoveel mogelijk verspreiden.
B. Ons huurbeleid sluit aan bij het Sociaal
Huurakkoord
In december 2018 is er een Sociaal Huurakkoord
gesloten tussen de Woonbond en Aedes.
Dit akkoord betreft een landelijk kader voor het
huurbeleid waarbinnen enige ruimte is om lokaal te
variëren. Het akkoord zal nog eerst moeten worden
omgezet in wet- en regelgeving. Dit betekent dat het
Sociaal Huurakkoord pas in 2020 daadwerkelijk in
zijn volledigheid ingaat.

Al deze ontwikkelingen zorgen voor stevige
uitdagingen op de woningmarkt. Om hier echt het
verschil in te kunnen maken, is samenwerking over
organisatiegrenzen hard nodig. Wij nodigen u en
andere professionele partijen uit om gezamenlijk
antwoorden te vinden op deze vraagstukken.
Altijd in samenspraak met onze bewoners en uw
burgers. Bij u als gemeente specifiek vragen wij
bovendien aandacht voor de samenwerking tussen
de verschillende beleidsvelden; wonen, sociaal
domein en duurzaamheid zijn in ons werk namelijk
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De belangrijkste onderdelen zijn:
•

•
REGIONALE EN LOKALE KADERS

Voor Noord-Limburg hanteren wij de vigerende
Regionale Structuurvisie Wonen die in 2016 is
vastgesteld en die in 2019 herijkt wordt als basis
voor het bod van dit jaar.
Voor uw gemeente hebben we daarnaast waar
mogelijk de nadere uitwerking van de gemeentelijke
kaderstellingen voor het thema wonen (door
de gemeenteraad op 16 april jl. vastgesteld)

•

de huurprijzen kunnen gemiddeld maximaal met
inflatie stijgen, of hier moeten lokaal andere
afspraken over worden gemaakt;
huurbevriezing op jaarlijks verzoek van de
huurder is mogelijk, indien de huurder een huur
heeft die relatief te hoog is in relatie tot zijn of
haar inkomen;
huurverlaging naar liberalisatiegrens voor
huurtoeslaggerechtigde huishoudens met
een huur boven de liberalisatiegrens (2019:
€ 720,42).

De strategische koers en het huurbeleid van
Wonen Limburg passen al grotendeels in deze
uitgangspunten. Dit betekent bijvoorbeeld dat
Wonen Limburg in 2019 - net zoals in 2018 -

meegenomen.
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een gematigde inflatievolgende huurverhoging
van 1,6% doorvoert. Het huurbeleid in 2020 zal
geheel conform het akkoord zijn, mits de wet- en
regelgeving tijdig gereed is. Afwijkingen ten opzichte
van het Sociaal Huurakkoord vinden alleen plaats als
het in het voordeel is van onze huurder.

Graag bespreken we met uw mensen waar we in
de bestaande samenwerking nog verbeteringen
kunnen maken en hoe die op een passende manier
uitgevoerd kunnen worden.
Daarnaast zien wij voor het hierboven genoemde
netwerk een belangrijke taak in de preventie
van schulden. Wij als Wonen Limburg willen een
nadrukkelijkere rol gaan nemen in het voorkomen
van schaarste bij onze bewoners. Wij kijken graag
met u hoe wij hierin kunnen samenwerken.

C. We continueren het twee-hurenbeleid
Sinds januari 2016 hanteren wij in het kader van
het passend toewijzen het twee-hurenbeleid. Dit
wil zeggen dat bij woningen die worden toegewezen
twee huurprijzen gelden: de geadverteerde huurprijs
en een inkomensafhankelijke lagere huurprijs. De
lagere huurprijs geldt alleen als het huishouden dat
de woning toegewezen krijgt huurtoeslaggerechtigd
is. Zo kunnen wij mensen die dat anders niet
zouden kunnen betalen toch een goed thuis bieden.
Bovendien behouden ze maximale keuzevrijheid
in het woningaanbod. Zo bevorderen we ook de
diversiteit in de wijk. Mede door dit beleid hebben
wij in 2018 97,4% van de huishoudens die recht
hebben op huurtoeslag een passende woning
toegewezen.
Wij investeerden in 2018 voor het tweehurenbeleid € 660.000 in het hele werkgebied van
Wonen Limburg, waarvan € 77.000 in uw gemeente.
Omdat deze lagere huurprijs voor onbepaalde tijd
geldt, loopt deze investering de komende jaren
nog op. In combinatie met onze grote betaalbare
voorraad leveren wij door het twee-hurenbeleid
een forse bijdrage aan de bereikbaarheid van onze
woningen voor mensen met lagere inkomens.

E. We blijven budgetcoaches inzetten
Alle huurders met betaalproblemen kunnen op
kosten van Wonen Limburg gebruik maken van een
budgetcoach om hun financiële situatie op orde te
krijgen. Door vroegtijdig huurders ondersteuning
te bieden bij hun administratie kunnen (grotere)
schulden voorkomen worden. In 2020 zetten we de
inzet van de budgetcoaches voort.
Daarnaast verkennen wij de inzet van andere
middelen om schulden en armoede te voorkomen.
In 2019 is Wonen Limburg bijvoorbeeld gestart met
een proef met de inzet van de Voorzieningenwijzer
in de gemeenten Roerdalen en Weert en nemen wij
ook deel aan de Voorzieningenwijzer in Horst aan
de Maas. Het doel is om bewoners zicht te geven
op alle lokale en landelijke voorzieningen waar ze
recht op hebben, en waar nodig de aanvraag ook
te regelen voor de bewoner. Dit levert hem of haar
jaarlijks vaak een groot financieel voordeel op.
Bij de proeven heeft dat geleid tot een jaarlijkse
besparing per huishouden van € 740 in Roerdalen,
€ 480 in Weert en € 635 in Horst aan de Maas.

D. We willen (huur)schulden voorkomen
Ons ultieme doel is het voorkomen van schulden bij
onze bewoners. Door schulden zien mensen kansen
niet meer; ze 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 verder 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. En als een huisuitzetting
helaas toch onvermijdbaar is, dan is de achtervang
door ons geborgd.
Een sluitende aanpak van partijen in het
netwerk rondom de bewoner is in beide gevallen
noodzakelijk. De inzet van ervaringsdeskundigheid
kan daarvan een onderdeel zijn. Een aanpak die we
door intensieve samenwerking met onze partners
in verschillende gemeenten al succesvol hebben
ingezet en in 2020 graag een daadkrachtig vervolg
geven. Wij willen met u maximaal samenwerken om
huurschulden te voorkomen.

F. Met energiemaatregelen dragen we bij aan
de betaalbaarheid
In de periode 2019 en 2020 voeren we nog
bij circa 2.300 woningen door heel Limburg
energiemaatregelen uit. Voor deze woningen
vragen wij geen huurverhoging waarmee het netto
resultaat op de vermindering van de woonlasten
hoog is voor deze bewoners. In 2019 bekijken we
of het mogelijk is om na 2020 de maatregel door te
kunnen zetten om geen huurverhoging te vragen bij
de energieprojecten. Dit raakt immers 2 belangrijke
doelen: behalve dat we hiermee onze energetische
doelstellingen willen realiseren (vermindering C02uitstoot), leveren we hiermee een extra bijdrage
aan de betaalbaarheid voor onze huurders. In
hoofdstuk 4 leest u meer informatie over deze
energieprojecten.
G. Met Wonen Limburg Accent zetten we in op
het huisvesten van middeninkomens
Wonen Limburg wil zich hard maken voor de (lage)
middeninkomens om ook hiervoor betaalbare
woningen beschikbaar te hebben voor nu en
de langere termijn. Vanuit Wonen Limburg
Accent kunnen we ons volop focussen op deze
groep woningzoekenden voor wie een sociale
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huurwoning noch een koopwoning een realistisch
beeld lijkt: in principe zijn dat huurders met een
huishoudensinkomen van € 36.000 tot € 55.000
bruto per jaar en de categorie woningen met een
huurprijs van € 720 tot € 950 per maand. Deze
focus helpt ons bij ons streven naar gemengde
wijken waarin kansrijk en kansarm elkaar
ontmoeten. Eventuele concrete projecten in uw
gemeente worden beschreven in hoofdstuk 5.
Het woningaanbod van Wonen Limburg Accent
wordt vanaf de zomer 2019 gepubliceerd via een
speciaal daarvoor opgezet online platform.

thuis wonen. Dat laten we onder andere zien in het
Huis van Morgen in Panningen. Graag blijven we dit
met u ondersteunen.
Daarnaast raken bewoners steeds vaker even
tijdelijk in de knoop. Vaak zijn dit bewoners
die te maken hebben met meerdere zorg- en
begeleidingsvragen tegelijkertijd. Denk bijvoorbeeld
aan een combinatie van schulden, psychische
problemen en eenzaamheid. ‘Personen met verward
gedrag’ worden ze tegenwoordig vaker genoemd.
Omdat deze mensen blijven wonen in de eigen
woonomgeving en zorg/begeleiding thuis krijgen,
leidt dit (tijdelijk) verlies van regie over het eigen
leven in een toenemend aantal casussen tot risico’s
voor de leefbaarheid en gevaar voor de omgeving.
Dat willen we voorkomen. Want zoals in de inleiding
van dit hoofdstuk al gemeld, zitten meerdere van
onze wijken aan de grenzen van hun draagkracht.

2. WONEN, ZORG EN BIJZONDERE
BEWONERSGROEPEN

De Limburgse wijken zijn gedurende de laatste
decennia wezenlijk veranderd. Rijtjeshuizen met
alleen maar huurders die in Nederland geboren zijn
en die interesses en leefgewoontes delen, zien we
minder en minder. Het beeld van vandaag wordt
gevormd door straten en complexen waar veel
mensen met andere achtergronden, culturen en
gewoontes bij elkaar wonen. En door mensen met
een GGZ-achtergrond en andersoortige rugzakjes
die soms ook nog eens meerdere zorgvragen
tegelijkertijd hebben.
Doordat al die zorgvragen samenkomen in ons
geconcentreerde bezit zien wij dat meerdere van
onze wijken en buurten hierdoor aan de grens
zitten van wat ze aankunnen; sommige zitten er
misschien al over heen. De draagkracht van deze
vaak kwetsbare wijken is namelijk beperkt. Wij willen
er samen met u voor zorgen dat de wijken en
buurten leefbaar en veilig blijven. Er voor zorgen dat
deze verscheidenheid aan mensen zich thuis voelt
in hun woning en in de woonomgeving. Dit vraagt
om een intensieve samenwerking met u, onze
maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen
en vooral met de bewoner. En soms om een aanpak
die anders is dan vandaag. Met de gemeente
als regisseur.

HET HUIS VAN MORGEN

In Panningen staat het Huis van Morgen:
van buiten een heel gewoon rijtjeshuis,
maar van binnen iets heel bijzonders.
In het Huis van Morgen vind je namelijk
allerlei handige oplossingen om langer
zelfstandig thuis te wonen. Soms is dat de
modernste techniek. Maar het kan ook iets
heel simpels zijn. Zoals klossen onder de
tafelpoten, zodat een rolstoel er makkelijk
onder kan. We kozen bewust voor een
bestaande woning; niet speciaal voor de
zorg gebouwd. Eigenlijk alle oplossingen
die in het huis te zien zijn, zijn dus óók toe
te passen in de woningen van corporaties.
Het Huis van Morgen is een mooie
samenwerking van welzijnsorganisaties,
andere woningcorporaties, zorgorganisaties,
gemeenten, onderwijs en de Rabobank.

In 2020 zet Wonen Limburg in op:
A. Wij faciliteren het langer zelfstandig thuis wonen
met behoud van een leefbare buurt
Wij huisvesten tienduizenden mensen in onze
26.000 woningen. Door de vergrijzing zijn dat steeds
vaker ouderen die een fysieke beperking krijgen en
daardoor minder mobiel zijn. Vanuit dat perspectief
maken wij met de gemeenten afspraken over
woningaanpassingen in het kader van de Wmo. In de
regio Noord-Limburg is daartoe een Wmo-convenant
opgesteld. Dit loopt op 31 december 2019 af.
Partijen evalueren dit jaar de samenwerking binnen
deze uitvoeringsovereenkomst. Wonen Limburg
heeft de intentie om de samenwerking in een
andersoortige overeenkomst vorm te geven.
Ook verkennen wij met partners welke rol
technologie kan spelen in het langer zelfstandig

In samenwerking met u en onze maatschappelijke
partners zetten wij daarom het professionele
netwerk in om deze bewoners en hun omgeving met
een integrale aanpak te ondersteunen.
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B. Wij bieden een thuis aan mensen die nu nog
intramuraal wonen of niet wonen
Wij willen een thuis bieden aan mensen die
nu nog verblijven in beschermd wonen of de
maatschappelijke opvang. Gezamenlijk met u en
andere partners zorgen wij voor een zelfstandige
woning, de noodzakelijke begeleiding én - heel
belangrijk vanuit ons perspectief - voor een
zachte landing in de juiste buurt. Passend bij
de draagkracht van de wijk. Met gemeenten en
zorgorganisaties maken wij daarom duidelijke
afspraken over ieders rol in en de voorwaarden
voor het faciliteren van deze uitstroom. In NoordLimburg werken gemeenten, zorgpartijen en
woningcorporaties samen om deze uitstroom in
goede banen te leiden. Afspraken hierover zijn in
2018 vastgelegd in het afsprakenkader en sinds
januari 2019 is het transferpunt (overlegtafel waar
vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden)
operationeel. In 2019 en 2020 werken wij er hard
aan om alle mensen die zorg nodig hebben (niet
enkel de uitstromers uit Beschermd Wonen) via
het transferpunt te helpen aan een thuis. Wij
verwachten dat de gemeenten meewerken aan de
dóórontwikkeling van het transferpunt.

241 statushouders verspreid over 91 woningen door
heel Limburg een nieuw thuis geboden, waarvan 7
woningen in uw gemeente.
Ook in 2020 doen wij ons best om in samenspraak
met u als gemeente de taakstelling in het huisvesten
van statushouders naar rato van ons woningbezit in
te vullen. Daarnaast werken we samen met u en de
huurdersorganisaties verder aan het bieden van een
duurzame start voor deze nieuwkomers, zodat ook
zij zich thuis voelen in onze buurten.
D. We denken graag mee over duurzame
huisvesting voor arbeidsmigranten
In Limburg kunnen we niet zonder arbeidsmigranten.
Een steeds groter deel van de arbeidsmigranten
vindt inmiddels zijn weg naar Thuis in Limburg
en huisvesten we via het reguliere proces.
Aanvullend kijken wij als Wonen Limburg graag met
gemeenten en bedrijven naar de ontwikkeling van
woonwerkconcepten. Wij zien voor onszelf geen rol
in de piekopvang, maar - in gezamenlijkheid met
Wonen Limburg Accent - zeker wel in de duurzame
huisvesting van deze groep.
E. Woonwagenbewoners hebben een thuis bij
Wonen Limburg
Sinds een aantal jaren hebben wij in uw gemeente
woonwagens en standplaatsen in eigendom/
beheer die wij verhuren aan woonwagenbewoners.
Natuurlijk willen wij voor deze groep ook een echt
‘thuis’ realiseren. Woonwagenbewoners hebben
daarin een bijzondere positie, zoals bevestigd door
het College voor de Rechten van de Mens. We willen
samen met u en onze huurdersorganisaties invulling
geven aan deze positie.
Als gevolg van het uitbrengen van het beleidskader
woonwagen- en standplaatsenbeleid door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2018
melden (voormalige) woonwagenbewoners zich bij
ons met de vraag of wij een nieuwe standplaats
realiseren. Conform beleidskader verwijzen wij
deze mensen door naar de gemeente vanuit
haar verantwoordelijkheid om de behoefte aan
standplaatsen in beeld te brengen en in beleid vast
te stellen hoe hier invulling aan te geven.
In samenwerking met de provincie zijn de Limburgse
gemeenten nu bezig om die behoeften in beeld te
brengen. Zodra de opgave helder is, gaan wij graag
het gesprek met u aan over de invulling hiervan.
Dan kunnen wij - voor die mensen die binnen onze
doelgroep vallen - onze rol pakken in die wijken en
buurten waar wij woningen hebben. Het is daarbij
volgens ons belangrijk om de opgave gebiedsgericht
op te pakken en niet elke individuele aanvraag
van (potentiële) woonwagenbewoners apart te
behandelen.

Wij zien dat sommige mensen niet in staat zijn om
in onze wijken een thuis te vinden. Het risico voor
omwonenden als het gaat om overlast wordt te
groot gevonden. Daarnaast is er een deel dat ‘onder
de radar’ blijft: mensen die uit de scope van de
maatschappelijke organisaties zijn gebleven of niets
met instanties te maken willen hebben.
Wij willen voor deze groepen kwetsbare mensen
voor wie opvang en/of regulier wonen niet (meer)
mogelijk of moeilijk is, toch een perspectief bieden.
Daarvoor gaan wij op een aantal plaatsen in Limburg
experimenteren met een alternatieve woonvorm
op een passende locatie inclusief bijbehorende
woonbegeleiding.
Ten slotte zien wij een toenemende vraag naar
huisvesting voor specifieke doelgroepen met
een zorgbehoefte, zoals dementerenden, (jong)
gehandicapten of verstandelijk gehandicapten.
Ook deze doelgroepen gaan - met begeleiding steeds meer zelfstandig wonen in onze huizen.
Wonen Limburg werkt proactief samen met
zorgpartijen om huisvesting voor deze doelgroepen
te realiseren, zowel door transformatie van bestaand
bezit als met nieuwbouw en overname van vastgoed
van zorgpartners. Eventuele concrete projecten in
uw gemeente worden beschreven in hoofdstuk 5.
C. Een duurzame start voor statushouders
De gemeenten waarin Wonen Limburg actief is,
hebben allemaal een opgave in het huisvesten
van statushouders. De corporaties hebben
afgesproken met de gemeenten dat zij woningen
beschikbaar stellen voor het realiseren van deze
taakstelling. In 2018 werd door Wonen Limburg aan
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Verder geven we dit thema vorm op drie niveaus:

F. We wijzen woningen toe aan bijzondere
bewonersgroepen
Zoals u in dit hoofdstuk kunt lezen, huisvesten
wij steeds meer verschillende ‘bijzondere
bewonersgroepen’. Onze woonruimteverdeling
loopt via het samenwerkingsverband van Limburgse
corporaties ‘Thuis in Limburg’. De toewijzing van
huurwoningen aan bijzondere bewonersgroepen
vindt hierbinnen vaak plaats via rechtstreekse
bemiddeling in overleg met gemeenten en/
of zorginstanties. Dit kunnen bijvoorbeeld
statushouders zijn, maar ook bewoners die gaan
huren vanuit de uitstroom beschermd wonen of
maatschappelijke opvang. In samenspraak met de
huurdersorganisaties monitoren wij daarbij om welke
aantallen dat gaat en of er voldoende woningen
beschikbaar blijven voor de andere ‘reguliere’
woningzoekenden.
Tegelijkertijd willen we met u, de
huurdersorganisaties en andere corporaties
het gesprek aangaan over wat nu ‘reguliere’
woningzoekenden zijn. Wij zien namelijk dat de
doelgroep zoals in dit hoofdstuk beschreven een
steeds groter deel uitmaakt van onze bewoners en
dus ook onze reguliere huurders zijn.

A. We komen vaker achter de voordeur
Waarom doen we dit?
Het lukt niet elke bewoner vanzelf om een rol te
spelen in de samenredzaamheid van een buurt.
Sommigen zijn in grote mate bezig met ‘overleven’.
Soms om financiële redenen, maar veel vaker nog
door gebrek aan eigenwaarde en het gevoel ertoe
te doen. Als gevolg van deze problematieken lopen
we soms tegen complexe casussen aan die leiden
tot overlast voor de buurt. Toch geloven wij erin dat
iedereen talenten heeft die een verschil kunnen
maken.
Hoe pakken we het aan?
We komen waar nodig achter de voordeur en gaan
het gesprek aan. Onze wijk- en complexbeheerders
doen dat gepland en ongepland, en zeker niet
slechts daar waar overlast aan de orde is. We leggen
verbindingen met een diversiteit aan partners in de
wijk om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid
en een sluitend netwerk bewoners soms net dat
kleine duwtje in de rug te geven dat nodig is.
Is er wél sprake van overlast, dan werken onze
leefbaarheidsmedewerkers ook graag samen met u
en anderen. Alleen kunnen we dit niet. Samen met
u zoeken we naar mogelijkheden voor het delen van
gegevens rondom casuïstiek in het belang van de
bewoner en zijn omgeving.

3. LEEFBAARHEID: SAMENREDZAAMHEID MAAKT
DE WIJK

Jezelf prettig voelen in je woning en woonomgeving
vraagt niet alleen om een schone, hele en veilige
buurt, maar zeker ook om het gevoel 'ertoe te doen’.
Het zijn met name saamhorigheid en de inzet van
ieders talenten die het verschil maken tussen ergens
wonen en jezelf ergens thuis voelen. Wij geloven erin
dat wijken pas succesvol kunnen zijn wanneer er
sprake is van samenredzaamheid. Wanneer iedereen
ertoe doet en sterke schouders de zwakkere
schouders ondersteunen.
De basis voor ‘wat is ergens nodig’ leggen wij
enerzijds door de duiding van objectief vastgestelde
wijkprofielen; anderzijds door zowel geplande als
ongeplande aanwezigheid in wijken en buurten.
Tegelijkertijd maken we in 2020 nog meer de stap
om bewoners(groepen) zelf te laten bepalen wat er
in hun buurt of wijk nodig is. Dit vraagt om over de
grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.
Dat geldt voor onszelf, maar we vragen dit ook van
geijkte - en minder geijkte- partners.

In uw gemeente betekent dit dat onze medewerkers
actief op huisbezoek gaan bij bewoners die géén
klacht of vraag hebben. Dit doen we om zo een beter
beeld te krijgen van talenten van onze bewoners en
verbindingen te kunnen leggen tussen bewoners
met als doel problemen in wijken op het sociale
vlak voorkomen. Mocht er onverhoopt tóch overlast
ontstaan, dan werken wij samen met u en andere
partners om deze casuïstieken zo goed mogelijk
op te lossen en nemen wij deel aan het sociaal
netwerkoverleg in uw gemeente.
B. Met een prettige woonomgeving nodigen wij uit
Waarom doen we dit?
Jezelf prettig voelen in een wijk vraagt om een
woonomgeving die uitnodigt om de openbare ruimte
te gebruiken en elkaar op een informele wijze te
ontmoeten. Daarvoor is een basisvoorwaarde
dat die woonomgeving schoon, heel, veilig en
toegankelijk is. We geloven erin dat het overbruggen
van verschillen tussen mensen start met het
ontmoeten van elkaar in de openbare ruimte.

Daarom zetten we ook in 2020 fors in op
leefbaarheid in wijken en kernen. Samen met u,
bewoners en andere partners werken we graag aan
het ‘van elk huis een thuis maken’.
Als Wonen Limburg zetten wij komend jaar extra in
op het organiseren van de sociaal-maatschappelijke
keten. Geredeneerd vanuit wat onze bewoners nodig
hebben, gaan we nadrukkelijk focus aanbrengen in
wat wij gaan doen, hoe wij het gaan doen en met
wie. Met daarbij in het achterhoofd dat steeds meer
van onze wijken en buurten aan de grens zitten van
wat ze aankunnen op het gebied van leefbaarheid.

Hoe pakken we het aan?
Samen met bewoners(groepen) en andere
partners werken we aan fijne en inspirerende
wijken. Onze wijk- en complexbeheerders zijn
zichtbaar en aanspreekbaar, dagen uit tot eigen
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de besteding van ongeveer een kwart van ons
leefbaarheidsbudget teruggeven aan buurten
en wijken. Door hen aan het stuur te zetten van
deze budgetten, vergroten we het eigen beheer
en stimuleren we eigenaarschap. Dat vergroot
de samenredzaamheid en binding met de
woonomgeving.

verantwoordelijkheid voor de woonomgeving en
ondersteunen bewonersinitiatieven. De gemeente
heeft hierin een belangrijke rol. Van u vragen wij
daarom om daarin zowel creatief als waar nodig in
middelen bij te dragen.

Hoe pakken we het aan?
•

THUIS IN UW BUURT

We spraken in een Wonen Limburg Lab
(rondetafelgesprek) met geïnteresseerde
bewoners over wederkerigheid. Wat hadden
zij in hun buurt of woongebouw nodig om
iets voor elkaar te kunnen betekenen? De
belangrijkste uitkomsten uit dit gesprek
toetsten we in een digitale enquête bij onze
huurders onder de noemer ‘Thuis in uw
Buurt’. Ruim 2.400 huurders reageerden
op onze uitvraag. Daardoor kregen we een
goed beeld van het contact met buren,
hulpbereidheid en de wens van een aantal
bewoners om aan de slag te gaan met het
matchen van vraag en aanbod van talenten
in de buurt.

•

•

•

We stimuleren bewoners- en flatcommissies om
zelf opdrachtgever te worden voor bijvoorbeeld
de schoonmaakwerkzaamheden of het
groenonderhoud. De ervaringen die we daarin
in de afgelopen jaren hebben opgedaan hebben
een positieve uitwerking op de trots en het
eigenaarschap binnen woongebouwen. In 2020
zetten we deze lijn daarom graag voort.
We ondersteunen initiatieven op het gebied
van coöperatieve woonvormen en verbinden
initiatieven zodat bewonersgroepen
gemakkelijker van elkaar kunnen leren, zonder
dat we het overnemen.
Op diverse plaatsen experimenteren we met dat
huurders Wonen Limburg vertegenwoordigen in
Verenigingen van Eigenaren.
Met ons concept ‘Thuis in’ willen we op een
creatieve manier eigenaarschap onder onze
bewoners stimuleren. We starten hiermee in
Venray en Heerlen en in 2020 hopen we hiermee
in meer gemeenten actief te zijn.

Kijk voor meer informatie en voorbeelden
van leefbaarheidsinitiatieven- en
projecten van Wonen Limburg op
maatschappelijkekaart.wonenlimburg.nl.

In uw gemeente dagen onze medewerkers bewoners
uit om elkaar te ontmoeten en na te denken over
hun eigen woonomgeving. Het delen van een
maaltijd wordt steeds vaker ingezet als bindmiddel
tussen mensen. We stellen leefbaarheidsbudgetten
ter beschikking aan bewoners die iets voor
hun buurt willen betekenen. Ook gaan we in
overleg met bewoners over de mogelijkheden
om leefbaarheidsgelden over te dragen aan
hen. We verwachten van de gemeente dat u
bewonersinitiatieven ondersteunt met zowel kennis
als financiën.

In uw gemeente stimuleren wij het in eigen
beheer oppakken van groenonderhoud en
schoonmaakwerkzaamheden. Bewoners die dit al
gedaan hebben (’t Hof, ’t Heem, Tummers etc.),
blijven wij ondersteunen in het opdrachtgeverschap.
D. Onze uitgaven aan leefbaarheid
De mate waarin we erin slagen om
samenredzaamheid te vergroten is steeds
minder afhankelijk van het gereserveerde
leefbaarheidsbudget. We zijn pas succesvol
wanneer bewoners elkaar ontmoeten, hun
zelforganiserend vermogen is gegroeid, niemand
aan de zijlijn staat en de basis is gelegd voor een
nieuwe wijkverbondenheid. Deels betekent dit
het reserveren van een budget in euro’s. Nog
belangrijker dan dat is echter het voeren van de
juiste gesprekken, gepland en ongepland, om de
kracht van het individu en de wijk te ontdekken.
Tegelijkertijd kunnen we nu al aangeven dat het

We stimuleren huurders om de gemeenschappelijke
buitenruimte te vergroenen en faciliteren daarin
door het ter beschikking stellen van greentiles
(plantenbakjes die een tegel vervangen). We
verwachten van de gemeente dat u samen met ons
het vergroenen van de openbare ruimte aanmoedigt.
C. We stimuleren eigen beheer en eigenaarschap
Waarom doen we dit?
Wij vinden het van belang dat bewoners zich
verbonden voelen met hun wijk of buurt. In ons
beleid hebben we daarom verankerd dat we
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samenwerking met bewoners, gemeenten en andere
belanghebbenden. Een eerste stap daarin is dat wij
en de huurdersorganisaties nadrukkelijk betrokken
worden bij de ontwikkeling van de gemeentelijke
warmteplannen.

totaal aan leefbaarheidsuitgaven van
Wonen Limburg het in de wet genoemde
basisbedrag van € 127,39 (prijspeil 2018) per
daeb-woning gaat overstijgen (zie kader). Omdat
u en de huurdersorganisaties de leefbaarheid van
onze wijken net zo belangrijk vinden als wij, gaan
wij er vanuit dat u ook voor 2020 hiermee weer
kunt instemmen.

ENERGIE
A. We voeren op grote schaal energetische
verbeteringen uit
In de periode 2017-2020 investeert Wonen Limburg
circa € 100 miljoen om 4.000 bestaande woningen
energetisch te verbeteren naar minimaal label
B. In uw gemeente hebben we 422 woningen in
2017 en 2018 verbeterd met een investering van
€ 15.900.000. Voor 2019 en 2020 staan 342
woningen in uw gemeente op de planning met een
verwachte investering van € 11.600.000.

Voor uw gemeente schatten wij in dat
wij in 2020 op ongeveer € 314 per daebwoning uitkomen. Dat bedrag is als volgt
opgebouwd:
•

•

Leefbaarheidsprojecten: middelen die
op initiatief van en in samenspraak met
bewoners ingezet worden. En middelen
die we Wonen Limburg-breed voor
leefbaarheidsprojecten inzetten. Deze
kosten worden op basis van het aantal
vhe aan uw gemeente toegerekend.
Wij schatten in dat wij in 2020 in uw
gemeente € 365.000 investeren in
leefbaarheidsprojecten.
Personeelslasten: voor onder andere
de inzet van leefbaarheidsmedewerkers
en wijk- en complexbeheerders. Deze
kosten worden op basis van het aantal
vhe aan uw gemeente toegerekend. De
geschatte personeelslasten ten behoeve
van leefbaarheid in uw gemeente zijn
€ 555.000 in 2020.

B. Onze nieuwbouwwoningen zijn zeer
energiezuinig
Onze nieuwbouwprojecten worden vanaf
2017 (waar mogelijk) aardgasloos opgeleverd.
Nieuwbouwwoningen worden bovendien zeer
energiezuinig opgeleverd; onder andere door een
hoge isolatiewaarde.
C. We maken bewoners bewust van de eigen
impact
Door bewoners inzicht te geven in het
energieverbruik kan er behoorlijk op energie
bespaard worden. Zo zetten we bijvoorbeeld in
op digitale hulpmiddelen om onze bewoners te
informeren over het eigen energieverbruik en hun
duurzame woning en woonomgeving. Ook kan
de bewoner een beroep doen op een van onze
energiecoaches. In 2018 hebben we 190 adviezen
uitgegeven in ons werkgebied en dit willen we in
2020 uitbreiden. We werken op het gebied van
energiecoaches graag nauwer samen met andere
corporaties, energiecoöperaties en u als gemeente.

4. DUURZAAMHEID: KLAAR VOOR MORGEN

Het klimaat en ook onze eigen leefomgeving
veranderen snel. Een van de oorzaken van negatieve
klimaatverandering op lange termijn is de C02uitstoot van onze woningen.
De veranderingen op korte termijn zijn helaas nu
al zichtbaar. Water dat niet weg kan in voor- en
achtertuinen. Riolen die overstromen bij hevige
regenbuien. Drastische afname van insecten en
andersoortige fauna. Dit alles heeft een effect op
onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Tot de
grootste opgaven van onze tijd behoren daarom de
transitie naar andere, hernieuwbare energiebronnen,
circulariteit van materialen en geschikt maken
van de fysieke omgeving voor het veranderende
klimaat. Wij nemen in die opgaven een grote
verantwoordelijkheid en hebben deze vertaald in
een visie op 4 thema’s: energie, groen, materialen
en mobiliteit. Waarbij duurzaam samenleven van
mensen voor ons centraal staat.

D. We stimuleren het gebruik van schone warmte
Hoe onze woningen in de toekomst worden
verwarmd, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is het
aanbod in de toekomst een mix van warmtenetten,
all-electric en bijvoorbeeld waterstof. Daarom
gaan wij gefaseerd over op nieuwe manieren van
verwarmen. Belangrijke voorwaarde is dat de
woonlasten van onze bewoners niet stijgen. Ook in
2020 verkennen wij samen met u de mogelijkheden
hiervoor in ons werkgebied.
E. We voorzien woningen van zonnepanelen
In 2018 hebben we op 1.400 woningen
zonnepanelen geplaatst. Dat gebeurde onder
andere via de eerder genoemde energieprojecten.
Daarnaast voorziet Wonen Limburg op dit moment
elke vrijkomende geschikte grondgebonden
huurwoning van zonnepanelen. Ook zittende
bewoners van grondgebonden huurwoningen

Op basis van twee van deze thema’s beschrijven
wij onderstaand onze activiteiten voor 2020.
Waarbij we pas echt grote slagen maken in optimale
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kunnen de plaatsing van zonnepanelen aanvragen.
Met zonnepanelen stimuleren we het gebruik van
schone elektriciteit. Naast zonnepanelen zijn ook
windmolens een schone bron van elektriciteit. Als
er binnen uw gemeente initiatieven zijn rondom
grootschalige opwek met zonneweiden of meerdere
windmolens vragen wij u ons te informeren over en
waar nodig te betrekken bij deze initiatieven. Ook
hierbij is onze voorwaarde dat de woonlasten van de
bewoners niet stijgen.

opgevangen. Tegen de buitenzijde van het reservoir
worden grondgebonden planten geplaatst.
Afhankelijk van de resultaten, gaan we dit op
meerdere plekken toepassen.
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 geven wij aan hoeveel woningen
in welke prijsklasse we beschikbaar willen houden
voor onze bewoners. En hoe we dat willen bereiken
door middel van sloop, verkoop, transformatie,
nieuwbouw en aankoop. In 2020 herijken we het
portefeuilleplan.
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is
duurzaamheid bij al deze vastgoedontwikkelingen
voor ons een belangrijke randvoorwaarde. Goed
onderhoud van de woningen maakt daar deel van uit.

ZON NIG-LIM BURG

Het project Zonnig-Limburg was een tijdelijk
samenwerkingsverband van een aantal
Limburgse woningcorporaties en werd
ondersteund door de Provincie Limburg. Het
project is in 2018 afgerond. De doelstelling
om minimaal 3.000 Limburgse huurdaken te
voorzien van zonnepanelen is ruimschoots
gehaald. Met de zonnepanelen dragen
de bewoners én bij aan het milieu én hun
woonlasten dalen.

A. We bouwen, transformeren en slopen
In 2018 hebben we door heel Limburg 8 projecten
met 70 woningen opgeleverd. Op dit moment zijn er
meer dan 500 woningen in uitvoering. We realiseren
deze woningen onder andere door nieuwbouw.
Een steeds belangrijker middel - waarmee wij
ondertussen veel ervaring hebben opgedaan - is
transformatie van leegstaande of leegkomende
gebouwen (zie kader Schuttersveld). Daarnaast
voegen wij op een aantal plekken tijdelijke woningen
- de zogenaamde Kompaswoningen - toe. Om snel
en efficiënt deze woningen te kunnen realiseren
hebben wij u nodig. Bijvoorbeeld door flexibel te
zijn in procedures en door het beschikbaar stellen
van gronden. Zeker omdat deze projecten steeds
vaker op complexere ‘binnenstedelijke’ locaties
gerealiseerd worden.

GROEN
F. We koppelen hemelwaterafvoeren af
In 2018 zijn we gestart met vier grootschalige
afkoppelpilots. Waarbij we letterlijk de regenpijp
van de vuilwaterriolering scheiden. De pilots vinden
plaats in Helden, Meterik, Leveroy en Venray.
Uiteindelijk willen we op basis van de resultaten
hiervan zo veel woningen als nodig afkoppelen en
daarbij doen we nu al nadrukkelijk een beroep op uw
medewerking. Gaat u bijvoorbeeld een gescheiden
riool aanleggen, informeer ons dan zodat we tijdig
op straat- of wijkniveau hierop kunnen inhaken.
G. We vergroenen woningen en woonomgeving
In de afgelopen jaren zijn de eerste groene daken
aangelegd en hebben we op verschillende plaatsen
met onder andere de aanleg van binnentuinen en
een groene wand een betere balans tussen verhard
en groen terrein gerealiseerd. Ook werkten we op
verschillende manieren samen met bewoners aan
bewustwording van de eigen invloed op het milieu.
Eind 2019 start tevens een pilot project in Horst
met een verticale regentuin. Hier wordt een
waterreservoir tegen de gevel geplaatst, waarin
het hemelwater van het afgekoppelde dak wordt

Voor de gemeente Peel en Maas hebben we in
de afgelopen jaren telkens een ambitie voor het
toevoegen van woningen in het bod gezet. De
ambitie verwoord in de prestatieafspraken 2019
voor het toevoegen van zowel sociale huurwoningen
als woningen met een gematigde huur in de vrije
huursector blijft overeind.
Na de succesvolle ontwikkeling van Piushof (en de
VMBO locatie) in Panningen waar we een gemengde
en inclusieve wijk gaan realiseren, willen we graag
nu al verder kijken. Concreet gaan we graag met u
en de Zorggroep aan de slag met de ontwikkeling
van het terrein aanpalend aan de Piushof tussen de
Minister Calsstraat en de Kennedylaan.
Daarnaast maken we graag met u werk van
de afronding van het Ringovenpark. Ook in
een toevoeging in Maasbree en Baarlo zien wij
mogelijkheden.
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ontwikkeling voor onze financiële middelen, maar we
merken ook dat we moeten borgen dat onze wijken
een gezonde diversiteit behouden en het aandeel
sociale huurwoningen voldoende is.

In de kleinere kernen is -bij gebleken behoefteruimte voor het toevoegen van tijdelijke
Kompaswoningen. Bovendien ondersteunt
Wonen Limburg coöperatieve of andere initiatieven
waarbij juist (tijdelijke) transformatie en tijdelijk
gebruik van gemeentelijk vastgoed kansrijk is.

Tegelijkertijd leidt een opwaartse markt ertoe
dat het aankopen van (bestaand) vastgoed meer
concurrentie met zich meebrengt en daardoor
prijsverhogend werkt. Bij iedere aankoop blijven
we ons dan ook afvragen of het verantwoord is om
meer te bieden dan de vraagprijs. In 2018 zijn 74
woningen aangekocht door Wonen Limburg.

In alle gevallen doen wij een beroep op het
maatwerk in de grondprijzen dat uw gemeente
mogelijk wil maken, gezien onze afhankelijkheid van
de gemeente voor het verkrijgen van bouwgrond.

C. We stimuleren het ‘Samen Wonen’
In ons activiteitenoverzicht van vorig jaar hebben
wij u verteld over ons initiatief ‘Samen Wonen’
waarmee wij faciliteren dat bewoners zelf actief
aan de slag gaan om de woning en woonomgeving
van de toekomst vorm te geven. Inmiddels zijn
we concreet aan de slag met Samen Wonen. Er
lopen verschillende initiatieven waarbij overal het
uitgangspunt is dat buurtbewoners meer voor elkaar
zorgen. Voorbeelden daarvan zijn het ontwerpen van
een gezamenlijke tuin (Oude Trambaan in Thorn),
samen een buurt ontwikkelen (Kruitweg in Venray
en Bosweg in Montfort) tot zelfs op termijn het
eigendom en eigenaarschap overdragen middels een
wooncoöperatie (Ellenhof in Eli). Samen met onze
huurdersorganisaties blijven wij deze initiatieven
aanjagen, stimuleren en daar waar nodig bijstaan
met kennis of financiële ondersteuning.

SCHUTTERSVELD

In Venray kwam het voormalig
verzorgingshuis Schuttersveld leeg. We
maakten in samenspraak met gemeente
en omwonenden een plan voor een nieuwe
invulling. In 2018 openden we het nieuwe
Schuttersveld. Met een mooie mix van
enerzijds zorg- en welzijnsorganisaties en
anderzijds individuele kompaswoningen
voor mensen die zich gedurende twee jaar
heroriënteren op het leven. Het vastgoed is
nu dus gerealiseerd; op dit moment zijn we
druk bezig met het doorontwikkelen van de
samenwerking tussen de maatschappelijke
partners.
Dat dit een bijzonder project is wat de
aandacht trekt, blijkt onder andere door
de vele bezoeken van gemeenten en het
geplande bezoek van staatssecretaris
Blokhuis in oktober dit jaar. Wij delen de
geleerde lessen graag met u en bekijken
samen of en hoe we in uw gemeente ook
gebruik kunnen maken van die lessen.

D. We onderhouden onze woningen
In 2018 hebben we onze onderhoudsnorm herijkt.
De veranderende wet- en regelgeving en ons
ambitieniveau leiden ertoe dat we meer aspecten
in de norm hebben opgenomen zoals de kosten
die we maken ten behoeve van duurzaamheid.
Daarnaast hebben we geen norm per jaar meer,
maar gaan we uit van een vijfjaarsgemiddelde om
zodoende ook flexibeler te zijn bij het opstellen van
onze meerjarenbegroting. Dit leidt ertoe dat onze
gemiddelde onderhoudsnorm voor de komende vijf
jaar€ 1.463 per verhuureenheid per jaar bedraagt.

B. We verkopen beperkt en kopen aan waar nodig
Wonen Limburg heeft in 2018 in totaal 113 woningen
verkocht, waarvan 3 woningen van Wonen Limburg
Accent zijn. Voor 2020 hanteren we vooralsnog
dezelfde doelstelling als voor 2019, waarbij we
voornemens zijn om in totaal 115 woningen bij
mutatie te verkopen verspreid over ons hele
werkgebied. Als corporatie merken we ook dat de
markt is aangetrokken en dat woningen sneller
verkocht worden; vaak ook nog direct voor de
vraagprijs. Aan de ene kant is dat een positieve

wonenlimburg.nl
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if*

wonen limburg

GEMEENTEKAART

GEMEENTE
PEEL EN
MAAS

VASTGOED IN BEELD (1-1-2019)
TYPE WONINGEN

WL

Accent

Totaal

Appartementen met lift

201

14

215

Appartementen zonder lift

711

45

756

0

43

43

Eengezinswoningen

1.711

199

1.910

Totaal aantal woningen

2.623

301

2.924

98

350

448

Eengezinswoningen levensloopbestendig

ENERGIE
PROJECTEN

WONINGTOEWIJZING

LEEFBAARHEID

Gemiddelde gecorrigeerde
inschrijfduur (2018)........... 1,9 jaar

Uitgave uit Leefbaarheidsfonds
per vhe (2016-2018)

Gemiddeld aantal mutaties per
jaar (2015-2018)........................ 197
Gemiddelde mutatiegraad
(2015-2018)................................. 7%
Aantal toegewezen woningen aan
statushouders (2018).................... 7

422
woningen
verduurzaamd
in 2017-2018
(€ 15.868.577)

In uw gemeente
€ 14,33

342

Wonen Limburg breed
€20,82
I------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1
0
20
40
60

HUURDERSBELEVING

woningen
gepland om te
verduurzamen
in 2019-2020
(€ 11.592.572)

ZONNEPANELEN
(WL-breed)
2018

Afwijking*

88%

+2%

900

95%

+ 6%

woningen
in 2017

Rapportcijfer beleving huurder mate van thuisvoelen

8,2

+ 0,3

Rapportcijfer beleving huurder dienstverlening (WL-breed)

7,7

Tevreden huurders over kwaliteit woning
Tevreden huurders over buurt

Overig vastgoed

1.400

HUURPRIJSKLASSE

\

■

Goedkoop
< € 424,24

■

Betaalbaar
€ 424,44-€651,03

^

VOLKSHUISVESTELIJKE
OPGAVE PER REGIO TOT 2030

557^

Noord Limburg

■

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

Gemeenten

Sociale hogere huur
€ 651,03-€ 720,42
Vrije huur
> € 720,42

Huurprijsklasse

ENERGIE-INDEX

D
E

■

A+ +

■

A+

■

■

A

■

F

■

B

■

G

i

Goedkoop
Betaalbaar
Sociale hogere huur
Vrije huur

12%
39%
39%
10%

Woningen (aantallen)

WL

Accent

Nieuw te bouwen (permanent)
Nieuw te bouwen (tijdelijk)

283
71
0

39

304 N

707

Onbekend

woningen
in 2018

*t.o.v. gemiddelde Wonen Limburg 2018 (bron: KWH)

145

Aan te kopen

800

VASTGOED ONTWIKKELING EN

BETAALBAARHEID
Gemiddelde netto huurprijs
(1-1-2019).............................. € 524
Gemiddelde huurprijs bij
nieuwe verhuringen
(1-1-2019).............................. € 625

Aantal huurachterstanden
(buurtwinkel Panningen)
Totale huurachterstand
(buurtwinkel Panningen)
Aantal ontruimingen (WL-breed)

2017

2018

419

536

x\+
aangekocÏÏ?]

/V

/

/

\

7\
\

r
ï
i
_ i
! fcLSLOOPT]
3-

€83.749

€119.523

23

40

2017: 21
2018: 4

2017: 0
2018: 0

2017:0
2018: 4

1

1 IN BEHEER
] GENOMEN
2017:0
2018: 0

n_________

^VERKOCHT|

2017: 17
2018: 18

Gemeente Peel en Maas
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 7088
5980 AB PANNINGEN

JNGEKOïvïëN
- 1 JULI 2013

behandeld door

: Ric Leenders

datum

: 28 juni 2019

onderwerp

: Overzicht voorgenomen activiteiten 2020

Geacht College,
Zoals in de Herziene Woningwet 2015 is opgenomen overhandigt Antares u
hierbij het overzicht van de voorgenomen activiteiten voor 2020. De
uitgangspunten daarvan zijn gecommuniceerd met onze huurdersorganisaties.
Antares zet zich voortdurend actief in, vanuit zijn opgave en voorgenomen
doelstellingen, om op constructieve wijze met de gemeente samen te werken
aan de volkshuisvestelijke uitdaging in de kerkdorpen van de gemeente Peel en
Maas. Antares biedt een betaalbare en kwalitatief goede woning in een prettige
leefomgeving. Daarom is in de komende jaren de focus gericht op het betaalbaar
en beschikbaar houden van de juiste woningvoorraad. Leefbaarheid en
verduurzaming vormen daarin een dynamisch geheel.
Verder is Antares een corporatie die vol inzet op de beleving en het woongeluk
van zijn huurders, waarbij continu een zorgvuldige afweging gemaakt wordt in
het kader van de samenwerking met partners en ieders rol en
verantwoordelijkheid in de gezamenlijke dossiers. De maatschappelijke opgave
pakken we concreet op waarbij we tevens onze rol zien door 'dicht bij de stenen
en onze huurders te blijven'.
De voorgenomen activiteiten zijn een weergave van de inzet van Antares voor
2020 en geven een goed beeld van onze aandachtsvelden voor de jaren daarna.
De activiteiten worden gekenmerkt door actief in te zetten op de thema's zoals
opgenomen in de Uitwerking kaderstellingen Thema Wonen van de gemeente
Peel en Maas die op haar beurt weer invulling geeft aan de woonvisie 20162021. Vanuit zowel de Woningwet en de lokale woonvisie richten zich de
prestatievelden van het volkshuisvestingsbeleid concreet op de hoofthema's:
leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, verduurzaming
en samenwerking.

Antares
Venloseweg 7, Venlo-Tegelen
Postbus 3046
5930 AA Venlo-Tegelen

Tel (077) 373 36 66
Fax (077) 373 77 14
www.thuisbijantares.nl
info@thuisbijantares.nl

KvK 12012288
BTW 8003.47.602.B01
Rekening 1152448
IBAN NL07 INGB 0001 152448

ons kenmerk

17.145155

datum

: 29 juni 2017

pagina

: 2 van 5

Tevens is een projectenbijlage toegevoegd van de fysieke projecten met
betrekking tot nieuwbouw en investeringen in bestaand vastgoed.
Samenwerking
De ontwikkelingen in wetgeving en burgerparticipatie gaan snel. Essentieel hierin
is een verdergaande samenwerking, waarbij we elkaar in het prille begin van
planvorming weten te vinden. De nadruk ligt daarbij, wat Antares betreft, op
een constructieve samenwerking, waarbij gezamenlijke doelen en investeringen
voorop staan in de besluitvorming en in alle fases van de projecten leiden tot
duidelijke procesafspraken. Samenwerking is voor Antares als een rode draad
vervlochten door ieder thema afzonderlijk.
Leefbaarheid
Een belangrijke pijler in de samenleving vormt de onderlinge samenhang van
woonkwaliteit en beleving in de woonomgeving. Vanuit de inrichting van 2
wijkteams eerder in 2018 is de lokale binding nog verder uitgebouwd en
zichtbaarder geworden. Een hogere mate van betrokkenheid in de dorpen is het
resultaat, waaruit veel initiatieven ontstaan, die allen bijdragen aan het
verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen, danwel op het gewenste niveau te
houden. Antares focust zich primair op de buurten en complexen waar haar
klanten wonen. Hierbij wordt tevens actief de samenwerking aangegaan met de
zorg- en welzijnspartijen en de gemeente. Antares richt zich ook heel duidelijk
op de bewustwording en de zelfredzaamheid van zijn klanten. Dit vergroot op
termijn de tevredenheid en leidt tot meer woongeluk.

Daarnaast ziin er tal van concrete projecten die Antares oopakt:
Verbinden van maatschappelijke initiatieven in de wijk om samenwerking
en afstemming te bevorderen en efficiëntie te vergroten. Dit komt de
leefbaarheid ten goede. Voorbeeld hiervan is het faciliteren van contacten
tussen senioren en jongeren om wederzijds begrip en respect te
bevorderen (project KERNgezond de Buitenspelval Kessel).
Antares onderzoekt de mogelijkheid om nog meer zichtbaarheid in de
wijk te creëren en dichter bij de klant te staan. Doelstelling daarbij is een
laagdrempelige toegankelijkheid te creëren voor huurders en
woningzoekenden;
Verbinden van maatschappelijke initiatieven in de wijk om samenwerking
en afstemming te bevorderen en efficiëntie te vergroten. Dit komt de
leefbaarheid ten goede.
Werken aan leefbaarheid is weten wat er in de wijk 'speelt'. Elke twee
jaar meten wij de tevredenheid van iedere huurder en halen veel
opmerkingen en adviezen op. Om dit te realiseren wordt elke maand bij
250 huurders een enquête uitgezet; Antares investeert in de
aanwezigheid van diverse leefbaarheidscoördinatoren (en andere
disciplines) die in de wijk de contacten onderhouden, aanwezig zijn bij
bewonersinitiatieven en vooral in de lokale netwerken aanwezig zijn.
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Betaalbaarheid & Beschikbaarheid
Zorgeloos een woning huren en ergens kunnen wonen begint bij voldoende
aanbod, het juiste aanbod op de juiste plaats en de betaalbaarheid. Antares
houdt zich voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen aan de hand van
eigen ervaringen en cijfers van de Demografie en de markt. Resultaten worden
ingebed in onze bedrijfsdoelstellingen, ambities en vastgoedportefeuille. Dit leidt
tot een afgewogen keuze in de ligging en typologie van woningen en huurprijzen
bij nieuwbouwprojecten, transformaties en renovaties van bestaand vastgoed.
Verder realiseren wij met de verduurzaming van onze woningen en
woongebouwen lagere energielasten en een hoger comfort.
Ons huurbeleid is er dan ook op gericht de woonlasten, ook op termijn, zo
betaalbaar mogelijk te houden.

Samenvattend en concreet:
- Antares zet jaarlijks in op het zo laag mogelijk houden van de
woonlasten, hetgeen een speerpunt is bij de jaarlijkse huurverhoging;
Het beleid is er op gericht dat investeringen in de verduurzaming altijd
leiden tot verlaging van het energieverbruik; Afhankelijk van het
woongedrag en de belastingmaatregelen op duurzaamheid leidt dit tot
lagere woonlasten;
In het belang van financierbaarheid voor investeringen (in nieuwbouw en
bestaand vastgoed) gaat Antares graag het gesprek aan met de
gemeente over de garantstelling van de gemeente voor de financiering
als geheel van het vastgoed in Peel en Maas dat eigendom is van Antares.
Borgen van een goede mix van woningen voor de juiste doelgroepen met
een bijhorende huurprijs. Momenteel heeft ruim 85% van het woningbezit
een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens;
Continuering van de insteek dat het huisvesten van bijzondere
doelgroepen een taak is voor de corporatie;
Urgentiebeleid goed afstemmen en monitoren door maatwerk. In de
juiste verhouding bewaken in verband met de beschikbaarheid voor
reguliere woningzoekenden;
Incassobeleid duidelijk voorzetten op het helpen van huurders met als
doel voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen.

ons kenmerk

: 17.145155

datum

: 29 juni 2017

pagina

: 4 van 5

Wonen & Zorg
De maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij specifiek de toename van
zorgvragende doelgroepen te herkennen is, zet ook in 2020 onverminderd door.
Deze doelgroepen vragen flexibiliteit in de samenleving en de samenwerking, zo
ook voor Antares, collega corporaties, de gemeente en zorgbiedende partijen.

De inzet van Antares:
Actief deelnemen aan de noodzakelijke overlegmomenten in daarvoor
geëigende netwerken binnen de gemeente;
Huisvesten van statushouders binnen de daarvoor geldende wettelijke
taakstelling;
Geschikt maken/houden van bezit dat dicht bij de voorzieningen ligt, voor
zorgvragers, kwetsbare doelgroepen en senioren met een toekomstige
zorgvraag;
Verduurzaming
Antares zet de ingeslagen koers van de duurzaamheidsvisie in 2020 actief voort.

Dat betekent dat ingezet wordt oo de volgende thema's:
Het Groene Vastgoed:
Vasthouden aan het (stevige) investeringsprogramma in het bestaande
vastgoed (zoals in de bijlage is weergegeven) met als doel: gemiddeld
label B in 2021, reductie van 40% CO2 uitstoot in 2030 en C02-neutraal
vastgoed in 2050.
Antares is op koers en behaalt het eerste doel van gemiddeld label B in
2021;

Nieuwbouw voldoet aan de laatste standaard van gasloos en is bijna
energieneutraal (BENG) of nul op de meter (NOM)
Monitoring van de reeds gerealiseerde proefprojecten in bestaand bezit
en nieuwbouw met als doel kennis delen en successen inzetten bij de
uitrol van andere investeringen.
De Gelukkige Bewoner:
Actief inzetten op bewustwording en begeleiding van onze klanten.
Gezamenlijk met collega corporaties in de regio en de gemeente opzetten
van een breed netwerk van energiecoaches. Doel is kennis vergroten bij
de huurders en inzicht creëren in besparingsmogelijkheden en
woonlasten.
standaard energie- en comfortpakketten aanbieden waar bewoners uit
kunnen kiezen.
De Duurzame Bedrijfsvoering:
Antares streeft ernaar, naast de concrete doelstellingen binnen het
uitvoeringsprogramma, het voorbeeld te geven op een bredere kijk van
verduurzaming. Dat zal indirect bijdragen aan de betaalbaarheid en leefbaarheid
van woningen en wijken. Antares zet in op:
In 2020 zal de focus zich, naast de energetische aspecten, voornamelijk
richten op het Inzetten van circulariteit en C2C in materiaaltoepassingen
en de samenwerking met leveranciers.
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Bewust de focus breder leggen dan energietransitie alleen. Klimaat
adaptieve en circulaire toepassingen inbedden in (gezamenlijke)
projecten.

Wij nodigen u uit om samen met de huurdersorganisatie en de collegacorporaties in de gemeente Venlo de voorgenomen activiteiten concreet vorm te
geven in gezamenlijke prestatieafspraken.

Bijlage: projectenbijlage voorgenomen activiteiten Antares 2018 - 2022

Met vriéndelijke qroeten.

Directeux/bestu u rde r

BIJLAGE BIJ PRESTATIEAFSPRAKEN 2020
PROJECTENOVERZICHT 2020 - 2024 VAN ANTARES

antares
nieuwbouwprojecten (2020-2024)

aantal
woningen

DAEB of niet-DAEB

oplevering**

investering

19

OAEB

2020/2021

€ 3.640.000

1

nieuwbouw
Zorgappartementen St. Jozef
Totaal

1
19

€ 3.640.000

verbeteringen (energetische verbeteringen en renovaties)
St Ursulahof
Hagelkruisweg, M. Jochemstraat, e.a. *
Kapelweg, Maastraat, Mariaplein, e.a. *
Karreweg N, Lindelaan *
Gelrestraat, Grf. Kesselstraat, e.a. *
Diverse complexen

22
142
42
S
21

senioren/eeng.won

200/250

DAEB

eeng.
eeng.
eeng.
eeng.

won.
won.
won.
won.

Duurzame opwekking energie d.m.v. pv-installaties (projectmatig & individueel op vraag)

Leefbaarheid
Meer zichtbaarheid in de wijken ind. laagdrempelige toegankelijkheid voor huurders.
Verbinden van maatschappelijke initiatieven om samenwerking en afstemming te vergroten.
Project KERNgezond de Buitenspelval Kessel
Actief insteken op cohesie en samenwerking tijdens fysieke investeringen in de wijk.
Jaarlijks investeren in leefbaarheidscoördinatoren
Diverse projecten over hele bezit: brandveilig leven

Bouwkundig

Energetisch extra

€ 172.525
€2 130.000

€ 187 750
€ 330.000

2023

€ 630.000
€ 120.000
€ 315.000

€ 110.000
€ 40.000
€ 75.000

2024

€6.481.172

€ 3.700.000

€ 9.848.697

€ 4.442.750

2021
2023
2023
2023

jaarlijks
Totaal

2020
2020
2020
2020
2020
2020

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS
Gemeente

1)

Groningen
Appingedam
Delfzijl
Groningen
Het Hogeland
Loppersum
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerwolde
Westerkwartier
Subtotaal provincie Groningen

Inwoners
2)
1-1-2019

Huisvestings1e helft 2020

11.721
24.716
231.299
47.888
9.614
60.899
38.129
12.214
31.789
27.491
25.199
63.031
583.990

4
8
72
15
3
19
12
4
10
9
8
20
184

Bijlage A

Friesland
Achtkarspelen
(3)

(3)

(3)

27.852

9

Ameland
Dantumadiel
De Fryske Marren
Harlingen
Heerenveen

3.673
18.923
51.430
15.758
50.257

0
6
16
5
16

Leeuwarden
Noardeast-Fryslan
Ooststellingwerf

123.107
45.181
25.497

42
14
8

Opsterland

29.723

10

Schiermonnikoog
Smallingerland

936
55.938

0
18

Súdwest-Fryslân

89.710

28

(3)

Terschelling
Tytsjerksteradiel

4.890
31.780

0
10

(3)

Vlieland
Waadhoeke

1.138
46.039

0
15

25.840
647.672

8
205

Weststellingwerf
Subtotaal provincie Friesland

Drenthe
Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
Subtotaal provincie Drenthe

25.386
67.963
25.372
35.483
24.110
107.113
55.662
33.564
33.178
31.290
33.698
19.348
492.167

8
21
8
11
8
33
18
11
11
10
11
6
156

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

72.849
23.210
28.499
99.957
26.350
158.986
24.277
60.574
35.808
80.683
34.940
53.779
22.622
31.840
18.071
17.813
37.511
38.300
17.003
43.940
21.276
33.792
24.351
22.503
127.497
1.156.431

23
8
9
31
9
49
8
19
12
25
11
17
7
10
6
6
12
12
6
14
7
11
8
7
40
367

Gelderland
Aalten
Apeldoorn
(4)

Arnhem
Barneveld
Berg en Dal
Berkelland
Beuningen
Bronckhorst
Brummen
Buren
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Druten
Duiven
Ede
Elburg
Epe
Ermelo
Harderwijk
Hattem
Heerde
Heumen
Lingewaard
Lochem
Maasdriel
Montferland
Neder-Betuwe
Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oude Ijsselstreek
Overbetuwe
Putten
Renkum
Rheden
Rozendaal
Scherpenzeel
Tiel
Voorst
Wageningen
West Maas en Waal
West Betuwe
Westervoort
Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen
Subtotaal provincie Gelderland

27.011
162.445

9
51

159.265
57.971
34.798
43.904
25.882
36.212
20.698
26.568
28.555
11.148
57.555
18.797
25.332
115.710
23.086
33.145
26.858
47.581
12.173
18.546
16.486
46.475
33.590
24.693
36.026
24.034
42.943
176.731
27.481
23.598
29.704
39.473
47.543
24.198
31.302
43.640
1.654
9.873
41.978
24.417
38.774
19.076
50.697
14.944
40.951
28.903
28.451
43.488
47.609
2.071.972

50
18
11
14
8
12
7
9
9
4
18
6
8
36
8
11
9
15
4
6
6
15
11
8
12
8
14
55
9
8
10
13
15
8
10
14
1
4
13
8
12
6
16
5
13
9
9
14
15
664

Flevoland
Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde
Subtotaal provincie Flevoland

207.904
40.815
77.893
46.849
20.776
22.309
416.546

65
13
24
15
7
7
131

Utrecht
Amersfoort
Baarn
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
De Ronde Venen
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vijfheerenlanden
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
Subtotaal provincie Utrecht

156.286
24.767
15.192
21.576
42.824
44.059
9.113
49.911
34.160
30.030
14.473
13.996
63.036
10.201
5.259
20.004
46.194
64.336
352.866
49.515
65.589
55.712
23.762
52.197
13.166
63.934
1.342.158

49
8
5
7
14
14
3
16
11
10
5
5
20
4
2
7
15
20
109
16
21
18
8
17
5
20
429

Noord-Holland
Aalsmeer
Alkmaar
Amstelveen
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

31.728
108.558
90.838
862.965
9.748
29.974
41.176
11.202
23.410
35.772
55.604
29.196
19.597
36.099
18.507
57.715
161.265
154.235
39.164
27.286
56.742
23.464
90.238
47.815
73.004
41.273
22.738
11.488
27.992
11.195
44.809
9.757
11.779
13.916
80.117
46.553
21.706
13.547
13.528
29.424
68.348
17.315
19.334
24.013
16.329
155.885
17.011
2.853.359

10
34
28
266
4
10
13
4
8
12
18
9
7
12
6
18
50
48
13
9
18
8
28
15
23
13
8
4
9
4
14
4
4
5
25
15
7
5
5
10
22
6
6
8
6
49
6
906

Zuid-Holland
Alblasserdam
Albrandswaard
Alphen aan den Rijn
Barendrecht
Bodegraven-Reeuwijk
Brielle
Capelle aan den IJssel
Delft
Dordrecht
Goeree-Overflakkee
Gorinchem
Gouda
Hardinxveld-Giessendam
Hellevoetsluis
Hendrik-Ido-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
Waddinxveen
Wassenaar
Westland
Westvoorne
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zuidplas

20.069
25.271
110.986
48.673
34.462
17.182
66.818
103.163
118.654
49.611
36.682
73.181
18.051
40.049
30.966
21.966
86.656
26.866
65.302
29.376
56.048
61.601
124.899
27.109
75.425
22.800
32.768
19.391
43.858
28.628
84.797
42.859
24.426
32.290
54.331
46.241
53.467
644.618
77.999
537.833
25.026
37.061
72.404
25.479
28.316
26.211
108.603
14.626
124.944
8.450
42.762

7
8
35
15
11
6
21
32
37
16
12
23
6
13
10
7
27
9
21
10
18
19
39
9
24
8
11
6
14
9
27
14
8
10
17
15
17
199
25
166
8
12
23
8
9
9
34
5
39
3
14

Zwijndrecht
Subtotaal provincie Zuid-Holland

44.639
3.673.893

14
1.159

Zeeland
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg (Z.)
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen
Subtotaal provincie Zeeland

22.800
37.653
27.524
12.785
48.544
7.308
22.678
33.779
23.386
54.589
25.780
21.835
44.371
383.032

8
12
9
4
15
3
7
11
8
17
8
7
14
123

Noord-Brabant
Altena
Alphen-Chaam
Asten
Baarle-Nassau
Bergeijk
Bergen op Zoom
Bernheze
Best
Bladel
Boekel
Boxmeer
Boxtel
Breda
Cranendonck
Cuijk
Deurne
Dongen
Drimmelen
Eersel
Eindhoven
Etten-Leur
Geertruidenberg
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Gilze en Rijen
Goirle
Grave
Haaren
Halderberge
Heeze-Leende
Helmond
Heusden
Hilvarenbeek
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
Vught
Waalre
Waalwijk
Woensdrecht
Zundert
Subtotaal provincie Noord-Brabant

55.386
10.149
16.710
6.847
18.491
66.811
30.806
29.821
20.175
10.588
29.065
30.747
183.873
20.440
24.931
32.362
26.051
27.150
19.110
231.642
43.774
21.515
39.595
30.447
26.431
23.793
12.483
14.195
30.194
15.964
91.524
44.135
15.334
22.333
15.529
23.327
80.815
10.891
36.961
23.186
18.623
26.140
55.616
91.451
13.060
77.032
22.572
154.205
11.606
28.991
19.322
16.904
25.054
217.259
41.782
30.910
45.337
26.396
17.247
48.240
21.866
21.612
2.544.806

18
4
6
3
6
21
10
10
7
4
9
10
57
7
8
10
9
9
6
72
14
7
13
10
9
8
4
5
10
5
29
14
5
7
5
8
25
4
12
8
6
9
18
29
5
24
7
48
4
9
6
6
8
67
13
10
14
9
6
15
7
7
815

Limburg
Beek (L.)
Beekdaelen
Beesel
Bergen (L.)
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Heerlen
Horst aan de Maas
Kerkrade
Landgraaf
Leudal
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
Subtotaal provincie Limburg

15.929
35.727
13.519
13.140
28.103
31.638
25.658
17.071
14.246
86.832
42.291
45.642
37.591
35.681
23.716
121.565
18.923
17.001
7.806
43.311
20.615
58.209
10.516
92.661
24.961
10.092
16.470
101.603
43.326
12.452
49.842
1.116.137

5
12
5
5
9
10
8
6
5
27
14
15
12
11
8
38
6
6
3
14
7
18
4
29
8
4
6
32
14
4
16
361

Totaal-generaal

17.282.163

5.500

1)

In dit overzicht zijn alle door de Staten-Generaal goedgekeurde
gemeentelijke herindelingen per 1-1-2020 opgenomen.

2)

Volgens bevolkingscijfers van het CBS, 1-1-2019

3)

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 24-9-2019

gemee

Peel en Maas
Retouradres

Geadresseerde

Postbus 7088, 5980 AB Panningen

Wilhelminaplein 1

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG ROERMOND

5981 CC Panningen
T (077) 306 66 66
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl
Contactpersoon
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Zaak
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Uw kenmerk
Onderwerp
Bijlage(n)

18 april 2017
1894/2017/906687
1894/2017/1078269
Uitvoeringsafspraken WMO, onderdeel prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties
Getekend exemplaar inclusief bijlagen

Loes Nellen

VERZONDEN
1 8 APR 201 ï

Geachte heer Hazeu,
Bij deze ontvangt u een getekend exemplaar van de Uitvoeringsafspraken Wmo in Peel en Maas,
inclusief de bijlagen.

Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het
zaaknummer 1894/2017/906687 te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Loes Nellen
Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling B

gemeente

Peel en Maas

Uitvoeringsafspraken
Wmo in Peel en Maas
Onderdeel van de Prestatieafspraken
tussen gemeente en woningcorporaties

Af*

wonen limburg
gemeente
1 januari 2017

Peel en Maas

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.

Gemeente Peel en Maas

1894/2017/920899

Pagina 2 van 11

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 RGB 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, RGB 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 RGB 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 RGB 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 kostenberekening 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 van 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 aanpassing 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 gezamenlijke
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 van realisatie, ook de kosten van
beheer en onderhoud van de maatwerkvoorziening (individueel toegekend), zowel voor 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 van deze persoon valt het beheer en
onderhoud van de woningaanpassing onder verantwoordelijkheid van de woningcorporatie voor zover
de voorziening niet verwijderd wordt, of hoeft te worden.
Bij huisvesting van een reguliere woningzoekende in een aangepaste woning kan de woningcorporatie
de aanpassing ongedaan maken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de woningcorporatie, dan
wel de vertrekkende 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
gevolgkosten voor rekening van de woningcorporatie. De woningcorporatie wordt dan eigenaar van de
woningaanpassing.
In gevallen waar sprake is van zeer specifieke aanpassingen die de verhuurbaarheid belemmeren, te
bepalen in overleg, verleent de gemeente een financiële tegemoetkoming aan de woningcorporatie
voor 50 procent van 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

Ten aanzien van huurderving spreken de partijen het volgende af:
1. Inzet is om een woning met woningaanpassing > €5000,- zoveel 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
blijven voor mensen met een beperking.

1 Aanbouwunits zijn roerende voorzieningen en geen woningaanpassing.
2 ZAV= zelf aangebrachte veranderingen
Gemeente Peel en Maas
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3.

4.

5.

6.
7.

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.
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.
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.
De hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt berekend op basis van de brutohuur die aan
de laatste bewoner in rekening is gebracht.
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.
2.

3.

Gerealiseerde woningaanpassingen hebben afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in
bijlage limitatief
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.
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 van 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;
® 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,

Wonin jstichting Antares
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Bijlage 1 Afwegingskader verstrekken WMO voorziening

1. Eigen
kracht

5.
Maatwerkvoorziening

2. Sociaal netwerk

\
4.
Voorliggende
voorzieningen

3. Algemene
voorzieningen

Toelichting op het afwegingskader:
•

•

•

Eigen kracht en Sociaal netwerk: De gemeente verwacht van 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 indien 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 voor 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 van 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 kostenverdeling is als volgt:
Leeftijd
badkamer
T/m 20 jaar
21jaar
22jaar
23 jaar
24jaar
25 jaar
26jaar
27 jaar
28 jaar
29jaar
Vanaf 30
jaar

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

Aandeel woningcorporatie
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 voor aanpassing (instap
ligbad of douchebak). Vervolgens wordt hiervoor een offerte opgevraagd.
Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar,
wordt zónder aanvraag doorverwezen 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 voor 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.
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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 vari dien aard dat het normale
gebruik van de woning in het giedi ng is?
a. Bereikbaarheid worlinc1
b. Doorgankelijkheid vvorling
c. Verticaal verplaatsein
d. Gebruik elementaine w'oonruirnten:
i. Keuken
ii. Badkamer/t:oiliet
iii. Slaapkamer
iv. Woonvertre <
JAA
IA

Was de beperking te voorzien?
NEE
\ r

Is het noodzakelijk om binnen 6 maanden te verhuizen?
JA

1r
Zijn de beperkingen langdurig van aard?

JA
y

Medische urgentie aanwezig
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Prijsbepaling van 'De limitatieve 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 openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook.
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Lijst van standaard woonvoorzieningen (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 exclusief de Btw en tevens factuurprijzen en zijn geldig tot
1 april 2017.

Pagina 3 van 12

Limitatieve lijst gemeente Peel en Maas 2016

Lijst van standaard woonvoorzieningen (groepen):

1. Toiletvoorzieningen
2. Douchevoorzieningen
3. Beugels
4. Vaste en opklapbare toiletbeugels
5. Anti-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)

Pagina 4 van 12

Limitatieve lijst gemeente Peel en Maas 2016

Code

excl. 21% Btw.

incl. 21% Btw.

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

€ 249,95
€ 10,75
€8,56

€ 302,44
€13,01

Leveren en monteren van een toiletzitting met armleggers:
- opklapbaar Etac Supporter met deksel
- opklapbaar/wegdraaibaar met deksel Etac Supporter
- manuren (0,5 uur)

€ 325,00
€ 288,00
€21,50

€ 393,25
€ 348,48
€ 26,02

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
- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)
- manuren (3 uur)

€ 195,00
€ 190,00
€ 58,50
€ 129,00

€ 235,95
€ 229,90
€ 70,79
€156,09

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 verwijderen en afvoeren:
-AO
-PK
- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)
- manuren (3 uur)

€ 259,00
€231,00
€ 55,45
€ 129,00

€313,39
€ 279,51
€ 67,09
€156,09

€ 88,00
€7,50
€43,00

€ 106,48
€ 9,08
€ 52,03

€ 106,00
€126,00

€ 128,26
€152,46

€ 149,00

€ 180,29

Omschrijving
Groep 1: Toiletvoorzieningen
Subgroep 1.1: (Verhoogde) toiletbrillen

1.101

1.102

€10,36

Subgroep 1.2: Toiletpotten
1.201

1.202

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

1.203

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

1.204

M
2.001

Groep 2: Douchevoorzieningen
Leveren en monteren douchezit met rugleuning, plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent, haaks t.o.v. de kranen,
opklapbaar, muurbevestiging (merk Linido o.g., kleur wit):
- zonder rugleuning en armleggers

Pagina 5 van 12

Limitatieve lijst gemeente Peel en Maas 2016

€ 249,00
€ 285,00
€ 15,00
€ 86,00

€301,29
€ 344,85
€18,15
€104,06

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

€ 95,00
€21,50

€114,95
€ 26,02

2.003

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

€ 79,00
€ 10,75

€ 95,59
€13,01

2.004

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

€ 10,45
€ 64,50

€12,64
€ 78,05

Leveren en monteren extra ophangpunt t.b.v. douchekop
(Grohe, o.g.):
- 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:
- manuren (0,5 manuur)

€45,30
€21,50

€ 54,81
€ 26,02

2.008

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

€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

2.002

2.005

BHHK
3.001

3.002

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

Groep 3: Beugels
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
Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido,
o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmoconsulent:
- 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

3.004

3.005

3.006

3.007

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

€0,00

€0,00

€ 6,50
€21,50

€ 7,87
€26,02

€ 109,00
€109,00
€6,50
€21,50

€ 131,89
€131,89
€7,87
€ 26,02

€6,50
€21,50
€ 54,50
€60,00
€65,00

€
€
€
€

€7,87
26,02
65,95
72,60
78,65

Leveren en monteren van een wastafelbeugel, breedte 700
mm, lengte/diepte 500 mm (Linido, o.g., kleur wit)
-bevestigingsmateriaal
- manuren (1 uur)

€209,00
€15,00
€43,00

€ 252,89
€18,15
€52,03

Leveren van één pakpaal telescopisch excl. verzendkosten:
- horizontale beugel 30 cm
- horizontale beugel 60 cm
- horizontale beugel 80 cm
verzendkosten
- manuren (1,0 uur)

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

€
€
€
€

450,99
144,00
177,00
195,00
€ 21,18
€52,03

Groep 4: Vaste en opklapbare toiletbeugels
4.001

4.002

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

€10,00

€12,10

€21,50

€26,02

€ 85,00

€ 90,50
€ 94,00

€ 102,85
€ 104,06
€106,48
€109,51
€ 113,74

€9,00

€10,89

€ 86,00
€ 88,00
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€21,50

€ 26,02

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

€118,58
€119,79
€122,21
€127,05
€129,47

€ 117,00
€ 10,00
€21,50

€141,57
€12,10
€ 26,02

Hulppoot aan opklapbare beugel leveren en plaatsen:
- hulppoot
- manuren ( 0,25 uur)

€51,50
€ 10,75

€ 62,32
€13,01

Bevestiging m.b.v. contraplaat:
- contraplaat

€ 49,00

€ 59,29

4.003

4.004

4.005

manuren (0,5 uur)
beugel:
530 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

Vloerstatief voor opklapbare beugel:
- statief
- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)

Groep 5: Anti-slipvloeren
5.001

Anti-slipvloer met etsing aanbrengen (Slidex o.g.):
- etsing vloer minimum afname 5 m2
- etsing vloer minimum afname 10 m2

€250,00 p/m2
€300,00 p/m2

€ 302,50
€ 363,00

€52,87
€ 19,73
€36,51
€19,57
€ 104,85
589,27
€ 107,25
€10,55

€ 63,97
€ 23,87
€44,18
€ 23,68
€126,87
€713,02
€ 129,77
€12,77

- voorrijdkosten inbegrepen!
5.002

Ven/angen 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

p/m2
post
p/m2
p/m2
post
post
p/m2
p/m1

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 bestaande houten binnendorpel en
aanbrengen van een verlaagde houten binnendorpel.

€ 92,05

€111,38

Verwijderen bestaande houten buitendorpel en
aanbrengen van een verlaagde hardstenen buitendorpel.

€201,65

€ 244,00

Dorpeloploop standaard, oprijlengte 335 mm
(Stabag of Q-Netics o.g.), incl. levering en montage (tot hoogte
van 2-6 cm):
- dorpeloploop
- 900 mm
- 1000 mm
- meerprijs scheluwvlak per zijde
- verzendkosten

€ 156,00
€158,00
€45,00
€ 18,50

€ 188,76
€191,18
€ 54,45
€ 22,39
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- verzendkosten bij meer dan 1 drempelhulp

€ 25,00

€ 30,25

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

7.003

7.004

€78,78
€315,84

€95,32
€382,17

* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!

€ 176,55

€ 213,63

Balustrade verhoging in combinatie met vlonder p/m1 (incl. arbeid)
* n.v.t. bij woningen bouwjaar 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

Bankirai-vlonders per m2 (incl. arbeid).

Groep 8: Aftimmering/trapleuning
8.001

2e trapleuning aanbrengen op wand/muur (prijs p/m1)
(excl. schilderwerk).
Groep 9: Elektra

9.001

9.002

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)

9.003

Extra wed aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)

9.004

Automatische draaideuropener buitendeur:
- drukschakelaar
- elektrische sluitplaat
- aansluiting intercom
- volledige montage
- totaal:

9.005

Meerprijs afstandsbediening; zender 2/4 kanaals + ontvanger

€ 139,00

€ 168,19

9.006

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

€ 282,00

€341,22

€ 1.716,92

€ 2.077,47

€243,10

€ 276,83

9.007

9.008
9.009

Automatische draaideuropener binnendeur
- drukschakelaar
- volledige montage
- totaal:
Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
binnendeuropener.
Automatische draaideuropener centrale voordeur wooncomplex
- drukschakelaar
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- sleutelschakelaar
- ontvanger
- zender 2/4 kanaals
- volledige montage
- totaal:
9.010

9.011

9.012

Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
buitendeuropener centrale toegang.
Automatische draaideuropener galerijdeur
- 2x drukschakelaar
- ontvanger
- zender 2/4 kanaals
- volledige montage
- totaal:
Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
buitendeuropener galerijdeur.

€ 2.079,33

€ 2.515,99

€ 282,00

€341,22

€ 1.979,26

€ 2.394,90

€ 282,00

€ 341,22

€ 134,23
€ 199,38

€162,42
€241,25

Aanvullende elektrotechnische en / of bouwkundige
aanpassingen t.b.v. automatische deuropener op basis
van offerte eventueel subsidiabel te stellen.
Groep 10: Raambediening
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
3 m2 wanden betegelen, 2 m2 vloer betegelen

€579,41

€701,09

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 berekening is voor de ideale situatie om deze aanpassing
uit te voeren.
Groep 12: Deurverbreding
12.001

Binnendeur:
- afdekken vloer (post)
- zaagwerk ( ongeveer 2,5 ml )
- aankoop kozijn
- stelwerk 1,5 manuur
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- aankoop honingraat) 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

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

€ 650,20

€ 786,74

Poortdeur verplaatsen:
- kramerijen
- werkloon
- totaal:

€ 477,52

€ 577,80

€ 448,00
€ 377,00
€71,00

€ 542,08
€456,17
€85,91

€112,00
€ 90,00

€ 135,52
€ 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)
- zaag werk ( ongeveer 5 ml )
- 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

13.002

Groep 14:keukenaanpassingen
Keuken:
14.001
14.002
14.003
14.004
14.005
14.006
14.007
14.008
14.009
14.010

- 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
- 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 incl. bevestigingsmaterialen met een lengte van 2 meter
- bestekindeling voor lade
- montagekosten monteren keuken

14.017
14.018
14.019
14.020
14.021

Voorbereidingen aansluiten keuken:
- 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

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

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

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

€
€
€
€
€

332,41
382,36
508,71
370,62
174,41
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Loes Nellen

VERZONDEN

Uitvoeringsafspraken WMO, onderdeel prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties
Getekend exemplaar inclusief bijlagen

I 8 APR 201/

Geachte heer Stelder,
Bij deze ontvangt u een getekend exemplaar van de Uitvoeringsafspraken Wmo in Peel en Maas,
inclusief de bijlagen.

Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het
zaaknummer 1894/2017/906687 te vermelden.
Met vriendelijke groet,

Loes Nellen
Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling B

gemeente

Peel en Maas

Uitvoeringsafspraken
Wmo in Peel en Maas
Onderdeel van de Prestatieafspraken
tussen gemeente en woningcorporaties

Èf4

wonen limburg
gemeente
1 januari 2017

Peel en Maas

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.

Gemeente Peel en Maas
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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 RGB 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, RGB 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 RGB 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 RGB 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 kostenberekening 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.

Gemeente Peel en Maas
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•

De gemeente overlegt met de corporatie bij aanpassingen aan het casco van 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 aanpassing uit te voeren, vindt hierover overleg plaats met de gemeente,
de bewoner en de corporatie.
•

De gemeente kan de woningcorporatie op basis van het hiervóór genoemde gezamenlijke
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 van realisatie, ook de kosten van
beheer en onderhoud van de maatwerkvoorziening (individueel toegekend), zowel voor 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 van deze persoon valt het beheer en
onderhoud van de woningaanpassing onder verantwoordelijkheid van de woningcorporatie voor zover
de voorziening niet verwijderd wordt, of hoeft te worden.
Bij huisvesting van een reguliere woningzoekende in een aangepaste woning kan de woningcorporatie
de aanpassing ongedaan maken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de woningcorporatie, dan
wel de vertrekkende 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
gevolgkosten voor rekening van de woningcorporatie. De woningcorporatie wordt dan eigenaar van de
woningaanpassing.
In gevallen waar sprake is van zeer specifieke aanpassingen die de verhuurbaarheid belemmeren, te
bepalen in overleg, verleent de gemeente een financiële tegemoetkoming aan de woningcorporatie
voor 50 procent van 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

Ten aanzien van huurderving spreken de partijen het volgende af:
1. Inzet is om een woning met woningaanpassing > €5000,- zoveel 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
blijven voor mensen met een beperking.

1 Aanbouwunits zijn roerende voorzieningen en geen woningaanpassing.
2 ZAV= zelf aangebrachte veranderingen
Gemeente Peel en Maas
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3.

4.

5.

6.
7.

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.
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.
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.
De hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt berekend op basis van de brutohuur die aan
de laatste bewoner in rekening is gebracht.
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.
2.

3.

Gerealiseerde woningaanpassingen hebben afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in
bijlage limitatief
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.
In alle gevallen geldt dat na het vérstrijken van de afschrijvingstermijn enkel de meerkosten vóór
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 van 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
Wrrio.
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;
• 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,

Dhr. Wim Hazeu
Directeur bestuurder
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Bijlage 1 Afwegingskader verstrekken WMO voorziening

\,

\
Toelichting op het afwegingskader:
•

•

•

Eigen kracht en Sociaal netwerk: De gemeente verwacht van 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 indien 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 wéken 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 voor 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 van 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 kostenverdeling is als volgt:
Leeftijd
badkamer
T/m 20 jaar
21jaar
22 jaar
23 jaar
24jaar
25jaar
26jaar
27 jaar
28 jaar
29 jaar
Vanaf 30
jaar

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

Aandeel woningcorporatie
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 voor aanpassing (instap
ligbad of douchebak). Vervolgens wordt hiervoor een offerte opgevraagd.
Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar,
wordt zónder aanvraag doorverwezen 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 voor 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.
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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 vari dien aard dat het normale
gebruik van de woning in het giedi ng is?
a. Bereikbaarheid worlinc)
b. Doorgankelijkheid vvorring
c. Verticaal verplaatsein
d. Gebruik elementains w'oonruimten:
i. Keuken
ii. Badkamer/t:oil<et
iii. Slaapkamer
iv. Woonvertre c
IA
_

i

Was de beperking te voorzien?
NEE
____________ 3 l_
Is het noodzakelijk om binnen 6 maanden te verhuizen?
JA
1r
Zijn de beperkingen langdurig van aard?

JA
▼
Medische urgentie aanwezig
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Prijsbepaling van 'De limitatieve 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 openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook.
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Lijst van standaard woonvoorzieningen (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 exclusief de Btw en tevens factuurprijzen en zijn geldig tot

□

□

1 april 2017.
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Lijst van standaard woonvoorzieningen (groepen):

1. Toiletvoorzieningen
2. Douchevoorzieningen
3. Beugels
4. Vaste en opklapbare toiletbeugels
5. Anti-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.

€ 302,44
€13,01

- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting

€ 249,95
€ 10,75
€8,56

Leveren en monteren van een toiletzitting met armleggers:
- opklapbaar Etac Supporter met deksel
- opklapbaar/wegdraaibaar met deksel Etac Supporter
- manuren (0,5 uur)

€ 325,00
€ 288,00
€21,50

€ 393,25
€ 348,48
€ 26,02

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
- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)
- manuren (3 uur)

€ 195,00
€ 190,00
€ 58,50
€ 129,00

€ 235,95
€ 229,90
€ 70,79
€ 156,09

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 verwijderen en afvoeren:
-AO
- PK
- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)
- manuren (3 uur)

€ 259,00
€231,00
€ 55,45
€ 129,00

€313,39
€ 279,51
€ 67,09
€ 156,09

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

€88,00
€7,50
€43,00

€ 106,48
€ 9,08
€ 52,03

€ 106,00
€ 126,00

€128,26
€ 152,46

€ 149,00

€ 180,29

Groep 1: Toiletvoorzieningen
Subgroep 1.1: (Verhoogde) toiletbrillen
1.101

1.102

Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met
armleggers (Nobi) met deksel
bestaande toiletzitting:
+7cm
- manuren (0,25 uur)

€10,36

Subgroep 1.2: Toiletpotten
1.201

1.202

1.203

1.204

Meerprijs verhoogd t.o.v. 'standaard' toilet bij nieuwbouw
of renovatie (merk Sphinx Eurobase o.g., kleur wit):
+ 6 cm
+ 10 cm
Groep 2: Douchevoorzieningen

2.001

Leveren en monteren douchezit met rugleuning, plaatsingshoogte volgens 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
€ 285,00
€ 15,00
€ 86,00

€301,29
€ 344,85
€18,15
€104,06

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

€ 95,00
€21,50

€ 114,95
€ 26,02

2.003

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

€ 79,00
€ 10,75

€ 95,59
€13,01

2.004

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

€ 10,45
€ 64,50

€ 12,64
€ 78,05

Leveren en monteren extra ophangpunt t.b.v. douchekop
(Grohe, o.g ):
- 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:
- manuren (0,5 manuur)

€45,30
€21,50

€ 54,81
€ 26,02

2.008

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

€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

2.002

2.005

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

Groep 3: Beuqels
3.001

3.002

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
Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido,
o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmoconsulent:
- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,75 uur)
- beugel:
-1600 mm uit assortiment Handicare
-1800 mm uit assortiment Handicare
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€0,00

€0,00

€6,50
€21,50

€7,87
€ 26,02

€ 109,00
€ 109,00
€6,50
€21,50

€ 131,89
€ 131,89
€7,87
€ 26,02

€6,50
€21,50
€ 54,50
€ 60,00
€65,00

€7,87
€ 26,02
€ 65,95
€ 72,60
€78,65

Leveren en monteren van een wastafelbeugel, breedte 700
mm, lengte/diepte 500 mm (Linido, o.g., kleur wit)
- bevestigingsmateriaal
- manuren (1 uur)

€ 209,00
€15,00
€43,00

€ 252,89
€ 18,15
€ 52,03

Leveren van één pakpaal telescopisch excl. verzendkosten:
- horizontale beugel 30 cm
- horizontale beugel 60 cm
- horizontale beugel 80 cm
verzendkosten
- manuren (1,0 uur)

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

€
€
€
€

- 2000 mm uit assortiment Handicare
3.003

3.004

3.005

3.006

3.007

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

450,99
144,00
177,00
195,00
€21,18
€52,03

Groep 4: Vaste en opklapbare toiletbeugels
4.001

4.002

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

€ 10,00
€21,50

€12,10
€ 26,02

85,00
86,00
88,00
90,50
94,00

€102,85
€104,06
€106,48
€109,51
€ 113,74

€9,00

€10,89

€
€
€
€
€

Pagina 7 van 12

Limitatieve lijst gemeente Peel en Maas 2016

4.003

4.004

4.005

- manuren (0,5 uur)
- beugel:
- 530 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm

€21,50

€ 26,02

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

€118,58
€119,79
€122,21
€ 127,05
€ 129,47

Vloerstatief voor opklapbare beugel:
- statief
- bevestigingsmateriaal
- manuren (0,5 uur)

€ 117,00
€ 10,00
€21,50

€141,57
€12,10
€ 26,02

Hulppoot aan opklapbare beugel leveren en plaatsen:
- hulppoot
- manuren ( 0,25 uur)

€51,50
€ 10,75

€ 62,32
€13,01

Bevestiging m.b.v. contraplaat:
- contraplaat

€49,00

€59,29

Groep 5: Anti-slipvloeren
5.001

Anti-slipvloer met etsing aanbrengen (Slidex o.g.):
- etsing vloer minimum afname 5 m2
- etsing vloer minimum afname 10 m2

€ 250,00 p/m2
€300,00 p/m2

€ 302,50
€ 363,00

- voorrijdkosten inbegrepen!
5.002

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

€52,87
€19,73
€36,51
€19,57

p/m2
post
p/m2
p/m2

€ 104,85
589,27
€ 107,25
€10,55

post
post
p/m2
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 bestaande houten binnendorpel en
aanbrengen van een verlaagde houten binnendorpel.

€92,05

€111,38

Verwijderen bestaande houten buitendorpel en
aanbrengen van een verlaagde hardstenen buitendorpel.

€201,65

€ 244,00

Dorpeloploop standaard, oprijlengte 335 mm
(Stabag of Q-Netics o.g ), incl. levering en montage (tot hoogte
van 2-6 cm):
- dorpeloploop
- 900 mm
- 1000 mm
- meerprijs scheluwvlak per zijde
- verzendkosten

€ 156,00
€158,00
€45,00
€18,50

€188,76
€191,18
€ 54,45
€22,39

Pagina 8 van 12

Limitatieve lijst gemeente Peel en Maas 2016

- verzendkosten bij meer dan 1 drempelhulp

€25,00

€ 30,25

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

7.003

7.004

€78,78
€315,84

€ 95,32
€ 382,17

* n.v. t. bij woningen bouwjaar na 1998!

€ 176,55

€ 213,63

Balustrade verhoging in combinatie met vlonder p/m1 (incl. arbeid)
* n.v.t. bij woningen bouwjaar 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

Bankirai-vlonders per m2 (incl. arbeid).

Groep 8: Aftimmering/trapleuning
8.001

2e trapleuning aanbrengen op wand/muur (prijs p/m1)
(excl. schilderwerk).
Groep 9: Elektra

9.001

9.002

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)

9.003

Extra wed aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)

9.004

Automatische draaideuropener buitendeur.
- drukschakelaar
- elektrische sluitplaat
- aansluiting intercom
- volledige montage
- totaal:

9.005

Meerprijs afstandsbediening; zender 2/4 kanaals + ontvanger

€ 139,00

€168,19

9.006

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

€282,00

€341,22

€ 1.716,92

€ 2.077,47

€243,10

€ 276,83

9.007

9.008
9.009

Automatische draaideuropener binnendeur
- drukschakelaar
- volledige montage
- totaal:
Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
binnendeuropener.
Automatische draaideuropener centrale voordeur wooncomplex
- drukschakelaar
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- sleutelschakelaar
- ontvanger
- zender 2/4 kanaals
- volledige montage
- totaal:
9.010

9.011

9.012

Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
buitendeuropener centrale toegang.
Automatische draaideuropener galerijdeur
- 2x drukschakelaar
- ontvanger
- zender 2/4 kanaals
- volledige montage
- totaal:
Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische
buitendeuropener galerijdeur.

€ 2.079,33

€ 2.515,99

€ 282,00

€341,22

€ 1.979,26

€ 2.394,90

€ 282,00

€ 341,22

€ 134,23
€ 199,38

€162,42
€241,25

Aanvullende elektrotechnische en/of bouwkundige
aanpassingen t.b.v. automatische deuropener op basis
van offerte eventueel subsidiabel te stellen.
Groep 10: Raambediening
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
3 m2 wanden betegelen, 2 m2 vloer betegelen

€ 579,41

€701,09

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 berekening is voor de ideale situatie om deze aanpassing
uit te voeren.
Groep 12: Deurverbreding
12.001

Binnendeur:
- afdekken vloer (post)
- zaagwerk ( ongeveer 2,5 m1 )
- 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

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

€ 650,20

€ 786,74

Poortdeur verplaatsen:
- kramerijen
- werkloon
- totaal:

€ 477,52

€ 577,80

€ 448,00
€ 377,00
€71,00

€ 542,08
€456,17
€85,91

€112,00
€ 90,00

€135,52
€ 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)
- zaag werk ( 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

13.002

Groep 14:keukenaanpassingen
Keuken:
14.001
14.002
14.003
14.004
14.005
14.006
14.007
14.008
14.009
14.010

- 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
- 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 incl. bevestigingsmaterialen met een lengte van 2 meter
bestekindeling voor lade
montagekosten monteren keuken

14.017
14.018
14.019
14.020
14.021

Voorbereidingen aansluiten keuken:
- 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

€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
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