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Inleiding
In dit document, Prestatieafspraken Gemeente Roermond 2020, zijn de afspraken vastgelegd die de
Gemeente Roermond, corporaties en huurdersorganisaties met elkaar hebben gemaakt. De

afspraken gelden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Thema s en opzet an de prestatieafspraken

Deze prestatieafspraken bevatten tussen partijen gemaakte afspraken over de volgende thema s:
1. Organisatie en samenwerking

2. Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector)
3. Betaalbaarheid
4. Duurzaamheid
5. Wonen en zorg

6. Leefbaarheid
Belangrijke onderlegger van deze prestatieafspraken is de Regionale Structuurvisie Wonen MiddenLimburg 2018-2021. 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. Daarnaast vormt het bod (de voorgenomen activiteiten) dat
iedere corporatie vóór 1 juli bij Gemeente Roermond heeft ingediend als onderlegger. De
huurdersorganisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van de biedingen.
Regionale samenhang
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.
Ontwikkeling lokale woon isie
De gemeente wil, mede als uitwerking van de Structuurvisie wonen Midden Limburg 2018-2021 in
2020 een lokale woonvisie opstellen, waarbij corporaties en huurdersorganisaties nauw worden
betrokken.
Kaderafspraken voor vier jaar
De corporatie en huurderorganisaties streven naar kaderafspraken, geldend voor 4 jaar. Met deze

meerjaren-kaderafspraken, spreken partijen hun gezamenlijke ambitie uit. Bij deze kaderafspraken
hoort jaarlijks een jaarschijf met daarin de concrete werkzaamheden en activiteiten. De jaarschijven
maken onderdeel uit van deze prestatieafspraken.

Gemeente Roermond stelt in 2020-2021 haar lokale woonvisie op. Na vaststelling van deze lokale
woonvisie is gemeente Roermond ook in de gelegenheid om meerjaren-afspraken te maken. Voor

2020 wordt er dus alleen een jaarschijf opgesteld, echter wordt er in deze prestatieafspraken wel
een doorkijk gegeven naar een mogelijke gezamenlijke ambitie voor de komende jaren.
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De positie van en ontwikkelingen bij de drie partijen
Gemeente Roermond
Naast de in de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018-2021 opgenomen afspraken over de

planvoorraad (aantallen en kwaliteit) liggen er op basis van het woningmarktonderzoek uit 2018, de
Structuurvisie wonen en de gemeentelijke duurzaamheidsvisie opgaven met betrekking tot de
behoefte aan sociale huurwoningen duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid en
wijkontwikkeling, kwetsbare burgers en andere specifieke doelgroepen. Het voornemen bestaat in
2020 in een lokale woonvisie uitwerking te geven aan deze onderwerpen. Een belangrijk onderwerp

is hierbij het meerjarig vastleggen van de wijze waarop de aanvullende behoefte aan sociale
huurwoningen wordt gerealiseerd.
Corporaties
Het beroep op corporaties groeit. Corporaties willen investeren en bieden daarmee stabiliteit. Zij
staan voor betaalbaar wonen in wijken en buurten, middenin een maatschappij die snel verandert en
waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. We constateren dat de toekomst zich niet meer
laat vangen in een vaste stip op de horizon. Om daar goed mee om te gaan, blijft een open en

initiatiefrijke houding nodig. We schetsen in dat licht vanuit welke waarden we het onkenbare
tegemoet treden: wendbaar, dienstbaar, verantwoordelijk en als goed rentmeester. Voor onze
bewoners nu en morgen.

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 C02 neutrale voorraad in onze duurzaamheidsopgave.

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
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uitvoering an 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.
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.
De ondertekening
De volgende partijen onderschrijven deze prestatieafspraken, lopende vanaf 01-01-2020 tot en met
31-12-2020:
De gemeente, verder te noemen de gemeente
Gemeente Roermond, verder te noemen de gemeente
Vertegenwoordigd door mevrouw A. Waajen, wethouder,
Woningcorporaties, erder te noemen "de corporaties"
Woningstichting Wonen Zuid, verder te noemen "Wonen Zuid"
Vertegenwoordigd door de heer ir. A. van Malde, bestuurder
Stichting Wonen Limburg, verder te noemen "Wonen Limburg" en
Wonen Limburg Accent B.V., verder te noemen "Wonen Limburg Accent"
Vertegenwoordigd door de heer W. Hazeu, bestuurder
Woningstichting WoonGoed 2-Duizend, verder te noemen "Woongoed"
Vertegenwoordigd door de heer A.A. Oosterlee, bestuurder
Woningstichting Domus, verder te noemen "Domus"
Vertegenwoordigd door De heer A.L.F.M. Grijns, interim bestuurder
De huurdersorganisaties, verder te noemen "de huurdersorganisaties"
Huurdersvereniging Op het Zuiden, verder te noemen "Op het Zuiden",

Vertegenwoordigd door G. Pouwels voorzitter OhZ Midden-Limburg
Huurdersbelangenvereniging BRES, verder te noemen "Bres",
Vertegenwoordigd door de mevrouw C. Saam-Theelen
Stichting Huurdersbelangen Maas & Roer, verder te noemen "SHMR",
Vertegenwoordigd door de heer W. van Kruchten
Huurdersvereniging Roer je Mond, verder te noemen "Roer je Mond",

Vertegenwoordigd door de heer J. Verhees
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1 Organisatie en samenwerking

AMBITIE/DOEL
De gemeente Roermond, corporaties en de huurdersorganisaties willen met elkaar samenwerken
in een partnerschap. De drie partijen zijn oor huurders in gemeente Roermond de belangrijkste

partijen en hebben als gezamenlijk stre en dat het goed wonen is in de gemeente Roermond
voor huishoudens met een beperkt inkomen. Iedere 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 Roermond.
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.
Het samenwerken in een partnerschap betekent concreet dat de gemeente Roermond,
corporaties en de huurdersorganisaties:
• Transparant en open zijn naar elkaar toe, ook voor ieders mogelijkheden qua menskracht

en financiële middelen;
• Het gemeenschappelijke doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen
organisatie toewerken naar het bereiken van dit gemeenschappelijke doel;
• Eikaars positie en inbreng in het partnerschap respecteren;

• In een vroegtijdig stadium informatie met elkaar delen die betrekking heeft op de
onderwerpen in deze prestatieafspraken;
• Onderzoek dat betrekking heeft op de onderwerpen in deze prestatieafspraken zoveel

mogelijk gezamenlijk uitvoeren;
• Elkaar aanspreken op het moment dat er knelpunten in de uitvoering van deze

prestatieafspraken of in de samenwerking optreden;
• Elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken.

1.1 O erlegstructuur

1.1.1 Vóór 1 juli brengen de corporaties hun bieding (voorgenomen activiteiten) voor het
opvolgende jaar uit.

1.1.2 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.
De ambtelijke regiegroep voert hiertoe ten minste twee keer per jaar overleg. De gemeente

initieert het periodieke overleg.
1.1.3 Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen
de gemeente Roermond (wethouder wonen en sociaal domein), corporaties en de

huurdersorganisaties over de (uitvoering van) deze prestatieafspraken. In het bestuurlijk
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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 delen. Bij aanleiding voeren betreffende partijen additioneel
bestuurlijk overleg.
1.1.4 De overlegdata voor de bestuurlijke en de ambtelijke overleggen worden aan het begin van
het jaar voor het gehele jaar gepland.
1.1.5 De corporaties en de gemeente Roermond informeren elkaar reeds in de begrotingsfase van
de nieuwbouw-, renovatie- en herstructureringsprojecten (verantwoordelijkheid corporaties)

en projecten in de openbare ruimte (verantwoordelijkheid gemeente) om efficiënt te kunnen
werken en de overlast voor bewoners zo mogelijk te kunnen beperken. De
huurdersorganisaties worden hierover geïnformeerd. Dit onderwerp wordt besproken in het

eerste bestuurlijk overleg van het kalenderjaar. De afgestemde werkzaamheden en projecten
worden jaarlijks opgenomen in de prestatieafspraken van het volgende jaar (zie paragraaf
1.3).

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 informeren 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.
1.2.4 Partijen zorgen in geval van onderzoek in een bepaalde jaar dat van dit onderzoek een
verslag wordt opgesteld, waarin antwoord gegeven wordt op de onderzoeksvraag, conclusies
worden getrokken en waarin wanneer aan de orde vervolgstappen opgenomen zijn.

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 Na afloop van een jaarschijf, stelt de ambtelijke regiegroep een evaluatie op. Deze evaluatie
wordt 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 2020. In 2020
bepalen partijen gezamenlijk of het streven van de corporaties en huurdersorganisaties om
toe te werken naar meerjaren kaderafspraken mogelijk is.
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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.
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.
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 Domus 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 Roermond, de corporaties en
de huurdersorganisaties. Op het moment dat ook bestuurlijk geen overeenstemming kan
worden gevonden, zal een traject van mediation worden gestart.
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2 Beschikbaarheid
AMBITIE/DOEL
De gemeente Roermond, de corporaties en de huurderorganisaties inden het van belang dat in

de kernen en wijken voldoende aanbod aan huurwoningen voor de doelgroep van beleid is, dit
aanbod passend is bij de vraag vanuit de markt en qua huurprijs passend zijn bij de doelgroep.
Partijen constateren dat er een uitbreidingsbehoefte is en leggen in de nog op te stellen lokale
woonvisie vast welke wijze de aanvullende behoefte aan sociale huurwoningen in gemeente
Roermond de komende jaren wordt gerealiseerd. Corporaties willen met een gevarieerd

woningaanbod dat past bij de vraag een toekomstbestendige woningportefeuille ontwikkelen.

2.2 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.

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 de inzet van deze vrije toewijzingsruimte aangepast gaat worden.
In onderstaande tabel is het totale woningbezit in gemeente Roermond opgenomen, verdeeld naar

soort en eigenaar. In de factsheet (bijlage 2) is een overzicht opgenomen van het corporatiebezit
verdeeld naar type woning.

Woningaanbod gemeente Roermond per corporatie

Bron: Pro inciale Woonmonitor en opgave corporaties (peildatum 1-1-2019)
Totaal woningen gemeente Roermond

27.378

100%

Totaal koopwoningen gemeente Roermond

14.970

54,7%

Woningstichting Wonen Zuid

5669

20,7%

Stichting Wonen Limburg

910

3,3%

Wonen Limburg Accent B.V.

137

0,5%

Woningstichting WoonGoed 2-Duizend

89

3,3%

Woningstichting Domus

812

3,0%

3986

14,5%

Particuliere verhuurders en overige

2.1.1 De gemeente Roermond, de corporaties en de huurdersorganisaties zoeken gezamenlijk naar

de mogelijkheden om doorstroming te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is dat doorstroming
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niet wordt bevorderd door het hanteren an inkomensafhankelijke huurverhogingen, maar
door het bieden van maatwerk aan huurders.
2.1.2 Jaarlijks bespreken de gemeente Roermond, 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.

2.1.3 Partijen treden in overleg over de invulling van de vrije toewijzingsruimte wanneer blijkt dat
de regelgeving over de invulling van deze vrije ruimte wordt aangepast.
2.3 Transformatie van de woning oorraad: toevoegingen en onttrekkingen
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 haar 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.
In de regionale Structuurvisie wonen 2018-2021 is aangegeven dat in de gemeente Roermond in de

periode 2018-2030 behoefte bestaat aan (netto) uitbreiding van de sociale woningvoorraad (huur en
koop) met maximaal 280 woningen, waarbij de behoefte zich met name in het stedelijk gebied
Roermond manifesteert.

Voor het stedelijk gebied van Roermond geldt dat behoefte bestaat aan (netto) uitbreiding van de
sociale woningvoorraad (huur en koop) met maximaal ca. 350 woningen in de periode 2018-2030.

Het voornemen bestaat in een lokale woonvisie meerjarig vast te leggen hoe deze opgave wordt
vertaald in aantallen, concrete projecten voor huur en koopwoningen en de typologie van deze
woningen.
Deze nieuwe lokale woonvisie vormt de basis voor de toekomstige prestatieafspraken. Voor 2020 is

dit nog niet beschikbaar. Op basis van de in jaarschijf 2020 opgenomen voorgenomen activiteiten
van de corporaties m.b.t. sloop, nieuwbouw en verkoop van woningen (zie hoofdstuk 7) komt naar
voren dat de voorraad sociale huurwoningen toeneemt met ca. 160, wat past in de in de
Structuurvisie wonen 2018-2021 opgenomen opgave.

Verdere uitwerking en aanvulling gaat zoals aangegeven plaatsvinden in het kader van de lokale
woonvisie. Aanvullende projecten kunnen worden gevonden in onder andere de locatie centrum

Donderberg (braakliggend terrein), Roerdelta fase II en de voormalige schoollocatie Schepen
Hertefeltstraat. In het invullen van de opgave speelt ook de particuliere sector een rol. Ook daar
worden woningen in de sociale sector gebouwd.

Het kader voor vastgoedtransities is vastgelegd in de Regionale Structuurvisie. 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.
Partijen erkennen knelpunten in de realisatie van nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten m.b.t.
betaalbaarheid totale bouwkosten en snelheid vergunningprocedures. Juist omdat er druk is op de
sociale huurmarkt en gemeente een groei wenst van sociale woningvoorraad, is van belang dat
nieuwbouw en renovatieprojecten tot uitvoering komen. Binnen de volkshuisvestingskaders en

Prestatieafspraken 2020 gemeente Roermond

10

bestaande wet- en regelgeving kan de gemeente maatwerk le eren mede met oog op de
geconstateerde knelpunten.
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.

2.2.1 Jaarlijks bespreken de gemeente Roermond, 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 regionaal SVB.
2.2.2 Jaarlijks rapporteren de corporaties over het totaal aantal onttrekkingen en toevoegingen
naar kern, locatie en huurprijsklasse.
2.2.3 Als bij sloop met vervangende nieuwbouw meer woningen worden gesloopt dan nieuw
teruggebouwd, maken corporaties en de gemeente afspraken over de inzet van het surplus
aan onttrekkingen voor andere ontwikkellocaties.
2.4 Woonruimteverdeling

2.3.1 Gedurende de looptijd van deze prestatieafspraken worden woningen in de gemeente
Roermond verhuurd via het woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg .

2.3.2 Jaarlijks vóór 1 april verstrekken de corporaties aan de gemeente en de huurdersorganisaties
de Monitor Woonruimteverdeling. De rapportage wordt ambtelijk en bestuurlijk besproken.
2.3.3 Partijen brengen elkaar op de hoogte als er zich wijzigingen voordoen in het
woonruimteverdeelbeleid.
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3 Betaalbaarheid
AMBITIE/DOEL
De gemeente Roermond, 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 an een sociale huurwoning. De gemeente Roermond, de corporaties en de

huurdersorganisaties willen de invloed die zij hebben om woonlasten beheersbaar te houden zo
doelmatig mogelijk benutten. 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.
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.

Wettelijke kaders
Door de Rijksoverheid is regelgeving ingesteld die de betaalbaarheid van wonen beïnvloedt, zoals de
actieve aanpassing huurprijs bij wijziging 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.

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.
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 moet op het moment van schrijven nog worden omgezet in wet- en
regelgeving.

De belangrijkste onderdelen zijn:
Huursom1: 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 oor zelfstandige woningen meteen gereguleerd huurcontract.
Huurharmonisatie: de huurharmonisatie wordt betrokken bij het maken van prestatieafspraken door
het betrekken van het streefhurenbeleid van de corporatie en de omvang an 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 an 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.

i

De volgende huuraanpassingen blij en in het bepalen van de huursom buiten beschouwing:
De huuraanpassingen bij mutatie (harmonisatie ineens);
De huuraanpassingen bij woningverbetering en/of verduurzaming;
De huuraanpassingen bij specifiek maatwerk;
De huuraanpassingen van onzelfstandige eenheden;
De huuraanpassingen van geliberaliseerde contracten;
De huurprijzen van eerste verhuringen van nieuwbouwwoningen.
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Specifiek maatwerk: Dit geeft ruimte aan de individuele huurder om de huurprijs beter af te stemmen
op zijn persoonlijke situatie. Dit kan door huurbe riezing, de huurder dient een erzoek in bij de
corporatie als de huurprijs uitstijgt boven de voor hen geldende inkomenscategorie en huun/erlaging
als huurders een huur betalen boven de liberalisatiegrens met in inkomen waarop huurtoeslag wordt
ontvangen.

De huurdersorganisaties zijn van mening dat corporaties het sociaal huurakkoord integraal moeten
toepassen. Corporaties hebben aangege en 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.

Preventie en vroegsignolering van (huur)schulden
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. Gemeente Roermond heeft via de BSGW afspraken rond het
automatisch kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.
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.
Gemeente, de corporaties en het Loket Schuldhulp hebben afspraken gemaakt over de
samenwerking bij schuldhulpverlening en deze afspraken vastgelegd in het convenant Voorkoming
Huisuitzetting. Partijen geven uitvoering aan het convenant Voorkomen Huisuitzetting en evalueren

de samenwerking één keer per jaar.
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.

Beschikbaarheid woningvoorraad naar huurprijscategorie gezamenlijke corporaties Roermond
Huurprijscategorie

Indicatie Doelgroep

10,5%

< € 424,44

Jongeren 18 tot 23 jaar en laagste inkomens

68,9%

C 424,44 t/m € 607,46

1-2 pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

9,3%

€ 607,47 t/m € 651,02

3> pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

7,8%

€ 651,03 t/m € 720,42

Inkomen huurtoeslaggrens tot DAEB-grens

3,5%

> € 720,42

Inkomen boven DAEB-grens

oorraad

>80%

>95%

Bron: Regio SVB Midden Limburg (Corporaties)(peildatum 1-1-2018)
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3.1.1 Jaarlijks wordt in deze prestatieafspraken ter informatie het huurprijsbeleid van de
corporaties opgenomen zoals dat geldt voor het betreffende jaar.
3.1.2 Corporaties houden per huurprijsklasse voldoende woningen beschikbaar waaronder
woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens voor jongeren van 18 t/m 23 jaar.
3.1.3 De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties spannen zich in om te voorkomen dat
huishouders in de knel komen vanwege te hoge woonlasten. Op het moment dat een van de

partijen een signaal krijgt dat erop wijst dat een huishouden in de knel komt vanwege te
hoge woonlasten, wordt dit met de gemeente en/of corporaties gedeeld.
3.1.4 Alle inzet is gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. In het geval er toch sprake is van
een huisuitzetting, vindt er vooraf altijd contact plaats tussen de gemeente en corporaties.

Jaarlijks wordt het aantal huisuitzettingen en de achterliggende redenen hiervoor door
partijen gemonitord.
3.1.5 Partijen zetten gezamenlijk in op de bewustwording van inwoners van gemeente Roermond,
op het gebied van energiebesparing, door de inzet van energiecoaches. Bewustwording kan
een bijdrage leveren aan een reductie van energielasten.
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4 Duurzaamheid
AMBITIE/DOEL
Partijen willen bereiken dat alle huurwoningen in 2050 C02-neutraal zijn. De gemeente,
corporaties en huurdersorganisaties willen als het gaat om het thema wonen een zo duurzaam

mogelijke woningvoorraad. In gemeente Roermond worden anaf 2020 alleen nog bouwplannen
ontwikkeld die energieneutraal zijn en bij voorkeur Nul op de Meter, materiaalgebruik en groen
in relatie tot elkaar. Partijen werken binnen hun mogelijkheden samen aan een transitieplan om
op termijn tot een gasloze woningvoorraad te komen. In 2040 is de Roermondse woningvoorraad
verduurzaamd, wat onder meer inhoudt dat de woningvoorraad minimaal energielabel C (of) B
heef
Gemeente Roermond stelt in samenwerking met de andere gemeenten in Noord- en Midden-

Limburg op dit moment de Regionale Energie Strategieën (RES) op en moet eind 2021 haar
warmteplan gereed hebben. Corporaties en de huurdersorganisaties worden door Gemeente

Roermond betrokken bij het opstellen van de RES en het warmteplan. Tevens onderzoekt de
gemeente samen met partners (waaronder Wonen Zuid) de mogelijkheid van een Slim Energie Net
(warmtenet) in Roermond.
Om in 2050 C02-neutraal te zijn, hebben de corporaties in 2018 de C02- routekaart ingevuld om de
route voor de verduurzamingsopgave in kaart te brengen. Een tussenstap daarin is de ambitie dat in

2021 de corporatiewoningen een gemiddeld B-label hebben. Corporaties spannen zich in om dat doel
te realiseren middels renovatie, sloop en nieuwbouw en woningverbetering.

Corporaties geven elk op hun eigen wijze invulling aan hun duurzaamheidsambities, bijvoorbeeld
door concrete vastgoedprojecten, het plaatsen van zonnepanelen en het kiezen voor duurzame

materialen bij nieuwbouw en renovatie, volledige eliminatie van F en G labels binnen 5 jaar (Wonen
Zuid en WoonGoed 2-Duizend (ook de E labels)), het kosteloos inzetten van energiecoaches (Wonen
Limburg en Wonen Zuid) en vrijkomende geschikte grondgebonden huurwoningen voorzien van
zonnepanelen (Wonen Limburg). Daarnaast zetten partijen in op bewustwording en
gedragsverandering bij de huurders.
Partijen hechten belang aan het verduurzamen van de woningvoorraad, energiebesparing en
reductie van de C02-uitstoot met als doel dat huurders kunnen wonen in duurzame woningen van

goede kwaliteit en zonder hoge woonlasten. 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.
Voor huurdersorganisaties is het belangrijk dat het doorbelasten van duurzaamheidsinvesteringen in
balans is met de besparing op energielasten.
4.1.1 Jaarlijks monitoren partijen de samenstelling van de woningvoorraad van de corporaties in
de gemeente Roermond naar energielabel/energie-index, aan de hand van de resultaten uit

het regionaal SVB. De resultaten worden in het najaar besproken in het bestuurlijk overleg.
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5 Wonen en zorg

AMBITIE/DOEL
Naast de groeiende groep ouderenhuishoudens groeit ook de groep kwetsbare inwoners, onder
andere door extramuralisering en de behoefte om langer thuis te wonen. Voor wat betreft de
huisvesting zijn deze groepen vaak aangewezen op een sociale huurwoning. Het doel is
voldoende en passend aanbod te bieden voor deze groepen. Naast woningaanbod zijn ook het
voorzieningenniveau, zorginfrastructuur en begeleiding van belang, waarbij voldoende spreiding
van voorzieningen wordt nagestreefd. Samenwerking tussen partijen is daarbij noodzakelijk.

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. Daarnaast zijn er bewoners die net iets meer ondersteuning nodig hebben

of bijzondere behoeften hebben. Die groepen willen corporaties ook een thuis bieden; denk
bijvoorbeeld aan de vergunninghouders en woonwagenbewoners.
5.1 Wonen en zorg / ouderen
De gezamenlijke corporaties huisvesten huurders in ruim 8.000 woningen in Roermond. Door de

vergrijzing zijn dat steeds vaker ouderen die een fysieke beperking krijgen en 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.
5.1.1 De gemeente en de corporaties organiseren een bestuurlijk overleg met de zorg- en

welzijnsorganisaties die actief zijn in de gemeente Roermond om de strategische
vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn met elkaar te bespreken. Voorafgaand worden

stakeholders in de gelegenheid gesteld aandachtspunten en zorgpunten onder de aandacht
te brengen. Zij zullen hier ook terugkoppeling over ontvangen.

5.1.2 Corporaties onderzoeken of het mogelijk is hun woningbezit te beoordelen volgens de
methodiek van het Bouw Advies Toegankelijkheid (BAT). Hiermee ontstaat een beter beeld
van de passendheid van de bestaande woningvoorraad voor seniorenhuishoudens en

huishoudens met een zorgvraag of mobiliteitsbeperking.
5.1.3 Naast inzicht in de passendheid van het huidige aanbod voor huishoudens met een
mobiliteitsbeperking of zorgvraag, is inzicht gewenst in de ontwikkeling van de omvang van
deze doelgroepen. Corporaties doen onderzoek naar deze vraagontwikkeling in relatie tot de
Prestatieafspraken 2020 gemeente Roermond
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beschikbaarheid van passende woningen binnen hun werkgebied. De resultaten ormen
input voor de lokale woonvisie die door de gemeente wordt opgesteld.
5.2 Van beschermd wonen naar beschermd thuis

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, exgedetineerden, ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en dak- en thuislozen, (jong)

gehandicapten, jongeren met een begeleidingsvraag of verstandelijk gehandicapten.
Gemeente, 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. Gemeente, corporaties en zorgorganisaties maken duidelijke afspraken over ieders

rol in het 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.
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 thuiskrijgen, 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 ook omdat zij merken dat meerdere van de wijken met een concentratie
van sociale woningen aan de grenzen van hun draagkracht zitten.

Partijen werken samen aan een sluitende aanpak van (multi)problematiek afgestemd op de zwaarte
van de cases en met inzet van de benodigde expertise van diverse instanties en organen.

Uitgangspunt van deze samenwerking is een gezamenlijke aanpak, waarbij iedere partij haar
verantwoordelijkheid neemt. De kansen zitten in de combinatie van de signaleringsfunctie en de
leefbaarheidsopgave van de corporatie, de expertise van de zorg- en welzijnspartijen en de
regiefunctie van de gemeente.
5.2.1 De gemeente en corporaties participeren in het matchingspunt passende huisvesting en
ondersteuning Midden-Limburg.

5.3 Huis esting bijzondere doelgroepen
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.
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 streven naar een evenwichtige
spreiding van vergunninghouders binnen het bezit van de corporaties.
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5.3.1 Gemeente stelt voldoende capaciteit en middelen beschikbaar oor de coördinatie van het
realiseren van de taakstelling huisvesting vergunninghouders en het organiseren van de
begeleiding voorafgaand, bij en na het betrekken van de woningen.
5.3.2 Corporaties leveren jaarlijks een bijdrage aan het realiseren van de taakstelling door onder
andere het beschikbaar stellen van woningen. De gemeente informeert corporaties in januari
en juli over de taakstelling en de verdeling van aantallen naar rato van het woningbezit.

Wanneer aan de orde bespreken partijen tijdig specifieke opgaven rond de taakstelling of
stagnatie in de realisatie van de taakstelling.
Woon wagonbewoners
De gemeente Roermond kent 4 woonwagenlocaties. Drie locaties in Roermond zijn in bezit van de
gemeente. De locatie in Swalmen is eigendom van WoonGoed 2-Duizend per 1 januari 2020.

Natuurlijk willen partijen 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. Met het door het rijk gepubliceerde beleidskader 'Gemeentelijk
woonwagen- en standplaatsenbeleid' wordt aandacht gevraagd voor de woonwagenbewoners en

hun cultuur. Uitgangspunt hierbij blijft dat huisvestingsbeleid een primaire verantwoordelijkheid van
de gemeente is.
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.
5.3.3 Indien de uitkomsten van het (provinciaal) behoefteonderzoek naar woonwagens en
standplaatsen daar aanleiding voor geven, zal in het kader van de lokale woonvisie worden

bezien of aanvullend beleid opgesteld dient te worden.
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6 Leefbaarheid
AMBITIE/DOEL
Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van
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 jafen de leefbaarheid goed houden waar de
leefbaarheid voldoende is, en versterken waar dat nodig is.

6.1 Wijkvisie de Donderberg
De Donderberg is een van de Roermondse wijken die ook de komende jaren extra inzet krijgt op
gebied van integrale wijkontwikkeling. Om de Donderberg weer positief op de kaart te zetten hebben
gemeente Roermond, Provincie Limburg, Wonen Limburg en Wonen Zuid in 2012 de
samenwerkingsovereenkomst WOP ondertekend. Daarmee hebben partijen afgesproken om samen

te werken aan de realisatie van de wijkvisie Donderberg, waarbij sprake is van ingrepen op fysiek,
sociaal en economisch gebied. De afgelopen jaren is in de Donderberg al veel geïnvesteerd in de
fysieke leefomgeving, leefbaarheid en ontmoeting. De komende periode van fase 2 (loopt tot 2021),
zijn vijf prioriteiten benoemd:
1. Het bereiken van bewoners uit andere netwerken;
2. Sociaal-economische achterstanden terugbrengen;

3. Aanpak leefbaarheid / verloedering tegengaan;
4. Verduurzaming van sociaal-maatschappelijke projecten.

5. Differentiatie creëren in woningtypologieën en doelgroepen, onder andere door het
ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie in samenwerking met de gemeente
Het realiseren van bovenstaande doelen vraagt de nodige aandacht en extra inzet van partijen. Voor

een optimale resultaat vergt dit mogelijk ook een andere inzet van organisaties en middelen, ruimte
voor vernieuwende methoden en beleidskaders op fysiek, sociaal en economisch gebied.
6.1.1 Wonen Zuid, Wonen Limburg en Gemeente Roermond participeren in het WOP Donderberg.

Hierin zijn ook afspraken gemaakt over onze (financiële)bijdrage aan leefbaarheid
Donderberg. Conform de samenwerkingsovereenkomst WOP Donderberg geven partijen
hier uitvoering aan.

6.2 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
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.
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Binnen de kaders van de woningwet mogen corporaties maximaal € 129,17 per daeb-woning 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 ooraf afspraken over maken en mee instemmen.

6.2.1 Partijen delen data over de actuele stand van zaken met betrekking tot de leefbaarheid in de
wijken van de gemeente Roermond met elkaar. Ze streven naar een meer gemeenschappelijke
aanpak daarin. Ze voeren minimaal een keer per jaar overleg over de leefbaarheid in
Roermond.
6.2.2 Corporaties zetten middelen voor leefbaarheid daar in waar het nodig of wenselijk is. Als

opgaven rond leefbaarheid in enig jaar van dien aard zijn dat de hiermee gepaard gaande
kosten de wettelijke grens van € 129,17 overschrijden, stemmen gemeente en
huurdersorganisaties op voorhand in met deze overschrijding.
6.2.3 De corporaties leveren een extra bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid door de
ondersteuning van bewonersinitiatieven in de kernen waar de corporaties bezit hebben. Het

uitgangspunt hierbij is dat het initiatief of de vraag van de bewoners komt. De corporaties
dragen echter actief uit dat zij voor bewonersinitiatieven budget beschikbaar hebben.
6.2.4 Corporaties nemen jaarlijks in de jaarschijf op welke uitgaven er voor het betreffende jaar
verwacht worden.

6.3 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.
6.3.1 Gemeente neemt de regie in ernstige overlastsituaties waarbij vaak 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.
6.3.2 Gemeente en corporaties hebben samen met andere belanghebbenden
samenwerkingsafspraken op het terrein van de aanpak/behandeling van woonoverlast.

6.3.3 De gemeente Roermond neemt deel aan het project Buurtbemiddeling 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
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en dragen financieel aan dit project bij.
6.3.4 Corporaties voeren een zero tolerance beleid bij hennepteelt of drugshandel anuit
corporatiewoningen. Bij geconstateerde drugshandel of hennepteelt zetten corporaties actief
in op vrijwillige huuropzegging of ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de
woning.

6.3.5 De gemeente kan (aanvullend) in het kader van het Damoclesbeleid, een woning voor een
vastgestelde periode sluiten. Een gesloten woning is in de periode van sluiting niet beschikbaar
voor huisvesting van de doelgroep van beleid. Partijen streven naar aanvullende afspraken over
de toepassing van het Damoclesbeleid.
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7 Jaarschijf 2020
Zoals is vastgesteld in paragraaf 1.3 worden jaarlijks in een jaarschijf oor het volgende jaar concrete
activiteiten en werkzaamheden opgenomen waar de partijen in dat jaar waarop de jaarschijf

betrekking heeft (gezamenlijk) aan zullen werken. Dat kunnen zowel nieuwbouwprojecten of
renovatieprojecten betreffen, als het gezamenlijk uitvoeren van een onderzoek of opstellen van
werkafspraken. 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.
7.1 Organisatie en samenwerking
Wat

Eigenaar/initiatiefnemer

In 2020 opstellen an lokale woon isie, waarbij corporaties en

Gemeente

huurdersorganisaties bij de ont ikkeling worden betrokken. De woonvisie wordt

uiterlijk maart 021 vastgesteld door de gemeente

7.2 Beschikbaarheid
Wat

Eigenaar/initiatiefnemer

Corporaties maken het aantal toewijzingen an woningen aan de doelgroe van

Corporaties

Passend Toe ijzen inzichtelijk. Door eze analyse te combineren me actuele

ont i kelingen ordt een isie op de berei baarheid an woningen voor de
doelgroep ontwik eld.
Ver oop van circa 5-7 woningen kern Swalmen

WoonGoed 2-Duizend

Verkoop an circa 2 woningen

Wonen Limburg

Verkoop an circa 10 woningen

Wonen Zuid

Verkoop van circa 2 woningen

Domus

Uit oeren van haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw 16 gezinswoningen

onen Zuid

(deels of geheel nultreden) op schoollocatie Schepen van Hertefeltstraat
Wonen Limburg koopt in het centrum an Donderberg een stuk braakliggend

Wonen Limburg

grond an de gemeente. In samens raak met onder andere de gemeente
concretiseert Wonen Limburg in 20 0 de plannen voor deze locatie.

Gemeente en onen Li burg erkennen met elkaar andere mogelijkheden
(nieuwbouw, transformatie, tijdelijke oningen) oor vastgoedontwikkeling in

Gemeente en Wonen

Lim urg

Roermond.
WoonGoed 2-Duizend, gemeente Roermond geven uit oering aan e

WoonGoed 2-Duizend,

raamovereen omst Sportparklaan te Swalmen. Daarnaast hebben zij samen met

Gemeente

de beheerder periodiek ov rleg over de locatie S ortparklaan te S al en.
WoonGoed 2-Duizend laat een bewonersscan, die de woon eleving en ensen

WoonGoed 2-Duizend

an huurders in kaart bren t, uitvoeren. De resultaten en actiepun en uit de scan
orden gedeeld met HBV en gemeente. Vervolgens wo den ver olgstappen
astgeiegd.
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Nieuwbouwontwikkeling
Locatie/projectnaam

Aanta

Type

Toegankelijk

Prijs lasse

Plannin

1
Prins Bernhardstraat

Duurzaamheid

Corporatie

NOM

Wonen Zuid

NOM

Wonen Zuid

NOM

Wonen Zuid

OM

Wonen Zuid

g
42

Area-M, Veld

15 MGml

23 Duur

Q3

16 GG>1

8 Betaalbaar 2

2019-

7 Tiny house

11 Betaalbaar 1

15 nultreden

Q4
2020

4 MGzl
Min Bongaertsstraat en Dr.
Philipslaan, Vrijveld.

74

32 GG =1
37 GG>1

31 nultreden
rollator

32 Betaalbaar 1

Q3

42 Betaalbaar 2

2020-

Q3

5 MGzl
(bovenwoning)
Meidoornlaan e.o., Maasniel

65

32 GG >1

2021
32 nultreden
rollator

33 GG>1

15 Betaalbaar 1

Q3

17 Duur

2019-

Q4

13 Betaalbaar 1

2020

20 Duur

Pastoor Adamsstraat - Groene

72

72 GG>1

Campagne, Kemp.

18 nultreden
rollator

14 Betaalbaar 1

12 Betaalbaar 2

41 Q1
2020

4 Mantelzorg

46 Duur

312021

19 Duur

Q1

won.

Lindanussingel, ECI

19

19 MGml

19 nultreden

A++

Wonen Zuid

BENG Label A

Domus

2020-

Q2
2021
Bredeweg

59

GG=1, GG>1 en

59 nultreden

MGml

Waarschijnlijk

Mrt

Betaalbaar 1 of 2

2020

Toelichting kolommen:
Aantal: Aantal te realiseren woningen van een bepaald type, prijsklasse en toegankelijkheidslabel

Type: Betreft oningtype. GG=1; GG>1; MGmL; MGzL
Toegankelijkheid: Betreft toegankelijkheidslabel. N t; ultrede; Aanleun; Zorg.
Prijsklasse: Betreft prijsklasse netto huur. Goedkoop; Betaalbaar 1; Betaalbaar 2; Duur; Geliberaliseerd.
Planning: Betreft status projectplanning in betreff nde jaarschijf: Start; Oplevering

Sloop van woningen

Project / Kern

Aantal

Type

Toegankelij

Prijsklasse

Planning

k
Min Bongaertsstraat en Dr.

76

Philipslaan, Vrijveld.

28 MGZL
48 GG=1

48 nultreden
rollator

Duurzaamhei

Corporatie

d
Goedkoop en
Betaalbaar 1

012020 -Q4

Label E-F-G

Wonen Zuid

2020

Van Heutszstraat

12

12 MGml

Goedkoop en
Betaalbaar 1

2020

Label E-F-G

Wonen Zuid

Burg. Steinwegstraat,
Koninginnelaan, Prins.
Bernhardstraat, Het Veld

19

19 GG>1

Betaalbaar 1

n.t.b.

Label D-E-F-G

Wonen Zuid
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39

Bredeweg

1 slkamerapp

Aanleun

Betaalbaar 1

Label E-F

Verwachting

Domus

Q12020
NOOT: Het betreft een voorgenomen sloop. Sloop indt te allen tijde plaats na overleg met de bewoners. Omschrijving van projectnaam en locatie kan derhalve
globaal omschreven zijn.

Realisatie renovatie van woningen
Aant
al

Project / Kern

71

Sterrenberg, Plutolaan, Meteoorstraat,
Obercjnstraat, Terrastraat

Type

GG>1

Toegankelijk
n. .t.

Prijsklasse

Planning

2020

Duurzaamheid

Corporatie

Label C-D-E

Wonen

naar LabelB

Zuid

Q2 2020-

LabelC naar

Wonen

Q.4 2020

Label A

Zuid

2020

LabelG naar
Label A+

Wonen

35 Betaalbaar

1
36 Betaalbaar

2
71

GG>1

n.v.t.

35 Betaalbaar

1
36 Betaalbaar

2
17

Vlaanderenstraat

GG>1

n.v.t.

17
150

307 Notenboomlaan e.o., Vrijveld

150

Betaalbaar 1
Betaalbaarl

MGzl
MGzl

n. .t.

n.v.t.

Goed oop/
Betaalbaar 1

Zuid

Goedkoop/
Betaalbaar 1

72

Schout Roffa ertstra at, Tegelarije eld

72

MGzl
MG l

n.v.t.
n.v.t.

Betaalbaar 1
Betaalb ar 1

Q1 2020-

Label E-F-G

Q4 2020

naar Label A

Wonen [

Zuid

NOOT: Per project 2 regels. Bovenste regel betreft huidige situatie. Onderste regel betreft situatie na renovatie.
NOOT: Het betreft een voorgenomen renovatie. Renovatie vindt te allen tijde plaats na overleg met de bewoners. Omschrijving van projectnaam en locatie
kan derhalve globaal omschreven zijn.
NOOT: De status Renovatie is gebonden aan wettelijke voorwaarden. De daadwerkelijke uitvoering van de in deze tabel benoemde projecten krijgt
invulling na feitelijke opname van uit te voeren werkzaamheden en na overleg met bewoners en huurdersorganisaties. Aan het in deze tabel genoemde
label Renovatie of Herbestemming kunnen daarom op voorhand geen rechten worden ontleend. De verwachte wijzigingen in aantal woningen,
toe ankelijkheid of prijsklasse betreff n een reële aanname op basis van de inzichten van nu.

7.3 Betaalbaarheid
Wat

Eigenaar/initiatiefnemer

Corporaties en huu dersorganisaties plege in het le kwartaal overleg over hun

Corporaties

huu beleid.
Afhankelijk van deze afstemming bed aagt de erwachte jaarlijkse

Wonen Zuid

huurverhoging 2,77%
Afhankelijk van deze afstemming bedraagt de erwachte jaarlijkse
huur erhoging tussen 1,5-2%. fstemming vindt i.v.m. oo genomen
fusie plaats mei WoonGoe 2-Duizend

Domus

Af an elijk an deze afste ming bed aagt de er achte jaarlijkse
huu verhoging 2,6% (inflatievolgend)

Wonen Limbu g

Afhankelijk an deze afstemming bed aagt d e achte jaarlij se
huu erhoging 2,6% (inflatie olgend)

WoonGoed 2~Duizend

Pa tijen ver en en of in gemeente Roermond de voorzieningenwijzer in gezet an

Gemeente

orde om oonlasten an e doelgroep te beperken.

Organisa ie n een themabijeenkomst ove p e entie en schuldhulpve lening.
Voo deze b j enkomst o den d gemeenten en andere belanghebbenden in

H u u r d rsorga n isat ies
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Midden-Limburg uitgenodigd.
Onderzoek doen naar de mogelijkheden om zittende huurders met een noodzaak

Huurdersorganisaties

tot verhuizen, te laten verhuizen waarbij woonlastenstijging wordt oorkomen of

beperkt. Afronding onderzoek in le halfjaar.
Vergelijken van bestaande urgentieregelingen an de corporaties. Om mogelijk te
komen tot een gezamenlijke urgentieregeling binnen Thuis in Limburg

Huurdersorganisaties

Uitvoeren van een nulmeting van de huu achterstanden per corporatie.

Co poraties

In het vierde kwartaal 2020 ordt bepaald welke ambitie voor 2021 wordt
neergelegd bij het terugbrengen van de huurachterstanden (vaststellen
percentage).

7.4 Duurzaamheid
Wat

Eigenaar/initiatiefnemer

Opstellen warmteplan. Bij het opstellen an deze plannen orden de corporaties

Gemeente

en huurdersorganisaties betrokken.

In entarisatie van EPV-beleid binnen de corporaties. Bekijken of onderlinge
afstemming van dit beleid mogelijk is.

Huurdersorganisaties

Organisatie themabijeenkomst duurzaamheid voor inwoners kern Swalmen

WoonGoed 2-Duizend

Organisatie themabijeenkomst duurzaamheid oor inwoners Roermond

Huurdersorganisaties

Opstellen plan van aanpak om te komen tot de gezamenlijke inzet an

Corporaties

energiecoaches in Gemeente Roermond. Hierbij wordt samen gewerkt met

gemeenten en andere belanghebbenden in Midden-Limburg
erduurzaming an 224 woningen waar een of meerdere labelstappen worden

Wonen Zuid

gemaakt (184 minimaal label C en 0 minimaal label B).
Onderzoek Slim Energie Net Roe mond ( armtenet)

Gemeente (en partners,

waaronder Wonen Zuid)
Complex Laurentiusplein verduurzamen van gemiddeld label D naar gemiddeld

Domus

label B
Complex Minister Strensstraat verduurzamen van gemiddeld label C naar
gemiddeld label B

Domus

Wonen Limburg verbetert in 2019 en 2020 8 woningen in Roermond naar
minimaal energielabel B. Daarnaast voorziet Wonen Limburg elke v ijkomende

Wonen Limburg

geschikte grondgebonden huurwoning an zonnepanelen.
Verduurzaming van ca. 125 woningen naar label A in Swalmen

WoonGoed 2-Duizend

WoonGoed 2-Duizend is oornemens van circa 100 oningen (Groene Kruis buurt

WoonGoed 2-Duizend

Swalmen) de hemelafvoeren af te koppelen. Een overzicht van deze oningen
deelt de co poratie met de gemeente.
Gemeente en corporaties bespreken, voor concrete duurzaamheidsprojecten, of

Gemeente

en welke rol de gemeente kan spelen in het ontzorgen van de articuliere
woningeigenaren, zodat ook die woningen verbeterd kunnen worden.

Corporaties onderzoeken of het mogelijk is om via het Urgenda principe

Corporaties

woningen te renoveren.
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7.5 Wonen en zorg
Wat

Eigenaar/initiatiefnemer

Onderzoeken of het beoo delen van het woningbezit volgens het prog amma an
eisen van h t Bouw Ad ies Toegankelijkheid mogelij is. Uiterlijk eind 2020 is

Co poraties

deze beoordeling afgerond. Delen de uitkomsten met huurde sorganisaties en
gemeente.
Organisere

an een bestuurlijk overleg met de zorg- en welzijnsorganisaties die

Gemeente

actief zijn in de gemeente Roe mond. Voorafgaand worden scakeholders in de
gelegenheid gesteld aandachtspunten en zorg unten onde de aandach te
brengen.
Onderzoe

innen het

g bie naar de vr agontwikkeling van huishoudens

Wonen Zuid

met een mobiliteitsbeperking of extramurale zorg raag. Resultaten orden
afgezet tegen het beschikbare woningaanbod. Collega co poraties verst ekken
oor ee

olledig beeld informatie o er de BAT-score an hun woningbe it. De

onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld aan corporaties,

huurdersorganisaties en gemeente. De resultaten zijn uiterlijk ein 20 0
beschikbaar.

Ontwikkelin gezamenlij e aanpak hoe om te gaan met huu ers (en be one s)

Gemeente

aar sprake is van structurele ervuiling an woningen en/of hoa ding.
Zorggeschikt ma en an 5 oningen

Domus

7.6 Leefbaarheid
Wat

Eigenaar/initiatiefnemer

In 2020 organiseren corporaties een eerste o e leg o er de actuele stand an

Corporaties

zaken met betrek ing tot de leefbaarheid in de ijken an de gemeente
Roermond. !n dat overleg informeren de vers hillende artijen elkaar welke data
ze hebben op het gebied an leefbaarheid en er ennen ze hoe ze kunnen
samen erken hierin.
Herziening van gemeentelijke beleid voor ondergrondse containers. Ma herziening

Gemeente

beoordeelt gemeente of het plaa sen an een onderg ondse container bij het
com lex Venloseweg (eigendom Domus) mogelijk is.
Wone Zuid, Wonen Limburg en gemeente Roermond participe en in het WOP
Donderbe g. Hie in zijn ook afs a en gemaakt o er onze (financiële)bijdrage aan

onen Zuid, Wonen
Limburg en gemeente

leefbaarheid Donde berg. Confo m de samenwerkingso ereen omst OP
Donderberg ge en artijen hier uit oering aan.

Aanvullend en specifiek oor 2020 zijn e 3 actiepunten gepland.
1. Wonen Zuid en gemeente voeren o erleg om Le komen tot een

ste enbouwkundige visie oor de Sterrenberg aarbij e samenhang is
tussen het oonprog amma en openbaar gebied (o.a. groen en
inf astructuur) en uimte oo maat er .

2. Partijen e alueren in 2020 de samen er ing met ais doel om de 5
geformuleer e prio iteiten succes ol te ealiseren. Dit
e uimte om de renzen o

aagt van partijen

e zoeken an de gelden e beleids a e s in

het belang an het realise en van de WO oelen.
3. Partijen oeren o erleg om de uitkomsten an het onder oe wonen en
zorg e effectueren.

Het totaal aan leefbaarheidsui ga en an WoonGoed 2-Duizend alt binnen de
wettelijke toegestane kaders. De leefbaarheidsuitgaven an oonGoed 2Prestatieafspraken 2020 gemeente Roermond
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Duizend in gemeente Roermond zijn als volgt opgebouwd:
1. Leefbaarheidsprojecten en algemene leefbaarheidsmiddelen: Dit betreft
middelen oor leefbaarheidsprojecten die -in samenspraak met
bewoners- ingezet worden in een specifieke gemeente en algemene

middelen die WoonGoed 2-Duizend breed kunnen worden ingezet voor
leefbaarheid op basis van bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten
(budget naar rato bezit in gemeente). Voor 2020 heeft WoonGoed 2Duizend hiervoor € 42.000 begroot.
2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet van en

leefbaarheidsmedewerkers. De geschatte personeelslasten ten behoeve
van leefbaarheid in de gemeente zijn € 53.144 in 2020.
Tevens stimuleert WoonGoed 2-Duizend bewonersinitiatieven door het inzetten
van een Leefbaarheidsfonds (€ 50.000 voor gehele bezit).
Contacten onderhouden met de Dorpsraad van Swalmen m.b.t. initiatieven van

WoonGoed 2-Duizend

huurders op het gebied van leefbaarheid.
Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen Zuid ligt onder het in de wet
genoemde basisbedrag van € 129,17 per daeb-woning. De leefbaarheidsuitgaven
van Wonen Zuid in gemeente Roermond zijn als olgt opgebouwd:
1. Leefbaarheidsprojecten en Algemene leefbaarheidsmiddelen: Dit betreft
middelen voor leefbaarheidsprojecten die -in samenspraak met

Wonen Zuid

bewoners- ingezet worden in een specifieke gemeente en algemene

middelen die Wonen Zuid breed kunnen worden ingezet voor
leefbaarheid op basis van bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten
(budget naar rato bezit in gemeente). Voor 2020 heeft Wonen Zuid
hiervoor € 267.165,- begroot.
2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet van en

leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en complexbeheerders. De geschatte
personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in de gemeente zijn
€393.156,-in 2020.

3. Voor het wijkontwikkelingsplan Donderberg heeft Wonen Zuid
€ 165.000,- begroot.

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg zal het in de wet
genoemde basisbedrag van € 129,17 per daeb-woning overstijgen.

Wonen Limburg

Voor de gemeente Roermond 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 ingezet. Deze kosten worden op
basis van het aantal vhe aan de gemeente toegerekend. In de gemeente

Roermond heeft Wonen Limburg de inschatting dat in 2020 een bedrag
van € 130.000,- investeren wordt in leefbaarheidsprojecten.
2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet van leefbaarheids¬
medewerkers en wijk- en complexbeheerders. Deze kosten worden op
basis van het aantal vhe aan de gemeente toegerekend. De geschatte

personeelslasten van Wonen Limburg ten behoeve van leefbaarheid in de
gemeente Roermond zijn € 198.000,- in 2020.

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Domus ligt onder het in de wet
genoemde basisbedrag van € 129,17 per daeb-woning. De leefbaarheidsuitgaven
Prestatieafspraken 2020 gemeente Roermond
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van Woningstichting Domus in gemeente Roermond zijn als volgt opgebouwd:
1. Leefbaarheidsprojecten: middelen en project n die -in samenspraak met
bewoners- in ezet orden in een specifieke gemeente. Domus schat in
dat in 2020 in de gemeente oermond ca. € 60.000,- wordt geïnvesteerd

in leefbaa heidsprojecten.
2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet an
leefbaarheidsmede erkers en ij - en complexbeheer ers. De geschatte
personeeisiasten ten behoe e van leefbaa heid in de gemeente zijn
€ 20.000,- in 2020.

O stellen samenwe kingsafspraken op gebied van de aanpak/behandeling van

Gemeente

oonoverlast. Gemeente initieert o erleg.

Financiële bijdrage aan het project buurtbemiddeling

Corporaties

7.7 Overige afspraken
Wat

Eigenaar/initiatiefnemer

onen Zuid vraagt gemeente Roermond hen in staat te stellen WSW-gebor de

Gemeente

leningen aan te trekken ter financiering an het bezit in de gemeente Roermond
door de huidige ongelimiteerde achter angovereenkomst met het WSW te
handha en.

Wonen Zuid hanteert met betrekking tot het gebruik an achter ang een
e enwichtig spreidingsbeleid gerelateerd aan de WOZ- aarde.
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Ondertekening
Over deze prestatieafspraken hebben d.d. 28-11-2019 te Roermond overeenstemming bereikt:

Wethouder

Woningstichting Wonen Zuid

Dgiieefir. A. van Malde

Bestuurder

Huurders ereniging Op het Zuiden

Huurdersvereniging BRES

Dèh er P. Dams

Me rouw C. Saam Theelen

bestuurslid OhZ Midden-Limburg

Voorzitter
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BIJLAGE 1: Belangrijkste kaders uit wet en regelgeving en doelgroepen
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

(€39.055,-; peil 01-01-2020). Daarnaast is er (tijdelijk) ruimte om 10% van die woningen toe te
wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 43.574,- en nog eens 10% aan inkomens
daarboven.

Passendheidsnorm (95%)
Woningcorporaties moeten 95% van de nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen dat
recht geeft op huurtoeslag (1-pers. Huishoudens max. € 23.225 en 2- en meerpers. huishoudens
max. € 31.550; peil 01-01-2020), een woning verhuren met een huurprijs onder de aftoppingsgrens
(1- en 2- persoons huishoudens € 619,01 en 3- en meerpers. huishoudens € 663,40; prijspeil 01-01-

2020). Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep
huurtoeslaggerechtigden gelijk blijft.
Huursombenadering
Voor de huurverhoging bij corporaties geldt een huursombenadering. In de huursombenadering

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.

Verhuurdersh effing
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.
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WSW-borging en achter ang gemeente
Corporaties investeren in de volkshuisvestingsopga en 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.
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.
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O erzicht doelgroepen corporaties (richtlijn)
Inkomensgroep
[jon eren ( uishoudens 18tot23jaar)
Huurtoeslaggerechtigde inkomens

Prijspeil 01-01-2020
| Huurprijscategori "

Inkomen

Segment (overwegend)

tot DAEB-grens

t/m€ 23.225

t/m kwaliteitskortingsgrens <€432,51 |PAEB

huurtoeslag inkomensgrens 1
persoons huishoudens

t/m €23.225

1- en 2 persoons
huishoudens: t/m le
aftoppingsgrens
3 en meer persoons
huishoudens (van le + €

huurtoeslag inkomensgrens 2 en meer t/m €31.550
(niet-AOW)
persoons huishoudens
en t/ €
31.475

<€619,01

DAEB

<€663,40

0,01) t/m 2e aftoppingsgrens

(AOW)**
Lage Middeninko ens

1 persoons huishoudens: an
huurtoelsag inkomensgrens t/m le
DAEB grens

van €23.226
t/m €39.055

2 en meer persoons huishoudens: van van €31,550
huurtoeslag inkomensgrens t/m le
t/m €39.055
DAEB-grens

Middeninkomens*

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

van € 39.056
t/m €43.574*

len 2 persoons
huishoudens: van le
aftoppingsgrens + €0,01 t/m
liberaliseringsgrens
3en meerpersoons
huishoudens 2e

€619,01 t/ DAEB (e t. deels Niet-DAEB)
€737,14

€663,40 t/m DAEB (evt. deels Niet-DAEB)
€737,14

afto pingsgrens + € 0,01 t/m
liberaliseringsgrens
1 en 2 persoons
€619,01 tot t/m €737,14 DAEB (evt, deels
huishoudens: van le
ca. €900,- Niet-DAEB) v.a. €737,14 Nietaftoppingsgrens + €0,01 t/m
DAEB
liberaliseringsgrens
3en eerpersoons
€663,40 tot t/m €737,14 DAEB (evt. deels
huishoudens 2e
ca. €900,- Niet-DAEB) v.a. €737,14 ietaftoppingsgrens + € 0,01 t/m
DAEB
liberaliseringsgrens

[tHoge inko ens* [Boven 2e DAEB-grens |van €43.574* [Alle Huishou ens |>€737,14 |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
in relati tot huurprijscategoriën (zeker voor at betreft de la e en lage-middeninkomens). Maatwerk blijft mogelijk. Bijvoorbeel bij herhuisvestin sop aven, 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 aar beperkt toegang hebben tot het sociale huursegment (be chikbaarheid woningen tot €737,14). 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 €43.574 kan de betaalbaarheid van wonen dan in het gedrang komen. Het huisvesten
an de doelgroep is primair. Daarnaast spannen corporaties zich in om (binnen de mogelijkheden van het woningaanbod) ook middeninkomens te voorzien van passende
huisvesting inde huurprijscategorie tot ca. € 900,-.

Toewijzingscriteria voor woningcorporaties:
DAEB-Toewijzen (Europees) (Per 01-01-2020)
Tenminste 80% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens meteen inkomen tot €39.055
Maximaal 10% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens meteen inkomen tussen €39.055tot €43.574
Maximaal 10% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen boven €43.574
DAEB-Toewijzen (Europees) (Per 01-01-2020) (onder voorbehoud definitie e wetgeving)
Tenminste 92,5% an alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot €35.000 (eenpersoons) en €42.000 (meerpersoons)
Indien vastgelegd in prestatieafspraken: Tenminste 85% van alle woningtoewijzingen aan huishoudens tot € 35.000 resp. €42.000.
Passend toewijzen
Bij tenminste 95% van alle woningtoewijzingen aan een huishouden met een huurtoesla erechtigd inkomen, wordt een woning toegewezen met een huurprijs onder de
voor het huishouden betreffende aftoppingsgrens.
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BIJLAGE 2: Regio SVB

Vastgoedstrategie Corporaties Midden Limburg tbv (regionale) prestatieafspraken
Roermond
Toelichting: Onderstaande data tijn berekend op basH van de op bov nsta nde peil atum wettelipc el ende huurprijs enten. r p : €417 4; C 5974; C 640,14; €710,68,
gelden e El -indelingslda en voor Ener elabeb, geldend Woning Waardering Stelsel, en opp il a tu aan epa t indelin sklassen (o.a. jaarklas en).
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Vastgoedstrategie Corporaties Midden Limburg tb Regionale Prestatieafspraken
Roermond
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