gemeente roerdalen

-,~

wonen llmburg
'itlChting huurck-rw(.' l.ingen

M.;l.l'i

& Roer

_g

Huurders Belangen Vereniging

/// WoonGoed
2-Duizend

.I
.I

,,,,

BRES

PRESTATIEAFSPRAKEN 2020-2023

' '1

GEMEENTE
Roerdalen

j

WONINGCORPORATIES
Wonen Limburg
WoonGoed 2-Duizend

J
J
J
J
J

HUURDERSBELANGENORGANISATIES
Stichting Huurdersbelangen Maas & Roer
Huurdersbelangenvereniging BRES

7
'7
Inhoud
Inleiding

3

Ondertekening

5

1. Organisatie en samenwerking

6

1.1

Overlegstructuur

6

1.2

Samenwerking bij onderzoek en beleid

6

1.3

Werkwijze jaarschijven

7

1.4

Looptijd, evaluatie en actualisering van de afspraken

7

1.5

Bijzondere omstandigheden

7

2. Beschikbaarheid

8

2.1

Beschikbaarheid van sociale huurwoningen

8

2.2

Nieuwbouw, sloop, verkoop, transformatie en onderhoud van de woningvoorraad

9

2.3

Woonruimteverdeling

9

3. Betaalbaarheid

10

4. Duurzaamheid

13

5. Wonen, zorg en bijzondere doelgroepen

14

5.1

Langer zelfstandig thuis wonen

14

5.2

Een thuis voor mensen die nu nog intramuraal wonen

15

5.3

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders

15

5.4

Woonwagenbewoners

16

6. Leefbaarheid

17

6.1

Inzet van middelen voor leefbaarheid

17

6.2

Veiligheid van de woonomgeving

18

7. Jaarschijf 2020

19

7.1

Organisatie en samenwerking

19

7.2

Beschikbaarheid

19

7.3

Betaalbaarheid

20

7.4

Duurzaamheid

20

7.5

Wonen, zorg en bijzondere doelgroepen

21

7.6

Leefbaarheid

21

BIJLAGE 1: Belangrijkste kaders uit wet en regelgeving

Prestatieafspraken 2020 - gemeente Roerdalen

23

Pagina 2 van 25

J
J
J
J
J
J

7
Inleiding
Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. In de Woningwet is opgenomen dat corporaties,
gemeente en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken over de bijdragen die partijen in het
leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de betreffende gemeente. In dit document zijn de
afspraken vastgelegd die de gemeente Roerdalen, corporaties en huurdersorganisaties met elkaar
hebben gemaakt. De afspraken gelden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.
Van woonvisie naar bod naar meerjarige prestatieafspraken

Gemeentelijke woonvisie
Een gemeentelijke woonvisie waarin de volkshuisvestelijke opgaven zijn geduid, vormt het kader voor
de overeen te komen wederzijdse bijdragen van gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties. De
gemeenten in Midden-Limburg hebben in juli 2019 de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 20182021 vastgesteld. In deze herijkte Regionale Structuurvisie worden de opgaven op het gebied van
wonen geformuleerd waarvoor de zeven gemeenten zich naar aanleiding van de huidige
demografische ontwikkelingen gesteld zien. Deze opgaven zijn uitgewerkt in lokale
kwaliteitsenveloppen per gemeente. Voor de gemeente Roerdalen geldt deze structuurvisie als basis
om te komen tot gezamenlijke afspraken.
Overzicht van bijdragen aan volkshuisvestelijke opgaven door corporaties ('het bod')
De corporaties hebben op basis van deze kaders voor 1 juli de gemeente geïnformeerd over de
activiteiten die zij voornemens zijn in 2020 in de gemeente uit te voeren, als bijdrage aan de
volkshuisvestelijke opgaven ('het bod'). De huurdersorganisaties zijn betrokken bij het opstellen van
het bod van hun corporatie.

f

Meerjarige prestatieafspraken met jaarschijf en evaluatie
In deze afspraken (hoofdstuk 1 tot en met 6) worden de meerjarige volkshuisvestelijke doelstellingen
voor de periode 2020-2023 benoemd waar gemeente, corporaties en huurdersorganisaties
overeenstemming over hebben bereikt. In het bod beschrijven de corporaties de activiteiten die het
opvolgende jaar moeten bijdragen aan die meerjarige doelstellingen. Deze activiteiten worden
vertaald in afspraken en opgenomen in de jaarschijf in hoofdstuk 7; het jaarlijks
uitvoeringsprogramma. Jaarlijks wordt de realisatie van de prestatieafspraken geëvalueerd. De
evaluatie is input voor het bod en de prestatieafspraken voor de nieuwe jaarschijf.
Het bod en de gesprekken om te komen tot de nieuwe jaarschijf kunnen leiden tot aanpassingen in
het meerjarig kader. Eventuele aanpassingen krijgen een plaats in een addendum bij de meerjarige
afspraken.
Regionale samenhang

J

De in Midden-Limburg werkzame corporaties, huurdersorganisaties en zeven regiogemeenten hebben
in regionaal verband afspraken vastgelegd in het Regionaal Kader Prestatieafspraken 2017 t/m 2020.
De regionale prestatieafspraken zijn aanvullend aan de lokale prestatieafspraken. Lokale afspraken zijn
niet strijdig met de regionaal gemaakte afspraken.
De positie van en ontwikkelingen bij de drie partijen

J
J
j

Gemeente Roerdalen
Als gemeente ambiëren we een woningbestand dat voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve
behoeften van onze inwoners, nu en in de toekomst. We willen voorzien in de grote behoefte aan
woningen waar senioren tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen, zonder onze jongeren
uit het oog te verliezen. We streven naar een mix van jong en oud. De regionale afspraken uit de
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 worden in de komende periode nader uitgewerkt
in een lokaal uitvoeringskader wonen. Aan de hand van dit kader kan bij het maken prestatieafspraken
meer specifiek worden ingezet op de gemeentelijke wensen.
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Corporaties

Onze kerntaak blijft het bieden van huisvesting aan mensen die dat nodig hebben. We willen met onze
ketenpartners actief inspelen op trends als tweedeling, langer thuis wonen, extramuralisering en de
toestroom van vluchtelingen. Samen met onze partners signaleren we vroegtijdig knelpunten en
pakken ze op. Zo zien we steeds meer mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. We doen ons
werk vanuit onze huisvestingtaak en nemen de verantwoordelijkheid van anderen niet over. We doen
het samen. We zetten ons in voor:
• het huisvesten van een brede groep bewoners - vanaf lage inkomens tot en met lagere
middeninkomens inclusief bijzondere groepen - in betaalbare woningen in gemengde,
gedifferentieerde wijken en buurten.
• wijken waar door krapte of krimp wijkontwikkeling en herstructurering noodzakelijk is, daarin
pakken we een actieve rol met oog voor het maatschappelijk belang.
• voor een CO2 neutrale voorraad in onze duurzaamheidsopgave.
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Wonen is lokaal. Onze maatschappelijke opgave komt voort uit de lokale context . Die pakken wij
passend bij onze individuele vermogenspositie. We steunen elkaar regionaal in de volkshuisvestelijke
opgaven. We gaan samen met onze maatschappelijke partners het gesprek met de
huurdersorganisaties en gemeente aan over een toekomstbestendigere woningmarkt met als inzet
een woon- en huurbeleid op het juiste schaalniveau. De betaalbaarheid blijft voor ons een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de corporatie (betaalbare woningen), de rijksoverheid
(huurtoeslag) en de gemeente (faciliteren sociale woningbouw).
Huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties vertegenwoordigen de huurders van de corporaties die deze
prestatieafspraken ondertekenen. Zij werken specifiek samen met corporaties door het geven van
gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de activiteiten die corporaties ontwikkelen en
uitvoeren. De basis hiervoor ligt vast in de Wet op het Overleg huurders verhuurders. Door uitbreiding
van taken en verantwoordelijkheden in de Woningwet zijn de huurdersorganisaties ook betrokken bij
het maken van prestatieafspraken. De rol van de huurdersorganisatie is het aanbrengen en behartigen
van belangen van huurders in het krachtenveld van de beleidsvorming en uitvoering van gemeenten
en corporaties. In de uitvoering is de rol van de huurdersorganisaties beperkt omdat het hen ontbreekt
aan capaciteit en middelen. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen bijdrage wordt geleverd in de
uitvoering, maar wel beperkt.

. J

De huurdersorganisaties hebben op basis van een ledenraadpleging punten ingebracht. Partijen
hebben deze punten betrokken bij het opstellen van deze prestatieafspraken en hebben afspraken
gemaakt over de vervolgacties waar zij gezamenlijk invulling aan geven.
Thema's prestatieafspraken

Deze prestatieafspraken bevatten tussen partijen gemaakte afspraken op de volgende thema's:
1. Organisatie en samenwerking
2. Beschikbaarheid
3. Betaalbaarheid
4. Duurzaamheid
5. Wonen, zorg en bijzondere doelgroepen
6. Leefbaarheid
Deze kernthema's sluiten aan bij de in de Woningwet benoemde onderwerpen die corporaties in hun
bod moeten betrekken en de rijksprioriteiten zoals vastgelegd door de minister.
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1. Organisatie en samenwerking
AMBITIE

De gemeente Roerdalen, corporaties en de huurdersorganisaties willen met elkaar samenwerken
in een partnerschap. De drie partijen hebben als gezamenlijk streven dat het goed wonen is in de
gemeente Roerdalen voor huishoudens met een beperkt inkomen. ledere partij geeft hier binnen
de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan. Het samenwerken in een
partnerschap heeft tot doel om gezamenlijk in een verander(en)de context waarin sprake is van
afnemende middelen, het maximale te bereiken op het terrein van het wonen in Roerdalen. Bij
een partnerschap is er sprake van wederzijdse inspanning, vertrouwen en aanspreekbaarheid. Dat
houdt ook in dat partijen zich kwetsbaar willen opstellen en bepaalde marges van onzekerheid
aanvaarden.

7
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1.1 Overlegstructuur

1.1.1

1.1.2

Vóór 1 juli brengen de corporaties hun bod (overzicht voorgenomen activiteiten) voor het
opvolgende jaar uit.
Partijen stellen een ambtelijke regiegroep in die belast is met de volgende werkzaamheden:
- stelt jaarlijks voor 1 oktober de jaarschijf op voor de uitvoering van de meerjarige
prestatieafspraken;
- monitort periodiek de voortgang van de realisatie van de prestatieafspraken en voert daar
regie op;
- adviseert over eventuele aanpassingen meerjarig kader lokale prestatieafspraken;
- evalueert jaarlijks in het le kwartaal de realisatie van gemaakte afspraken;
- bereidt de bestuurlijke overleggen voor.

•

1

.I
I

De ambtelijke regiegroep voert hiertoe ten minste twee keer per jaar overleg. De gemeente
initieert het periodieke overleg.
1.1.3

1.1.4

Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen
de gemeente Roerdalen (wethouder wonen en sociaal domein), corporaties en de
huurdersorganisaties over de (uitvoering van) deze prestatieafspraken. In het bestuurlijk
overleg in het voorjaar wordt de evaluatie van de jaarschijf van het voorgaand kalenderjaar
vastgesteld. Daarnaast worden de belangrijkste speerpunten voor de prestatieafspraken voor
het komende jaar gedeeld. Bij aanleiding voeren betreffende partijen additioneel bestuurlijk
overleg.

1

De overlegdata voor de bestuurlijke en de ambtelijke overleggen worden aan het begin van
het jaar voor het gehele jaar gepland.

_j

1.2 Samenwerking bij onderzoek en beleid

1.2.1

Partijen geven elkaar voorafgaand aan opdrachtverstrekking voor onderzoek dat betrekking
heeft op de onderwerpen die voortkomen uit deze prestatieafspraken, de gelegenheid om
eventueel gezamenlijk de opdracht te formuleren, te verstrekken en de kosten te delen.

1.2.2

Partijen betrekken elkaar bij beleidsontwikkeling waar dat betrekking heeft op de
onderwerpen in deze prestatieafspraken.

1.2.3

Partijen delen met elkaar relevante (landelijke of regionale} onderzoeken, artikelen en
dergelijke waar deze betrekking hebben op de onderwerpen van deze prestatieafspraken.

J
J
J
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1.3 Werkwijze jaarschijven

1.3.1

Jaarlijks worden in een jaarschijf voor het volgende kalenderjaar concrete activiteiten en
werkzaamheden opgenomen waar de partijen in het betreffende jaar {gezamenlijk) aan
werken. Zowel corporaties, als de gemeente en eventueel de huurdersorganisaties, houden
vervolgens in de begroting voor het betreffende jaar qua budget en capaciteit rekening met
de activiteiten genoemd in de jaarschijf.

1.3.2

Aan het einde van een jaarschijf, stelt de ambtelijke regiegroep een evaluatie op. Deze
evaluatie wordt zoals opgenomen in artikel 1.1.3 bestuurlijk vastgesteld. De evaluatie vormt
tevens input voor de afspraken voor de nieuwe jaarschijf.

1.3.3

In het bestuurlijk overleg in het najaar wordt de jaarschijf voor het opvolgende jaar
vastgesteld. De prestatieafspraken worden uiterlijk 15 december door alle partijen
ondertekend.

1.4 Looptijd, evaluatie en actualisering van de afspraken

1.4.1

Deze overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.

1.4.2

Tussentijdse bijstelling van de afspraken uit deze overeenkomst is mogelijk als alle partijen
hiermee instemmen. Deze overeenkomst wordt tussentijds beëindigd als alle partijen hiermee
schriftelijk instemmen. Bijstellingen kunnen worden opgenomen in een addendum op de
meerjarige afspraken.

1.5 Bijzondere omstandigheden

1.5.1

De publiekrechtelijke omgeving van deze overeenkomst leidt tot het voorbehoud dat als de
Rijksoverheid of de provinciale overheid haar beleid veranderd of ten gevolge van
veranderende marktomstandigheden en andere nieuwe inzichten als gevolg van bijvoorbeeld
demografische, economische of sociale ontwikkelingen, dit ook kan betekenen dat de
afspraken uit de overeenkomst moeten worden bijgesteld. Bijstellingen kunnen worden
opgenomen in een addendum op de meerjarige afspraken.

1.5.2

Gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen binnen de kaders van de geldende wetgeving. Alle
in deze prestatieafspraken opgenomen afspraken worden daarmee gemaakt met
inachtneming van de geldende privacywetgeving. De door de corporaties genoemde begrote
bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door hun Raden van Commissarissen.

1.5.3

WoonGoed 2-Duizend heeft met Woningstichting Dom us een intentieovereenkomst tot fusie
ondertekend. Wanneer de fusie in 2020 daadwerkelijk plaats vindt, worden deze
prestatieafspraken onder voorbehoud van 1.5.1 en 1.5.2 voortgezet door de fusiecorporatie.

1.5.4

Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid jegens elkaar, ook bij gewijzigde
omstandigheden. Als één van de betrokken partijen meent dat deze afspraken gevolgen
hebben die onredelijk of onbillijk zijn, is deze partij gerechtigd voorstellen te doen aan de
andere partijen om deze onredelijkheid/onbillijkheid te voorkomen. Dit geldt ook als er naar
mening van één van de partijen sprake is van overmacht, waardoor partijen elkaar in
redelijkheid en billijkheid niet aan deze werkafspraken kunnen houden.

1.5.5

Bij een eventueel geschil vindt er eerst ambtelijk overleg plaats om tot een oplossing te komen.
Mocht dit ambtelijk overleg niet tot een voor partijen aanvaardbare oplossing leiden, dan kan
bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de gemeente Roerdalen, de corporaties en de
huurdersorganisaties. Op het moment dat ook bestuurlijk geen overeenstemming kan worden
gevonden, zal een traject van mediation worden gestart.

.f
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2. Beschikbaarheid
AMBITIE

De gemeente Roerdalen, de corporaties en de huurderorganisaties vinden het van belang dat in
de kernen waar aanbod aan huurwoningen voor de doelgroep van het sociaal huurbeleid aanwezig
is, dit aanbod behouden blijft. Deze woningen hebben een huurprijs hebben die past bij de
doelgroep. De ambitie voor de looptijd van deze prestatieafspraken is om de totale voorraad
huurwoningen in de sociale sector in gemeente Roerdalen te behouden.

l
l
l
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2.1 Beschikbaarheid van sociale huurwoningen

Woningcorporaties hebben als taak te zorgen voor voldoende passende en kwalitatief goede woningen
voor de doelgroep van beleid. Corporaties zetten zich daarom in voor een evenwichtige verhouding
tussen vraag en aanbod in het sociale huursegment, zowel kwantitatief als kwalitatief. Als gevolg van
demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en door veranderingen in wet en
regelgeving, is de vraag vanuit de doelgroep van beleid voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen
kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief. Door vergrijzing, krimp en het langer zelfstandig blijven
wonen van huishoudens met een extramurale zorgvraag, neemt bijvoorbeeld de vraag van 1- en 2
persoons (ouderen)huishoudens toe. Dat vraagt om andere woningtypen, eigendomsvorm en
huurprijscategorie.

l

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het totale woningbezit in gemeente Roerdalen:
Woningaanbod gemeente Roerdalen per corporatie
Bron: woningmarktonderzoek en opgave corporaties (peildatum 1-1-2019)
Totaal woningen gemeente Roerdalen

9.463

Woningstichting Wonen Limburg

1.689

Wonen Limburg Accent B.V.

22

Woningstichting WoonGoed 2-Duizend

30

Woningstichting Domus

24

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Meerjarenafspraken 2020-2023

Eigenaar/initiatiefnemer

De gemeente Roerdalen, de corporaties en de huurdersorganisaties
zoeken gezamenlijk naar de mogelijkheden om doorstroming te
bevorderen. Uitgangspunt hierbij is dat doorstroming niet wordt
bevorderd door het hanteren van inkomensafhankelijke huurverhogingen,
maar door het bieden van maatwerk aan huurders.

Gemeente, corporaties

Jaarlijks bespreken de gemeente Roerdalen, de corporaties en de
huurdersorganisaties de omvang van de voorraad huurwoningen in de
sociale sector, naar kern en naar huurprijsklasse aan de hand van het regio
SVB. Corporaties leveren het regio SVB vóór 1 oktober aan.

Corporaties

Corporaties hebben de mogelijkheid om de betaalbare woningen beter te
verdelen naar de doelgroep. Hiervoor is er een percentage vrije
toewijzingsruimte beschikbaar. De verwachting is dat de regelgeving rond
deze vrije toewijzingsruimte aangepast gaat worden. Op het moment dat
er van aanpassing sprake is treden gemeente, corporaties en
huurdersorganisaties in overleg hoe gezamenlijk invulling gegeven kan

Corporaties
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2.2 Nieuwbouw, sloop, verkoop, transformatie en onderhoud van de woningvoorraad
Partijen streven naar een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod in het sociale
huursegment, zowel kwantitatief als kwalitatief. De corporaties dragen hieraan bij door transformatie
van hun woningvoorraad (sloop, nieuwbouw, verkoop, herbestemming, renovatie en onderhoud). De
gemeente heeft hierin een kaderstellende en faciliterende rol. De huurdersorganisaties behartigen bij
de vastgoedtransities de belangen van de huurders.
Het kader voor vastgoedtransities is vastgelegd in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. De
ontwikkelingen in de bevolkingsomvang vragen om extra aandacht van partijen in enerzijds het
afstemmen van de woningbouwprogrammering en anderzijds het door transformatie afstemmen van
de woningvoorraad op de toekomstige vraag.
Corporaties houden de voorraad sociale huurwoningen in goede en verhuurbare staat door periodiek
onderhoud aan de woningen uit te voeren. Het uitvoeren van onderhoud gaat waar mogelijk gepaard
met verbetering van de energetische kwaliteit.

I
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2.2.1

Meerjarenafspraken 2020-2023

Eigenaar/initiatiefnemer

Als bij sloop met vervangende nieuwbouw meer woningen worden

Corporaties

gesloopt dan nieuw teruggebouwd, maken corporaties en de gemeente
afspraken over de inzet van het surplus aan onttrekkingen voor andere
ontwikkel locaties.

2.3 Woonruimteverdeling
De corporaties actief in de gemeente Roerdalen bieden hun woningen aan via de website
www.thuisinlimburg.nl. Met een combinatie van verschillende aanbiedingsmodellen (aanbod,
bemiddeling, direct te huur en loting) spelen zij in op de behoeften van verschillende
woningzoekenden: reguliere zoekers en spoedzoekers. De woningzoekende heeft op de website de
beschikking over een woonlastenmodel, waarmee hij of zij een goede inschatting kan maken van de
(toekomstige) totale woonlasten.

J
J

2.3.1

Eigenaar/initiatiefnemer

Gedurende de looptijd van deze prestatieafspraken worden woningen in

Corporaties

de gemeente Roerdalen verhuurd via het woonruimteverdeelsysteem
'Thuis in Limburg'.
2.3.2

j

Jaarlijks vóór 1 april verstrekken de corporaties aan de gemeente en de

Corporaties

huurdersorganisaties de Monitor Woonruimteverdeling.
2.3.3

J
J
J

Meerjarenafspraken 2020-2023

Partijen brengen elkaar op de hoogte als er zich wijzigingen voordoen in

Corporaties

het woonruimteverdeelbeleid.
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3. Betaalbaarheid
AMBITIE

De kerntaak van corporaties is het voorzien in goede en betaalbare woningen voor huishoudens
die aangewezen zijn op sociale huisvesting. Partijen vinden het van groot belang dat er voldoende
(passende) betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de verschillende doelgroepen.
De gemeente Roerdalen, de corporaties en de huurdersorganisaties willen de woonlasten van
huurders met een laag inkomen beheersbaar houden. De focus ligt hierbij op de groep huurders,
die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. Hierbij wordt generiek beleid gehanteerd waar dat
kan en maatwerk geboden waar nodig. Op het moment dat een huishouden in de knel dreigt te
komen vanwege te hoge woonlasten is die inzet gericht op het voorkomen van huisuitzetting.

Beschikbaarheid naar huurprijscategorie
Woningcorporaties hebben als belangrijkste taak om betaalbare woningen te verhuren aan
huishoudens met een laag inkomen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de
woningvoorraad naar huurprijscategorie van de gezamenlijke corporaties in de gemeente Roerdalen.
Corporaties spannen zich in om dit aanbod in stand te houden.

7
7

1

Beschikbaarheid woningvoorraad naar huurprijscategorie gezamenlijke corporaties Roerdalen
Voorraad

Hu urprijscategorie

Indicatie Doelgroep

10,1%

< € 424,44

Jongeren 18 tot 23 jaar en laagste inkomens

74,2%

€ 424,44 t/rn € 607,46

1-2 pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

8,7%

€ 607,47 t/m € 651,02

3> pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

5,5%

€ 651,03 t/rn € 720,42

Inkomen huurtoeslaggrens tot DAEB-grens

1,4%

> € 720,42

Inkomen boven DAEB-grens

>80%
>95%

Bron: Regio SVB Midden Limburg (corporaties; peildatum 1-1-2018}

Wettelijke kaders
Door de Rijksoverheid is regelgeving ingesteld die de betaalbaarheid van wonen beïnvloedt, zoals de
actieve aanpassing huurprijs bij wijzrgmg maximale huurprijs, DAEB-toewijzingsnorm,
passendheidsnorm, slaagkans en de huursombenadering (zie bijlage 1 voor toelichting). Corporaties
wijzen woningen toe conform de wettelijke normen. Daarnaast hanteren corporaties elk eigen beleid
en instrumenten om de betaalbaarheid van het wonen en beschikbaarheid van woningen te behouden
en waar nodig te verbeteren.

l
J

De wettelijke kaders voor het huurbeleid worden aan het begin van een jaar door de Rijksoverheid
vastgesteld en gepubliceerd. Corporaties stellen hun huurbeleid voor het betreffende jaar in overleg
met hun huurdersorganisatie(s) op. Gemeenten worden door de corporaties over de inhoud van het
beleid geïnformeerd.

j

Sociaal Huurakkoord
In december 2018 is er een Sociaal Huurakkoord gesloten tussen de Woon bond en Aedes. Dit akkoord
betreft een landelijk kader voor het huurbeleid waarbinnen enige ruimte is om lokaal te variëren. Het
akkoord moet op het moment van schrijven nog worden omgezet in wet- en regelgeving.
De belangrijkste onderdelen zijn:
Huursom: dit is de stijging van alle huren bij elkaar opgeteld. Dit is afgesproken op
inflatieniveau daarbij gaat het om de gemiddelde stijging. De individuele ruimte wordt jaarlijks
opnieuw bepaald (huurbrief). De huursom geldt alleen voor zelfstandige woningen met een
gereguleerd huurcontract.

J
J

J
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Huurharmonisatie: de huurharmonisatie wordt betrokken bij het maken van
prestatieafspraken door het betrekken van het streefhurenbeleid van de corporatie en de
omvang van de kernvoorraad.
Extra ruimte in huursom benadering: onder bepaalde omstandigheden kan de huursom
verhoogd worden met inflatie + 1%. Hiervoor ontstaat alleen ruimte als er sprake is van een
impactvolle beperking van de investeringsruimte. Dit is vooral aan de orde in de
grootstedelijke regio's. In alle gevallen moeten hier extra afspraken over worden gemaakt.
Specifiek maatwerk: Dit geeft ruimte aan de individuele huurder om de huurprijs beter af te
stemmen op zijn persoonlijke situatie. Dit kan door huurbevriezing, de huurder dient een
verzoek in bij de corporatie als de huurprijs uitstijgt boven de voor hen geldende
inkomenscategorie en huurverlaging als huurders een huur betalen boven de
liberalisatiegrens met in inkomen waarop huurtoeslag wordt ontvangen.

7

De huurdersorganisaties zijn van mening dat corporaties het sociaal huurakkoord integraal moeten
toepassen. Corporaties hebben aangegeven dat zij het sociaal huurakkoord pas toepassen op het
moment dat de wetgeving is aangepast om huren tijdelijk te verlagen.
De huurdersorganisaties zijn van mening dat wachten op Wetgeving niet in het belang is van de
huurders en ook niet aansluit bij het belang dat partijen toekennen aan het beperken en voorkomen
van betaal risico' bij huurders. De huurdersorganisaties maken bezwaar tegen de besluiten die de
bedoelde onderdelen van het sociaal huurakkoord buitenspel zetten. De huurdersorganisaties
spannen zich in deze besluiten ongedaan te maken en ondertekenen deze prestatieafspraken met
verwijzing naar dit punt onder bezwaar.

-I

.. j

-j
1

Preventie en vroegsignalering van (huur)schulden en armoede
Het ultieme doel van partijen is het voorkomen van schulden bij huishoudens die die door de
corporaties gehuisvest worden. Corporaties voeren een actief incassobeleid. Partijen werken samen
bij de preventie en het ondersteunen van huurders met betalingsproblemen. Zij bieden de huurders
oplossingen die bijdragen aan het voorkomen én oplossen van betalingsachterstanden. En dat gaat
verder dan alleen huurachterstanden.
Partijen 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 de samenwerkende partijen geborgd. Een sluitende aanpak van partijen in het
netwerk rondom de bewoner is in beide gevallen noodzakelijk.
Betaalbaarheid en duurzaamheid
Corporaties leggen nadrukkelijk een relatie tussen betaalbaarheid en duurzaamheid. De energielasten
vormen immers een aanmerkelijk (en toenemend) deel van de totale woonlasten. Corporaties sturen
daarom naast het betaalbaar houden van woningen naar netto huurprijsklasse, ook op het verlagen
van de totale woonlasten middels verduurzaming van het woningaanbod.

J
1

J
J
J

Eigenaar/initiatiefnemer

Meerjarenafspraken 2020-2023
3.1

Jaarlijks

wordt

in

deze

prestatieafspraken

ter

informatie

het

Corporaties

huurprijsbeleid van de corporaties opgenomen zoals dat geldt voor het
betreffende jaar.
3.2

De corporaties en de gemeente werken samen met partners aan een

Gemeente

integrale aanpak die inzet op preventie van armoede en schulden en
schuldhulpverlening. Dit onder andere door middel van de inzet van de
voorzieningenwijzer en

budgetcoach es.
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(huur)schulden worden voorkomen en wordt de druk op de lokale
schuldhulpverlening verminderd.
3.3

Wonen Limburg Accent is opgericht om betaalbare woningen beschikbaar

Wonen Limburg Accent

7
7

te hebben voor (lage) midden inkomens. Per (nieuw) project worden door
partijen

de

mogelijkheden

besproken

voor

het

toevoegen

van

1

huurwoningen voor middeninkomens.
3.4

Alle inzet is gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. In het geval er

Gemeente en

toch sprake is van een huisuitzetting, vindt er vooraf altijd contact plaats

corporaties

tussen

de

gemeente

en

corporaties.

Jaarlijks

wordt

het

l

aantal

huisuitzettingen en de achterliggende redenen hiervoor door partijen
gemonitord.

l

~~

l
1

J
J

J
J
J
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4. Duurzaamheid
AMBITIE

In Roerdalen is het Actieplan Energie 2019-2022 vastgesteld. Roerdalen zet zich sterk in om de
verduurzaming samen met de inwoners en partners vorm te geven. Bij woningen is de inzet vooral
gericht op stimuleren en infameren over technische en financieringsmogelijkheden. Het beperken
van het energieverbruik door isolatie krijgt in lijn met de Trias Energetica veel aandacht. Inwoners
moeten ook vooral eigen keuzes kunnen maken. Naast Wonen Limburg is ook de Coöperatie
Duurzaam Roerdalen een belangrijke partner bij het verduurzamen van de woningvoorraad.

Partijen hechten belang aan het verduurzamen van de woningvoorraad, energiebesparing en reductie
van de CO2-uitstoot met als doel dat huurders kunnen wonen in duurzame woningen van goede
kwaliteit en zonder hoge woonlasten.
Partijen willen bereiken dat alle huurwoningen in 2050 CO2-neutraal zijn gemaakt. In 2018 hebben de
corporaties hiertoe de CO2- routekaart ingevuld om de route voor de verduurzamingsopgave in kaart

l

te brengen. Een tussenstap daarin is de ambitie dat in 2021 de corporatiewoningen een gemiddeld Bia bel hebben. Corporaties zijn bezig om dat te realiseren middels renovatie, sloop, nieuwbouw en
woningverbetering {bij planmatig onderhoud, mutatie of op verzoek van de huurder).
De drijfveer achter deze duurzaamheidsmaatregelen is aan de ene kant de beheersing van de
woonlasten en aan de andere kant de reductie van de belasting op het milieu. Partijen erkennen dat
de energiebesparing in de woningvoorraad noodzakelijk is en een gezamenlijke inspanning vergt.
Corporaties geven elk op hun eigen wijze invulling aan hun duurzaamheidsambities, bijvoorbeeld door
concrete vastgoedprojecten zoals genoemd in hoofdstuk 2, het kiezen voor duurzame materialen bij

·!

nieuwbouw en renovatie, het kosteloos inzetten van energiecoaches en vrijkomende geschikte
grondgebonden huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Daarnaast zetten partijen in op
bewustwording en gedragsverandering bij de huurders.
De gemeente Roerdalen heeft dit thema expliciet opgenomen in haar coalitieakkoord. Voor
huurdersorganisaties is het belangrijk dat het doorbelasten van duurzaamheidsinvesteringen in balans
is met de besparing op energielasten.

J
J

4.1

Corporaties

maken

de

(ontwikkeling

in)

energetische

prestaties

Corporaties

(uitgedrukt in labels) van hun woningbezit jaarlijks inzichtelijk middels het
Regio SVB Midden Limburg.
4.2

-1

Eigenaar/initiatiefnemer

Meerjarenafspraken 2020-2023

Gemeente en Wonen Limburg trekken - in samenwerking met Duurzaam

Gemeente

Roerdalen - waar van toepassing samen op bij de acties uit het Actieplan
Duurzaamheid van de gemeente.

J
J
J
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5. Wonen, zorg en bijzondere doelgroepen
AMBITIE

De vraag naar wonen met zorg neemt toe. Dat komt onder andere door de extramuralisering, de
vergrijzing en het beleid en de behoefte om langer thuis te wonen. Wonen en zorg komen dus
steeds meer samen in de woningen en in de woonomgeving. Hierdoor huisvesten corporaties ook
steeds meer kwetsbare burgers. De gemeente wil voorkomen dat deze zorgbehoevenden, met
name ouderen boven de 75 jaar, tussen wal en schip vallen en kunnen blijven rekenen op passende
ondersteuning en huisvesting.

7
7
7
l

Daarnaast zijn er bewoners die net iets meer ondersteuning nodig hebben of bijzondere behoeften
hebben. Die groepen willen partijen ook een thuis bieden; denk bijvoorbeeld aan de
vergunninghouders en woonwagenbewoners.

5.1 Langer zelfstandig thuis wonen

De gezamenlijke corporaties huisvesten tienduizenden mensen in 24.000 woningen in MiddenLimburg. Door de vergrijzing zijn dat steeds vaker ouderen die een fysieke beperking krijgen en

l

daardoor minder mobiel zijn. De gemeente faciliteert vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) woningaanpassingen die ertoe bijdragen dat mensen met een functiebeperking langer
zelfstandig kunnen wonen. Het opstellen van het Wmo-beleid is een verantwoordelijkheid van de
gemeente. Gemeente en corporaties erkennen dat een goede samenwerking bij de uitvoering van het
gemeentelijk Wmo-beleid in het belang is van huurders in het sociale huursegment.
Om het 'langer thuis wonen' te faciliteren, erkennen partijen het belang van de beschikbaarheid van
voldoende passende woningen voor deze huishoudens (vaak senioren) met een zorgbehoefte. De
corporaties spannen zich in om mede invulling te geven aan de vraag naar deze woningen. Dit doen zij
door een deel van het bestaande woningaanbod geschikt te maken voor wonen met een zorgbehoefte
en door in samenwerking met zorgpartners specifieke zorgwoningen te realiseren.
Daarnaast hebben corporaties steeds vaker met bewoners te maken die tijdelijk even in de knoop
raken. Vaak bewoners die niet één probleem hebben, maar te maken hebben met meerdere zorg- en
begeleidingsvragen tegelijkertijd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een combinatie van schulden,
psychische problemen en eenzaamheid. 'Personen met verward gedrag' worden ze tegenwoordig
vaker genoemd. En omdat deze mensen blijven wonen in de eigen woonomgeving en zorg/begeleiding

J

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 partijen voorkomen. Zeker

1

ook omdat zij merken dat meerdere van de wijken met een concentratie van sociale woningen aan de

J

grenzen van hun draagkracht zitten.

5.1.1

Meerjarenafspraken 2020-2023

Eigenaar/initiatiefnemer

Gemeente Roerdalen is initiatiefnemer van het project 'Langdurig thuis

Gemeente

wonen'. Wonen Limburg is partner in het project 'het Huis van Morgen'.

Limburg

en

Wonen

Gemeente en corporaties delen informatie over deze projecten met
elkaar

en

de

huurdersorganisaties.

Partners

informeren

en

enthousiasmeren individuele huurders voor deze projecten.
5.1.2

Gemeente en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden van een

Gemeente

gezamenlijk afgestemde aanpak bij interventies rond personen met
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'verward gedrag'. In samenspraak met de zorgpartners komen zij
vervolgens tot afspraken over inzet en verantwoordelijkheden van de

7

betrokken partners (interventiekaart). Gemeente en corporaties zetten in
samenwerking met de maatschappelijke partners het professionele
netwerk in om personen met 'verward gedrag' en hun omgeving met een
integrale aanpak te ondersteunen.
5.1.3

Corporaties onderzoeken in de periode 2020 tot en met 2023 de

Corporaties

mogelijkheid hun woningbezit te beoordelen volgens de methodiek van
het Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT). Door deze methodiek ontstaat
een beter beeld van de passendheid van de bestaande woningvoorraad
voor seniorenhuishoudens en huishoudens met een zorgvraag of
mobiliteitsbeperking.
5.1.4

Wonen Limburg en gemeente verkennen hoe ze de inzet van Wmo-

Gemeente

middelen door de gemeente en middelen die corporatie inzet om

Limburg

en

Wonen

woningen levensloopbestendiger te maken beter kunnen afstemmen.
5.2 Een thuis voor mensen die nu nog intramuraal wonen

Corporaties willen een thuis bieden aan nieuwe huurders die uitstromen vanuit onder andere
beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning. Denk daarbij aan
intramuraal verblijvende doelgroepen en diverse doelgroepen met een begeleidingsvraag, waaronder
Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP'ers), kandidaten vanuit het tweede kans beleid, ex-gedetineerden, expsychiatrische patiënten, ex-verslaafden en dak- en thuislozen, (jong) gehandicapten, jongeren met
een begeleidingsvraag of verstandelijk gehandicapten.
Gemeenten, corporaties en andere partners zorgen voor een zelfstandige woning, de noodzakelijke
begeleiding én - heel belangrijk - voor een zachte landing in de juiste buurt. Passend bij de draagkracht
van de wijk, zodat het prettig wonen is voor de persoon zelf en dat het ook past in de woonomgeving.
Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties maken duidelijke afspraken over ieders rol in het

I

faciliteren van deze uitstroom. De gemeente heeft hier de regierol in.
Daarnaast zien partijen dat sommige mensen niet in staat zijn om in de 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. Partijen willen voor deze groepen kwetsbare mensen
voor wie opvang en/of regulier wonen niet (meer) mogelijk of moeilijk is, toch een perspectief bieden.

.J

J
J
J

5.2.1

Meerjarenafspraken 2020-2023

Eigenaar/initiatiefnemer

De gemeente en corporaties participeren in het matchingspunt passende

Gemeente en

huisvesting en ondersteuning Midden-Limburg.

corporaties

5.3 Huisvesting en begeleiding vergunninghouders

De gemeente is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de taakstelling voor de huisvesting van
vergunninghouders en het organiseren van de begeleiding voorafgaand, bij en na het betrekken van
de woningen. Daarvoor coördineert de gemeente de samenwerking tussen COA, Vluchtelingenwerk,
de corporaties en andere betrokken partijen.
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Het huisvesten van (grote aantallen) vergunninghouders legt druk op het sociale huursegment, de
maatschappelijke acceptatie rond het huisvesten van vergunninghouders, de leefbaarheid en de
beschikbaarheid van woningen voor reguliere doelgroepen. Partijen erkennen het belang van
samenwerking bij het huisvesten, maar ook bij de integratie van vergunninghouders.
Meerjarenafspraak 2020-2023
5.3.1

Eigenaar/initiatiefnemer

De gemeente stelt voldoende capaciteit en middelen beschikbaar voor de
coördinatie

van

het

realiseren

van

de

taakstelling

7
l

Gemeente

huisvesting

vergunninghouders en het organiseren van de begeleiding voorafgaand, bij
en na het betrekken van de woningen. De gemeente informeert corporaties
tijdig over de taakstelling en bespreekt specifieke opgaven rond de
taakstelling (bijv. enkel grote gezinnen) of stagnatie in de realisatie van de
taakstelling, per omgaande met de corporaties.
5.3.2

Corporaties leveren jaarlijks een bijdrage aan het realiseren van de

Wonen Limburg

l

taakstelling door onder andere het beschikbaar stellen van woningen. De
taakstelling wordt naar rato van het woningbezit per corporatie verdeeld.
5.4 Woonwagenbewoners

In de gemeente Roerdalen zijn 5 woonwagenlocaties verspreid over de diverse kernen. Sommige in
bezit van de gemeente en sommige in bezit van de corporaties.
In juli 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het 'beleidskader
gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid' uitgebracht. Met dit kader wil het Rijk Roma, Sinti
en woonwagenbewoners -voor wat betreft hun huisvesting- beschermen tegen discriminatie, hun
(culturele) rechten waarborgen en rechtszekerheid en duidelijkheid bieden. Concreet betekent dit
beleidskader dat:
•

de gemeente het beleid opstelt voor woonwagens en standplaatsen als onderdeel van het
volkshuisvestingsbeleid;

•

het beleid voldoende rekening dient te houden met en ruimte te geven voor het
woonwagenleven van woonwagenbewoners;
de behoefte aan standplaatsen in kaart moet worden gebracht door de gemeente;
corporaties voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners voor zover deze tot de
doelgroep behoren;

•
•
•

de afbouw van standplaatsen niet is toegestaan
omstandigheden) zolang er behoefte is aan standplaatsen;

(behoudens

uitzonderlijke

•

een woningzoekende Roma, Sinti of woonwagenbewoner die dit wenst, binnen redelijke
termijn kans moet maken op een standplaats.

In samenwerking met de provincie zijn de Limburgse gemeenten nu bezig om de behoeften aan
woonwagens en standplaatsen in beeld te brengen. Zodra de opgave helder is, gaan gemeenten en
corporaties het gesprek aan over de invulling hiervan en kunnen corporaties hun rol pakken voor die
mensen die binnen hun doelgroep vallen. Het is daarbij belangrijk om de opgave gebiedsgericht op te
pakken en niet elke individuele aanvraag van (potentiële) woonwagenbewoners apart te behandelen.

J

j

J
J
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6. Leefbaarheid
AMBITIE
Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van

7

bewoners alsmede voor de verhuurbaarheid van woningen. Leefbaarheid gaat over hoe mensen
de samenstelling en de omgang van de bevolking met elkaar in hun buurt waarderen, over hoe
veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de
woningvoorraad, over voorzieningen in de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte.
Gebieden

die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden

gebiedsgerichte aanpak. De gemeente voert de regierol op dit belangrijke thema. In co-creatie met
corporaties,

huurdersorganisaties en onder andere

politie,

zorginstanties en

natuurlijk

dorps/wijkbewoners willen we de komende jaren de leefbaarheid goed houden waar de
leefbaarheid voldoende is, en versterken waar dat nodig is.

Het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten draagt bij aan een prettig woonklimaat.
Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling en de omgang van de bevolking met elkaar in
hun buurt waarderen, over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart,
over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen in de buurt en over de kwaliteit van de
publieke ruimte.
6.1 Inzet van middelen voor leefbaarheid
De corporaties dragen bij aan het verbeteren van en het bevorderen van activiteiten op het gebied van
leefbaarheid en reserveren hiervoor middelen. Investeringen en activiteiten met betrekking tot
leefbaarheid moeten zich op het woningbezit en de directe omgeving daarvan richten en hebben als

.I

doel de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden, een prettig woonklimaat te realiseren alsook
huurders rond de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving te activeren.
Binnen de kaders van de woningwet mogen corporaties maximaal€ 129,17 (prijspeil 2019) per daebwoning per jaar besteden aan leefbaarheid. Middelen worden daar ingezet waar dat nodig is en/of
waar huurders een beroep doen op beschikbare budgetten. Soms is het nodig in een gemeente meer
aan leefbaarheid te besteden dan de toegestane€ 129,17 per daeb-woning. Dat kan, als de gemeente
en huurdersorganisaties daar vooraf afspraken over maken en mee instemmen.

J
6.1.1

J

Meerjarenafspraken 2020-2023

Eigenaar/initiatiefnemer

Als opgaven rond leefbaarheid in enig jaar van dien aard zijn dat de

Corporaties, gemeenten

hiermee gepaard gaande kosten de wettelijke grens van € 129,17

en huurdersorganisaties

overschrijden, stemmen gemeente en huurdersorganisaties op voorhand

J
J
J

in met deze overschrijding. Corporaties nemen jaarlijks in de jaarschijf op
welke uitgaven er voor het betreffende jaar verwacht worden.
6.1.2

Gemeente en corporaties kijken bij de inzet van middelen voor

Gemeente en

leefbaarheid of er een samenhang is met het sociaal beleid van de

corporaties
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7
gemeente. Het 'stapelen van middelen' kan namelijk voor een groter
effect zorgen.
6.1.3

Gemeente en Wonen

Limburg hebben extra aandacht voor de

leefbaarheid op locaties waar woningen in het lagere huursegment

Gemeente

en

Wonen

Limburg

7

geclusterd liggen.
6.2 Veiligheid van de woonomgeving

Een veilige woonomgeving gaat ook over het voorkomen en opheffen van onrechtmatig en hinderlijk
gedrag. Te denken valt aan het veroorzaken van (ernstige) overlast, hennepteelt of drugshandel.
Woningcorporaties nemen verantwoordelijkheid voor de aanpak hiervan binnen het eigen
woningbezit. Zij reageren actief op overlastmeldingen en geconstateerde overlast met betrekking tot
haar woningbezit en spannen zich in om -samen met betrokken partijen- tot beëindiging van de
overlastsituatie te komen. In het uiterste geval voeren zij een procedure tot ontbinding van de
huurovereenkomst. Maar een uithuiszetting is doorgaans geen echte oplossing. Vaak is het niet meer
dan het verplaatsen van een probleem. Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnspartners spannen
zich in om middels inzet van de beschikbare middelen en instrumenten, de juiste ondersteuning aan
de overlastveroorzaker te bieden en daarmee de overlast te doen stoppen en ontruiming te
voorkomen.

6.2.1

Meerjarenafspraken 2020-2023

Eigenaar/initiatiefnemer

Gemeente neemt de regie in ernstige overlastsituaties waarbij vaak

Gemeente

sprake is van een multidisciplinaire problematiek en waarbij al meerdere
partijen

(gemeente,

politie,

woningcorporatie,

zorg

en

welzijnsinstellingen) betrokken zijn. In die situaties is het wenselijk de
overlastproblematiek integraal te benaderen.
6.2.2

Corporaties voeren een zero tolerance beleid bij hennepteelt of

Corporaties

drugshandel vanuit corporatiewoningen. Bij geconstateerde drugshandel
of hennepteelt zetten corporaties actief in op vrijwillige huuropzegging of
ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.
6.2.3

De gemeente Roerdalen neemt deel aan het project Buurtbemiddeling

Gemeente

dat via Proteion in de regio Midden-Limburg wordt aangeboden. In geval
van

overlastsituaties

en

burenconflicten

worden

professionele

buurtbemiddelaars ingezet mits beide partijen open staan voor een
bemiddelingstraject. Corporaties onderschrijven het belang van het
project buurtbemiddeling en dragen financieel aan dit project bij. Deze

J

afspraak loopt tot en met 2022.
6.2.4

Partijen delen data over de actuele stand van zaken met betrekking tot

Gemeente

de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Roerdalen met elkaar. Ze
streven naar een meer gemeenschappelijke aanpak daarin. Ze voeren
minimaal een keer per jaar overleg over de leefbaarheid in Roerdalen.

J
J

J
J
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7. Jaarschijf 2020

7

In de jaarschijf worden voor het volgende jaar concrete activiteiten en werkzaamheden opgenomen
waar de partijen in dat jaar waarop de jaarschijf betrekking heeft (gezamenlijk) aan zullen werken. Dit
op de thema's zoals beschreven in het meerjarig kader. Zowel de corporaties als de gemeente, en
eventueel de huurdersorganisaties, houden vervolgens in de begroting voor het betreffende jaar qua
budget en capaciteit rekening met de activiteiten genoemd in de jaarschijf.

l

7.1 Organisatie en samenwerking
Geen specifieke afspraken voor 2020.
7 .2 Beschikbaarheid

1.

Afspraken 2020

Eigenaar/initiatiefnemer

Corporaties maken het aantal toewijzingen van woningen aan de

Corporaties

doelgroep van Passend Toewijzen inzichtelijk. Door deze analyse te
combineren met actuele ontwikkelingen wordt een visie op de

·l

bereikbaarheid van woningen voor de doelgroep ontwikkeld.
2.

In

Roerdalen

is

de

(huur)appartementen

komende
met

lift

jaren

en

vooral

behoefte

(huur)seniorenwoningen.

aan

Gemeente

De

corporaties leveren de volgende gegevens bij de gemeente aan:
-

het totaal aantal van deze typen woningen in Roerdalen;

-

het aantal van deze typen woningen dat beschikbaar kwam in
de afgelopen 5 jaar (aangegeven per jaar);

-

het aantal van dit type woningen dat niet door senioren of
andere zorgbehoevenden worden bewoond.

-

het percentage dat is in de afgelopen 5 jaar is verhuurd aan
inwoners van de gemeente Roerdalen.

De corporaties, de gemeente en de huurdersbelangenorganisatie
bespreken de uitkomsten van dit onderzoek en maken indien nodig
vervolgafspraken in de prestatieafspraken van 2021.
3.

Gemeente

en

Wonen

Limburg

herontwikkelen

gezamenlijk

het

Wonen Limburg

plangebied 'Bosweg' in Montfort. In 2020 worden de woningen gesloopt,
wordt verder invulling wordt gegeven aan de definitieve plannen.
4.

J
J
J
J
J

Wonen Limburg transformeert het 'oude politiebureau' in Herkenbosch

Wonen Limburg

voor een nieuwe gebruiker.
5.

Gemeente en Wonen Limburg verkennen met elkaar de toekomst van

Wonen Limburg

het complex en het gebied Petrusberg in Sint Odiliënberg. Op basis van
de in 2019 bestuurlijk besproken uitgangspunten worden in 2020 de
plannen verder uitgewerkt.
6.

Wonen Limburg transformeert de leegstaande gezamenlijke ruimtes van

Wonen Limburg

het complex 'Aan de tram' aan de Angsterweg in Vlodrop, 'Andreasheem'
in Melick en 'De Vaert' in Montfort tot appartement, mits de
compensatieregeling van de gemeente wordt afgeschaft of voor deze
complexen niet geldt.
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7.

Er vindt onderzoek plaats naar de overdracht van het bezit van

WoonGoed Z-Duizend

Woongoed 2-Duizend aan Wonen Limburg en/of Wonen Zuid. In het
kader van de voorgenomen fusie van Woongoed 2-Duizend met Domus
geldt dit wellicht ook voor het bezit van Domus in de gemeente.
8.

Op basis van ervaringen uit het verleden verkoopt Wonen Limburg in

Wonen Limburg

Roerdalen circa 10 woningen. Het werkelijk aantal te verkopen woningen

7
7
7
7

is mede afhankelijk van feitelijke mutaties en vraag vanuit de markt.
Wonen Limburg en gemeente bespreken de verkooplijst 2020 met elkaar
en houden daarbij rekening met de resultaten van het regionale
woningmarktonderzoek.
9.

Gemeente, SHMR en Wonen Limburg bespreken de woningtoewijzing op

Gemeente en Wonen

basis van een analyse van de toewijzing van vrijkomende woningen in 3

Limburg

complexen. Wonen Limburg wordt uitgenodigd voor een toelichting over
woningtoewijzing in de gemeenteraad/raadscommissie.

7.3 Betaalbaarheid

10.

Afspraken ZOZO

Eigenaar/initiatiefnemer

De gemeente, corporaties en andere samenwerkende partijen bespreken

Gemeente

in 2020 een integrale aanpak die inzet op preventie van armoede en
schulden en schuldhulpverlening. Dit onder andere door middel van de
inzet van de voorzieningenwijzer en budgetcoaches. Hierbij wordt ook de
mogelijkheid bekeken om samen met de MER-gemeenten en de
corporaties afspraken te maken.
ll.

Corporaties en huurdersorganisaties plegen in het le kwartaal overleg

Corporaties

over hun huurbeleid.
-

Woongoed: afhankelijk van deze afstemming bedraagt de verwachte
jaarlijkse huurverhoging 2,6% (inflatievolgend)

-

Wonen Limburg: afhankelijk van deze afstemming bedraagt de
verwachte jaarlijkse huurverhoging 2,6% (inflatievolgend)

12.

Huurdersorganisaties doen een onderzoek naar de mogelijkheden om

Huurdersorganisaties

]

zittende huurders met een noodzaak tot verhuizen, te laten verhuizen
waarbij woonlastenstijging wordt voorkomen of beperkt. Afronding
onderzoek in le half jaar.

J

7.4 Duurzaamheid

13.

Afspraken ZOZO

Eigenaar/initiatiefnemer

Wonen Limburg verbetert in 2019 en 2020 169 woningen in Roerdalen

Wonen Limburg

naar minimaal energielabel B. De investering die daar gemoeid is wordt
geschat op € 6.600.000. Daarnaast voorziet Wonen Limburg elke
vrijkomende geschikte grondgebonden huurwoning van zonnepanelen.
14.

Wonen

Limburg,

de

huurdersbelangenorganisatie

en

Duurzaam

Wonen Limburg

Roerdalen laten bij wijze van pilot het verwarmingssysteem van complex

J
J

J

de Kasteel hof te Herkenbosch waterzijdig inregelen. Dit met als doel het

J
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terugbrengen van het energieverbruik. De resultaten van deze pilot
worden met alle partijen gedeeld.

7 .5 Wonen, zorg en bijzondere doelgroepen

15.

16.

Afspraken 2020

Eigenaar/initiatiefnemer

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties starten in 2020 met het

Gemeente en

'matchingpunt vraag en aanbod en passende huisvesting en begeleiding'.

corporaties

Gemeente en Wonen Limburg gaan met elkaar in gesprek over het nieuw

Gemeente

te ontwikkelen beleid ten aanzien van standplaatsen en woonwagens in
de gemeente.
17.

De gemeente heeft eind 2016 een overeenkomst gesloten met Wonen

Gemeente en Wonen

Limburg inzake de overdracht van de woonwagenlocaties aan de

Limburg

Heinsbergerweg te Posterholt en de Sportlaan te Montfort. In 2020
wordt de overdracht definitief gemaakt .

. .l
.j

7.6 Leefbaarheid

18.

Afspraak 2020

Eigenaar/initiatiefnemer

Gemeente werkt met Map Gallery en Wonen Limburg met buurtprofielen

Gemeente, Wonen

om inzicht te krijgen in de energetische en/of sociale duurzaamheid van

Limburg,

de wijken/kernen in Roerdalen. In 2020 gaan gemeente en Wonen

huurdersorganisaties

Limburg concreet aan de slag voor de kern Vlodrop met de opgaven die
uit beide systemen voortkomen. Gemeente en Wonen

Limburg

organiseren een rondetafelgesprek met bewoners uit Vlodrop over deze
opgaven en mogelijke oplossingen.
19.

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg zal het in de

Wonen Limburg

wet genoemde basisbedrag van€ 129,17 per daeb-woning overstijgen .

.j

Voor de gemeente Roerdalen schat Wonen Limburg in 2020 uit te komen
op ongeveer€ 314 per daebwoning. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:
1.

Leefbaarheidsprojecten: middelen die op initiatief van en in
samenspraak met bewoners ingezet worden. En middelen die
Wonen Limburg-breed voor leefbaarheidsprojecten worden

J
J
J
J
J

ingezet. Deze kosten worden op basis van het aantal vhe aan de
gemeente toegerekend. Wonen Limburg schat in dat zij in 2020
in de gemeente€ 214.000 investeert in leefbaarheidsprojecten.
2.

Personeelslasten:

voor

onder

andere

de

inzet

van

leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en complexbeheerders.
Deze kosten worden op basis van het aantal vhe aan de
gemeente toegerekend. De geschatte personeelslasten ten
behoeve van leefbaarheid in de gemeente Roerdalen zijn
€ 326.000 in 2020.
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20.

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van WoonGoed 2-Duizend valt

WoonGoed

binnen de wettelijke toegestane kaders. De leefbaarheidsuitgaven van

7
7
7
l

WoonGoed 2-Duizend in gemeente Roerdalen zijn als volgt opgebouwd:
1.

Leefbaarheidsprojecten: Dit zijn middelen die - in samenspraak
met bewoners - worden ingezet in kern St. Odiliënberg. De
schatting is dat WoonGoed 2-Duizend in 2020 €1.000,investeren in leefbaarheidsprojecten.

2.

Personeelslasten:

voor

onder

andere

de

inzet

van

leefbaarheidsmedewerkers en buurtbeheerders. De geschatte
personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in de gemeente
zijn€ 4.056 in 2020.
3.

I

Algemene Leefbaarheidsmiddelen: middelen en projecten die

1

breed ingezet worden of waarvan de uitgaven afhankelijk zijn
van

de

bewonersvragen

of

leefbaarheidsincidenten.

De

l
I

geschatte kosten hiervoor in de gemeenten zijn in 2020 €1.000.

.1

.I

J

J
J
J

J
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BIJLAGE 1: Belangrijkste kaders uit wet en regelgeving
Woningwet en prestatieafspraken
De Woningwet stelt dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties jaarlijks voor 15
december prestatieafspraken overeen dienen te komen voor het opvolgende jaar. De gemeente legt
de volkshuisvestelijke opgaven vast in een (gemeentelijke) woonvisie. Deze vormt de basis voor de
prestatieafspraken. In de prestatieafspraken leggen partijen vast op welke wijze zij een redelijke
bijdrage leveren aan het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente.
Huurdersorganisaties zijn een volwaardige partij bij het maken van prestatieafspraken. Dit betekent
dat zij gelijk geïnformeerd worden, deelnemen aan overleg over de prestatieafspraken en de
prestatieafspraken (kunnen) ondertekenen.
Regelgeving betaalbaarheid en beschikbaarheid
Actieve aanpassing huurprijs bij wijziging maximale huurprijs {WWS).
In het Woning Waardering Stelsel (WWS) bepaalt de WOZ-waarde bepaalt voor circa 25% de wettelijk
toegestane maximale huurprijs. Als gevolg van deze aanpassing kan de actuele netto huur op basis van
een gewijzigde WOZ-waarde, boven de maximaal toegestane huurprijs op basis van het WWS
uitstijgen. Huurders kunnen dan een verzoek indienen tot verlaging van de huur.
DAEB toewijzingsnorm (Dienst van Algemeen Economisch Belang)
Corporaties moeten ten minste 80% van hun vrijgekomen woningen met een huurprijs tot de
liberaliseringsgrens toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot aan de DAEB-inkomensgrens
{€ 38.035,-; peil 01-01-2019). Daarnaast is er (tijdelijk) ruimte om 10% van die woningen toe te wijzen
aan huishoudens met een inkomen tot€ 42.436,- en nog eens 10% aan inkomens daarboven.

-1

.)

Passendheidsnorm (95%}
Woningcorporaties moeten 95% van de nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen dat
recht geeft op huurtoeslag {1-pers. Huishoudens max.€ 22.700 en 2- en.meerpers. huishoudens max.
€ 30.800; peil 01-01-2019), een woning verhuren met een huurprijs onder de aftoppingsgrens {l- en
2- persoons huishoudens€ 607,46 en 3- en meerpers. huishoudens€ 651,03; prijspeil 01-01-2019).
Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep
huurtoeslaggerechtigden gelijk blijft.

j
J

J

Huursombenadering
Voor de huurverhoging bij corporaties geldt een huursom benadering. In de huursom benadering wordt
een wettelijk maximum gesteld aan de totale huurstijging voor het hele woningbezit over het gehele
jaar. In tegenstelling tot 2019 bestaat de huursom in 2020 alleen uit de jaarlijkse huurverhoging per 1
juli voor zittende huurders. De huuraanpassing van woningen die een nieuwe huurder krijgen is niet
meer opgenomen in de huursom. Het kader voor de huuraanpassing wordt jaarlijks vastgesteld door
de Rijksoverheid. Voor het huuraanpassingsbeleid 2020 wordt het kader omstreeks januari 2020
verwacht.
Verhuurdersheffing
Corporaties zijn gehouden jaarlijks een verhuurdersheffing af te dragen. In 2020 verhoogt de
Rijksoverheid deze heffing 0,561% naar 0,562% van de WOZ-waarde.

J
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WSW-borging en achtervang gemeente

Corporaties investeren in de volkshuisvestingsopgaven in uw gemeente. Hiervoor trekken zij leningen
aan die geborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De borgstelling is
drieledig getrapt:
1.
Corporaties staan onderling borg;
2.
Gemeenten staan borg;
3.
Rijksoverheid staat borg.
De onderlinge borgstelling van corporaties is geregeld via het borgingsplafond van het WSW. Dit
borgingsplafond wordt pas verstrekt na een strenge risicobeoordeling. De borgstelling vanuit de
rijksoverheid is zeker gesteld vanuit regelgeving.

7
7
7

Achtervang door gemeenten moet afzonderlijk overeengekomen worden met het WSW en is
voorwaarde om geborgde leningen te kunnen krijgen. Gemeenten kunnen met het WSW een
generieke of naar tijd en/of bedrag gelimiteerde achtervangovereenkomst afsluiten. Voor het
aantrekken van nieuwe financiering is het van wezenlijk belang dat vooraf volstrekt helder is dat
volledige garantiestelling verzekerd is middels een achtervangovereenkomst tussen de gemeente en
WSW.

~I

.j

J
J
J
J
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1
I overzicht doelgroepen corporaties (richtlijn)

7

I inkomensgroep

I inkomen

!Jongeren (huishoudens 18 tot 23 jaar)

hot DAEB-grens

Huurtoeslaggerechtigde inkomens

huurtoeslag inkomensgrens 1

Prijspeil 01-01-2019

i Huurprijscategorie

!segment (overwegend)!

lttmC22700

lt/mkwaliteitskortingsgrens 1<(42444
.

IDAEB

t/m €22.700

~(607,46
1- en 2 persoons
huishoudens: t/m le
aftoppingsgrens
~(651,03
3 en meer persoons
huishoudens (van le+€
0,01) t/m 2e aftoppingsgrens

DAEB

persoons huishoudens

huurtoeslag inkomensgrens 2 en meer t/mC30.825
(niet-AOW)
persoons huishoudens
en t/mC
30.800
(AOW)••

7
Lage Middeninkomens

!persoons huishoudens: van
huurtoelsag inkomensgrens t/m le
DAEBgrens

van €22.701
t/mC38.035

2 en meer persoons huishoudens: van van €30.826
huurtoeslag inkomensgrens t/m le
t/mC38.035
DAEB-grens

Middeninkomens•

le DAEB-grens t/m (ca.) 2e DAEBgrens

Hoge inkomens•

Boven 2e DAEB-grens

DAEB

1 en 2 persoons
C607,46t/m DAEB (evt. deels Niet-DAEB)
(720,42
huishoudens: van le
aftoppingsgrens + C0,01 t/m
liberaliseringsgrens
3 en meer persoons
C651,03t/m DAEB (evt. deels Niet-DAEB)
(720,42
huishoudens 2e
aftoppingsgrens +C0,01 t/m
Ii be ral i se ri ngsgre ns

van €38.036 1 en 2 persoons
t/m C 42.436* huishoudens: van le
aftoppingsgrens +C0,01 t/m
liberaliseringsgrens
3 en meer persoons
huishoudens 2e
aftoppingsgrens +C0,01 t/m
Ii be ral i se ri ngsgre ns

C607,46tot t/m €720,42 DAEB (evt. deels
ca. €900,Niet-DAEB) v.a. C 720,42 NietDAEB

van C 42.436*

>€720,42

Alle Huishoudens

C651,03tot t/m C 720,42 DAEB (evt. deels
ca. €900,- Niet-DAEB) v.a. C 720,42 NietDAEB

Niet-DAEB

• Betreft de 2e DAEB Inkomens-grens.
•• Vanaf 2018 is de AOW-grens i.r.t. de huurtoeslag verhoogd van 65 naar 66jaar
Rekening houdend met de toewijzingscriteria voor respectievelijk Passend en Europees toewijzen hanteren corporaties in hoofdlijnen bovengenoemde inkomenscategoriën
ln relatie tot huurprijscategoriën (zeker voor wat betreft de lage en lage-middeninkomens). Maatwerk blijft mogelijk. Bijvoorbeeld bij herhuisvestingsopgaven, bijzondere
huishoudensomstandigheden (groot huishouden, schuldenpositie), urgentie of aanvullend vermogen. De betaalbaarheid van het wonen voor het betreffende huishouden
blijft uitgangspunt.
Vooral voorde middeninkomens geldt dat deze maar beperkt toegang hebben tot het sociale huursegment (beschikbaarheid woningen tot€ 720,42). Deze doelgroepen zijn
dan aangewezen op het commerciële huuraanbod. Huurprijzen in dit segment (bij gelijkwaardige kwaliteit aan corporatiewoning) beginnen overwegend boven de
liberaliseringsgrens, maar reiken veelal boven de €900,-. Bij een middeninkomen tot €42.436 kan de betaalbaarheid van wonen dan in het gedrang komen. Het huisvesten
van de doelgroep is primair. Daarnaast spannen corporaties zich in om (binnen de mogelijkheden van het woningaanbod) ook middeninkomens te voorzien van passende
huisvesting in de huurprijscategorie tot ca. €900,-.

Toewijzingscriteria voor woningcorporaties:
DAEB-Toewijzen (Europees) (Per 01-01-2019)
Tenminste BCP/4 van alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot€ 38.035
Maximaal lCfAi van alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tussen€ 38.035 tot €42.436
Maximaal 10% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen boven €42.436
DAEB-Toewijzen (Europees) (Per 01-01-2020) (onder voorbehoud definitieve wetgeving)
Tenminste 92,5% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot€ 35.COO (eenpersoons) en€ 42.0CO (meerpersoons)
Indien vastgelegd in prestatieafspraken: Tenminste 85% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens tot€ 35.COO resp. €42.0CO.
Passend toewijzen
Bij tenminste 95% van alle woningtoewijzingen aan een huishouden met een huurtoeslaggerechtigd inkomen, wordt een woning toegewezen met een huurprijs onder de
voor het huishouden betreffende attoooineserens .

.j
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