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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 01-01-2019 tot en met 31-12-2019, zijn overeengekomen

door de volgende partijen:
De gemeente, erder te noemen de gemeente"
Gemeente Nuth verder te noemen "de gemeente"
Vertegenwoordigd door de heer dr. ir. G. Bakker, wethouder,

Woningcorporaties, erder te noemen "de corporaties"
Woningstichting Wonen Zuid, verder te noemen "Wonen Zuid"
vertegenwoordigd door de heer ir. A. van Malde, bestuurder
Woningstichting 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
De huurdersorganisaties, verder te noemen "de huurdersorganisaties"
Huurdersvereniging Op het Zuiden Vereniging voor Huurders,
verder te noemen "OhZ", vertegenwoordigd door de heer H. Bex, bestuurslid
Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, hierna te noemen "SHZL"
vertegenwoordigd door de heer M.W.F. Jagt, voorzitter
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Positiebepaling van corporaties in de gemeente Nuth
Woningaanbod per corporatie in Nuth
(peildatum 01-01-2018) Bron: Provinciale Woonmonitor en opgave corporaties

Totaal woningen gemeente

7005

Koopwoningen

4955

70,8 %

Wonen Zuid

1142

16,3%

Wonen Limburg

192

2,7%

Particuliere erhuurders

716

10,2%

Van woon isie 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 20172021 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 Nuth gaat
aanvullend aan de regionale opgaven, bijzondere aandacht uit onderstaande opgaven en ambities.
Hier zijn de opgaven en ambities genoemd, die een relatie hebben met de corporaties en de
prioriteiten, zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma Woonvisie Nuth . Deze prioriteiten zijn

vetgedrukt (deze kunnen ook betrekking hebben op andere partijen).
• Meer balans aanbrengen in de opbouw van de woningvoorraad, aansluitend bij de vraag;
• Onttrekken van bebouwing met een te grootschalig / stedelijk karakter dat het straatbeeld
in de dorpen domineert, om daarmee het dorpse karakter van de kernen te versterken;
• Voldoende woningen in alle kernen voor starters en de inzet an de starterslening.
• Werken aan huurwoningaanbod dat aansluit bij de veranderende vraag. In alle dorpen zal
een naar huurprijs en type gevarieerd aanbod behouden moeten blijven. De beschikbaarheid
van sociale huurwoningen moet vergroot worden door het bevorderen van doorstroming uit
deze woningen. Verkoop van sociale huurwoningen is ongewenst;
• Werken aan een betaalbare woningvoorraad, met voldoende keuzemogelijkheden voor de
laagste inkomens;
• Intensie e zorg primair concentreren in de kernen met zorgvoorzieningen: Nuth en
Hulsberg, en ook rond het woon-zorgcomplex in Schimmert;
• Naar rato bijdragen aan de huisvesting van urgente doelgroepen via deelname aan Housing

Parkstad en Housing First;
• De gemeente Nuth onderschrijft Palet 3.0;
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® Verduurzaming van de woningvoorraad van de corporaties, met als streven gemiddeld label

B in 2020;
• De markt an rije sector huurwoningen is klein, maar zeker aanwezig in Nuth. De

gemeente Nuth ziet mogelijkheden van toevoeging in de particuliere verhuur door opkoop
van koopwoningen;
• De leefbaarheid in de kleine kernen is een essentieel onderdeel van onze
woonaantrekkelijkheid. Wij willen samen met bewoners en corporaties de stand van zaken
rond leefbaarheid in beeld brengen. Dit gebeurt in het kader van dorpsplannen en

wijkplannen;
• De gemeente vindt een woonomgeving die schoon, heel en veilig is een randvoorwaarde
voor een leefbare woonomgeving;
Verder is door de corporaties een uitvraag gedaan om het bod te kunnen uitbrengen. Hierop heeft

de gemeente aandacht gevraagd voor de leegstandsontwikkeling binnen de sociale
huurwoningvoorraad en concretisering van maatregelen gericht op het verduurzamen van de sociale
huurwoningvoorraad.

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. Vijf van de acht Parkstadgemeenten, zeven van de

negen in Parkstad werkzame woningcorporaties en de koepel van hun huurdersorganisaties (het
Regionaal Overleg huurdersorganisaties) stelden daarom op 3 thema s regionale prestatieafspraken
vast in de Samenwerkingsafspraken Volkshuisvesting Parkstad (31-01-2018) . Het gaat om
samenwerkingsafspraken op de thema's:
• Wonen met Zorg

• Beschikbaarheid en betaalbaarheid
• Duurzaamheid

Partijen hebben de ambitie uitgesproken de komende periode de regionale afspraken verder uit te
breiden op actuele ontwikkelingen en andere thema's. Ook blijft de inzet om nog niet deelnemende
partners -integraal of op onderwerpen- aan te laten haken.
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 zoals vastgelegd in de Samenwerkings¬

afspraken Volkshuisvesting Parkstad (31-01-2018) worden hier geacht integraal te zijn herhaald en
worden niet volledig herhaald in de lokale afspraken. In de verdere uitwerking van deze lokale
afspraken wordt per thema de belangrijkste opgaven op regionaal niveau ingeleid en de gemaakte
regionale afspraken samengevat. Regionaal gemaakte afspraken worden in het regionaal
samenwerkingsverband opgepakt, geconcretiseerd en uitgevoerd.

De gemeente Nuth heeft (om praktische redenen) niet geparticipeerd in de regionale afspraken. Dat
betekent echter niet, dat de regionale afspraken niet worden onderschreven. Immers, de Woonvisie
bevat ook een regionaal deel, zodat dit ook voor de gemeente Nuth van toepassing is. Derhalve
zullen de regionale afspraken hier integraal worden opgenomen.

NB: per 1 januari 2019 gaat de gemeente Nuth herindelen met de gemeenten Schinnen en
Onderbanken en vormt de nieuwe gemeente Beekdaelen. Dat houdt in, dat de mogelijkheid bestaat
dat in de loop van 2019 alsnog de regionale afspraken worden ondertekend.
Vanaf 1 januari 2019 moet Beekdaelen worden gelezen waar "Nuth staat.
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O erzicht van bijdragen aan volkshuisvestelijke opgaven door corporaties ( het bod")
De corporaties hebben op basis van de regionale en lokale woon isie voor 1 juli de gemeente
geïnformeerd over de activiteiten die zij voornemens zijn in 2019 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 2019 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 2019 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 2019 te kunnen concluderen dat de

afspraak gerealiseerd is?
• Als we een procesafspraak willen maken, heeft de afspraak voor 2019 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. Alle in
deze prestatieafspraken opgenomen afspraken worden daarmee ook gemaakt met inachtneming van

de geldende privacywetgeving. 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
Regionale ontwikkelingen en opgaven rond astgoedtransitie en beschikbaarheid
Gemeenten binnen de stadsregio Parkstad Limburg hebben te ma en met bevolkingskrimp. Met het
afnemend aantal huishoudens, neemt ook de vraag naar woningen af. Dat gebeurt niet in elke
gemeente, stadsdeel of wijk even snel en verschilt ook per woningmarktsegment. Tegelijk ligt er een
opgave om het woningaanbod kwalitatief af te stemmen op de veranderende vraag.
Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties hechten er aan voldoende goede en betaalbare
sociale huurwoningen beschikbaar te hebben voor de doelgroep van beleid. Tot en met 2021 en
mogelijk een aantal jaren daarna, wordt volgens prognoses een tekort aan woningen in de
huursector verwacht. Het tekort wordt geschat op 700 tot 1000 woningen de komende jaren.
Richting 2030 wordt er een aanbodoverschot verwacht. Tegelijk constateren we in delen van
Parkstad nu al overschotten in de particuliere voorraad. De aanpak van de particuliere voorraad is
een gezamenlijke grote opgave voor gemeenten en particulieren.
Corporaties werken door sloop, nieuwbouw, renovatie en onderhoud aan het verbeteren van de
kwaliteit van het aanbod (o.a. energetisch) én het afstemmen van het aanbod sociale huurwoningen
op de toekomstige vraag. Uit de plannen van woningcorporaties blijkt dat de omvang van sociale

huurwoningvoorraad de komende jaren gelijk blijft (Regio-SVB 2017). Om vraag en aanbod in het
sociale huursegment -in de tijd- op elkaar aan te laten sluiten, is behoefte aan een stukje
manoeuvreerruimte. Dit kan bereikt worden door een (beperkt) deel van de sociale
huurwoningvoorraad flexibel te laten bewegen tussen sociale huur, middenhuur en koop. Het
benutten van overschotten in de koopsector kan een oplossing zijn voor de tijdelijke extra vraag in
het sociale huursegment. Als de vraag naar sociale huurwoningen af neemt kan een omgekeerde
beweging richting middenhuur of koopsegment worden gemaakt. Partijen willen instrumenten
hieromtrent met elkaar verkennen.

Partijen stellen in regionaal verband de volgende ambitie vast rond de beschikbaarheid
betaalbaarheid van sociale huurwoningen:

• Partijen spannen zich gezamenlijk in om voldoende woningen beschikbaar te hebben voor de
sociale doelgroep;
Regionale afspraken 2019 Vastgoedtransitie en beschikbaarheid

Eigenaar/initiatiefnemer

1. Partijen willen meer zicht krijgen op de vraag vanuit verschillende (sociale)
doelgroepen en het woningaanbod dat bij woningcorporaties beschikbaar
komt voor nieuwe verhuur. Partijen willen de samenstelling van de
woningvoorraad in huurprijscategorieën verder afstemmen op de vraag. Om
beter beeld te krijgen bij de vraag, monitoren we de wacht- en zoekduur van
verschillende doelgroepen woningzoekenden. Vanuit dit beeld sturen we bij
op de gewenste ontwikkeling van de voorraad. Dit doen we in eerste instantie
lokaal en e entueel regionaal als blijkt de opga en in bepaalde gebieden te
omvangrijk of complex zijn. Naast de beschikbaarheid van sociale
huurwoningen kijken partijen ook naar vraag en aanbod voor

Regionale samenwerking
Parkstad Limburg
Werkgroep
beschikbaarheid en
vastgoedtransitie

middeninkomens.

2. Partijen willen zicht houden op de ontwikkelingen in de sociale woning¬
voorraad voor wat betreft aantallen, duurzaamheid, betaalbaarheid, etc.

Partijen werken samen aan het op regionaal niveau minimaal gelijk houden
van de sociale huur oorraad op de middellange termijn (circa 2025) en het
inzetten op een verruiming van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen
op de korte termijn. De vertaling hiervan naar de lokale situatie kan
verschillen. Het vergroten van het aanbod sociale huurwoningen op de korte
termijn kan bij oorbeeld door het versnellen van de nieuwbouw-productie of
het toepassen van tijdelijke woonvormen (zo mogelijk door gebruik van
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bestaand astgoed). We benoemen met elkaar zo snel mogelijk gebieden
binnen Parkstad waar extra inzet op nodig is.
3. De instrumenten verwerving, nieuwbouw, sloop (verdunning), verkoop en
aankoop van woningen door woningcorporaties worden ingezet om te sturen

op de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad. Deze instrumenten zijn
communicerende vaten. We spreken hierover het volgende af:
a. Gemeenten en corporaties spelen met hun beleid en instrumenten in op

verdunning over een langere periode (2030?) conform de woonvisie en de
enveloppen met de lokale opgaven voor de sociale huurwoningvoorraad. Dit

wordt op het niveau van de totale voorraadontwikkeling bezien.
b. Corporaties staan gezamenlijk in basis bereidwillig tegenover het (binnen
kaders) inponden van woningen, als dat zichtbaar bijdraagt aan het brede
volkshuisvestelijk belang. Individuele corporaties kunnen hier een andere
keuze in maken. Voorwaarde voor inponding door corporaties is dat

woningen die worden ingepond langdurig verhuurd kunnen worden (aan
middeninkomens) of op termijn weer verkocht kunnen worden.
c. Verkoop van woningen door corporaties kan om diverse redenen (ook

financieel) wenselijk zijn en bijdragen aan het volkshuisvestelijk belang. De
verkoop door corporaties dient aan te sluiten bij de lokale situatie en is
daarom ook onderdeel van de lokale prestatieafspraken.
4. Een aantal gemeenten en corporaties doen al ervaring op met betrekking tot
inponden van particulier eigendom. Partijen gebruiken (hoe?) opgedane
kennis en ervaring uit deze pilots om de verdere mogelijkheden voor inponden
met bijbehorende sociale en financiële randvoorwaarden te concretiseren.

Lokale ontwikkelingen en opga en rond astgoedtransitie en beschikbaarheid
Partijen stre en naar het in stand houden en het beschikbaar hebben van een voldoende grote
voorraad DAEB-woningen, om de huishoudens die op grond van hun inkomen, medische of sociale
indicatie of anderszins, in aanmerking komen voor een sociale-huurwoning, op een goede wijze te
kunnen huis esten.

Van belang is het kwalitatief op peil houden of brengen van de bestaande woningvoorraad zowel in
de huur- als in de koopsector, alsmede het kwantitatief in balans brengen van de woningvoorraad.
Het verbeteren van de woningmarkt gebeurt binnen de kaders van de 'Regionale
Woningmarktprogrammering , de 'Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg', de 'Regionale Woonvisie
Parkstad en Lokale woonvisie Nuth en de 'Transformatieopgave Nuth
De corporaties dragen hieraan bij door transformatie van haar woningvoorraad (sloop, nieuwbouw,
verkoop, aankoop, renovatie en onderhoud). De gemeente heeft hierin een kader stellende en
faciliterende rol. De huurdersorganisaties behartigen bij de vastgoedtransities de belangen van de
huurders.

De 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.
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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. 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.

Lokale afspraken 2019 Beschikbaarheid en astgoedtransitie

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1: De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid
in de Nuinhofwijk. De particuliere woningeigenaren hebben ook hun eigen
verantwoordelijkheid. De gemeente zal haar rol vervullen bij de aanpak van
Nuinhofwijk.
Afspraak 2: Gemeente zal bij de (periodieke) herziening van bestemmingsplannen
voldoende flexibiliteit betrachten en ruimte geven aan innovatieve
bouwconcepten, woonvormen en duurzaamheidsmaatregelen.

Afspraak 3: De gemeente onderzoekt (samen met partijen) de haalbaarheid aan
deelname aan de businesscase Aanpak particulier bezit en Aankoop collectief
bezit".

Afspraak 4: De gemeente zal bijdragen aan het creëren van de juiste condities om
concreet voorliggende projecten haalbaar te maken en hierin, gedurende de
looptijd van het project, mede risico te dragen.
Afspraak 5: Gemeente onderzoekt (bii voorkeur op (sub-)regionaal niveau) de
vraag naar woonwagenstandplaatsen (naar aanleiding van het beleidskader
Woonwagen- en standplaatsen beleid van het Min. BZK).

Bijdrage aan lokale afspraken o er beschikbaarheid en vastgoedtransitie

Gemeente

De gemeente treedt in overleg met de corporatie om inponden te overwegen.

Gemeente

Gemeente Nuth faciliteert partijen (Levanto en Wonen Zuid) bij de zoektocht naar
de beste locatie voor de huisvesting doelgroepen met een zorg- en/of
begeleidingsvraag. De zoeklocatie betreft het gebied tussen de autosnelweg en het
spoor in Nuth.

Gemeente

Bijdrage aan lokale afspraken over beschikbaarheid en vastgoedtransitie

Corporaties

Wonen Zuid koopt 30 (van de 42) aanleunwoningen van Sevagram (In het Panhuys,
Hulsberg), inclusief 10 nieuw ontwikkelde woningen op deze locatie.

Wonen Zuid

Wonen Zuid vervangt vijf woonwagens op de woonwagenlocatie in Nuth door
levensloopbestendige flexibele woningen.

Wonen Zuid

Wonen Limburg heeft geen sloop/nieuwbouw plannen in 2019. Bij gebleken
behoefte blijft het aanbod voor het realiseren van tijdelijke woningen
(Kompaswoningen).

Wonen Limburg

Bijdrage aan lokale afspraken over beschikbaarheid en vastgoedtransitie

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties ontwikkelen in samenspraak met de corporaties een format
om de vraag van doelgroepen en de beschikbaarheid van het woningaanbod
inzichtelijk te maken.

Huurdersorganisaties
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2 Betaalbaarheid
Regionale ontwikkelingen en opgaven rond betaalbaarheid
Het verbeteren en afstemmen van de sociale huurwoningvoorraad op de toekomstige vraag leidt tot
complexe (deel)opgaven. Door investeringen in de kwaliteit van sociale voorraad, gericht op o.a.
transformatie, verduurzaming en levensloop/zorggeschiktheid, ontstaat druk op de beschikbaarheid
van goedkope en betaalbare woningen. Partijen maken zich ook zorgen over de betaalbaarheid van
woonlasten voor bepaalde groepen. De omvang en betekenis van deze problematiek hebben we nog
onvoldoende in kaart voor Parkstad.

Partijen stellen in regionaal verband de volgende ambitie vast rond de beschikbaarheid
betaalbaarheid van sociale huurwoningen:
• Partijen spannen zich gezamenlijk in om de woonlasten voor de sociale doelgroep (die woont
of gaat wonen in een sociale huurwoning) beheersbaar te houden.

Regionale afspraken 2019 Betaalbaarheid

Eigenaar/initiatiefnemer

1. De komende jaren verkennen we gezamenlijk hoe we meer grip krijgen op
betaalbaarheid van het wonen voor de sociale doelgroep. Daarbij er ennen

Regionale samenwerking

we de inzet op de totale woonlasten.

Parkstad. Werkgroep
Betaalbaarheid

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond betaalbaarheid
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 name de huurdersorganisaties vragen aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende
betaalbare huurwoningen en het monitoren van de slaagkansen voor huurtoeslaggerechtigden.

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.
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 2019 worden begin 2019 door de Rijksoverheid
vastgesteld en gepubliceerd. Corporaties stellen hun huurbeleid voor 2019 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 voeren een actief incassobeleid, 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.
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Lokale afspraken 2019 Betaalbaarheid

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1 Woningcorporaties dragen zorg voor (het behoud van) voldoende
woningen in de te onderscheiden huurprijsklassen.
Afspraak 2 De corporaties sturen op het beschikbaar houden van voldoende
betaalbare woningen voor de doelgroepen van beleid. In lijn met passend
toewijzen heeft tenminste 95% van het gezamenlijke woningaanbod van de
corporaties een netto huurprijs onder de liberaliseringsgrens en in lijn met DAEBtoewijzen heeft tenminste 80% van het gezamenlijke woningaanbod van de
corporaties een netto huurprijs onder de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag.
Corporaties maken de verdeling van woningen naar huurprijscategorie jaarlijks
inzichtelijk middels het Regio-SVB. Zie onderstaand overzicht *)
Afspraak 3 Woningcorporaties continueren de inzet van energiecoaches. Door de

inzet van energiecoaches worden huurders bewust gemaakt van het gebruik van
energie in hun woning en leren waar besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Partijen onderzoeken de mogelijkheid om de huidige inzet van de energiecoaches
op elkaar af te stemmen.
Afspraak 4 Woningcorporaties monitoren en rapporteren de activiteiten van de

inzet van de energiecoaches voor de periode van 1 jaar. Aan de hand hiervan
wordt de inzet energiecoaches geëvalueerd en indien nodig bijgesteld of anders
vormgegeven.

Bijdrage aan lokale afspraken over betaalbaarheid

Gemeente

De gemeente Nuth zal in de voorstellen en advisering aan de gemeenteraad,
aandacht houden voor de invloed van de heffingen op de totale woonlasten, zeker
voor wat betreft de doelgroepen van beleid. Voor zeer kwetsbare doelgroepen
voert de gemeente Nuth een armoede beleid.

Gemeente

Gemeente Nuth zal partijen informeren over en zo mogelijk betrekken bij
bestaande en nieuwe initiatieven rond het voorkomen en oplossen van
schuldenproblematiek, het voorkomen van ontruiming op grond van
betalingsachterstanden en over voorzieningen die hierin ondersteunen

Gemeente

Bijdrage aan lokale afspraken o er betaalbaarheid

Corporaties

Wonen Limburg continueert in 2019 het twee-hurenbeleid: bij woningen die
worden toegewezen gelden 2 huurprijzen, de geadverteerde huurprijs en een
inkomensafhankelijke lagere huurprijs. De lagere huurprijs geldt enkel bij
huishoudens die huurtoeslaggerechtigd zijn.

Wonen Limburg

Wonen Limburg Accent richt zich op de woningzoekenden voor wie een sociale
huurwoning noch een koopwoning een realistisch beeld lijkt: huurders met een
huishoudeninkomen tussen € 36.000 en € 55.000 bruto per jaar (huurprijs € 710 € 950 per maand). Indien de gemeente een opgave ziet voor deze groep

Wonen Limburg Accent

woningzoekenden, verkennen de gemeente en Wonen Limburg Accent met elkaar
deze opgave.

Jaarlijkse huurverhoging wordt beperkt voor alle huurders van onze woningen (in
2018 inflatievolgend).
Woningcorporaties dragen zorg voor (het behoud van) voldoende woningen in de
te onderscheiden huurprijsklassen.

Corporaties

De corporaties sturen op het beschikbaar houden van voldoende betaalbare
woningen voor de doelgroepen van beleid. In lijn met passend toewijzen heeft
tenminste 95% van het gezamenlijke woningaanbod van de corporaties een netto
huurprijs onder de liberaliseringsgrens en in lijn met DAEB-toewijzen heeft
tenminste 80% van het gezamenlijke woningaanbod van de corporaties een netto
huurprijs onder de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Corporaties maken de
verdeling van woningen naar huurprijscategorie jaarlijks inzichtelijk middels het

Corporaties

Regio-SVB. Zie onderstaand overzicht *)
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Bijdrage aan lokale afspraken over betaalbaarheid

Huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties willen concrete afspraken maken over het krijgen van
inzicht in de betaalbaarheid van de woningvoorraad in aanbod en in wat er
daadwerkelijk gebeurt. Bijvoorbeeld: inzicht in huurachterstanden,
huisuitzettingen en dergelijke. Welke woningen in welke prijsklasse worden nu
verhuurd, indeling naar goedkoop (onder de le aftoppingsgrens), betaalbaar 1 (tot
de 2e aftoppingsgrens), betaalbaar 2 (boven de 2e aftoppingsgrens) en dure huur
en wat gebeurt er met mutatie? Daarbij horen ook de maatregelen die corporaties
inzetten om al dan niet specifieke ondersteuning te geven aan individuele huurders

Huurdersorganisaties

en doelgroepen. Onderzocht moet worden of er alternatieve woonvormen zijn

waarbij betaalbaarheid van het wonen toeneemt, bijvoorbeeld tiny housing.

De corporaties sturen op het beschikbaar houden van voldoende betaalbare woningen voor de doelgroepen
van beleid. In lijn met passend toewijzen heeft tenminste 95% van het gezamenlijke woningaanbod van de
corporaties een netto huurprijs onder de liberaliseringsgrens en in lijn met DAEB-toewijzen heeft tenminste
80% van het gezamenlijke woningaanbod van de corporaties een netto huurprijs onder de aftoppingsgrens
voor de huurtoeslag. Corporaties maken de verdeling van woningen naar huurprijscategorie jaarlijks inzichtelijk
middels het Regio-SVB.
Beschikbaarheid woningvoorraad naar huurprijscategorie gezamenlijke corporaties Nuth
Voorraad

Huurprijscategorie

Indicatie Doelgroep

13,9%

<€417.35

Jongeren 18 tot 23 jaar en laagste inkomens

69,1%

€ 417,35 t/m € 597,30

1-2 pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

8,3%

€ 597,31 t/m € 640,14

3> pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

6,4%

€640,15 t/m €710,68

Inkomen huurtoeslaggrens tot DAEB-grens

2,2%

>€710,68

Inkomen bo en D EB-grens

>80%
>95%

Bron: Regio SVB Parkstad(Corporaties)
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3 Wonen met zorg en bijzondere doelgroepen
Regionale ontwikkelingen en opgaven rond Wonen en Zorg
Gewijzigde wetgeving op het gebied van het scheiden van wonen en zorg heeft ervoor gezorgd, dat
de verschillende werelden van 'wonen' en 'zorg' in elkaar geschoven moeten worden. Sinds 2017
werken partijen binnen de Stadsregio Parkstad met elkaar samen om de regionale opgaven van deze
gewijzigde wetgeving in kaart te brengen. In het kader van de Regionale Samenwerkingsagenda
hebben de samenwerkende partners een Jaarplan Wonen en Zorg Parkstad 2018 opgesteld waaraan
thans uitvoering wordt gegeven. Wegens diverse omstandigheden, waaronder het proces rond de
Regiodeal, verloopt de uitvoering echter anders dan gepland. Vandaar dat we ervoor kiezen om de
belangrijkste afspraken verder te concretiseren en opnieuw te agenderen voor 2019.

Regionale afspraken 2019 Wonen en Zorg

Eigenaar/initiatiefnemer

1 Partijen streven naar een verdere professionalisering van de samenwerking.

Regionale samenwerking

Dat betekent concreet dat:
a. de belangrijkste zorgpartijen bij de opgave dienen te worden betrokken;

Parkstad. Werkgroep
Wonen en Zorg

b. een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten wordt

ingesteld met als doel het bestuurlijk mandaat op het vak van wonen en
zorg bij de gemeenten duidelijk te regelen;
2 Partijen ontwikkelen een kaart waarop het huidige woon-zorg landschap in
beeld wordt gebracht. De kaart biedt een overzicht van bestaand woon-zorg
vastgoed, zowel complexen die in gebruik zijn als complexen die leegstaan. Op
de kaart worden de locatie, het aantal wooneenheden, de zorgdoelgroep, de
eigenaar en de zorgaanbieder weergege en. Op de kaart worden géén
particuliere woningen waar zorg kan worden verleend aangeduid.
3 Partijen ontwikkelen een kwalitatief afwegingskader voor woon-zorg
initiatieven waarmee op regionale schaal kan worden gestuurd op het
realiseren van kwalitatieve initiatieven die inspelen op een onderbouwde
behoefte.

4 Partijen initiëren in 2019 drie uitvoeringsgerede pilot-projecten op het snijvlak
tussen wonen en zorg die niet door 'de markt' worden opgepakt. Deze drie

pilot-projecten worden ingebed in de Regiodeal Parkstad.
5 Partijen doen een concreet voorstel omtrent de toekomstige opzet voor
Housing Parkstad waarbij de ambitie om Housing Parkstad een één loket
functie te laten vervullen voor alle kwetsbare doelgroepen binnen de regio
Parkstad (inclusief ZMP-ers) in evenwicht wordt gebracht met de (beperkte)
financiële mogelijkheden.

Lokale ontwikkelingen en opga en rond wonen en zorg
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. De gemeente wil dit gaan oppakken. Daartoe werkt de gemeente ook aan

ontmoetingsfuncties in de wijken (dit helpt vereenzaming tegen te gaan en maakt het langer
zelfstandig wonen meer mogelijk).
Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang
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. Hierdoor
huisvesten corporaties ook steeds meer kwetsbare burgers. Enerzijds gaat het over kwetsbare
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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). Want 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, expsychiatrische patiënten, ex-verslaafden en dak- en thuislozen, (jong) gehandicapten, jongeren met
een begeleidingsvraag of verstandelijk gehandicapten.
Hoe kunnen we als gezamenlijke partijen er voor zorgen dat deze kwetsbare burgers zo lang mogelijk
in hun eigen/nieuwe woning kunnen blijven wonen? En dan op zo n manier dat het prettig wonen is
voor de persoon zelf en dat het ook past in de woonomgeving. Daarbij gaat het dus niet alleen om
een passende woning, maar ook om passende begeleiding. 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.
Lokale afspraken 2019 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'.

Afspraak 2 De emeente zal actief de regierol pakken om de samenwerking tussen
diverse zorg-/welzijnspartijen, corporaties, gemeente en huurders te intensiveren
zodat b . in crisissituaties direct actie ondernomen kan worden.

Bijdrage aan lokale afspraken over uitstroom intramuraal door:

Gemeente

De gemeente Nuth heeft de mogelijkheid om kandidaten vanuit het Tweede Kans
Beleid oor te dragen voor plaatsing met begeleiding ia Housing Parkstad. Partijen

Gemeente

spreken hier oor nadere kaders af.
Dóórontwikkeling van Housing Parkstad ondersteunen, waardoor de bewoners die
nu door 'het systeem' worden afgewezen en de kwetsbare bewoners die reeds

Gemeente en corporaties

woonachtig zijn n een huurwoning hieraan kunnen worden toegevoegd zodat zij
niet meer 'tussen wal en schip allen'.

Bijdrage aan lokale afspraken over uitstroom intramuraal door:

Corporaties

Corporaties leveren hun bijdrage aan de huisvesting van bijzondere
woningzoekenden (Housing Parkstad), opdat aan overeengekomen taakstellingen

Corporaties

kan worden voldaan.
Wonen Limburg wil de geleerde lessen van het experiment 'Iedereen kan wonen'

Wonen Limburg

indien nodig en in samenwerking met de andere (maatschappelijke) partijen
inzetten in de gemeente Nuth.

Dóórontwikkeling Housing Parkstad voor de uitstroom beschermd wonen en
maatschappelijke opvang en de kwetsbare bewoners die al bij de corporaties

Corporaties

wonen.

Corporaties geven naar rato van hun aandeel in de totale voorraad sociale

Corporaties

huurwoningen van de corporaties, invulling aan de vastgestelde taakstelling en
dragen (via het ROW) naar rato bij aan de afgesproken kosten.
Bijdrage aan lokale afspraken o er uitstroom intramuraal door:

Huurdersorganisaties

De woonbegeleiding Housing Parkstad richt zich vooral op nieuwe (startende)

Huurdersorganisatie(s)

huurrelaties. De huurdersorganisaties willen graag een uitbreiding zien zodat ook
in bestaande huurrelaties "woonondersteuning' gegeven kan worden.

Huurdersorganisaties vinden het belangrijk dat de kwetsbare doelgroepen in
voldoende mate in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning.
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Statushouders horen hierbij. Kwetsbare groepen verdienen dan ook bijzondere
aandacht. De aanspraak die deze groepen maken op de beschikbare huurwoningen
moet goed afgestemd worden op de reguliere woningzoekende met beperkte
financiële mogelijkheden. Net als oor de statushouders willen de
huurdersorganisaties een afspraak maken over het percentage huurwoningen dat
gereserveerd wordt voor kwetsbare doelgroepen. Niet als harde grens maar wel

als bewaking om te voorkomen dat de verhoudingen zoekraken wegens gebrek aan
sturing.

Langer thuis wonen
Partijen erkennen het belang van de beschikbaarheid van oldoende passende woningen voor
senioren en huishoudens met een zorgbehoefte. De corporaties spannen zich in om mede invulling te
geven aan de vraag naar deze woningen. 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.
Lokale afspraken 2019 Wonen en Zorg: Langer thuis wonen

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1 De woningcorporaties zullen renovaties en nieuwbouw an wonin en

zo eel mogelijk en indien technisch mogelijk, levensloopbestendig realiseren
Bijdrage aan lokale afspraken over langer thuis wonen door:

Gemeente

Gemeente en corporaties in de gemeente Nuth werken in 2019 aan
samenwerkingsafspraken over de uit oering van WMO-beleid. Deze afspraken
worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, bij
oorkeur naar het voorbeeld van de samenwerkingsovereenkomst:
Werkafspraken WMO-aanpassingen corporaties en gemeente Kerkrade

Gemeente en Corporaties

Partijen komen samen met zorg- en welzijnspartners en/of vanuit wijkzorgteams,
tot aanvullend beleid en verdere samenwerking gericht op het oorkomen an
uithuiszetting van minder zelfredzame huishoudens in geval an ernstige o erlast
of (dreigende) gevaarzetting. Partijen streven naar een proactief en preventief
beleid dat oldoende mogelijkheden biedt om te faciliteren en zo nodig te sturen
om minder zelfredzame huishoudens in een beheersbare situatie zelfstandig te
kunnen laten wonen of als dat niet mogelijk blijkt een vangnet te kunnen bieden.

Partijen

Partijen bespreken de ge raagde voorrangspositie voor mantelzorgers bij

Partijen

woningtoewijzing en de condities oor medehuurderschap an mantelzorgers, om
te komen tot concrete voorstellen

Bijdrage aan lokale afspraken over langer thuis wonen door:

Corporaties

Wonen Zuid screent In 2018 en 2019 de geschiktheid an hun woningaanbod op
toe- en doorgankelijkheid (binnen de woning) c.q. le ensloopgeschiktheid en
informeren in 2019 o er de conclusies.
De komende jaren werken zij door nieuwbouw en renovatie aan het vergroten van

Wonen Zuid

het aanbod toe- en doorgankelijke c.q. levensloopgeschikte en zorgwoningen.
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Bijdrage aan lokale afspraken over langer thuis wonen door:

Huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties illen in 2019 afspraken maken over het bieden van
goede informatie en ondersteuning voor het maken van een laatste stap in de

Huurdersorganisatie(s)

woon carrière voor ouderen. Daarnaast wordt het overleg opgestart om een

"gedwongen" verhuizing vanuit WMO overwegingen te faciliteren middels een
passende erhuiskostenvergoeding. Om de italiteit binnen complexen te
waarborgen willen huurdersorganisaties afspraken maken over een gevarieerde

leeftijdsopbouw en voldoende mobiliteit an bewoners.

Huisvesting en begeleiding ergunninghouders
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.
Lokale afspraken 2019 Wonen en Zorg: Huis esting vergunninghouders

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1 De huisvesting van vergunninghouders en daarmee het realiseren van

de taakstelling is prioritair en vergunninghouders worden daarom met voorrang
gehuisvest.

Afspraak 2 In geval de taakstellin voor 2019 sterk afwijkt van de taakstellin voor
2018 en de woningcorporaties deze niet kunnen realiseren binnen de beschikbare
10% vrijkomende woningen, overleggen partijen met elkaar o er alternatieven en
oplossingsrichtingen.
Afspraak 3: Partijen maken afspraken rond samenwerking bij het realiseren van de
taakstelling huisvesting vergunninghouders en zullen deze afspraken vast leggen in
een samenwerk ngsovereenkomst. Onderdeel hier an vormen afspraken over het

bieden van een duurzame start in de wijk aan de gehuis este statushouders.
Bijdrage aan lokale afspraken over huisvesting vergunninghouders door:

Gemeente

Gemeente en corporaties gaan afspraken maken rond de samenwerking bij het
realiseren an de taakstelling huis esting vergunninghouders en deze afspraken

Gemeente en corporaties

worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De taakstelling is voor de eerste helft van 2019:17 (Beekdaelen). Er is nog geen
erwachting voor de tweede helft 2019.

Gemeente en corporaties

Als taakstelling 2019 substantieel toeneemt, treden partijen on erwijld in o erleg
en maken verdere oplossingsgerichte afspraken o er het huis esten van het
surplus.

De gemeente vervult met betrekking tot het huis esten an statushouders, de
coördinatie tussen COA, Vluchtelingenwerk, de corporaties en andere betrokken
partijen. De gemeente is eindverantwoordelijk oor het realiseren van de
taakstelling, oert hierin regie en stelt hiervoor oldoende capaciteit beschikbaar.

Gemeente

De gemeente informeert de corporaties -zodra beschikbaar- over de om ang van

Gemeente

de taakstelling en het deel dat de corporaties hierin naar rato an het woningbezit
worden geacht te huisvesten. De gemeente houdt de oortgang in de realisatie van

de taakstelling (per partij) bij en informeert de corporaties tenminste één keer per
twee maanden o er de voortgang. Partijen informeren elkaar zo spoedig mogelijk
over de contactpersonen die zijn belast met het huisvesten van statushouders
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De gemeente zorgt voor een goede (woon)begeleiding van statushouders,
voorafgaand, bij, en na het betrekken van de woning. De verantwoordelijkheid
voor een adequate begeleiding loopt in principe 2 jaar door, ook nadat de
huisvesting heeft plaatsgevonden

Gemeente

De gemeente zorgt voor tijdige toekenning en beschikbaarheid van de uitkering
en/of verstrekt zo nodig een overbruggingsuitkering. De eerste huurbetaling wordt
door de gemeente -zo spoedig mogelijk na huuringang- rechtstreeks voldaan aan
de Corporaties

Gemeente

Bijdrage aan lokale afspraken over huis esting vergunninghouders door:

Corporaties

Corporaties zullen naar vermogen en naar rato van woningbezit met inachtneming

Corporaties

van een verantwoord toewijzingsbeleid zorgdragen voor de huisvesting van
statushouders opdat aan overeengekomen taakstellingen kan worden voldaan.

In geval de taakstelling voor 2019 sterk afwijkt van de taakstelling voor 2018 en
deze niet kan worden gerealiseerd binnen de beschikbare 10% vrijkomende
woningen overleggen partijen over alternatieven en oplossingsrichtingen.

Partijen

Bijdrage aan lokale afspraken over huisvesting vergunninghouders door:

Huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties participeren door actief deel te nemen aan de relevante

Huurdersorganisaties

overlegsituaties.
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4 Realiseren van een duurzame sociale huurwoning oorraad
Regionale ontwikkelingen en opgaven rond erduurzaming an de sociale woningvoorraad
Duurzaamheid gaat niet alleen over energieneutraal bouwen, maar ook over C02 uitstoot, circulaire
economie en watermanagement. De focus in Parkstad ligt in eerste instantie op energieneutraliteit.
De gemeenten in Parkstad Limburg hebben de ambitie een Energie neutrale regio in 2040 te
worden. De woningcorporaties hebben de ambitie in 2021 een gemiddeld energielabel B voor hun
woningvoorraad te realiseren en op de lange termijn, in 2050, een energie neutrale huurvoorraad. In
2018 hebben de corporaties hiertoe de C02- routekaart ingevuld om de route voor de
verduurzamingsopgave in kaart te brengen.
Samenwerking tussen gemeenten, corporaties en rijk is noodzakelijk om deze ambities haalbaar te
maken. Daarnaast zijn er ook andere partijen die hierin een rol spelen zoals ontwikkelaars en
particuliere huiseigenaren. Bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen is het van belang dat
deze ten gunste moet zijn van de huurder door het beperken van woonlasten en verbeteren van het
wooncomfort voor de huurder.

Regionale afspraken 2019 verduurzaming sociale huursegment

Eigenaar/initiatiefnemer

1. Parkstad Limburg Energietransitie (PALET): Samenwerking van 8 gemeenten,

Regionale samenwerking

waarbij de corporaties zijn aangehaakt. In 3 stappen, van onderzoek wat

ru mtelijk kan (1.0), naar 8 potentiestudies (2.0) naar een regionaal

Parkstad. Werkgroep

PALET

uitvoeringsprogramma (3.0). Ambitie: naar een energie neutrale regio in 2040.

2. Routekaart CE Delft, gezamenlijke opdracht werkgroep duurzaamheid
Parkstad - toekomstperspectief op buurtni eau.

3. Partijen monitoren de oortgang in de realisatie van de
erduurzamingsmaatregelen.
4. De ervaringen met duurzaamheidsmaatregelen worden met elkaar gedeeld.
5. De inzet op verduurzaming moet bijdragen aan het beheersbaar houden van
de woonlasten van huurders en aan het beschikbaar houden van voldoende
goedkope huurwoningen.

6. Partijen werken aan het verbeteren van de bewustwording onder
woningeigenaren en huurders over nut en noodzaak van verduurzaming an

woningen en de invloed van het eigen gedrag op gebruik van de woning en
installaties. Partijen trekken in de communicatie gezamenlijk op.
7. Het verkennen van de mogelijkheden om bestaande projecten, zoals de
renovatiemakelaar en energiecoaches op te schalen en daar samen in op te
trekken.

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond verduurzaming van de sociale woningvoorraad
Nuth wil in 2040 energieneutraal zijn. De verduurzaming van de woningvoorraad speelt ook een
grote rol in het verduurzamen van de gemeente.
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 heeft en dat
partijen afspraken maken over specifieke projecten of initiatieven in de gemeente.
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Belangrij e 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. Voor huurdersorganisaties is het belangrijk dat het doorbelasten van
duurzaamheidsinvesteringen in balans is met de besparing op energielasten.

Lokale afspraken 2019 verduurzaming sociale huursegment

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1 De gemeente heeft de regierol als het gaat om de warmtetransitie c.a.

Gemeente

bij het komen tot een Warmteplan c.q. Transitievisie Warmte en de daaruit
voortvloeiende uitvoeringsplannen per wijk.
Afspraak 2 De gemeente zorgt voor beleid voor het plaatsen van zonnepanelen op

daken in het Beschermd Stads en Dorpsgezicht.

Gemeente

Afspraak 3 De woningcorporaties investeren op het moment van planmatig, niet-

planmatig en mutatieonderhoud ook in de energetische verbetering van de

Corporaties

woningen.

Afspraak 4 : 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 Zuid-ümburg.
Afspraak 5: Wonen Zuid stelde in 2017 het 6-soorenbeleid voor de verduurzaming

Corporaties

Wonen Zuid

an haar woningvoorraad vast en stuurt hier doelbewust 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 (F en G labels worden naar minimaal E label (streven

B label) gebracht)
• Innovaties toepassen in 30% van toekomstige nieuwbouw
• Zonnepanelen proactiever promoten door betaalbaarheid positief te beïnvloeden
• Duurzame materiaalkeuze nadrukkelijker betrekken bij nieuwbouw, renovatie en
onderhoud.

Afspraak 6: Wonen Limbur investeert in de periode 2017-2020 circa € 100 milioen
om 4.000 woningen energetisch te verbeteren naar een minimaal label B. In de
gemeente Nuth worden in 2019 geen woningen energetisch verbeterd.

Wonen Limburg

Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte grondgebonden huurwoning
van zonnepanelen. Ook zittende bewoners van grondgebonden huurwoningen
kunnen de plaatsing van zonnepanelen aanvragen.

Wonen Limburg zet naast de persoonlijke benadering ook in op digitale
hulpmiddelen om bewoners te informeren over het eigen energieverbruik en een
duurzame woning en woonomgeving.

Bijdrage aan lo ale afspraken o er verduurzaming door:

Gemeente

De gemeente Nuth biedt bewoners het Infopunt ONS Duurzaam Beekdaelen ,

Gemeente

waar bewoners terecht kunnen voor informatie en advies over
duurzaamheidsmaatregelen (incl. energiecoaches en duurzaamheidsleningen).
De gemeente uth heeft zich verbonden aan het document Palet 3.0, waarin de

Gemeente

ambitie vastligt om in 2040 energieneutraal te zijn. Deze verduurzaming is van
toepassing op de gehele woningvoorraad, particulier en sociaal. De eerste stap is
om tot 2020 8 % van de ambitie te vervullen
Om bij onderhouds- en transitieprojecten invulling te kunnen geven aan
gezamenlijke ambities voor het verduurzamen van de woningvoorraad, brengt de
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gemeente voldoende flexibiliteit aan, om aan de buitenzijde zichtbare
duurzaamheidsmaatregelen (binnen kaders) mogelijk te maken
Bijdrage aan lokale afspra en over erduurzaming door:

Corporaties

Wonen Zuid heeft binnen haar 6-sporenbeleid duurzaamheid de ambitie
uitgesproken om t/m 2022 Wonen Zuid breed 1200 bestaande woningen te
verbeteren naar minimaal label C en het F of G label van zo n 1000 woningen
volledig te elimineren door het treffen van energetische maatregelen (veelal
zonder of gedeeltelijk kostprijs dekkende huurverhoging. Daarnaast investeren we
in het plaatsen van zonnepanelen op zo'n 900 woningen bij renovatie, onderhoud
of op verzoek van de huurder. Ook zetten we in op informatievoorziening gericht
op bewustwording en gedragsverandering bij huurders, inzet van innovatieve
technologieën, gebruik van duurzame materialen en het duurzaam slopen van
gebouwen. Wij realiseren onze doelstellingen over een periode van 5 jaar, waarbij
aantallen per jaar per gemeente kunnen verschillen (gecombineerd met

Wonen Zuid

onderhouds-, renovatie-, en sloop/nieuwbouwprojecten)

• Wonen Zuid breed verbeteren wij in 2019 het energielabel van 240
woningen naar label C of hoger.

• Wonen Zuid breed elimineren wij in 2019 200 F of G labels door het
toepassen van energetische verbeteringen
Wonen Zuid breed plaatsen wij in 2019 op 180 woningen zonnepanelen.
Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte grondgebonden huurwoning

Wonen Limburg

van zonnepanelen. Ook zittende bewoners van grondgebonden huurwoningen
kunnen de plaatsing van zonnepanelen aanvragen.

Wonen Limburg zet naast de persoonlijke benadering ook in op digitale
hulpmiddelen om bewoners te informeren over het eigen energieverbruik en een
duurzame woning en woonomgeving.

Bijdrage aan lokale afspraken over erduurzaming door:

Huurdersorganisaties

Huurders vinden het belangrijk dat duurzaamheid wordt ingezet vanuit het
perspectief van betaalbaarheid. Vanuit dat perspectief willen de
huurdersorganisaties afspraken maken dat er geen woningen met een slecht
energielabel (E, F en G) wordt toegewezen aan de huurders met de laagste

Huurdersorganisatie(s)

inkomen. In voorkomende gevallen zou een oplossing gevonden moeten worden
door bijvoorbeeld en versnelde verbetering van de energieprestatie of anders een

tijdelijke huurkorting. De inzet van energiecoaches moet huurders bewust maken
van het gebruik van energie en leren waar besparingen kunnen worden
gerealiseerd.
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5 Leefbaarheid
Lokale ontwikkelingen en opga en 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 per deab-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.

Lokale afspraken 2019 Leefbaarheid inzet middelen

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1: Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties blijven zich
gezamenlijk inzetten voor de leefbaarheid. De kwetsbaarheid van wijken moet in
beeld worden gebracht zodat afspraken gemaakt kunnen worden over eventuele
aanvullende maatregelen.
Afspraak 2: De gemeente en Huurdersorganisaties stemmen in met een hogere

bijdrage dan € 127,39 (peildatum 2019) per daeb-woning aan leefbaarheid.
Bijdrage aan lokale afspraken over leefbaarheid door:

Gemeente

In algemene zin trekken partijen gezamenlijk op in de wijk bij het verbeteren van
de leefbaarheid, vooral daar waar deze het meest kwetsbaar is. Waar nodig neemt
de gemeente de regie in het samenbrengen van ketenpartners om de
leefbaarheidsproblematiek integraal te benaderen.

Gemeente

Bijdrage aan lokale afspraken o er leefbaarheid door:

Corporaties

Corporaties zetten middelen voor leefbaarheid, binnen de kaders van de

Corporaties

woningwet, daar in waar het nodig is.

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen Zuid ligt onder het in de wet
genoemde basisbedrag van € 127,39 per daeb-woning. De leefbaarheidsuitgaven
van Wonen Zuid in gemeente Nuth (gemiddeld € 77,00 per woning) zijn als volgt
opgebouwd:

Wonen Zuid

1. Leefbaarheidsprojecten en Algemene leefbaarheidsmiddelen: Dit betreft
middelen voor leefbaarheidsprojecten die -in samenspraak met
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 2019 heeft Wonen Zuid
hiervoor € 10.226 begroot.
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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
€77.642 in 2019.
Wonen Limburg heeft haar uitgaven aan leefbaarheid verdeeld in drie categorieën
met daarbij de geschatte uitgaven voor Nuth:

Wonen Limburg

leefbaarheidsprojecten € 28.600, personeelslasten € 23.400 en algemene
leefbaarheidsmiddelen € 11.000. Gemiddeld per daeb-woning € 329,00.
Wonen Limburg continueert schoon GMS en Go4ltl: inzet van cliënten met een
verslavingsproblematiek en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het
uit oeren van diverse eenvoudige werkzaamheden.

Voor meer details over de inzet van leefbaarheidsmiddelen wordt verwezen naar
het eerder dit jaar door Wonen Limburg uitgebrachte Bod
2019 (activiteitenoverzicht + gemeentekaart) aan de gemeente, zie bijlage 3.
Bijdrage aan lokale afspraken over leefbaarheid door:

Huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties stemmen in met de overschrijding van het basisbedrag

Huurdersorganisaties

oor leefbaarheid van € 127,39 per daeb-woning. Corporaties, gemeenten en

huurdersorganisaties moeten zich gezamenlijk blijven inzetten voor de
leefbaarheid. De kwetsbaarheid van wijken moet in beeld worden gebracht zodat
afspraken gemaakt kunnen worden over eventuele aanvullende maatregelen.

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 wij 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 wenzijnspartners
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.
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 (aanvullend) in het kader van het Damociesbeleid, een woning voor een 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. Corporaties willen aanvullende afspraken maken over toepassing van
het Damociesbeleid.
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Lokale afspraken 2019 Leefbaarheid ernstige overlast

Eigenaar/initiatiefnemer

Afspraak 1: Partijen trekken gezamenlijk od met de bewoners en onze
ketenpartners in de wijk bij het erbeteren van de leefbaarheid, vooral daar waar
deze het meest kwetsbaar is. Waar nodig neemt de gemeente de regie in het
samenbrengen van ketenpartners om de leefbaarheids-problematiek integraal te
benaderen.

Afspraak 2:De gemeente voert regie bii het inte raal aanpakken van ernstige (en
veelal multidisciplinaire) overlastsituaties.
Afspraak 3: Corporaties zetten actief in op het voorkomen en bestrijden van
hennepteelt en handel in verdovende middelen. In voorkomende gevallen heeft de
gemeente de mogelijkheid het betreffende pand voor een bepaalde periode te
sluiten. Om de woning beschikbaar te houden voor de primaire doelgroep en
leegstandsderving te voorkomen, maken partijen nadere werkafspraken over het
(eerder) beschikbaar stellen van de woning voor mutatie- of planmatig onderhoud
en het starten van de verhuurprocedure, nadat de huurovereenkomst ontbonden
is.

Bijdrage aan lokale afspraken o er ernstige overlast door:

Gemeente

De gemeente I Juth faciliteert in voorkomende gevallen bij het integraal aanpakken
van ernstige (en veelal multidisciplinaire) overlastsituaties, bijvoorbeeld in de vorm

Gemeente

van een wijkzorgteam.
De gemeente voert maatwerk bij verzoeken van de corporaties over het eerder

Gemeente, corporaties

beschikbaar stellen van de woning.
De gemeente heeft de mogelijkheid het betreffende pand voor een bepaalde
periode te sluiten. Omwille van de leefbaarheid en/of het beschikbaar houden
voor de primaire doelgroep kan de corporatie de gemeente verzoeken de termijn

Gemeente en corporaties

en Huurdersorganisaties

van leegstand te beperken.

Bijdrage aan lokale afspraken over ernstige overlast door:

Corporaties

In algemene zin trekken partijen gezamenlijk op in de wijk bij het verbeteren van
de leefbaarheid, vooral daar waar deze het meest kwetsbaar is. Waar nodig neemt
de gemeente de regie in het samenbrengen van ketenpartners om de
leefbaarheidsproblematiek integraal te benaderen

Partijen

Bijdrage aan lokale afspraken over ernstige overlast door:

Huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties participeren door actief deel te nemen aan de relevante

Huurdersorganisaties

overlegsituaties.
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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 stellen een ambtelijke regiegroep in 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 regiegroep voert hiertoe tenminste vier keer per jaar overleg. De gemeente initieert
het periodieke overleg.
Partijen bespreken de realisatie van de prestatieafspraken en het vaststellen van nieuwe

prestatieafspraken tenminste één keer per jaar bestuurlijk. Bij aanleiding voeren betreffende partijen
additioneel bestuurlijk overleg. De gemeente initieert het periodieke overleg.
O erige 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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Ondertekening
Over de hierna volgende prestatieafspraken hebben d.d. 12-12-2018 te Nuth overeenstemming

bereikt:

Woningstichting Wonen Limburg
Wonen Limburg Accent B.V.

Op het Zuiden,

Stichting Huurdersbelangen

Vereniging oor Huurders

Zuid-Limburg

Bestuurslid

Voorzitter

De heer M.W.F. Jagt,
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BIJLAGE 1: Belangrijkste kaders uit wet en regelgeving
Woningwet en prestatieafspraken
De Woningwet (01-07-2015) 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 (€

36.798; peil 01-01-2018). Daarnaast is er (tijdelijk) ruimte om 10% van die woningen toe te wijzen
aan huishoudens met een inkomen tot € 41.056,- 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. € 22.400 en 2- en meerpersoonshuishoudens
max. € 30.400; peil 01-01-2018), een woning verhuren met een huurprijs onder de aftoppingsgrens
(1- en 2- persoons huishoudens € 597,30 en 3- en meerpersoonshuishoudens € 640,14; prijspeil 01-

01-2018). 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. Dit betekent dat naast de jaarlijkse huuraanpassingsronde per 1 juli ook de
huurharmonisatie bij nieuwe verhuur onderdeel is van de huursomstijging.

Het kader voor de huuraanpassing wordt jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. Voor het
huuraanpassingsbeleid 2019 wordt het kader omstreeks januari 2019 verwacht.

Verhuurdersheffing
Corporaties zijn gehouden jaarlijks een verhuurdersheffing af te dragen. In 2019 verlaagt de
Rijksoverheid deze heffing 0,591% naar 0,561% van de WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ waarde
stijgt echter. Per saldo betalen corporaties in 2019 méér aan de verhuurdersheffing.

WSW-borging en achtervang gemeente
Corporaties investeren in de volkshuisvestingsopgaven in uw gemeente. Hiervoor trekken zij leningen

aan die geborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De borgstelling is
drieledig getrapt:
1. Corporaties staan onderling borg;
2. Gemeenten staan borg;

Prestatieafspraken 2019 - gemeente NUTH

Pagina 26 van 39

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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Overzicht doelgroepen corporaties (richtlijn) Prijspeil 01-01-2018
[inkomensgroep[inkomen[Huurprijscategorie[segment (overwe end)
Jongeren (huishoudens 18 tot 23 jaar)

tot DAEB- rens

t/m € 22.400

Huurtoesla gerechtigde inkomens

huurtoeslag Inkomensgrens 1 persoons
huishou ens
huurtoesla inko ens rens 2 en meer
persoons huishoudens

t/m € 22.400

Lage iddeninkomens

1 persoons huishoudens: van huurtoelsa van € 22.401
Inkomens rens t/ le DAEB grens
t/m € 36.798

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

S € 417,34 | DAEB

1- en 2 persoon huishoudens: S € 597,30
t/m le aftop in s rens
S € 640,14
t/m € 30.400 3 en meer persoons
(nlet-AOW) en huishoudens (van le + € 0,01)
t/m €30.375 t/m 2e aftoppingsgrens
(AOW)* *

van €30.401
2 en meer persoons huishoudens: van
huurtoesla inkomensgrens t/m le DAEB- t/m € 36.798
rens

Middeninkomens*

t/ kwaliteitskortingsgrens

van €36.799
t/m €41.056*

DAEB
DAEB

1 en 2 persoons huishoudens:
van le aftoppin sgrens + € 0,01
t/ liberaliserin sgrens
3 en meer persoons
huishoudens 2e
aftoppingsgrens + € 0,01 t/m
liberaliserin sgrens

€ 597,31 t/m DAEB (evt. deels Nlet-DAEB)
€ 710,68

1 en 2 persoons huishoudens:
van le aftoppingsgrens + € 0,01
t/ liberaliserin s rens
3 en meer ersoons
huishoudens 2e
aftoppings rens + € 0,01 t/m
liberaliseringsgrens

€597,31 tot t/m € 710,68 DAEB (evt. deels
ca. €850,- Nlet-DAEB) v.a. €710,69 NletD EB
€6 0,15 tot t/m € 710,68 D EB (evt. deels
ca. € 850,- Nlet-DAEB) v.a. €710,69 NletDAEB

€ 640,15 t/m DAEB (evt. deels Nlet-DAEB)
€710,68

|Hoge Inkomens* [Boven 2e DAEB-grens |van €41.056* [Alle Huishoudens |>€ 710,68 |Nlet-OAEB
* Betreft de 2e DAEB-grens. T/m 2016 werd door de overheid een inko ensgrens van € 44.360 gehanteerd mbt de inkomensafhankelijke huurverhoging (definitie hoge Inkomens). In 2017
eldt enkel no de 2e DAEB- rens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging)
*• Vana 2018 is de AOW- rens i.r.t. de huurtoesla verhoogd van 65 naar 66 jaar
Rekening houdend met de toe ijiingscriteria voor respectievelijk Passend en Europees toewljren hanteren corporaties in hoofdlijnen bovengenoemde inko enscategoriën in relatie tot
huurprijscategoriën (teker voor wat betreft de la e en lage-middeninkomens). Maat erk blijft echter altijd mogelijk. Bijvoorbeeld bij herhuisvestlngsopgaven, bijzondere
hulshoudensomstandl heden ( root huishouden, schuldenpositle), ur entie of aanvullend ver ogen. De betaalbaarheid van het wonen voor het betreffende huishouden blijft daarbij
uit an spunt.
ooral voor de middeninkomens eldt dat deze maar beperkt toegang hebben tot het sociale huursegment (beschikbaarheid woningen tot € 710,68). Deze doelgroepen zijn dan aangewezen
op het commerciële huuraanbod. Huurprijzen in dit se ment (bij elijkwaardige kwaliteit aan corporatiewoning) beginnen over egend boven de liberaliseringsgrens, maar reiken veelal boven
de € 850,-. Bij een middeninkomen tot € 41.056 kan de betaalbaarheid van wonen dan in het gedrang ko en. Corporaties spannen zich In om (binnen de mogelijkheden van het
woningaanbod) ook middeninkomens te voorzien van passende huis esting in de huurprijscate orie tot ca. € 850,-.

Toewijzingscriteria voor woningcorporaties:
DAEB-Toewijzen (Europees)
Ten inste 80% van alle oningtoewijzingen aan huishoudens met een Inkomen tot €36.798
aximaal 10 van alle woningtoewijzingen aan huishoudens met een inko en tussen € 36.798 tot € 41.056
Ma i aal 10% van alle woningtoewijzin en aan huishoudens met een inkomen boven € 41.056
Passend toewijzen
Bij tenminste 95 van alle wonin toewijzingen aan een huishouden met een huurtoeslaggerechtigd inko en, wordt een woning toegewezen met een huurprijs onder de voor het huishouden
betreffende aftop ings rens.
De slaagkans voor huurtoeslag erechti de Inkomens blijft tenminste gelijk aan de slaag ans vóór Invoerin van de passendheldstoets ( oreel appel van minister).
(In casu betekent dit dat ca. 80% van alle wonin toewijzingen een toewijzing aan een huishouden met huurtoesla gerechti d inkomen betreft)
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BIJLAGE 2: Regio SVB
Presentatie Regionale Vastgoedstrategie PARKSTAD LIMBURG
Nuth
Toelichting: Onderstaande data zijn berekend op basis an de op bovenstaan e peildatum wettelijk gelde de huurprijsgrenzen, resp.: G 417,34; C 597,3; €6 0,1 ; G
710,68, geldende El-indellngsklassen voor Energielabels, geldend Woning Waardering Stelsel, en o eildatum aangepaste indelingsklassen (o.a. jaarkla sen).
Wonen Limburg - Wonen Zuid - Heem Wonen - Zowonen - Woonpunt - Weller - M Voerendaal - Ws Simpelveld - De Voorzorg
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Vervolg regionale astgoedstrategie PARKSTAD LIMBURG
aalniweau GEMEEN
Nuth
Idatum: 1-1-2018
Voor ZELFSTANDIGE woningen

Netto Huurprijs
ABS
REL
186
13,9%
922
69,1%
111
8,3%
86
6,4%
29
2,2%
€518,21

Goe koop (<417,34)
Betaalbaar 1(417,35-597,3)
Betaalbaar 2 ( 597,31 - 640,14)
Duur (6 0,15- 710,68)
Geliberaliseerd (>710,69)
Gemiddelde huurprijs

Pagina 2

Maximale huur

ABS

1
97
198

452
586

REL
0,1
7,3%
14,8%
33,9%
43,9%

716,70
- Netto Huurprij

586

452 jH

• Goedkoop
Betaalbaar]

fl r 11

Bet albaar]
• Duur
Goedkoop

| «Geliber liseerd

,sl I

Betaalbaar 1 Betaalbaar 2 Duur Geliberaliseerd

astgoedwaarde
oor ZELFSTANDIGE woningen
Gemiddelde WOZ-waarde
Gem. Netto jaarhuur als % gem WOZ
Gem. ax jaarhuur als % gem WOZ
etto huur als % Ma imale huur

GEM REL
£115.720
5, %
7,4
72,3%

Duurzaamheid / Energie
Voor ZELFSTANDIGE woningen
Energielabel A-A++
Energielabel B
Energielabel C
Energielabel D
Energielabel E
Ener ielabel F
Energielabel G

ABS
86

131
523
260
201
84
49
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BIJLAGE 3: ACTIVITEITENOVERZICHT EN GEMEENTEKAART 2019 WONEN LIMBURG
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Ét4

wonen limburg

GEMEENTE BEEKDAELEN

ONZE VOORGENOMEN
ACTIVITEITEN 2019
EN VERDER

DE TH MA'S VAN ONS ACTIVITEITENOVERZICHT

1. Betaalbaarheid en bereikbaarhei
2. Wonen, zorg en bijzondere
bewonersgroepen

3. Leefbaarheid: welkom thuis!
4. Duurzaamheid en kwaliteit
5. Vastgoe ontwikkelingen

Beekdaelen
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WONEN LIMBURG EN DE REGIO

worden verschillende sociale netwerken aan
elkaar verbonden en wordt de kans op sociaal¬

De gemeenten Nuth, Schlnnen en Onderbanken
gaan fuseren en vormen vanaf 1 Januari 201 e
nieuwe gemeente Beekdaelen. De gemeenten Nuth
en Onderbanken maken nu nog deel uit van de regio
Parksta . De gemeente Schlnnen maakt deel uit van

maatschappelijke groei van de groep die het nodig
heeft daadwerkelijk verhoogd.
Daarnaast proberen wij de jaarlijkse huurverhoging
te beperken voor alle huurders van onze woningen;

voor 2018 Is dat 1,4 (inflatievolgend).

de regio Westelijke Mijnstreek.
B. We continueren het twee-hurenbeleld

Voor zowel Parkstad en de Westelijke Mijnstreek
zijn regionale Structuurvisles opgesteld met daarbij

Sinds januari 2016 hanteren wij in het kader van

behorende lokale woonvlsles.

zeggen dat bij woningen die worden toegewezen
twee huurprijzen gelden: de geadverteerde
huurprijs en een inkomensafhankelijke lagere
huurprijs. De lagere huurprijs geldt alleen als
het huishouden dat de woning toegewezen krijgt
huurtoeslaggerechtlgd Is. Zo kunnen wij gezinnen
toch een goed thuis bieden die dat anders niet

het passend toewijzen het twee-hurenbeleld. Dit wil

Deze (Regionale) Woonvlsles en de reeds lopende
(Regionale) Prestatieafspraken vormen samen
met onze strategische koers en daarbij behorende
ambities de basis waarop wij onze voorgenomen
activiteiten In uw gemeente hebben gebaseerd.

Waarschijnlijk gaat u op termijn aan de slag om

zouden kunnen betalen. Bovendien behouden

voor de nieuwe gemeente Beekdaelen een Integrale

ze maximale keuzevrijheid in het woningaanbod.
Zo bevorderen we de diversiteit In de wijk. Mede
door dit beleid hebben wij In 2017 96 van onze

woonvlsle voor het gehele gebied op te stellen. WIJ
zijn benieuwd naar het resultaat hiervan en stemmen
ons bod van de volgende Jaren hier weer op af.

vrijkomende woningen passend toegewezen aan
huishoudens met recht op huurtoeslag.
In combinatie met onze grote betaalbare voorraad
leveren wij door het twee-hurenbeleid een forse

bijdrage aan de betaalbaarheid en bereikbaarheid
van onze woningen voor mensen met lagere
Inkomens. Wij investeren In 2019 voor het twee-

hurenbeleld naar verwachting € 850.000 in het
hele werkgebied van Wonen Limburg, waarvan
bijna € 10.000 In uw gemeente. Omdat deze lagere

huurprijs voor onbepaalde tijd geldt, lopen deze
kosten de komende Jaren nog behoorlijk op.
C. Met Wonen Limburg Accent zetten we In op
het huisvesten van middeninkomens

WONEN LIMBURG EN DE GEMEENTE BEEKDAELEN

Wonen Limburg wil zich hard maken voor de (lage)
1. BETAALBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

middeninkomens. Deze huishoudens komen

namelijk maar beperkt In aanmerking voor een

Wonen Limburg wil de zelf- en samenredzaamheid
van onze bewoners bevorderen. We willen dat
mensen de regie overpakken daar waar dat reëel Is.
En dat kan alleen als mensen zich thuis voelen in
hun woning en zich geen zorgen hoeven te maken
over hun financiën. WIJ vinden betaalbaar wonen

sociale huurwoning en als ze het willen is er voor

hen vaak ook een mogelijkheid om te kopen. Een
serieuze 'tussen wal en schip' situatie. Volgens
de nieuwe Woningwet Is dit geen opgave voor een

toegelaten instelling (woningcorporatie). Dit Is een
belan rijke reden geweest waarom Wonen Limburg
Juridisch Is gesplitst en Wonen Limburg Accent Is

daarom een heel belangrijk maatschappelijk thema.
De rol die Wonen Limburg hierin samen met u neemt
kan divers zijn. Hieronder een aantal maatregelen

opgericht. Vanuit Wonen Limburg Accent kunnen we
ons volo focussen op een groep woningzoekenden
voor wie een sociale huurwoning noch een

dat we Inzetten In 2019 en verder:

koopwoning een realistisch beeld lijkt: In principe
zijn dat huurders met een hulshoudensinkomen
van € 36.000 tot € 55.000 bruto per Jaar en de
categorie woningen met een huurprijs van € 710 tot

A. We zorgen oor voldoende betaalbare woningen

Wij vinden het van groot belang dat er voldoende
(passende) betaalbare woningen beschikbaar
zijn. Op dit moment Is 93% van ons bezit In uw
gemeente betaalbaar met een huurprijs onder

€ 950 per maand. Deze focus helpt ons bovendien

de € 640,14 (aftoppingsgrens huurtoeslag 2018).
WIJ streven daarbij In samenwerking met u naar

bij ons streven naar gemengde wijken waarin
kansrijk en kansarm elkaar ontmoeten.
Als uw gemeente een opgave ziet In het huisvesten
van mensen met een middeninkomen, willen wij
graag samen met u die opgave verkennen.

gemengde wijken met sociale huurwoningen,
duurdere huurwoningen en koopwoningen. Wijken
waarin kansrijken en kansarmen elkaar kunnen
vinden en elkaar helpen. Alleen op die manier

1
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In hoofdstuk 4 leest u meer informatie over
deze energieprojecten.

D. We willen voorkomen dat (huur)schulden

oplopen
Ons ultieme doel is het voorkomen van schulden
bij onze bewoners. Schulden slaan mensen lam,
verdoven creatie en verbinding. Het signaleren

G. We blijven maatregelen zoeken om de
betaalbaarheid te verbeteren
We zijn er nog niet. We zien het als onze uitdaging en
missie om te blijven zoeken naar manieren waarop
we de betaalbaarheid voor onze huurders kunnen
verbeteren. En daarvoor zoeken we ook in 2019 de
samenwerking met u als gemeente:

van en helpen bij schulden zien wij dan ook als
één van onze kerntaken. En dat gaat wat ons
betreft verder dan alleen huurachterstanden.
De eerste stap daarin is om onze bewoners die
kampen met betalingsachterstanden in een vroeg
stadium persoonlijk te benaderen om te voorkomen
dat schulden oplopen. Want wij willen geen
huisuitzettlngen; een dak boven het hoofd is een
ran voorwaarde voor bewoners om de stap naar
zelfredzaamheid te zetten.
Om dit te bereiken is een preventieve aanpak
van partijen in het netwerk rondom de bewoner
noodzakelijk. Een aanpak die we door intensieve
samenwerking met onze partners in verschillen e
gemeenten al succesvol hebben ingezet. Met de

• Met een mogelijke experimentstatus vanuit
het ministerie van BZK onderzoeken we de

mogelijkheden om tijdelijke huurkortingen te
geven aan huishoudens die op dit moment te
hoge woonlasten hebben.
• We verkennen de inzet van
devoorzieningenwljzer.nl, een applicatiedienst
met als doel het voorkomen van
huurachterstanden en het verminderen van de
druk op lokale schuldhulpverlening.
• Door middel van eigen beheer, waarbij
bewoners betaalde diensten zelf uitvoeren
(zoals huismeestertaken, schoonmaken

gemeente Nuth afzonderlijk hebben wij ook al
afspraken gemaakt overvroegsignalering (huur)
schulden. Het lijkt ons voor de hand liggend deze
afspraken in 2019 te evalueren en uit te breiden voor
de gehele gemeente Beekdaelen.

gemeenschappelijke ruimten en
groenonderhoud), verbeteren we de
betaalbaarheid voor deze bewoners.

E. We blijven budgetcoaches inzetten
Op het moment dat we in contact zijn met mensen
met betaalachterstanden, proberen we samen,
op basis van maatwerk, te komen tot structurele
oplossingen. Zo kunnen alle huurders met
betaalproblemen op kosten van Wonen Limburg
gebruik maken van een budgetcoach om hun
financiële situatie op orde te krijgen. Door
vroegtijdig huurders ondersteuning te bieden

2. WONEN, ZORG EN BIJZONDERE
BEWONERSGROEPEN

De Limburgse wijken zijn gedurende de laatste
ecennia wezenlijk veranderd. Rijtjeshuizen met
alleen maar huurders die in Nederland geboren zijn
en die interesses en leefgev/oontes delen, dat zien
we minderen minder. Straten en complexen waar
veel mensen met andere achtergronden, culturen en
gewoontes, mensen met een GGZ achtergrond en
mensen met andersoortige rugzakjes wonen, dat is
het beeld van vandaag.

bij hun administratie kunnen (grotere) schulden
voorkomen worden.

In 2017 zijn deze budgetcoaches ingezet voor
52 huurders in ons werkgebied. Met als resultaat
dat door eze huurders in totaal € 100.000 aan
schulden aan verschillende schuldeisers is afgelost.
In 201 zetten we de inzet van de budgetcoaches
voort. We willen samen met u ook bekijken of we
Humanitas in kunnen zetten om bewoners met
kleinere betalingsproblemen te helpen met hun
thuisadministratie. In enkele gemeenten in Middenen Noord-Limburg gebeurd dit al, met succes.

In onze dagelijkse praktijk komen wij steeds
meer mensen tegen die extra hulp nodig hebben
bij het vinden van een woning. Deze veelal
kwetsbare bewoners kloppen, al dan niet via een
zorgorganisatie, bij ons aan. We zien een steeds
groter wordende groep die nu al bij ons woont en te

maken krijgt met vraagstukken op het gebied van
gezondheid, armoede, integratie, deelname op de
arbeidsmarkt en/of onderwijs.

F. Met energiemaatregelen dragen we bij
aan de betaalbaarheid

Wij willen ervoor zorgen dat dez mensen zich
thuis voelen in hun woning en In de woonomgeving.

In de periode 2017-2020 voeren we bij

Wij willen de bewoner de mogelijkheid bieden

circa 4.000 woningen door heel Limburg
energiemaatregelen uit. Dit levert naast een
vermindering van C02-uitstoot ook minder
woonlasten op voor onze bewoners. Voor deze
4.000 woningen vragen wij geen huurverhoging.
Behalve dat we hiermee onze energetische
doelstellingen willen realiseren, leveren we
hiermee een extra bijdrage aan de betaalbaarheid.

om zijn vraagstukken om te buigen naar kansen
en hem ondersteunen bij het terugpakken van
de eigen regie. Dit vraagt om een intensieve
samenwerking met onze maatschappelijke partners,
ervaringsdeskundigen maar vooral met de bewoner.
Wij willen graag met u en alle netwerkpartners
hierover in dialoog en komen tot een concrete
aanpak die we in de prestatieafs raken vastleggen.

2
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Een aanpak die ebaseerd is op verbinding en
ontmoeting met als doel om samenredzaamheid

WIJ merken dat mensen die geacht worden
uit te stromen uit beschermd wonen of de
maatschappelijke opvang door ‘het systeem’ steeds
vaker worden afgewezen voor een zelfstandige
woning. Zij zijn volgens het systeem een te groot
risico voor zichzelf en de kans op ernstige overlast
voor de buurt is groot. Gevolg: deze mensen wonen
op dit moment nergens en verblijven op straat of
op andere plaatsen die niet goed voor hen en/of de
woonomgeving zijn. Vanuit het principe ‘Iedereen
kan wonen' voelt Wonen Limburg zich ook voor
deze doelgroep verantwoordelijk. Ons doel is dat wij
binnen onze mogelijkheden en in samenwerking met
onze partners er voorzorgen dat ook deze mensen
een thuis vinden.
In de gemeenten Heerlen en Weert zijn wij op dit
moment bezig een experiment op te zetten om
dit te realiseren. De geleerde lessen en de goede
voorbeelden daar willen wij wanneer nodig ook In

te realiseren.

Onze woonruimteverdeling gaat vla Thuis In
Limburg'. Woningzoeken en kunnen zich daar
Inschrijven om In aanmerking te komen voor een
woning. De toewijzing aan kwetsbare bewoners
gaat echter vaker buiten dit aanbodsysteem om.
En omdat wij zien dat de vraa naar huisvesting
oor deze bewoners groter wordt, monitoren wij dit
nadrukkelijk zodat voldoende woningen beschikbaar
blijven voor de reguliere woningzoekenden. In
2017 hebben we bijvoorbeeld 10% (exclusief
statushouders) van onze vrijkomende woningen
toegewezen bulten ons aanbodsysteem.

uw gemeente toepassen.

B. Kwetsbare bewoners die al bij ons wonen
Natuurlijk hebben wij veel aandacht voor de mensen
die in onze woningen komen wonen. Maar het
grootste deel van de mensen waar wij mee te maken
krijgen, woont al In een woning van ons. En ook
een deel van deze bewoners heeft te maken met
of krijgt te maken met vraagstukken op het gebied
van gezondheid, armoede, Integratie, deelname op
de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Bovendien zien
wij steeds vaker dat bewoners niet één probleem
hebben, maar te maken hebben met meerdere
problematieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
combinatie van schulden, psychische problemen
en eenzaamheid.

WELKOM THUIS VOOR STATUSHOUD RS

Integratie van nieuw omers in de wijk
be orderen we met het project wennen
aan de woning . Hiermee helpen we
statushouders om te gaan met hun huis en
stimuleren we ze om kennis te maken met

de buren. Ook stellen we gezamenlijk met
enkele gemeenten taalervaringsplekken ter
beschi king. En organiseerden we oor alle
statushouders een Welkom Thuis midda .
Een samenzijn met zo’n 250 statushouders,
waarin we elkaar beter leerden kennen door
elkaar op informele ijze te ontmoeten.

Deze kwetsbare bewoners hebben goede
begeleiding nodig. Wij willen dat zij ondanks hun
problemen ook echt onderdeel blijven (of worden)
van het sociale netwerk In de wijk. In samenwerking
met u en onze maatschappelijke partners zetten
wij het professionele netwerk in om deze bewoners
te ondersteunen. En dat op zo'n manier at de
bewoners zelf de regie hebben en at zij optimaal
gebruik maken van hun talenten.

In 2019 wil Wonen Limburg extra aandacht
besteden aan:

In zowel Parkstad als de Westelijke Mijnstreek
hebben wij goede ervaringen met Housing voor het
huisvesten en begeleiden van kwetsbare bewoners
In een corporatiewoning vanuit de Intramurale
setting. Op dit moment wordt met de zogenaamde
dóórontwikkeling van Housing in belde regio’s
onderzocht of ook de kwetsbare bewoners die
nu door ‘het systeem' worden afgewezen en de
kwetsbare bewoners die al bij ons wonen hieraan
kunnen orden toegevoegd. Daar willen wij ons voor
blijven inzetten.

A. Uitstroom bescherm wonen en
maatschappelijke opvang
Wij willen een thuis bieden aan mensen die nu
nog verblijven In het bescherm wonen of de
maatschappelijke opvang. Gezamenlijk met u en
andere partners zorgen wij voor een zelfstandige
woning, de noodzakelijke begelei ing én voor
een zachte landing in de wijk. Met gemeenten en
zorgorganisaties maken wij duidelijke afspraken over
welke rol wij kunnen spelen in het faciliteren van
deze uitstroom. De gemeente heeft de lead in het
maken van die afspraken.
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C. Statushouders
De afgelopen jaren ebben wij in de hele provincie
veel statushouders gehuisvest. In 2017 hebben we

bijvoorbeeld 347 statushouders gehuisvest in 109

coöperatieve initiatieven. We stimuleren eigen
beheer in onze complexen en bij nieuwbouw zorgen
we dat ontmoeten al ruim vóór de opleverdatum een
kernwaarde is.

woningen (waarvan 1 woning in uw gemeente). Net

als afgelopen jaren doen wij ook in 2019 ons uiterste

In deze beweging blijven we oog houden voor het

best om uw taakstelling in het huisvesten van
statushouders naar rato van ons woningbezit in uw
gemeente te realiseren.

ondersteunen van bewoners die moeite hebben
met meedoen in de wijk. Sommigen hebben net een
beetje extra hulp nodig. We helpen door hen hun
eigen talenten te laten ontdekken en in te zetten.
Of we activeren netwerken die bewoners faciliteren
om dit te doen.

Vorig jaar constateerden we dat statushouders niet

altijd de duurzame start in de wijk maken die zij
verdienen. Om de statushouders wel dat welkom
thuis-gevoel te geven, hebben wij met u en de
huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt
over die duurzame start. Graag werken wij deze
afspraken lokaal of regionaal verder uit.
D. Arbeidsmigranten
De economie draait op volle toeren. En dat merken
we in Limburg ook. Bedrijven halen werknemers uit
andere regio s en verschillende landen naar Limburg
om het werk gedaan te krijgen. Deze mensen
moeten ook ergens wonen. Wonen Limburg wil graag
meedenken over concepten hoe we gezamenlijk ook
voor arbeidsmigranten een structureel welkom thuis
kunnen realiseren. Wij vragen van u als gemeente
het werven van bedrijvigheid, de verkoop van
bedrijventerreinen én de huisvesting en integratie
van arbeidsmigranten in samenhang aan te pakken.

3. LEEFBAARHEID: WELKOM THUIS!
Wij willen dat onze bewoners zich prettig voelen
in hun huis en woonomgeving. Daarvoor is niet
alleen een schone, hele en veilige woonomgeving
van groot belang, maar ook de saamhorigheid in
een buurt. Daarom zet Wonen Limburg flink in op
het verbeteren van de leefbaarheid in onze wijken.
We gebruiken hiervoor objectief vastgestelde

wijkprofielen en de eigen ervaringen die wij
hebben in de wijk. Samen met u, bewoners, de
huurdersorganisaties en andere partners werken we
aan van een huis een thuis maken.
A. Van zorgen oor naar zorgen dat

De beweging die in 2018 is ingezet om de omslag te
maken van “zorgen voor naar “zorgen dat", zetten
we in 2019 voort. We vertrouwen op de kracht van
buurten en wijken om zelf te bepalen wat er op het
gebied van leefbaarheid nodig is. Onze rol verschuift
van initiatiefnemer naar ondersteuner en aanjager.

Eigenaarschap op elk niveau maakt verbondenheid
in de wijk of het dorp groter. Dat verstaan we onder

Welkom Thuis!
B. Verbinden is niet altijd een kwestie van budget
De mate waarin wij onze doelen behalen is minder
dan in 2018 afhankelijk van het gereservee de
leefbaarheidsbudget. Van veel groter belang is de
mate waarin we erin slagen de geschetste beweging
aan te jagen en bewoners dat te laten doen waar ze
goed in zijn. We geloven erin dat ieder mens talenten
en ervaringen heeft die van meerwaarde zijn voor
anderen. Door te verbinden creëren we vormen van
wederkerigheid en samenredzaamheid.
We kiezen ervoor zowel gepland als ongepland
in de wijken en buurten aanwezig te zijn. Onze
wijk- en complexbeheerders zijn op straatniveau
een herkenbaar aanspreekpunt. De ontmoetingen
die daar ontstaan leiden tot een grotere invloed
van bewoners op hun woonomgeving en bieden
handvatten voor een inclusieve samenleving. We
komen achter de voordeur bij probleemgedrag en
nemen de tijd om daarin het verschil te kunnen
maken voor bewoners. We komen ook achter de
voordeur om gesprekken met bewoners te voeren
zonder dat daar een directe aanleiding voor is.
Elke stem en elk gesprek levert waardevolle
informatie op over wensen, dromen en zorgen.
Onze leefbaarheidsmedewerkers kennen de
partners in de wijken waarin ze werkzaam zijn.
Bij complexe problematiek van individuele bewoners
is snel het juiste netwerk actief.
We helpen bewonersgroepen bij het duiden van
buurt- en wijkprofielen, waardoor bewoners zelf
gerichte interventies kunnen voorstellen en uitrollen.

We zetten deze beweging extra kracht bij door
besteding, verdeling en verantwoording van ons
leefbaarheidsbudget op diverse plaatsen over te
dragen aan bewoners.
Bovenstaande beweging vergroot het eigenaarschap
van bewoners en we gaan nog een stap verder. We
experimenteren in 2019 met een sterkere rol van
huurders in Verenigingen van Eigenaren, verbinden
partijen in de wijk met elkaar en ondersteunen
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We volgen de maatschappelijke trends en
ontwikkelingen en delen die kennis graag.
We anticiperen op de snel veranderende
samenleving. Samen met partners en bewoners
komen we tot innovaties die niet alleen aansluiten
bij het nu, maar juist ook voorsorteren op de
vraagstukken van morgen.
Iedereen is welkom, iedereen verdient een thuis!
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worden in een specifieke gemeente. WIJ schatten
In dat wij in 2019 in uw gemeente € 32.000
Investeren In leefbaarheidsprojecten.
• Personeelslasten: voor onder andere de
Inzet van leefbaarheldsmedewerkers en
wijk- en complexbeheerders. De geschatte
personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in
uw gemeente zijn € 37.000 in 2019.
• Algemene leefbaarheidsmiddelen: middelen en
projecten die we Wonen Limburg-breed Inzetten
of waarvan de uitgaven afhankelijk zijn van de
bewonersvragen of leefbaarheldslncldenten.
Deze kosten worden op basis van het aantal
vhe aan uw gemeente toegewezen. Wij schatten
in dat wij in uw gemeente in 2019 € 18.000
uitgeven aan algemene leefbaarheidsmiddelen.

C. Welkom thuis In uw gemeente
In elke gemeente waar wij bezit hebben, zetten
we leefbaarheldsmedewerkers en wijk- en
complexbeheerders In, stimuleren we eigen
beheer van bewoners, jagen we coöperatieve
vormen en buurtondernemlngen aan en zetten

we het leefbaarheldsfonds In waarmee we
bewonersinitiatieven ondersteunen.
Voor meer Informatie en voorbeelden verwijzen
wij u naar de bijgevoegde gemeentekaart en
naarmaatschappellJkekaart.wonenllmburg.nl.
Een oorbeeld is Spil In de Wijk. Deze
netwerkconferentle aar partners In de wijk
elkaar ontmoeten en mooie verbindingen
ontstaan, organiseren wij samen met de Provincie
Limburg, enkele gemeenten en maatschappelijke
organisaties. WIJ nodigen ook graag u en onze
collega corporaties uit om met ons mee te doen bij
het organiseren en deelnemen aan deze conferentie.

We kunnen nu al aangeven dat het totaal aan
leefbaarheldsuitgaven van Wonen Limburg het in
de wet genoemde basisbedrag van € 126,25 per
daeb-wonlng gaat overstijgen. Voor uw gemeente

schatten wij namelijk In dat wij in 2019 op ongeveer
€ 283,00 per daeb-wonlng uitkomen. Omdat u
en de huurdersorganisaties de leefbaarheid van
onze wijken net zo belangrijk vinden als wij, gaan
wij er vanuit dat u ook In 2019 hiermee weer
kunt Instemmen.

4. DUURZAAMHEID EN KWALITEIT
Duurzaamheid is een breed begrip dat ij
tegenwoordig liever toekomstbestendigheid
noemen. Wij zien toekomstbestendigheid zeker niet
alleen In relatie tot ons vastgoed. Maar ook In relatie
tot materialen, groen, mobiliteit, energie en dat
allemaal In de context van samen werken, wonen en
leven. Wij eloven in een algehele duurzame aanpak.

BUURTCIRKEL
In het project Buurtcirkel werken we samen
met anderen aan het opzetten van een

netwerk voor mensen die niet meer de
ondersteunin vanuit een instelling krijgen,
maar hiervoor op anderen in de wijk zijn
aangewezen. Een Buurtcir el is een roepje
bewoners die elkaar regelmatig ontmoeten,
helpen en samen optrekken. Iedere
deelnemer zet zijn eigen talenten in voor

Onlosmakelijk verbonden met het thema
duurzaamheid is de beweging van lineaire economie
naar circulaire economie. Daar waar grondstoffen
nu vaak nog gebruikt worden om producten te
maken, te verbruiken en te vernietigen, gaan we
steeds meer naar het behoud van grondstoffen
voor hergebruik. Daarbij zien we bijvoorbeeld onze
woningen als grondstoffenbank. WIJ vragen u deze
beweging te ondersteunen.

anderen en vraagt om hulp wanneer zaken

niet zelfstan ig lukken.

D. Onze uitgaven aan leefbaarheid
De uitgaven die Wonen Limburg doet aan het
verbeteren van de leefbaarheid zijn soms toe
te wijzen aan een specifieke gemeente, omdat
het project enkel In deze gemeente wordt
geïmplementeerd. Soms zijn ze ook (nog) niet toe te
wijzen aan een gemeente, omdat we nog niet weten
waar we het project gaan Implementeren of omdat
de implementatie meerdere gemeenten raakt.
Daarom hebben wij de totale leefbaarheldskosten
onderverdeeld In drie categorieën:

Wij willen met onze aanpak de wensen en
draagkracht van de bewoners centraal stellen,
gebruik maken en ontlasten van de woonomgeving
en onze organisatie slim inzetten. Om dit te bereiken
is een gedragsverandering nodig. BIJ onszelf,
onze partners en onze bewoners. Wij zien het als

onze verantwoordelijkheid om hier een bijdrage
aan te leveren. Hiertoe zijn we op zoek naar
nieuwe coalities, initiatieven en middelen om onze
doelstellingen te bereiken. Bewoners vatten we
daarbij breed op: het gaat niet alleen om huurders,
maar om alle bewoners van een buurt waarin
Wonen Limburg bezit heeft.

• Leefbaarheidsprojecten: middelen en projecten
die-in samenspraak met bewoners- ingezet
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A. Onze woningen aardgasvrij en C02-neutraal
Alle woningen en pan en in het bezit an
Wonen Limburg zijn uiterlijk in 2050 C02-neutraal.
Onze nieuwbouwprojecten worden vanaf 2017 (waar
mogelijk) al gasloos opgeleverd. Ook experimenteren
wij in het aardgasloos maken van de bestaande

bouw zodat we In 2030 zoveel mogelijk woningen
hebben afgekoppeld. Daarbij hebben we als einddoel
dat de bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden
van Wonen Limburg en haar ketenpartners volledig
energie- en grondstoffenneutraal zijn in 2050.

Eind april heeft de Pro incie Limburg het
Limburgs aanbod aan e regering gedaan om
Limburg ver er te verduurzamen. De Limburgse
corporaties pakken daarin samen met de Provincie
de verantwoordelijkheid voor een duurzame,
aardgasvrije woningvoorraad in Limburg. Deze

aanpak van de gezamenlijke corporaties richt zich
op drie thema s: (1) warmtetransitie, (2) wijkgerichte
energietransitie én (3) de problematiek van het
energetisch verbeteren van particulier bezit in
bijvoorbeel Verenigingen van Eigenaren.
B. Wij voeren op grote schaal energetische
verbeteringen uit
In de perio e 2017-2020 in esteert Wonen Limburg
circa € 100 miljoen om 4.000 woningen energetisch
te verbeteren naar een minimaal label B. In uw
gemeente hebben we in 2017 geen woningen
verbeterd. Voor 2018 staan 16 woningen met een
investering van € 33.000 op e planning.
C. We willen externe warmtebronnen gebruiken
Wij ontwikkelen een vastgoedstrategie voor ons
totale bezit met als einddoel C02-neutraliteit in
2050. Eerste prioriteit voor Wonen Limburg daarin
is het realiseren van de kansen die er liggen voor
het verwarmen van onze woningen door externe
warmtebronnen. Denk aarbij aan biomassa en
restwarmte van industrie zoals Het Groene Net

(in 2018 onderzoeken we de mogelijkheid om
600 woningen aan te sluiten hierop), geothermie
en Mijnwater voor de dichtbebouwde omgeving.

Wonen Limburg is actief bij de ontwikkeling en het
onderzoek van deze warmtekansen en pakt deze in
samenwerking met e gemeente graag op.
D. Vrijkomende woningen voorzien wij van
zonnepanelen
Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte
gron gebonden huurwoning van zonnepanelen.
In 2017 kregen zo 750 huizen zonnepanelen.
Ook zittende bewoners van grondgebonden
huurwoningen kunnen e plaatsing van
zonnepanelen aanvragen.

klimaatadaptatie van de woonomgeving ook als
haar verantwoordelijkheid. In dit kader starten we

in 2018 dan ook drie grootschalige afkoppelpilots
van de regenpijp naarde riolering in Heel, Leveroy
en Venra . Uiteindelijk willen we op basis van de
resultaten hiervan al onze woningen afkoppelen

en aarbij doen we na rukkelijk een beroep op
uw mede erking.
F. We zetten energiecoaches in
Hiermee helpen we bewoners inzicht te krijgen in
het energieverbruik in de woning. Alle huurders
kunnen op kosten an Wonen Limburg gebruik
maken van een energiecoach. In 2017 hebben we
119 a viezen uitgegeven in ons werkgebied en dat
willen we in 2019 uitbreiden.
G. Bewoners gaan zelf aan de slag met energieuitgaven
Wij zetten naast de persoonlijke benadering ook
in op igitale hulmiddelen om onze bewoners te
informeren over het eigen energieverbruik en een
duurzame woning en woonomgeving.
H. Planmatig, niet-planmatig en mutatieonderhoud

Afgelopen jaar hebben we per woning gemid el
ongeveer € 1.300 uitgegeven aan planmatig,
niet-planmatig en mutatieonderhoud. Ook in

2019 blijven we investeren in de kwaliteit van
onze woningvoorraad. De eerder genoemde
energieprojecten zijn hier een goed voorbeeld van.
Daarnaast zien we dat vanuit wet- en regelgeving
stee s meer gevraagd wordt on er andere op
het gebied van asbest- en brandveiligheidsbeleid.
Voor 2019 gaan we onze onderhoudsnorm dan
ook herijken voor zowel Wonen Limburg als
Wonen Limburg Accent. Dit is momenteel in
ontwikkeling en wordt in de prestatieafspraken
verder uitgewerkt.
In het kader van onze strategische koers gaan we
eigen onderhou door be oners introduceren.
In welke vorm en op welke schaal dit toegepast
kan worden, wor t in 2018 onderzocht. In de
prestatieafspraken voor 2019 kunnen e hier
verderop inzoomen.
5. VASTGOEDONTWIKKELINGEN
Een huis is een dak boven je hoof , een thuis’
is veel meer dan dat: dat is een fijne en veilige
woonomgeving. Ons vastgoed zetten we in
als een middel om at thuis te r aliseren. Dus
moet onze vastgoedportefeuille op orde zijn.
In ons portefeuilleplan omschrij en we de
lange termijn oelstellingen oor ons vastgoed
perwoonmarkt. Hierin staat e opgave tot
sloop, verkoop, transformatie, nieuwbouw en
aankoop opgenomen.

E. We koppelen hemelwateiafvoeren af
De stijgende buitentemperatuur zorgt voor extreme
weersomstan igheden. Om dit nu en in de toekomst
het hoofd te kunnen bie en, ziet Wonen Limburg
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A. Nieuwbouw, transformatie en sloop

woningen verkopen aan een wooncoöperatle

Voor 2019 hebben wij binnen uw gemeente
geen plannen op het gebied van nieuwbouw,
transformatie en sloop.

of soortgelijk Initiatief. Bij de verkoop van
woningen letten wij er op dat wijken een gezonde
diversiteit behouden.
In 2018 hebben we geen woningen aangekocht of
verkocht In uw gemeenten. Ook voor 2019 hebben
we geen plannen om woningen in uw gemeente aan
te kopen of te verkopen.

KOMPASWONINGEN
Vanwege het te verv/achten dalend aantal
huishoudens in de toekomst, zijn we
terughoudend in het bouwen van reguliere

woningen met een afschrijving van 50
tot 100 jaar. We kiezen er daarom

voor om ook in te zetten op tijdelijke
huisvestingsconcepten. We noemen deze

tijdelijke woningen onze Kompaswoningen.

De tij elij heid kan oo worden ereal seerd
middels transformatie van bestaande
gebouwen.

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om bij
gebleken behoefte In uw gemeenten tijdelijke
woningen - de zogenaamde Kompaswoningen - te
realiseren. Mochten wij In uw gemeente aan de sla
gaan met tljdelljke woningen dan vragen wij ook
van u een bijdrage, door bijvoorbeeld flexibiliteit In
procedures of het beschikbaar stellen van gronden.

C. Samen Wonen
Uit een recente enquête waarin Wonen Limburg
14.000 adressen heeft aangeschreven in Limburg,
blijkt dat steeds meer mensen zelf actief aan
de slag willen om de woning en woonomgeving
van de toekomst vorm te geven. Aanleiding
voor deze uitvraag Is de beweging die overheid,
zorgorganisaties en woningcorporaties hebben
Ingezet om het Initiatief en de regie steeds meer
bij de bewoners van een wijk te leggen.
Deze Initiatieven variëren van de realisatie
van nieuwe woonvormen waarbij mensen zelf
invulling geven aan hun woonomgeving tot
initiatieven waarbij wijkbewoners meer willen gaan
samenwerken en zorgen voor elkaar. Vastgoed
wordt daarbij als middel Ingezet om te streven
naar goed nabuurschap en daar waar behoefte
Is dingen gezamenlijk te doen. Onder de noemer
Samen Wonen willen wij samen met u en onze
huurdersorganisatles deze initiatieven aanjagen,
stimuleren en daar waar nodig bijstaan met kennis
of financiële ondersteuning.

Als wij bij een grote renovatie of sloop/nieuwbouw
bewoners (tijdelijk) moeten verhuizen, dan hebben
wij daarvoor een modelovereenkomst die leidend
is voor het gesprek tussen Wonen Limburg, de
bewoners en de regionale huurdersorganisatles.
Dit raamwerk Sociaal Plan hebben wij met onze
Huurdersraad opgesteld. Per project kan het
Sociaal Plan Indien nodig aangevuld worden met
specifieke lokale afspraken.
B. Aankoop en verkoop
Om voldoende liquiditeit te behou en voor het doen
van Investeringen en zeker ook om aan de vraag
vanuit de woningmarkt te voldoen, verkopen wij een
gering aantal woningen. In 2017 hebben we 108
woningen verkocht. In 201 zijn wij voornemens om
van onze 26.000 woningen in totaal 115 woningen
bij mutatie te verkopen, verspreid over ons hele
werkgebied. Hiervan verkoopt Wonen Limburg 105
woningen en Wonen Limburg Accent 10 woningen.
Daarnaast willen we In het kader van de strategische
koers vanuit Wonen Limburg nog eens circa 10
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