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Inleiding
Partijen
Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken - in lijn met het gestelde in de
Woningwet (01-01-2015)-jaarlijks prestatieafspraken over de bijdragen die partijen in het opvolgend
jaar leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente. Het realiseren van de in
prestatieafspraken geformuleerde doelen vraagt om bijdragen van alle betrokken partijen. Daarbij
geldt dat partijen hun bijdrage leveren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en (wettelijke)
mogelijkheden. Tegelijk is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge
afhankelijkheid. Dit maakt prestatieafspraken wederkerig. Samen werken én samenwerken is nodig
om de doelen te verwezenlijken.
Deze prestatieafspraken, lopende vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020, zijn overeengekomen door
de volgende partijen:

De gemeente Brunssum, verder te noemen "de gemeente"
Vertegenwoordigd door de heer J.M.V.L.Mertens wethouder
Woningcorporaties, verder te noemen "de corporaties"
Stichting Weller Wonen, verder te noemen "Weller"
Vertegenwoordigd door de heer ing. J.M.W Gorgels MSM, bestuurder
Woningstichting Wonen Zuid, verder te noemen "Wonen Zuid"
Vertegenwoordigd door de heer Ir. M.G.Schroten, directeur
Stichting Wonen Limburg, verder te noemen "Wonen Limburg"
Vertegenwoordigd door de heerW. Hazeu, bestuurder
Woningstichting de Voorzorg, verder te noemen "de Voorzorg"
Vertegenwoordigd door de heer G.J.A. Canjels, bestuurder.
De huurdersorganisaties, verder te noemen "de huurdersorganisaties"
Stichting Huurderskoepel Brunssum-Schinveld, verder te noemen
"Huurderskoepel Brunssum-Schinveld",
Vertegenwoordigd door de heer H. Wittmann, voorzitter
Huurdersvereniging Op het Zuiden, verder te noemen "Op het Zuiden",
Vertegenwoordigd door mevr. L. Valkenburg, voorzitter bestuur
Huurdersvereniging Heerlen-Treebeek-Molenberg, verder te noemen " HTM",
Vertegenwoordigd door de heer A. de Haas, voorzitter bestuur
Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, verder te noemen "SHZL",
Vertegenwoordigd door de heer M.W.F. Jagt, voorzitter.
Stichting Overleg Huurders Verhuurder, verder te noemen "SOHV",
Vertegenwoordigd door de heer W. Pol.
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Van woonvisie naar bod naar prestatieafspraken
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 Parkstad Limburg stelden in 2017 zowel de regionale woonvisie 2017-2021 als een lokale
woonvisie 2017-2021 per gemeente vast. Partijen erkennen de volkshuisvestelijke opgaven zoals
benoemd in de regionale en lokale woonvisies in Parkstad en houden tegelijk oog voor nieuwe
ontwikkelingen in de woningmarkt.
In de Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt in beeld
gebracht en zijn vier prioritaire thema's benoemd:
De kwaliteit en omvang van de (particuliere) woningvoorraad
De beschikbaarheid en betaalbaarheid van (huur)woningen
Het levensloopgeschikt maken van (zorg)woningen (Wonen met Zorg)
Het verduurzamen van de woningvoorraad.
Langs deze thema's zijn in de regionale woonvisie ambities en doelstellingen opgenomen. Gemeenten
in Parkstad werken -ook met corporaties en huurdersorganisaties- samen bij het realiseren van deze
doelen en ambities.
Binnen de kaders van regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 hebben gemeenten de woonvisie
vertaald naar specifieke opgaven en ambities op lokaal niveau. Voor de gemeente Brunssum gaat
aanvullend aan de regionale opgaven, bijzondere aandacht uit naar de volgende opgaven en ambities:
• De transformatieopgave in de woningmarkt in de verschillende woonwijken
•

Het in balans brengen van de omvang van de huur- en koopwoningenvoorraad met de vraag

•

De (over de wijken gespreide) huisvestingsopgave van kwetsbare inwoners

•

De versterking van de bestaande woonmilieus

•

Het accommoderen van de woonvragen vanuit personeel van de JFC-basis

Regionale prestatieafspraken
Volkshuisvestelijke opgaven in een woningmarkt, stoppen veelal niet bij gemeentegrenzen.
Gemeenten hebben in de regionale woonvisie de regionale volkshuisvestelijke opgaven benoemd en
erkennen daarmee dat samenwerking en afstemming tussen gemeenten nodig is om de opgaven
effectief en efficiënt het hoofd te kunnen bieden.
Ook corporaties en huurdersorganisaties erkennen het belang om bepaalde opgaven waar mogelijk in
een regionale samenwerking op te pakken.
In 2018 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, de corporaties
HEEMwonen, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, WS Simpelveld en WS de Voorzorg en
de koepel van huurdersorganisaties (het ROH) regionale afspraken vastgelegd in de
"Samenwerkingsafspraken
Volkshuisvesting
Parkstad
(31-01-2018)".
Het
gaat
om
samenwerkingsafspraken op de thema's:
• Wonen met Zorg
• Beschikbaarheid en betaalbaarheid
• Duurzaamheid
In 2018 en begin 2019 zijn deze afspraken nader uitgewerkt en hebben geresulteerd in 'Regionale
Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019-2024'. Deze zijn op 29 maart jl. bestuurlijk vastgesteld.
Partijen erkennen dat de regionale samenwerkingsafspraken overkoepelend zijn aan de lokale
prestatieafspraken. De in dit document gemaakte lokale prestatieafspraken zijn niet strijdig met de
regionaal gemaakte afspraken. De regionale afspraken (zie bijlage) worden hier geacht integraal te zijn
herhaald en worden niet opnieuw in de lokale afspraken benoemd. In de verdere uitwerking van deze
lokale afspraken wordt per thema de belangrijkste opgaven op regionaal niveau ingeleid en de
gemaakte regionale afspraken samenvattend benoemd. Regionaal gemaakte afspraken worden in het
regionaal samenwerkingsverband opgepakt en uitgevoerd en niet op lokaal niveau herhaald.
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Relatie met de Regio Deal
Een belangrijke (financiële) impuls voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke opgave is de 'Regio
Deal Transformatie Parkstad Limburg'. Het onderdeel leefbaarheid en wonen is een belangrijk thema
in deze deal tussen de regio Parkstad, Provincie Limburg en het rijk. De woningcorporaties hebben een
belangrijke rol in de projecten die in de Regio Deal worden ondergebracht.
De Regio Deal is in juli 2019 ondertekend. De Regio Deal wordt doorvertaald in de Regionale
Prestatieafspraken.
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 dit moment nog worden omgezet in wet- en regelgeving.
De belangrijkste onderdelen zijn:
Huursorrf: dit is de stijging van alle huren bij elkaar opgeteld. Dit is afgesproken op
inflatieniveau. Het gaat daarbij om de gemiddelde stijging. De individuele ruimte wordt
jaarlijks opnieuw bepaald (huurbrief). De huursom is alleen van toepassing voor zelfstandige
gereguleerde woningen en omvat de jaarlijkse huuraanpassingen per 1 juli voor zittende
huurders van die woningen.
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 specifieke 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
huurprijscategorie en huurverlaging 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 aangegeven dat zij het sociaal huurakkoord pas toepassen op het
moment dat de wetgeving hieromtrent is aangepast
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 betaalrisico's bij huurders. De huurdersorganisaties maken bezwaar tegen de besluiten die de
bedoelde onderdelen van het sociaal huurakkoord buiten spel zetten. De huurdersorganisaties
spannen zich in deze besluiten ongedaan te maken en ondertekenen deze prestatieafspraken met
verwijzing naar dit punt onder bezwaar.
Overzicht van bijdragen aan volkshuisvestelijke opgaven door corporaties ("het bod")

^

De volgende huuraanpassingen blijven in het bepalen van de huursom buiten beschouwing:

De
De
De
De
De
De

huuraanpassingen bij mutatie (harmonisatie ineens);
huuraanpassingen bij woningverbetering en/of verduurzaming;
huuraanpassingen bij specifiek maatwerk;
huuraanpassingen van onzelfstandige eenheden;
huuraanpassingen van geliberaliseerde contracten;
huurprijzen van eerste verhuringen van nieuwbouwwoningen.
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De corporaties hebben op basis van de regionale en lokale woonvisie 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. De bijdrage die partijen in 2020 leveren aan het
realiseren van de volkshuisvestelijke doelen, is uiteindelijk vastgelegd in deze prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken sluiten aan bij de in de Woningwet benoemde onderwerpen die corporaties in hun
bod moeten betrekken en de rijksprioriteiten zoals voor het tijdvak 2016 t/m 2019 vastgelegd door de
minister.
Betekenis van de overeenkomst
In deze overeenkomst maken partijen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, concrete en
(zoveel mogelijk) toetsbare afspraken op het gebied van wonen, met behoud van eigen posities en
verantwoordelijkheden.
Partijen benoemen in deze prestatieafspraken per thema de belangrijkste voorliggende opgaven en
ontwikkelingen en in hoofdlijnen hoe partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan
het invullen van die opgaven. Partijen beogen de prestatieafspraken voor 2020 vanuit realisme te
maken en hebben de in deze overeenkomst benoemde lokale prestatieafspraken getoetst aan de
volgende criteria:
• Is de afspraak al op regionaal niveau gemaakt, dan niet op lokaal niveau herhalen.
•

Is de afspraak voldoende SMART om in december 2020 te kunnen concluderen dat de afspraak
gerealiseerd is?

•

Als we een procesafspraak willen maken, heeft de afspraak voor 2020 prioriteit en is er bij
betrokken partijen capaciteit (en zo nodig middelen) om aan de afspraak uitvoering en
invulling te geven?

Partijen zijn door middel van deze overeenkomst gehouden een inspanning te leveren om de
prestatieafspraken uit deze overeenkomst uit te voeren. Per afspraak wordt ook aangegeven wie
eigenaar/initiatiefnemer (en daarmee ook eerste aanspreekpunt) is.
Gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen binnen de kaders van de geldende wetgeving. Indien de
realisatie van gemaakte afspraken als gevolg van wijziging in wet en regelgeving niet (meer) mogelijk
is, treden partijen hierover in overleg. Door corporaties genoemde begrote bedragen zijn onder
voorbehoud van goedkeuring door de RvC.
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1

Vastgoedtransformatie en beschikbaarheid

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond vastgoedtransitie en beschikbaarheid
Met het oog op de vergrijzing en de demografische krimp is transformatie van de bestaande
woningmarkt noodzakelijk. Een goede mix van (levensloopbestendige) koop- en huurwoningen in de
verschillende prijsklassen en in de verschillende woonwijken blijft ook in dat verband noodzakelijk.
Sloop, nieuwbouw, renovatie, onderhoud, verkoop en aankoop
Partijen streven naar een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod in het sociale
huursegment, zowel kwantitatief als kwalitatief (tekst afstemmen op lokale opgave vanuit Woonvisie).
De corporaties dragen hieraan bij door transformatie van haar woningvoorraad (sloop, nieuwbouw,
verkoop, herbestemming, renovatie en onderhoud). De gemeente heeft hierin een kader stellende en
faciliterende rol. De huurdersorganisaties behartigen bij de vastgoedtransities de belangen van de
huurders.
Aandacht wordt ook gevraagd voor de vrije sector huur, zodat ook de vraag van middeninkomens in
voldoende mate bediend kan worden.
Deze krimpontwikkeling vraagt 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
(planmatig) onderhoud aan de woningen uit te voeren. Hierbij gaat ook aandacht uit naar het voldoen
aan geldende wet en regelgeving rond brandveiligheid en asbest. Het uitvoeren van (planmatig)
onderhoud gaat waar mogelijk gepaard met verbetering van de energetische kwaliteit. Corporaties
informeren huurdersorganisaties tijdig over voorgenomen planmatig onderhoudswerkzaamheden, als
sprake
is van voorstellen
voor woningverbeteringen
tegen
huurprijsverhoging of
onderhoudswerkzaamheden, waarbij huurders de woning tijdelijk niet kunnen bewonen of ingrijpende
gevolgen hebben voor het dagelijks gebruik van de woning.
Het verkopen van woningen is voor corporaties een transformatie-instrument bij het afstemmen van
het kwalitatieve woningaanbod op de toekomstige behoefte. Uit verkoop gegenereerde middelen
kunnen weer worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe woningen of het
renoveren of herbestemmen van bestaande woningen. Mede vanwege de behoefte aan sociale
huurwoningen op korte termijn en de actuele overschotten in het koopsegment, beperken corporaties
hun verkoopambities zoveel mogelijk. Verkoop van sociale huurwoningen kan alleen bij voldoende
toekomstkwaliteit. Verschillende corporaties zijn ook bereid (binnen kaders en als dat bijdraagt aan de
volkshuisvestelijke doelstellingen) woningen uit het koop- of particuliere huursegment in te ponden
om vervolgens in huurexploitatie te nemen. Partijen erkennen dat het toepassen van de verschillende
strategieën altijd in samenhang tot de totale ontwikkeling van de sociale woningvoorraad moet
worden bezien.

T81^TelifspB^ff2020
Afspraak 1 Gemeente zal bij de (periodieke) herziening van | Gemeente
bestemmingsplannen voldoende flexibiliteit betrachten en ruimte geven aan
innovatieve bouwconcepten, woonvormen en duurzaamheidsmaatregelen.
Afspraak 2 Gemeente zal andere corporaties en marktpartijen blijven
stimuleren om samen mogelijkheden op het gebied van 'aankoop van
particulier bezit' alsook 'aankoop collectief bezit' verder te kunnen brengen.

Gemeente
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Afspraak 3 Woningcorporaties zullen in 2020 het navolgende
\woningbouwprogramma tot uitvoering brengen:
Sloop:
139 woningen Oude Egge (incl. aangekocht/aan te kopen bezit)
Sloop 36 wooneenheden Bexhoes
7 woningen P. Savelbergstraat (incl. aangekocht/aan te kopen bezit)
Nieuwbouw:
138 huurwoningen Oude Egge
50 levensloopbestendige woningen Past. Savelbergstraat (37 + 13)
15 middeldure huurwoningen en 12 zorgwoningen Poorterstraat
50 woningen Treebeekplein)
30 huurappartementen bij maatschappelijke voorziening Treebeek
Afspraak 4 In het kader van de haalbaarheid van de overname van 3
woonwagenstandplaatsen en realisatie van nieuwe standplaatsen aan de
Emmaweg zal Weller een startbijeenkomst organiseren waarin de
uitkomsten van bureau Pim besproken zullen worden.
Afspraak 5 Weller is bereid de haalbaarheid van aankoop collectief
particulier bezit te onderzoeken (in casu hoogbouw Brunssum-Noord) op
basis van een positieve businesscase.
Afspraak 6 Woningstichting De Voorzorg en Wonen Limburg onderzoeken
gezamenlijk de haalbaarheid van de bouw van middeldure huurwoningen
in combinatie met sociale huurwoningen op de locaties Raadhuisstraat.
Afspraak 7 Wonen Limburg onderzoekt de haalbaarheid van de bouw van
middeldure woningen aan het Lindeplein en Dorpstraat, al dan niet in combinatie
met sociale huurwoningen.

Weller

Weller

Wonen Zuid

Weller

Weller

Wonen Limburg resp. De
Voorzorg

Wonen Limburg

Woonruimteverdeling
Afspraak 8 Jaarlijks vóór 1 april verstrekken de corporaties aan de gemeente
en de huurdersorganisaties de Monitor Woonruimteverdeling. De
rapportage wordt ambtelijk en bestuurlijk besproken. Partijen brengen
elkaar op de hoogte als er zich wijzigingen voordoen in het
woonruimteverdelingsbeleid.
Corporaties maken daarbij het aantal toewijzingen van woningen aan de
doelgroep van Passend Toewijzen inzichtelijk. Door deze analyse te
combineren met actuele ontwikkelingen wordt een visie op de
bereikbaarheid van woningen voor de doelgroep ontwikkeld.

Corporaties

Afspraak 9 Partijen vinden het belangrijk dat in geval van urgentie versneld
toegang een woning kan worden verworven. In de komende periode
worden de huidige regelingen in kaart gebracht, geëvalueerd en zo nodig

Corporaties

op elkaar afgestemd. Belangrijk is dat in voorkomende gevallen voor de
burgers in Brunssum een gelijk speelveld ontstaat.
Afspraak 10 Corporaties hebben de mogelijkheid om de betaalbare
woningen beter te verdelen naar de doelgroep. Hiervoor is er een

Corporaties
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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
worden aan de nieuwe regels rond het invullen van de vrije
toewijzingsruimte.

Regio-SVB Parkstad
Afspraak 11 De corporaties brengen de ontwikkelingen in hun woningvoorraad
Jaarlijks gezamenlijk in beeld middels het Regio-SVB Parkstad Limburg. Corporaties
informeren de gemeente en huurdersorganisaties middels factsheets op
gemeente en stadsdeelniveau over de ontwikkelingen

Corporaties

Prestatieafspraken 2020 - gemeente Brunssum Pagina 9 van 24

2 Betaalbaarheid en bereikbaarheid
Lokale ontwikkelingen en opgaven rond betaalbaarheid en bereikbaarheid
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid wil de gemeente met m.n. corporaties, zorgpartijen en
energieaanbieders werken aan betaalbaar wonen
De kerntaak van corporaties is het voorzien in goede en betaalbare woningen voor huishoudens die
daar op eigen kracht niet of minder goed in kunnen voorzien. Partijen vinden het van groot belang dat
er voldoende (passende) betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep van beleid.
Met 'betaalbaar' wordt bedoeld de verhouding tussen wat een huishouden moet betalen aan
woonlasten en het verzamelinkomen. Betaalbaarheid krijgt vorm en inhoud door het beleid van de
woningcorporaties binnen de wettelijke kaders die door de nationale overheid zijn gesteld. Wettelijk
wordt sturing gegeven aan de huurgrenzen voor de doelgroep met recht op huurtoeslag. Corporaties
houden per huurprijsklasse voldoende woningen beschikbaar.
Partijen erkennen de relatie tussen betaalbaarheid en duurzaamheid. De energielasten vormen
immers een aanmerkelijk (en toenemend) deel van de totale woonlasten. Corporaties sturen daarom
naast het beschikbaar houden van voldoende woningen naar netto huurprijsklasse, ook op het
verlagen van de totale woonlasten middels verduurzaming van het woningaanbod.
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. 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 corporaties sturen op het beschikbaar houden van voldoende betaalbare woningen voor de
doelgroepen van beleid. In lijn met passend toewijzen worden de huurtoeslaggerechtigde huishoudens
voor 95% gehuisvest in een woning onder de betreffende aftoppingsgrenzen (2020: 1- en 2persoonshuishoudens € 619,01 en 3- of meerpersoonshuishouden € 663,40). Daarbij wordt in lijn met
de wettelijke toewijzingsgrenzen minimaal 80% van het vrijkomend aanbod toegewezen aan de
laagste inkomenscategorie (2020: € 39.055,-). Corporaties maken de verdeling van woningen naar
huurprijscategorie jaarlijks inzichtelijk middels het Regio-SVB.
Partijen constateren dat steeds meer huishoudens te maken krijgen met schuldenproblematiek.
Partijen werken daarom samen bij de preventie en het ondersteunen van huurders met
betalingsproblemen en het bieden van oplossingen die bijdragen aan het structureel oplossen hiervan
en het voorkomen van uithuiszettingen als gevolg van betalingsachterstanden.
De wettelijke kaders voor het huurbeleid in 2020 worden begin 2020 door de Rijksoverheid vastgesteld
en gepubliceerd. Corporaties stellen hun huurbeleid voor 2020 in overleg met hun
huurdersorganisatie(s) op. Zij spannen zich gezamenlijk in om de beschikbaarheid van voldoende
betaalbare woningen te borgen en de ontwikkeling van woonlasten voor de doelgroep van beleid te
beperken.
Partijen zetten zich in om het niet-gebruik van huurtoeslag en andere voorzieningen ter ondersteuning
van financieel kwetsbare doelgroepen te voorkomen.
Corporaties werken met schuldhulpverleningstrajecten gericht op preventie en het voorkomen van
betalingsproblematiek. Gemeente en de corporaties werken samen bij schuldhulpverlening en het
voorkomen van uithuiszettingen op grond van betalingsachterstand. Voor een goede samenwerking is
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het delen van informatie nodig. Partijen maken binnen de kaders van de AVG afspraken over het
uitwisselen van informatie en leggen deze vast in een overeenkomst.
Lokale afspraken 2020 Betaalbaarheid en bereikbaarheid

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1 De samenwerking binnen het convenant "Samenwerking
rondom huurschulden Brunssum 2017" wordt één keer per Jaar in een
gezamenlijk overleg geëvalueerd en vervolgens om -bij aanleiding- tot
aanvulling en/of herijking van afspraken te komen.

Gemeente/Corporaties/H BV

Afspraak 2 Woningcorporaties continueren c.a. entameren de inzet van
energiecoaches, zo mogelijk ook uit de gelederen van de
huurdersorganisaties. De inzet van energiecoaches moet huurders bewust
maken van het gebruik van energie en leren waar besparingen kunnen
worden gerealiseerd. Woningcorporaties monitoren en rapporteren de
activiteiten en de inzet van energiecoaches voor één jaar. Aan de hand
hiervan wordt de inzet van energiecoaches geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld of anders vormgegeven.
Partijen onderzoeken de mogelijkheid om de huidige inzet van de
energiecoaches op elkaar af te stemmen.
Afspraak 3 Corporaties onderzoeken samen met gemeente de mogelijkheid
om huurders onder bepaalde omstandigheden met gelijkblijvende
woonlasten te laten oversteken naar een meer passende woning.

Gemeente/Corporaties/HBV

Corporaties/Gemeente

Prestatieafspraken 2020 - gemeente Brunssum Pagina 11 van 24

3

Realiseren van een duurzame sociale huurwoningvoorraad

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond verduurzaming van de sociale woningvoorraad
Brunssum wil in 2040 energieneutraal zijn. De verduurzaming van de woningvoorraad speelt een
enorme rol in het verduurzamen van de gemeente. Uit het onderzoek "Palet 2.0- Brunssum" blijkt dat
via zonne-energie en warmte-koude opslag veel duurzame energie op te wekken valt.
De gemeente waardeert, stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit inwoners of wijken om te
verduurzamen en wil met corporaties en energieleveranciers op zoek naar locaties en complexen waar
verduurzaming (op korte termijn) haalbaar is.
De verduurzaming van de sociale woningvoorraad is bij uitstek een thema dat om een regionale aanpak
vraagt en waarover op regionaal niveau prestatieafspraken kunnen worden gemaakt. Dit laat onverlet
dat op lokaal niveau gemeenten aanvullende ambities en/of prioriteiten hebben en dat partijen
afspraken maken over specifieke projecten of initiatieven in de gemeente.
Belangrijke drijfveren voor de corporaties en huurdersorganisaties zijn 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 (lokaal) op hun eigen wijze invulling aan de duurzaamheidsambities bijvoorbeeld
door het plaatsen van zonnepanelen en het kiezen voor duurzame materialen bij nieuwbouw en
renovatie, volledige eliminatie van F en G labels binnen 5 jaar of het kosteloos inzetten van
energiecoaches. Daarnaast zetten partijen in op bewustwording en gedragsverandering bij de
huurders.
Corporaties vragen de gemeente om voor innovatieve bouw-, installatie en verduurzamingsconcepten
tot uitgangspunten voor een haalbare planontwikkeling te komen en in de ruimtelijke planvorming
rekening te houden met de optimalisatie van verduurzamingsambities (bijvoorbeeld positionering van
daken m.b.t. plaatsen van zonnepanelen). Voor huurdersorganisaties is het belangrijk dat het
realiseren en doorbelasten van duurzaamheidsmaatregelen in balans zijn met de besparing op de
energielasten.
Lokale afspraken 2020 Verduurzaming sociale huursegment
Afspraak 1 Met de herstructurering van het Treebeekplein (kosten €
1,8 mln.) draagt de gemeente bij aan het duurzaam hergebruik van
(sloop)materialen en het vergroten van de capaciteit aan
waterberging.

Eigenaar/initiatiefnemer $ 9
Gemeente

Afspraak 2 De gemeente heeft de regierol als het gaat om de
warmtetransitie c.q. bij het komen tot een Warmteplan c.q.
Transitievisie Warmte en de daaruit voortvloeiende
uitvoeringsplannen per wijk. De Gemeente betrekt daarbij de
woningcorporaties en huurdersorganisaties. Het proces hiertoe is
gestart in 2019 en wordt getrokken door de regionale
warmtecoördinator samen met de gemeente. De transitievisie
warmte/ het warmteplan Brunssum moet uiterlijk eind 2021 door de
gemeenteraad zijn vastgesteld.

Gemeente

Afspraak 3 Corporaties werken voortdurend aan het verbeteren van de
energetische prestaties van hun woningbezit. Corporaties maken de
(ontwikkeling in) energetische prestaties (uitgedrukt in labels) van hun
woningbezit jaarlijks inzichtelijk middels het Regio SVB Parkstad.

Corporaties
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Afspraak 4 Partijen werken aan het verbeteren van de bewustwording
onder woningeigenaren en huurders over nut en noodzaak van
verduurzaming van woningen en de invloed van het eigen gedrag op
gebruik van de woning en installaties. Partijen trekken in de
communicatie gezamenlijk op.

Corporaties/Gemeente/HBV

Afspraak 5 Weller neemt de volgende verduurzamingsstrategie als
uitgangspunt: (1) nieuwbouw wordt in beginsel aangesloten op de
aardgasvrije energieconcepten zoals mijnwater, (2)
verduurzamingsprojecten in de bestaande voorraad worden, mits
haalbaar op de aardgasvrije energieconcepten van bijvoorbeeld
Mijnwater aangesloten, (3) in EGW-complexen worden zogenaamde
no-regret-maatregelen genomen in de isolatiesfeer uit te voeren in de
komende 10 jaren, (4) huurdersvertegenwoordigingen worden nauwer
bij de plannen betrokken, (5) Weller participeert in het
proeftuinenproject aardgasvrije wijken betreffende Brunssum-Noord
(de Lemmender).

Weller

Weller voert de volgende verduurzamingsprojecten in de bestaande
woningvoorraad uit:
(1) Beekstraat 11 woningen
(2) Complexen behorende bij de aanvraag Proeftuin Gasloze Wijk,
zijnde: Europalaan:175 flatwoningen: H.Dunantstraat 84
flatwoningen: H.Dunantstraat 126 flatwoningen; A.schweitzerstraat 80
flatwoningen; Rdr. Dirkstraat 18 woningen; Rdr. Janstraat 12
woningen; Rdr.Walramstraat 30 woningen.
De gemeente en Weller participeren samen vanuit verschillende
verantwoordelijkheden in het project Proeftuin Gasloze Wijk.

Weller/gemeente

Afspraak 6 Bij duurzame renovatie van bestaande woningen waarbij de
woningen al dan niet wordt aangesloten op Mijnwater, zal Weller het
Sociaal Huurakkoord 2018 in acht nemen. Dit houdt in dat Weller de
inspanningsverplichting op zich neemt bij verduurzaming de normatieve
vergoeding aan de corporatie gebaseerd op de vergoedingentabel voor
duurzaamheidsinvesteringen wordt overtroffen door de gemiddelde
besparing op de energierekening.

Weller

Afspraak 7 Wonen Zuid zet conform haar in 2017 vastgestelde 6sporenbeleid voor de verduurzaming van haar woningvoorraad in op
• Bewustwording en gedragsbeïnvloeding
• Segmentatie van kostendekkendheid van
duurzaamheidsinvesteringen in relatie tot betaalbaarheid (een deel
van de investering voor duurzaamheid wordt niet doorgerekend in een
huurverhoging)
• Eliminatie van laagste labels (E, F en G labels worden naar minimaal
D label (streven B label) gebracht)
• Innovaties toepassen in toekomstige nieuwbouw
• Toepassen zonnepanelen standaard bij nieuwbouw en vraaggestuurd
bij bestaande appartementencomplexen en individuele woningen.
• Duurzaamheid verdergaand dan energiebesparing in de vorm van
duurzame sloop, het gebruik van duurzame materialen, bestrijding van
hittestressnadrukkelijker betrekken bij nieuwbouw, renovatie en

Wonen Zuid

Prestatieafspraken 2020 - gemeente Brunssum Pagina 13 van 24

onderhoud.
Afspraak 8 Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte
grondgebonden huur\woning van zonnepanelen. Ook zittende
bewoners van grondgebonden huurwoningen kunnen de plaatsing van
zonnepanelen aanvragen.
Wonen Limburg zet naast de persoonlijke benadering, o.a. door inzet
van energiecoaches ook in op digitale hulmiddelen om bewoners te
informeren over het eigen energieverbruik en een duurzame woning
en woonomgeving.

Wonen Limburg
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4 Wonen met zorg en bijzondere bewonersgroepen
Lokale ontwikkelingen en opgaven rond wonen en zorg en bijzondere bewonersgroepen
De vraag naar wonen met begeleiding en/of zorg neemt toe. Dat komt onder andere door de
extramuralisering, de vergrijzing en het beleid en de behoefte om langer thuis te wonen. Wonen, zorg
en welzijn komen dus steeds meer samen in onze woningen en in de woonomgeving. Het gaat hier om
senioren die langer thuis moeten wonen en door hun ouderdom meer verzorging en aanpassingen in
huis nodig hebben. Daarnaast gaat het om mensen die kwetsbaar zijn en extra hulp nodig hebben,
evenals kwetsbare burgers die vanuit beschermd wonen of een maatschappelijke opvang uitstromen
naar een reguliere woning. En dan zijn er nog andere bijzondere doelgroepen die eveneens gehuisvest
moeten worden, zoals de vergunninghouders.
Voor al deze doelgroepen zijn partijen verantwoordelijk en is het van groot belang om goed samen te
werken.
Bij het huisvesten van deze "bijzondere" doelgroepen gaat extra aandacht uit naar de passendheid van
de woning. Ook hebben deze doelgroepen moeite zelfstandig een woning te vinden. Huisvesting van
deze doelgroepen vindt daarom meestal plaats middels directe matching door de corporaties. Dit legt
beslag op de beschikbaarheid van woningaanbod voor de "reguliere" woningzoekenden. Partijen
erkennen dat sommige bijzondere doelgroepen met voorrang gehuisvest zullen worden. Maar
daarnaast zijn er andere doelgroepen die eveneens een beroep doen op de sociale huurvoorraad.
Partijen erkennen dat de volgende bijzondere doelgroepen met voorrang gehuisvest kunnen worden:
o Kwetsbare huishoudens die gehuisvest worden via Housing Parkstad, Housing First of ZMP,
waaronder mensen met een psychiatrische achtergrond, dak- en thuislozen, slachtoffers van
huiselijk geweld, ex-gedetineerden, kandidaten uit het tweede kans beleid. Zeer Moeilijk
Plaatsbaren, (jong) gehandicapten, jongeren met een begeleidingsvraag of verstandelijk
gehandicapten.
o Kandidaten die op grond van een medische of mobiliteitsbeperking een (Wmo) aangepaste woning
nodig hebben,
o Vergunninghouders.
Inwoners die afhankelijk zijn van zorg moeten lang in hun woning kunnen blijven wonen. De gemeente
wil het langer zelfstandig wonen ondersteunen door afspraken te maken over toevoeging van meer
levensloopgeschikte woningen.
Naast aanpassing van de woning is aanpassing en toegankelijk maken van de woonomgeving minstens
zo belangrijk. Deze is nu vaak verouderd en beperkt toegankelijk voor mensen met bijvoorbeeld een
rollator. In het kader van de stadsdeelvisies wil de gemeente dit oppakken. Vanuit de stadsdeelvisies
werkt de gemeente ook aan ontmoetingsfuncties in de wijk. Dit helpt vereenzaming tegen te gaan en
maakt het langer zelfstandig wonen makkelijker mogelijk.
Voor de kwetsbaarste groepen wil de gemeente in de nabijheid van voorzieningen en gespreid over de
wijken beschutte woonvormen laten realiseren. Eventuele overlast voor buurtbewoners wordt daarbij
zo veel mogelijk beperkt door bijvoorbeeld extra begeleiding.
Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang
De vraag naar wonen met begeleiding en/of zorg neemt toe. Het betreft enerzijds kwetsbare huurders
die al in de woningen wonen. Anderzijds nieuwe huurders die onder andere uitstromen vanuit
beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar een zelfstandig woning (al dan niet met
begeleiding). Corporaties dragen bij aan het weer zelfstandig huisvesten van intramuraal verblijvende
doelgroepen en diverse doelgroepen met een begeleidingsvraag, waaronder Zeer Moeilijk Plaatsbare
(ZMP'ers), kandidaten vanuit het tweede kans beleid, ex-gedetineerden, (ex-)psychiatrische patiënten.
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(ex-)verslaafden en dak- en thuislozen, (jong) gehandicapten, Jongeren met een begeleidingsvraag of
verstandelijk gehandicapten.
Gezamenlijk met gemeenten en andere partners zorgen corporaties voor een zelfstandige woning en
de noodzakelijke begeleiding. En dan op zo'n manier dat het prettig wonen is voor de persoon zelf en
dat het ook past in de woonomgeving. Deze doelgroep vraagt om maatwerk. Het is nodig de krachten
te bundelen (onder andere met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen) om deze huishoudens
waar nodig woon- en reïntegratiebegeleiding te bieden om volwaardige participatie in de maatschappij
te borgen, maar ook risico's voor de omgeving beheersbaar te houden. De gemeente heeft hier de
regierol in.
Het bieden van huisvesting alleen is voor veel van deze doelgroepen onvoldoende. De huisvesting en
begeleiding van deze kwetsbare doelgroepen wordt georganiseerd vanuit het Housing Parkstad Loket
dat is ondergebracht bij Levanto. Doel van Housing Parkstad is het bevorderen van een gecontroleerde
door- en uitstroom van instellingscliënten naar een zelfstandige woonsituatie. Deelnemende partijen
hebben hun samenwerking vastgelegd in het convenant Housing Parkstad. De gezamenlijke
corporaties in Parkstad Limburg dragen 50% van de kosten. Housing Parkstad valt in het kader van het
Stedelijk Kompas onder regie van de centrumgemeente Heerlen. De centrumgemeente draagt
eveneens 50% bij aan de kosten en verstrekt Housing Parkstad kandidaten een Wmo-indicatie voor
gemiddeld 2 uur begeleiding per week voor een maximale periode van 1 jaar. Jaarlijks wordt (door het
ROW) op basis van behoefte een taakstelling in het aantal te huisvesten kandidaten vastgesteld.
Lokale afspraken 2020 Wonen en Zorg: Uitstroom intramuraal

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1 Een dóórontwikkeling van Housing Parkstad wordt
ondersteund, waardoor de bewoners die nu door 'het systeem' worden
afgewezen en de kwetsbare bewoners die reeds woonachtig zijn in een
huurwoning hieraan kunnen worden toegevoegd zodat zij niet meer 'tussen
wal en schip vallen'.

Gemeente/Corporatie

Afspraak 2 De gemeente zal actief de regierol pakken om de samenwerking
tussen diverse zorg-/welzijnspartijen, corporaties, gemeente en huurders
te intensiveren zodat bv. in crisissituaties direct actie ondernomen kan
worden.
Afspraak 3 Als gevolg van de extramuralisering komt het steeds vaker voor
dat een reguliere woning in een woonwijk niet (direct) passend is voor de
zeer kwetsbare doelgroep 'mensen met onbegrepen gedrag'. Hiervoor
dienen wellicht zogenaamd Halfway homes of 'Skaeve huse' ontwikkeld te
worden. Ook hierbij neemt de gemeente de regierol om samen met
corporaties en zorg-/welzijnsinstanties de mogelijkheden te verkennen bijv.
als onderdeel van de uitvoeringsagenda Wmo.

Gemeente

Gemeente

Langer thuis wonen
Op het vlak van wonen en zorg ligt de grootste uitdaging bij het toe- en doorgankelijk maken van de
bestaande woningvoorraad.
Niet alle woningen in de bestaande woningvoorraad zijn levensloopgeschikt te maken.
Sloop/nieuwbouw is soms onvermijdelijk. Belangrijk bij de bouw van nieuwe levensloopgeschikte
woningen is dat deze woningen geen specifiek seniorenlabel krijgen. Deze woningen moeten voor
meerdere doelgroepen (zowel jong als oud) aantrekkelijk zijn.
Van belang is ook dat mensen beter bewust moeten worden gemaakt over het langer thuis wonen en
het belang en de mogelijkheden om de eigen woning tijdig aan te passen. Partijen erkennen het belang
van de beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor senioren en huishoudens met een
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zorgbehoefte. De corporaties spannen zich in om mede invulling te geven aan de vraag naar deze
woningen. Dit doen zij door het bestaande woningaanbod geschikt te maken voor wonen met een
zorgbehoefte en door in samenwerking met zorgpartners specifieke zorgwoningen te realiseren.
Zelfstandig wonen van senioren en mensen met een zorgbehoefte, stelt ook eisen aan het
voorzieningenniveau en de zorginfrastructuur in de (directe) woonomgeving. Het is niet realistisch
voor alle kernen/ wijken / buurten tegelijk in te zetten op de realisatie en behoud van het noodzakelijke
voorzieningenniveau. Partijen vinden het wenselijk de feitelijke vraag naar senioren- en zorgwoningen
in beeld te brengen en visie te ontwikkelen op kansrijke ontwikkelgebieden waar investeringen in
woningen, voorzieningen en zorg-infrastructuur elkaar versterken.
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. De uitvoering van de
Wmo treft ook de huurders (en daarmee woningen) van corporaties. 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.
Langer thuis wonen beperkt zich niet alleen tot de doelgroep ouderen. Er zijn ook mensen met een
psychische aandoening of een laag verstandelijke beperking die voorheen konden wonen in een
opvang voor beschermd wonen. Dit is in veel gevallen niet meer mogelijk door rijks wet- en
regelgeving. Ook voor deze mensen zijn gemeenten, zorgpartners en corporaties verantwoordelijk om
goed te huisvesten.
Verlies van regie over het eigen leven en handelen (verward gedrag), leidt in een toenemend aantal
casussen ook tot risico's voor de leefbaarheid of gevaar voor de en omgeving. Gemeente en
corporaties erkennen dat in voorkomende situaties goede samenwerking (ook met zorgpartners)
noodzakelijk is om een vangnet te kunnen bieden en tot een beheersbare situatie te komen.
Xotcaïè afspraken 2020 Wónen en Zorg: Langer thuis wonen

ÊigéhaafTinitiatiefnemer

Afspraak 1 De gemeente investeert in aanpassing en toegankeliik maken
van de openbare ruimte. Voor 2020 o.a. in de herstructurering
Treebeekplein (kosten € 1,8 mln.)
Afspraak 2 De gemeente Brunssum onderzoekt de mogelijkheid om Wonen
Zuid en Wonen Limburg te laten aansluiten bij de Wmo-convenant met
Weller en indien nodig deze te herijken.

Gemeente

Afspraak 3 De woningcorporaties zullen renovaties en nieuwbouw van
woningen zo veel mogelijk levensloopbestendig realiseren.

Corporaties

Afspraak 4 De woningcorporaties verzamelen actuele data over de
toegankelijkheid van hun woningvoorraad conform de criteria van het BATsterrensysteem, waarna hier zorgprofielen aan kunnen worden gekoppeld.
Daarmee wordt het zorgaanbod inzichtelijk. Vervolgens kan dit worden
gekoppeld aan de vraag m.b.t. langer thuis wonen.

Corporaties

Gemeente/Corporaties

Huisvesting en begeieiding vergunninghouders
De gemeente is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de taakstelling huisvesting
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. Corporaties leveren een bijdrage aan het realiseren van
de taakstelling door onder andere het beschikbaar stellen van woningen.
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.
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Partijen erkennen dat het huisvesten van vergunninghouders en het realiseren van de taakstelling
prioritair is. Daarom worden vergunninghouders met voorrang gehuisvest.
^kaTe afspra(cën*2Ö2Ö Wonen én Zorg: HuTsvesting vërguhhinghoudèrs

Eigenaar/initiatlefnemér"

Afspraak 1 In geval de taakstelling voor 2020 sterk afwijkt van de
taakstelling voor 2019 en de woningcorporaties deze niet kunnen
realiseren binnen de beschikbare 10% vrijkomende woningen, overleggen
partijen met elkaar over alternatieven en oplossingsrichtingen.

Gemeente/Corporaties

Afspraak 2: Partijen maken afspraken rond samenwerking bij het
realiseren van de taakstelling huisvesting vergunninghouders en zullen
deze afspraken vast leggen in een samenwerkingsovereenkomst.
Onderdeel hiervan vormen afspraken over het bieden van een duurzame
start in de wijk aan de gehuisveste statushouders

Gemeente/Corporaties/HBV
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5 Leefbaarheid
Lokale ontwikkelingen en opgaven rond leefbaarheid
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. Partijen werken samen bij het verbeteren van leefbaarheid. In en rond hun
woningbezit zetten corporaties hiervoor ook middelen in. Bij ernstige overlastsituaties werken partijen
actief samen.
Inzet van middelen voor leefbaarheid door corporaties
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.
Binnen de kaders van de woningwet mogen corporaties maximaal € 127,39 (peildatum 2019) 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 € 127,39 per DEAB-woning. Dat kan, als de
gemeente en huurdersorganisaties daar vooraf afspraken over maken en mee instemmen.

tokirliï
Afspraak 1 De gemeente en Huurdersorganisaties stemmen in met een
hogere bijdrage dan € 127,39 per daeb-woning aan leefbaarheid.

Gemeente/HBV/Corporaties

De leefbaarheidsuitgaven van Wonen Zuid in gemeente Brunssum zijn als volgt
opgebouwd:
1.

Leefbaarheidsprojecten en algemene leefbaarheidsmiddelen: Dit betreft

middelen voor leefbaarheidsprojecten die -in samenspraak met bewonersingezet worden in een specifieke gemeente en algemene middelen die Wonen
Zuid

breed

kunnen

worden

ingezet

voor

leefbaarheid

op

basis

van

bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten (naar rato bezit in gemeente). Voor
2020 heeft Wonen Zuid hiervoor in de gemeente Brunssum € 21.582 begroot.
2.

Personeelslasten:

voor

leefbaarheidsmedewerkers. De

onder

andere

de

inzet

van

en

geschatte personeelslasten ten behoeve van

leefbaarheid in de gemeente Brunssum zijn € 41.356 in 2020.
De leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg (gemiddeld € 314,00 per Daebwoning in Brunssum) zijn als volgt opgebouwd:
1.
Leefbaarheidsprojecten € 34.000,2.
Personeelslasten € 52.000,Weller heeft voor 2020 over het hele bezit een te verwachten
leefbaarheidsuitgave van ca. € 245,00 per Daeb-woning. Voor Brunssum wordt
uitgegaan van een leefbaarheidsuitgave van € 296,00 per daeb-woning. Deze
uitgaven zijn als volgt opgebouwd:
Middelen: €170.700
Personeel: €444.667
Overig indirect: € 275.888
De uitgaven inzake leefbaarheid zijn inclusief de toe te rekenen personeelslasten
van gebiedsgericht personeel, zoals Adviseurs wijken & buurten alsmede
complex- en wijkbeheerders die vooral gericht zijn op woonmaatschappelijk
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werk, overlastbestrijding, begeleiding van bijzondere doelgroepen en beheren
van een schone en veilige directe woonomgeving.
Weller kiest in het kader van het toepassen van het functioneel model voor een
ruimere toerekening van personeels- en bedrijfskosten naar leefbaarheid, om
intern efficiënt te kunnen sturen op de uitgaven per type activiteit die direct ten
goede komt aan onze huurder.
De leefbaarheidsuitgaven van de Voorzorg in de gemeente Brunssum blijven in
2020 beneden de toegestane € 127,39 per DEAB-woning.
Afspraak 2 Met het IBA-project "Treebeek in beweging" draagt de
gemeente mede bij aan de leefbaarheid in de wijk. Oriënterende

Gemeente/Wonen Zuid

gesprekken over invulling project tussen IBA, Wonen Zuid en gemeente
lopen.
Afspraak 3: Corporaties, gemeenten en huurorganisaties blijven zich

Gemeente/Corporaties/HBV

gezamenlijk inzetten voor de leefbaarheid.
Wijkmanagement van Brunssum heeft wijkanalyses in concept gereed
waarin per wijk de situatie op het gebied van leefbaarheid en veiligheid
staat beschreven. Deze worden per wijk met alle partners én bewoners
besproken en waar nodig aangepast.
De woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisatie worden
hiervoor ook uitgenodigd, afhankelijk van de wijk waarin zij actief zijn.
Het eerste overleg start in december 2019 en zal in het eerste kwartaal
van 2020 in elke wijk hebben plaatsgevonden.
Op basis van de definitieve versie worden vervolgens concrete, gedragen
plannen uitgewerkt die moeten leiden tot verbetering van de
leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Daarnaast wordt het overleg, genaamd Veilig Leefbaar Brunssum, verder
uitgebreid naar alle wijken in Brunssum. In dit overleg participeren naast
partners als politie, zorg- en welzijnsinstellingen en het wijkteam ook de
woningcorporaties. Dit overleg heeft vooral veel waarde op het gebied
van preventie op onwenselijke situaties in een wijk.

Samenwerking en aanpak (ernstige) overlastsituaties
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.
In ernstige overlastsituaties is vaak sprake van een multidisciplinaire problematiek, waarbij al
meerdere partijen (gemeente, politie, woningcorporatie, zorg en welzijnsinstellingen) betrokken zijn.
In die situaties is het wenselijk de overlastproblematiek integraal te benaderen. Gemeente neemt dan
daarin de regie. De gemeente handelt hierin conform vigerende wet- en regelgeving.
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Corporaties voeren een zero-tolerance beleid bij hennepteelt of 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. De
gemeente kan in het kader van het Damoclesbeleid, een woning vooreen vastgestelde periode sluiten.
Zeker als het gaat om hennepteelt draagt de uitstraling van een gesloten pand niet bij aan de
leefbaarheid in een buurt. Ook is de woning die periode niet beschikbaar voor huisvesting van de
doelgroep van beleid. Anderzijds wordt sluiting van een woning ook als positief ervaren, omdat de
overheid laat zien dat dit gedrag niet wordt getolereerd
Lokale afspraken 2020 Leefbaarheid ernstige overlast
Afspraak 1 De lonende gesprekken over rol en verantwoordelijkheid in de
aanpak van overlast en leefbaarheidsproblematiek zullen in 2020 worden
voortgezet, mede naar aanleiding van nieuwe wetgeving
(gedragsaanwijzing door burgemeester). Samen met partners in de wijken
en wijkbewoners wil de gemeente "wijkveiligheidsplannen" opstellen en
uitvoeren.
Afspraak 2. De gemeente gaat de uitvoering van het Damoclesbeleid
evalueren en zal corporaties hiervoor uitnodigen.

Ëigenaar/initiatiefnemei^
Gemeente/Corporaties/HBV

Gemeente/Corporaties
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6 Proces- en overige afspraken
Procesafspraken
Bij het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven is een goede samenwerking en het tonen van
daadkracht in de uitvoering belangrijk. Partijen vinden het belangrijk om de realisatie van de
wederzijdse prestatieafspraken periodiek te bespreken en te monitoren en maken daarom
procesafspraken. Huurdersorganisaties zijn hierin volwaardig gesprekspartner.
Partijen hebben een ambtelijke werkgroep ingesteld die belast is met de volgende werkzaamheden:
• voorbereiden en opstellen prestatieafspraken voor het opvolgend Jaar, ter bestuurlijke
vaststelling/ondertekening;
• opstellen uitvoeringsprogramma voor de realisatie van gemaakte prestatieafspraken;
• het uitzetten van actiepunten, waar nodig initiëren van werkgroepen en het regie voeren op de
realisatie van gemaakte afspraken;
• het periodiek monitoren van de voortgang realisatie;
• jaarlijks evalueren van de realisatie van gemaakte afspraken.
De ambtelijke werkgroep voert hiertoe ten minste vier keer per Jaar overleg. De gemeente initieert het
periodieke overleg.
Partijen bespreken de realisatie van de prestatieafspraken en het vaststellen van nieuwe
prestatieafspraken ten minste één keer per Jaar bestuurlijk. Bij aanleiding voeren betreffende partijen
additioneel bestuurlijk overleg. De gemeente initieert het periodieke overleg.
Overige afspraken: WSW-borging
De gemeente stelt woningcorporaties in staat WSW-geborgde leningen aan te trekken door een
achtervangovereenkomst af te sluiten met het WSW. Corporaties overleggen bij aanleiding of bij
afloop van de overeenkomst met de gemeente over verlening van de overeenkomsten of aanpassing
als dan niet gelimiteerd naar tijd en bedrag. Corporaties initiëren (individueel) dit overleg.
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7 Ondertekening
Over de voorliggende

prestatieafspraken

hebben

d.d.

25

november 2019 te

Brunssum

overeenstemming bereikt;
Gemeente Briitssum

De heer J.M.V.L.Mertens
Wethouder

Stichting WeitófWonen

Woningsticf ting Wanen Zuid

Woningstichting Wonen Limburg

3
LO.
De heerW. Hazeu

Ded'fBec-irig. JrM.W. Gorgels MSM

De hoer Ir. M.G. Schroten

Bestuurder

Directeur

Bestuurder

Woningstichting de Voorzorg

Huurdersvereniging Op het

Huurdersvereniging HTM

Zuiden

De heer G.J.A. Canjels

Mevr. L. Valkenburg

De heer A. de Haas

Bestuurder

Voorzitter bestuur

Voorzitter bestuur

Stichting Huurdersbelangen Zuid
Limburg

Stichting Huurderskoepel

Stichting Overleg Huurders

Brunssum-Schinveld

Verhuurder Brunssum-Schinveld

De heer H. Wittmann

De heer wrrol

-I.
De heer M.W.F. Jagt
Voorzitter

Voorzitter
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BIJLAGE 1: Regionale prestatieafspraken 2020
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