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Inleiding

Medio mei 2021 wordt met alle partijen een afspraak gemaakt om te bezien welke gevolgen het virus met zich heeft meegebracht en of er eventueel maatregelen moeten worden genomen.
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Bij het tekenen van deze prestatieafspraken (jaarschijf 2021) was nog niet duidelijk of de uitruil definitief rond zou komen. Met dat voorbehoud zijn deze afspraken door alle partners ondertekend. Daarbij is wel 

aangegeven dat, gemaakte afspraken door partijen na de overdracht van elkaar worden overgenomen.

Uitruil Wonen Limburg-Nester:

In de prestatieafspraken van 2020 is afgesproken om een overdracht van het bezit van (toen nog) Woongoed 2-Duizend naar een andere corporatie te onderzoeken. Naar aanleiding van deze afspraak zijn Wonen 

Limburg en Nester (rechtsopvolger Woongoed 2-Duizend) met elkaar in gesprek geraakt. Wonen Limburg en Nester streven er naarom voor 1 januari 2021 een deel van de portefeuille uit te ruilen. In de gemeente Echt- 

Susteren betreft dit een portefeuille van 110 eengezinswoningen en 42 appartementen in de plaatsen Echt, Sint Joost, Roosteren en Nieuwstadt die Nester van Wonen Limburg overneemt. De corporaties hebbende 

gemeente geïnformeerd over dit proces en advies gevraagd aan de huurdersorganisaties.

In dit hoofdstuk benoemen we wat we in 2021 concreet gaan doen om bij te dragen aan de realisatie van onze meerjarige doelen en ambities. Een belangrijk deel benoemen we langs vaste acties en indicatoren (aantal 

nieuwbouw, sloop, renovatie, aantal betaalbare woningen, energielabelstappen, ontruimingen, huisvesten statushouders etc.). Daarnaast is er ruimte om onderzoeksvragen, beleidsontwikkeling op te nemen, afgestemd 

op actuele ontwikkelingen en opgaven. We formuleren realistisch en meetbaar. We spreken af wat we in een jaar kunnen realiseren. Daarbij zorgen we dat we capaciteit en middelen beschikbaar hebben. Aan het einde 

van het jaar toetsen we of we gerealiseerd hebben wat we hebben afgesproken.

Corona:

Begin 2020 is de wereld getroffen door het coronavirus. De maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen hebben een grote impact op ons allen. Beperkende maatregelen zullen naar verwachting ook in

2021 voortduren en de economische gevolgen zullen nog langer aanhouden. De verwachting is dan ook dat huurders meer dan nu inde problemen gaan komen in 2021. De mogelijke effecten en impact op de korte en 

lange termijn zijn nu nog niet in te schatten, maar partijen blijven actief in overleg om waar nodig acties tijdig te kunnen oppakken. Waar nodig worden huurders die geraakt worden door de coronamaatregelen 

ondersteund en worden maatwerk- en coulanceoplossingen aangeboden.
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Het BAT resultaat geeft input voor 

het actualiseren en uitvoeren van 

programma's die gericht zijn op 

zorggeschikt wonen.

De woningmarkt wordt 

toegankelijker voor de 

middeninkomens doordat we de

inkomensgrens verhogen.

Er is extra aandacht voor 

kwetsbare doelgroepen!

- Woongenot

Schone leefomgeving

Blijven wonen in je woning ook 

als het even tegenzit

_______
Verduurzaming

300 woningen van 

2021-2023

De corporaties maken het aantal 
toewijzingen aan de doelgroep van beleid 
inzichtelijk. Door deze analyse te 
combineren met actuele ontwikkelingen 
wordt een visie op de bereikbaarheid van 
woningen voor de doelgroep ontwikkeld.
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Gebiedsgericht samenwerken ter bevordering 
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Het voornemen is om £ 

10 woningen per jaar te 

verkopen om 

investerings volume vrij 

te maken
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Het huurbeleid streeft naar een 

lagere huur, financiële ruimte, 

keuzevrijheid en een 

woningvoorraad in vet schil lende

prijsklasses.

Wonen in:

Duurzaamheid

Het zorgvuldig bijstaan van woningzoekenden -onder meer 

via thuisinlimburg.nl- zorgt voor een betere matching en 

spreiding van het aantal woningzoekenden.



Legenda

9 Locatie/projectnaam Toegankelijkheid Verantwoordelijke

HuurprijsklasseI Aantal woningen Monitoring

Welke afspraak

Kleurcodering monitoring:

In uitvoering Stagneert
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Beschikbaarheid, kwaliteit

en vastgoedtransitie

De corporaties maken het aantal toewijzingen van woningen aan de doelgroep van beleid 

inzichtelijk. Door deze analyse te combineren met actuele ontwikkelingen wordt een visie op de 

bereikbaarheid van woningen voor de doelgroep ontwikkeld en bekeken of een ander 

toewijzingsmodel gericht speciaal op jongeren zinvol is (bv Lotingmodel).

In mei zal door middel van een themadag monitoring plaatsvinden van de woonruimteverdeling. 

Samen bespreken we de verhuur-rapponages Thuis in Limburg (monitor woonruimteverdeling) en 

de programma’s volgend uit de vastgoedsturing en bekijken we of de gevolgen van de Covid-19 crisis 

invloed heeft op de beschikbaarheid.
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We zorgen er voor dat we voldoende sociale huurwoningen hebben voor mensen die daarop aangewezen zijn. We zorgen ook dat dit technische goede, veilige en duurzame 
woningen zijn, die passen bij de wensen van verschillende doelgroepen. We zorgen dat het woningaanbod blijft passen bij de vraag. Dit doen we door Sloop, Nieuwbouw, 
Verkoop, Aankoop en Onderhoud en Renovatie van onze woningen. Als we het nog niet weten doen we onderzoek.
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ZOwonen is in gesprek met de gemeente om te kijken naar een passende invulling in de 

centrumlocatie kern Susteren. ZOwonen bekijkt deze mogelijkheid in samenhang met de vraag van 

Daelzicht in relatie tot het Raadhuisplein. Waarbij ZOwonen een voorkeur heeft om reguliere 

appartementen te realiseren in het centrum en de eventuele vraag van Daelzicht in te vullen op de 

huidige locatie.

Met Nester wordt maandelijks overleg gevoerd over woningbouw en woningbouwlocaties binnen 

de gemeente Echt-Susteren. De gemeente nodigt de andere corporaties uit een soortgelijk overleg te 

voeren. Aandachtspunten zijn jongeren en stanerswoningen. Daarnaast nieuwe mogelijkheden zoals 

flexwonen.

Op basis van de maatschappelijke opgave en gesprekken met belanghouders heeft ZOwonen haar 

meerjarige strategie herijkt. De financiële dekking hiervoor is een combinatie van huuropbrengsten, 

aangetrokken leningen en verkoopopbrengst. Op basis van de vastgestelde strategie is de 

verkoopopbrengst voor de gemeente Beek in 2021 vastgesteld op € 790.000,- wat naar verwachting 

tot verkoop leidt van 3 DAEB woningen en 2 NDAEB woningen

De vervolgstappen vanuit de bewonersscan, die de woonbeleving en wensen van huurders in kaart 

brengt, worden vastgelegd.
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Gemeente, Corporaties, Huurdersorganisaties

Nester
Verkoop van circa 8 tot 10 woningen.

Nester

Nester

Nester

Nester
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Nester, Gemeente
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Het programma aan de Mussenstraat is in overleg met gemeente en zorginstantie Zuyderland 

gewijzigd naar 90 intramurale zorgappanementen. Uitvoering zal stanen in 2021.

Nester ontwikkelt op de locatie Heerweg te Echt 9 intramurale studio's met gezamenlijke keuken en 

woonkamer ten behoeve van PSW. Uitvoering staat gepland voor begin 2021.

Nester, Wonen Limburg, ZOwonen, gemeente en huurdersorganisaties hebben als uitgangspunt dat 

van 2021 tot en met 2023 (einde looptijd meerjarenafspraken) het aantal sociale huurwoningen in 

de gemeente Echt-Susteren niet afneemt. Daarbij rekening houdend met verkoop, aankoop, sloop en 

toevoeging. Partijen monitoren dit jaarlijks.
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Het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen en verkenning van locatie de Dakpannenfabriek Cuypers 

en herontwikkeling gebied Hofakker (Apollo).

Nester en de gemeente onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid om (tijdelijke) huisvesting voor 

met name jongeren te realiseren. Beoogde locatie is een perceel aan de Heerweg. Onder voorbehoud 

van een haalbare ontwikkeling en de wijziging van de bestemming is de start van de uitvoering 

gepland in 2021.i
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Nester voorziet voor 2021 de sloop van een aantal woningen aan de Pr. Beatrixstraat. Parallel wordt 

voor deze locatie de haalbaarheid onderzocht van sociale huurwoningen in een nader te bepalen 

vorm.



Nester, Wonen Limburg
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Betaalbaarheid
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Afhankelijk van deze afstemming zal de verwachte huurverhoging inflatievolgend zijn. Nester stelt een 

meerjarig huurbeleid op en het twee-hurenbeleid wordt opnieuw beoordeeld.

In lijn met het Sociaal Huurakkoord beperken de corporaties de huurstijging, kunnen er specifieke 

afspraken gemaakt omtrent een (maximale) extra verhoging van 1% boven inflatie bij impactvolle 

beperkingen van de investeringsruimte en bieden corporaties specifiek maatwerk in de vorm van 

huurbevriezing of huurverlaging. Corporaties en huurdersorganisaties overleggen in het 1e kwartaal 

over het voorgenomen huurbeleid. Afwijkingen ten opzichte van het Sociaal Huurakkoord vinden 

alleen plaats als deze in het voordeel van onze huurder zijn.

We zorgen ervoor dat de woonlasten betaalbaar blijven voor de mensen die bij ons (komen) huren. Dat doen we onder andere door woningen toe te wijzen 
die passen bij het inkomen. We informeren mensen over welke woonlasten passen bij het inkomen. Mensen die het moeilijk hebben om de huur te betalen 
bieden we ondersteuning. Daarbij werken we met elkaar samen. Uithuiszetting op basis van huurachterstand proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.
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Afhankelijk van deze afstemming stelt ZOwonen een integraal huurbeleid 2021 -2024 op.

Implementeren Q1 2021:

o Gemiddelde streefhuursom 75% (daling van 3%)

o Gemiddelde huurverhoging lager dan inflatie (verwachting 2021 inflatie -0,4%) 

o Gelijk oversteken met kale huur voor medische urgentie en 65+ naar een passende (zorg)woning 

o Huurverlaging en huurbevriezing conform spelregels sociaal huurakkoord

o Inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal tot aan werkelijke streefhuur i.p.v. markthuur. De 

extra huurinkomsten vanuit de inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingezet voor 

investeringen in de sociale woningvoorraad.

o Géén huurverhoging bij verduurzaming, wél een vergoeding betalen voor zonnepanelen (€2 per 

paneel)



Wonen Limburg

> Corporaties

Corporaties

ZOwonen

Nester (breed)

9 9

Wonen Limburg en de Huurdersraad bespreken in het 1e kwartaal (middels de jaarlijkse 

adviesaanvraag) het huurbeleid en daarmee ook of de noodzaak er is om daadwerkelijk een 

huurverhoging te hanteren van meer dan inflatievolgend.

In het wetsvoorstel "Eenmalige huurverlaging huurders met lage inkomens" wordt geregeld dat huurders 

met een inkomen onder de grenzen van passend toewijzen en een huur boven de geldende 

aftoppingsgrens, recht krijgen op een eenmalige, permanente huurverlaging tot de aftoppingsgrens. 

Zodra de wet definitief is geven de corporaties in 2021 binnen de geldende richtlijnen uitvoering aan de 

huurverlaging. Corporaties en huurdersorganisaties betrekken de maatregel in het overleg over het 

huurbeleid van 2021.

Nester verduurzaamt 250 woningen per jaar naar energielabel A. De slechtste woningen krijgen 

voorrang. Nester vraagt geen individuele huurverhoging voor de isolerende maatregelen. De vergoeding 

voor zonnepanelen bedraagt 50% van de besparing op de energielasten.

In 2021 wordt in beeld gebracht welke complexen nog label E F en G hebben. Dit in het kader van de 

huurbevriezing op de hoge labels in 2022.

De corporaties voeren een actief incassobeleid. We brengen huurachterstanden terug door in een vroeg 

stadium te kiezen voor een persoonlijke benadering en aanmelding bij Plangroep. De samenwerking met 

Plangroep en met de gemeente via het convenant 'Voorkomen huisuitzettingen' zal worden 

gecontinueerd.
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ZOvvonen

Corporaties

Corporaties, Gemeente

Gemeente

Gemeente
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De hoogte van de tarieven en de kostendekkendheid van de tarieven wordt in december door de raad 

vastgesteld. Het huidige pakket van belastingen en rechten is voorlopig voldoende voor de gemeente 

om haar taken uit te voeren. Het uitgangspunt is het huidige pakket te handhaven en geen nieuwe 

belastingen en heffingen in te voeren of te laten vervallen. In urgente gevallen is via de BSGW 

kwijtschelding mogelijk van gemeentelijke belastingen.

ZOwonen is er ook voor de midden-midden inkomens omdat zij vaak tussen wal en schip vallen. De 

midden-midden inkomens zijn de huishoudens met een inkomen tussen de EU-grens tot aan € 51.000. 

De 10% vrije ruimte vanuit de EU toewijzingsnorm zet ZOwonen in voor deze huishoudens.

Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging van de Woningwet in 2021 spreken we af gebruik te 

kunnen maken van de mogelijkheid om de vrije toewijzingsruimte te verhogen van 7,5% naar 15%. In 

Q2 wordt het gesprek hierover aangegaan.

Gemeente en corporaties participeren in een convenant 'Vroegsignalering en Schulden'. Gekoppeld aan 

Midden-Limburg (Inforing). Corporaties willen ten gevolge van de coronacrisis met de C8 gezamenlijk 

komen tot een middel om vroeg signalering zo breed mogelijk op te pakken met meerdere 

belanghebbenden die zicht hebben op betalingsproblemen bij bewoners.

Het nieuwe systeem van afvalinzameling heeft tot doel afval beter te scheiden waardoor minder 

restafval wordt ingezameld. De verwachting is dat de afvalstoffenheffing hierdoor niet hoeft re stijgen. 

Het tarief voor de rioolheffing stijgt volgens het vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan geleidelijk met 

1,6% per jaar tot een maximum bedrag van € 295 in 2028.
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In 2021 brengt ZOwonen op 80 woningen zonnepanelen aan. ZOwonen

ZOwonen

ZOwonen

ZOwonen, Nester en gemeente
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Duurzame sociale huurwoningen

Verduurzamingsmaatregelen 2021 middels de schilverbetering komt uit op in totaal 98 bestaande 

woningen. Dit is exclusief de woningen waarbij de zonnepanelen worden aangebracht

In 2021 verminderen we het aantal woningen met de energielabels E,F,G . 

Primo 2021 # woningen in categorie E-F-G: 66

Ultimo 2021 # woningen in categorie E-F-G: 46

Gemeente heeft in 2020 beleid geformuleerd inzake de inzet laadpalen. In 2021 treedt de gemeente in 

overleg met alle corporaties om te bekijken hoe dit beleid ten uitvoering wordt gebracht bij de 

huurwoningen.
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We werken voortdurend aan het verbeteren van de duurzaamheid van sociale huurwoningen. Niet alleen in het verlagen van energieverbruik en daarmee 
de energielasten, maar ook in het toepassen van duurzame materialen en bouwtechnieken. Nieuwbouw voeren we gasloos uit. Daarnaast passen we 
energetische concepten als All-electric, Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) of Nul Op de Meter (NOM) toe. Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor 
aansluiting op warmtenetten en brengen we zonnepanelen aan op bestaande en nieuwe woningen. We zetten in op informatieverstrekking gericht op 
bewustwording en gedragsverandering bij bewoners. We realiseren ons dat de verduurzamingsopgave omvangrijk is en dat we het samen moeten doen.



ZOwonen en gemeente

Corporaties

ZOwonen en gemeente

Aantal van VHO
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De condities van onze woningen worden jaarlijks gemeten en ziet dit als onderdeel van going concern 

dat de kwaliteiten van hun bezit conform beleidsnormen voldoet. Waarbij de score 3 voor het door te 

exploiteren bezig als leidraad geldt.

Er wordt jaarlijks inzicht gegeven in de conditie van de woningen.

ZOwonen wil door renovatie, duurzaamheidsmaatregelen en sloop/ vervangende nieuwbouw naar een 

gemiddeld Label B in 2021 en gemiddeld label A in 2034. Woningen met een label D en lager worden als 

eerste aangepakt. De planning en stand van zaken betreffende de uitvoering van de werkzaamheden 

wordt regelmatig besproken met de gemeente in een bestuurlijk overleg en de huurdersorganisaties. 

ZOwonen verduurzaamt middels de schilaanpak onderstaande woningen in 2021:

Gemeente heeft middelen beschikbaar om hemelwaterafvoer af te koppelen. Gemeente en ZOwonen 

stemmen met elkaar af waar dit in 2021 mogelijk gerealiseerd kan worden.

Sint Brigidawal 
Aan de Linde 
Kruisweide 
Millenerpoort 
Cremerstraat
Kapittelhof
Op Koye 
Winckelpoort
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Straatnaam
Cremerstraat

Plaatsnaam
NIEUWSTADT

Complex nummer
S300-1

NIEUWSTADT 
NIEUWSTADT
NIEUWSTADT
NIEUWSTADT
NIEUWSTADT
SUSTEREN
SUSTEREN
SUSTEREN
Eindtotaal

S300-1
S309-1
S309-1
S311-1
S313-1
5244- 1
5245- 1
5246- 1
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In 2021 worden binnen de gemeente Echt-Susteren 115 woningen verduurzaamd waarbij de 

woningen met een E,F of G label als eerste worden aangepakt.

Nester start een pilot binnen het gehele werkgebied, waarbij bestaand woningbezit, na verduurzaming, 

energieneutraal wordt opgeleverd (Urgenda). De pilot levert een analyse van de mogelijkheden op 

welke gedeeld zal worden met de gemeente Echt-Susteren.

We zetten in op het verminderen van energieverbruik door te werken aan bewustwording en 

gedragsverandering bij de huurder. Dat doen we door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het 

gebruik van (nieuwe) installaties, tips te geven over energiebesparing thuis, inzet van heldere 

documentatie of het organiseren van bijeenkomsten. We informeren elkaar over initiatieven en stellen

elkaar in de gelegenheid hierin samen op te trekken.

De gemeente is bezig met het opstellen van een Transitievisie Warmte, die ze in 2021 wil vaststellen. De 

gemeente wil met de woningcorporatie optrekken en bekijken of er meekoppelkansen zijn in 

nieuwbouw- en renovatieplannen, in de verduurzamingsprojecten woningvoorraad of in pilotprojecten.

De gemeente geeft aan wat ze met betrekking tot de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 

(RREW) voornemens zijn te doen zoals welke doelgroep en activiteiten. De gemeente sluit hierbij aan bij 

haar gemeentelijke Energievisie en Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Als prioriteit is hierin onder meer 

aangegeven het stimuleren van verduurzamen woningen. De gemeente doet dit samen met onder meer 

de woningcorporaties.

Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte grondgebonden huurwoning van 

zonnepanelen. Huurders met een geschikte woning kunnen ook zonnepanelen aanvragen. Daarnaast 

wordt nieuwbouw standaard uitgerust met zonnepanelen. Wonen Limburg verwacht in 2021 7 

woningen in Echt-Susteren te voorzien van zonnepanelen.
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Gemeente en corporaties
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Wonen met zorg en

maatschappelijke doelgroepen

In 2021 willen we samen met de gemeente en partners komen tot voldoende spreiding m.b.t. het 

huisvesten van de doelgroep beschermd wonen. Dit door vroegtijdig met elkaar om tafel te zitten.

We huisvesten via het Matchingspunt Midden Limburg mensen vanuit maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen en mensen die door een zorg of ondersteuningsvraag niet op reguliere wijze aan een 

woning komen. Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst 

Matchingspunt vraag & aanbod passende huisvesting & ondersteuning Midden-Limburg. De corporaties 

in Midden-Limburg stellen hiervoor in 2021 100 woningen beschikbaar. We volgen door monitoring 

binnen het Matchingspunt of er effecten naar voren komen die aanleiding geeft voor verder overleg 

tussen huurdersorganisaties, corporaties en gemeente.

Als vertrekpunt voor onze ambities voor de beschikbaarheid van voldoende woningen voor mensen met een zorgvraag of mobiliteitsbeperking, is in onderstaande tabel het totale woningbezit van de 
corporaties in Echt-Susteren naar geschiktheid weergegeven.

1

De vraag naar wonen met zorg neemt toe. Dat komt onder andere door de extramuralisering, de vergrijzing en de behoefte om langer thuis te wonen. Wonen en zorg komen dus steeds meersamen in de 
woningen en in de woonomgeving. Hierdoor huisvesten we ook steeds meer kwetsbare burgers. Ook zijn er bewoners die net iets meer ondersteuning nodig hebben of bijzondere behoeften hebben, denk 
bijvoorbeeld aan de vergunninghouders en woonwagenbewoners. Al deze mensen zijn vaak aangewezen op een sociale huurwoning. Ons doel is voldoende en passend aanbod te bieden voor deze groepen. 
Naast woningaanbod zijn ook het voorzieningenniveau, de zorginfrastructuur en begeleiding van belang. Om mensen goed te kunnen helpen maken we concrete afspraken nodig over de samenwerking en 
bijdrage van alle partijen: corporaties, bewoners, gemeente, zorg, welzijn en veiligheid.

Implementatie van de herijkte zorgvisie en een vertaling naar een programma waarbij we inzenen op een 

samenwerking met ook de andere corporaties.



Gezamenlijke evaluatie van WMO overeenkomst. Gemeente

Corporaties en gemeente

Gemeente

Corporaties

Gemeente
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Nester, Gemeente
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Nester stelt een scootmobielenbeleid op. Gemeente informeert huurder met indicatie contact op te 

nemen met corporatie en informeen corporatie aan de voorkant voor afstemming.

Corporaties leveren jaarlijks een bijdrage aan het realiseren van de taakstelling huisvesting 

statushouders door onder andere het beschikbaar stellen van woningen. De gemeente informeert 

corporaties in januari en juli over de taakstelling en de verdeling van aantallen naar rato van het 

woningbezit. Wanneer aan de orde bespreken panijen tijdig specifieke opgaven rond de taakstelling of 

stagnatie in de realisatie van de taakstelling.

Onderzoeken of de uitkomsten volgens het programma van eisen van Bouwadvies Toegankelijkheid 

aansluit op de vraagontwikkeling van huishoudens met een mobiliteitsbeperking of extramurale 

zorgvraag. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek wordt begin 2021 een presentatie gegeven en 

een gemeenschappelijke aanpak bepaald (voor zover nodig). Hierover wordt minimaal een keer per jaar 

overleg gevoerd.

Gemeente stelt voldoende capaciteit en middelen beschikbaar voor de coördinatie van het realiseren 

van de taakstelling huisvesting statushouders en het organiseren van de begeleiding voorafgaand, bij en 

na het betrekken van de woningen. De adequate begeleiding loopt ook door nadat de huisvesting heeft 

plaatsgevonden, minimaal het eerste jaar.

De gemeente voert in 2021 de pilot statushouders, inclusief de traject- en maatschappelijke begeleiding 

statushouders, verder uit. Inzake de taakstelling huisvesting zijn de corporaties in Midden Limburg 

deelnemer aan het Midden Limburg overleg hierover. Dit onder aansturing van de Provincie en de 

gemeente Roermond.



Gemeente

Nester
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Nester en gemeente Echt-Susteren geven uitvoering aan de handhaving beleidsafspraken 

woonwagenstandplaatsen Oude Baan te Echt en Groensebos te Sint Joost. Bij aanleiding voeren wij 

overleg in de driehoek gemeente. Nester als eigenaar en de externe beheerder.

Met ingang van 1 juli 2021 wordt de Nieuwe Inburgeringswet, inclusief de begeleiding van 

statushouders, hun na-reizigers en inburgering plichtige migranten uitgevoerd. Voorafgaand aan de 

invulling van dit beleid zoekt de gemeente afstemming met de corporaties. Daarbij zal de reeds geplande 

evaluatie van de gezamenlijke aanpak, in het najaar van 2020 dienen als aanknopingspunt.



ZOwonen

ZOwonen (breed)
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Leefbaarheid

Wanneer de situatie in het werkgebied van de betreffende gemeente erom vraagt, spreken ZOwonen, 

huurdersorganisatie en gemeente af dat een overschrijding van de norm voor leefbaarheidskosten is 

toegestaan.

Leefbaarheidsprojecten: ZOwonen heeft in 2020 een forse investering gedaan op schoon, heel en veilig. 

In plaats van €150.000 heeft ZOwonen €300.000 + geïnvesteerd. In 2021 volgt ZOwonen voor dit 

onderhoud de investering van de reguliere €150.000.

In 2020 is een gebiedsdienst ingericht, in 2021 gaat ZOwonen verdere invulling geven aan de inhoud 

gebiedsgericht werken. Daarbij wordt in Fte structureel uitgebreid naar 25, voornamelijk ten gunste van 

buunbeheer en woonconsulenten.

Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van bewoners. Leefbaarheid gaat over hoe mensen de 
samenstelling en de omgang van de bevolking 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 buurten over de kwaliteit van de publieke ruimte.

9
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Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden gebiedsgerichte aan pak. Samen met partijen als politie, 
zorginstanties en natuurlijk dorps/wijkbewoners willen wij de komende jaren de leefbaarheid goed houden waar deze voldoende is en versterken waar dat 
nodig is.
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In 2021 organiseen Nester, met de andere corporaties in de gemeente, een overleg over de actuele 

stand van zaken met betrekking tot de leefbaarheid in de wijken van de gemeente Echt-Susteren. In dat 

overleg informeren de verschillende partijen elkaar welke data ze hebben op het gebied van 

leefbaarheid en verkennen ze hoe ze kunnen samenwerken hierin.

ZOwonen begroot middelen voor aaiviteiten op het gebied van leefbaarheid. Het betreft hoofdzakelijk 

personeelslasten voor inzet van bijvoorbeeld leefbaarheidsmedewerkers, algemene

leefbaarheidsmiddelen voor o.a. aanpak van overlast, het schoon heel en veilig houden van de directe 

woonomgeving en ondersteuning van bewonersinitiatieven. ZOwonen heeft voor leefbaarheid in het 

prestatiejaar€ 238 euro per woning begroot.

Wonen Limburg voorziet dat de uitgaven aan leefbaarheid het wenelijk bepaalde basisbedrag (€

131,37) zullen overstijgen. In gemeente Echt-Susteren verwacht Wonen Limburg in 2021 € 250 per 

DAEB-woning uit te geven aan leefbaarheid. Dat bedrag is opgebouwd uit financiering voor 

leefbaarheidsprojecten (€ 20.000) en personeelslasten (€ 24.500).

Nester begroot middelen voor aaiviteiten op het gebied van leefbaarheid. Het betreft hoofdzakelijk 

personeelslasten voor inzet van bijvoorbeeld leefbaarheidsmedewerkers, algemene 

leefbaarheidsmiddelen voor o.a. aanpak van overlast, het schoon heel en veilig houden van de direae 

woonomgeving en ondersteuning van bewonersinitiatieven. Nester heeft voor leefbaarheid in het 

prestatiejaar € 102 euro per woning begroot.

Met betrekking tot planmatige aanpassingen van de semi-openbare ruimte wordt niet meer begroot 

voor het jaar erna, maar middels een jaarbudget gestuurd op vlotte realisatie.
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Gemeente

Indien nodig, kan de gemeente de diensten van Proteion inzetten als het gaat om buurtbemiddeling. Gemeente

Gemeente
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De gemeente kan aan een stichting, vereniging of een particulier die een activiteit of evenement wil 

organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn een subsidie verstrekken. Dit is 

een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen.

De aaiviteiten moeten ten goede komen aan de inwoners en gemeenschap van Echt-Susteren.

De gemeente faciliteert gemeenschapshuizen in elke kern die de leefbaarheid versterken door 

ontmoetingen en zorgactiviteiten. Voorts wordt ingezet op sociale wijkteams, huiskamer en huiskamer 

plus projecten voor de opvang van senioren, idem in iedere kern.

•ra
ra

ra
3

ra
2 cL 
<



Corporaties en gemeente

Nester

Nester
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Samenwerking

en overige afspraken

In het eerste kwartaal van 2021 zullen wij het format voor de jaarschijf evalueren en waar nodig 

adviezen ter verbetering aanleveren aan de werkgroep format prestatieafspraken.

Nester gaat in de in deze prestatieafspraken opgenomen verplichtingen aan onder het voorbehoud dat 

zij een haar conveniërende financiering voor de desbetreffende verplichting heeft verkregen. Voor de in 

deze prestatieafspraken opgenomen DAEB-investering geldt in aanvulling op het voorgaande ook het 

voorbehoud dat Nester een borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de financiering 

van de desbetreffende DAEB-verplichting heeft gekregen. Uiteraard informeert Nester de andere 

partijen als deze situatie zich voordoet.

In relatie tot de fmancieringsmogelijkheden nieuwbouw en duurzaamheid op de langere termijn heeft 

Aedes een landelijk rapport opgesteld in samenwerking met Ministeries van Financiën, Economische 

zaken en Binnenlandse zaken. Uit dit rapport blijkt dat de corporaties op de langere termijn 

onvoldoende middelen hebben om de opgave op het gebied van nieuwbouw en duurzaamheid te 

kunnen bekostigen.

Met de corporaties in Midden-Limburg en Aedes is afgesproken om dit rappon te verdiepen naar het 

werkgebied Midden-Limburg en ook te vertalen naarde gehele woningmarktregio Limburg. Nester is 

vanuit de corporaties kartrekker van deze verdieping.
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Ondertekening

Over de hiernavolgende prestatieafspraken hebben d.d. 07-12-2020 te Echt-Susteren overeenstemming bereikt:

Geme(i!!££cht-SUsteren

P.H.|. Pustjens, wethouder

"1zowonen
I

J. Godderij, bestuurder G.G.M.P. Peelers, bestuurder A.A. Oosterlee, bestuurder

s
WSHSHMR

Roer

C. Saam-Theelen, voorzitter
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Stichting
HuurdersBelangen 
Susteren

wonen limburg

Huurders Belangen Vereniging 
/ / BRES

daar ben je thuis

F. van Cruchten F. van Vugt



Betaalbaarheid en typologie

Type afkortingen

Toelichting kolommen:

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

Type: Betreft woningtype. GG=1; GG>1; MGmL; MGzL

Toegankelijkheid: Betreft toegankelijkheidslabel. Nvt; Nultrede; Aanleun; Zorg.

Prijsklasse: Betreft prijsklasse netto huur. Goedkoop; Betaalbaar 1; Betaalbaar 2; Duur; Geliberaliseerd.

Planning: Betreft status projectplanning in betreffende jaarschijf: Start; Oplevering

22

Goedkoop kwaliteitskortingsgrcns (€ 424,44)

I1' aftgr eerste ahoppingsgrcns (€ 607,46)

2' aftgr tweede ahoppingsgrens (€ 651.03)

iibgr Kberaliseringsgrens (6 720.42)

Grondgebonden = 1 Grondgebonden woning met woonprogramma op begane grond

Grondgebonden >1 Grondgebonden woning met woonprogramma op meerdere verdiepingen

Gestapeld z. lift Gestapelde woning zonder lift

Gestapeld m lift Gestapelde woning met lift

Nultrede Woning met volledig woonprogramma toegankelijk zonder traptreden

Aanleun/zorg Toegankelijke woning gebruikmakend van voorzieningen zorgcentrum of zorgwoning

i



Nieuwbouw:

Het betreft woningen waarvan de verwachting is dat in het betreffende jaar de bouw start, of die in het betreffende jaar worden opgeleverd.

Voorgenomen sloop:

Voorgenomen renovatie:

NOOT: Het betreft een voorgenomen renovatie. Renovatie vindt te allen tijde plaats na overleg met de bewoners. Omschrijving van projectnaam en locatie kan derhalve globaal omschreven zijn.

Voorgenomen verkoop van woningen

Voorgenomen aankoop van woningen:

NOOT: Realisatie o.a. afhankelijk van marktomstandigheden. Uitvoering binnen voorafgestelde projectkaders.

Passend Toewijzen

23
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Het betreft een voorgenomen sloop. Sloop vindt te allen tijde plaats na overleg met de bewoners. Omschrijving van projectnaam en locatie kan derhalve globaal omschreven zijn. Feitelijke sloop 
vindt plaats nadat planvorming en RO-procedure voor nieuwbouwontwikkeling zijn afgerond.

NOOT: Genoemde aantallen betreffen een indicatie op basis van simulatie. Feitelijke verkoop is afhankelijk van welke woningen door huuropzegging voor verkoop beschikbaar komen en de vraag 
vanuit de markt. Exclusief eventuele verkopen uit de niet-DAEB. Woningtype, toegankelijkheid, E-label en prijsklasse zijn op voorhand niet definitief bekend en zijn gebaseerd opeen reële aanname.

Wettelijke eisen rond toewijzing van sociale huurwoningen (thema Betaalbaarheid):
Woningcorporaties moeten bij de woningtoewijzing voldoen aan de wettelijke eisen rond Passend en DAEB (Europees) toewijzen:

DAEB-toewijzen: tenminste 80 % van alle (op)nieuw te verhuren woningen met een huurprijs onder de liberaliseringsgrens (DAEB-segment) moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de eerste

DAEB-inkomensgrens, maximaal 10% aan huishoudens met een inkomen tot de 2e DAEB-inkomensgrens en maximaal 10% aan huishoudens met een inkomen boven de 2e DAEB-inkomensgrens.

Van alle toewijzingen aan huishoudens met een huurtoeslaggerechtigd inkomen, moet bij tenminste 95% van verhuringen een woning zijn toegewezen 
met een huurprijs onder de voor het betreffende huishouden geldende aftoppingsgrens.

NOOT: De status "Renovatie" is gebonden aan wettelijke voorwaarden. De daadwerkelijke uitvoering van de in deze tabel benoemde projecten krijgt invulling na feitelijke opname van uit te voeren 
werkzaamheden en na overleg met bewoners en huurdersorganisaties. Aan het in deze tabel genoemde label Renovatie of Herbestemming kunnen daarom op voorhand geen rechten worden 
ontleend. De verwachte wijzigingen in aantal woningen, toegankelijkheid of prijsklasse betreffen een reële aanname op basis van de inzichten van nu.



de Woningwet:
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Bron: o.a. Memorie van toelichting op voorste! wijziging Woningwet01-01-2021, kamerbriefsvz k!imaatakkoordgebouwde 
omgeving (OHengren), aangekondigde wijzigingen in het Huurbeleid (Prinsjesdag/AEDES).

Leefbaarheid
• Het maximumbedrag dat corporaties per woning per jaar aan leefbaarheid mogen besteden komt te vervallen. In de 

prestatieafspraken hoeven leefbaarheidsaaiviteiten niet meer vastgelegd te worden om ze uit te kunnen voeren.
Corporaties kunnen leefbaarheidsuitgaven alleen doen voor de wettelijk toegestane leefbaarheidsactiviteiten.

• Corporaties krijgen meer mogelijkheden om bij te dragen aan aaiviteiten gericht op ontmoeting.

Voorgenomen wijziging Woningwet:
De Woningwet is geëvalueerd. Op basis hiervan zullen naar verwachting per 01-01-2021 een aantal wijzigingen in de 
Woningwet worden doorgevoerd. Deze wijzigingen raken ook deze prestatieafspraken en de mogelijkheden die wij hebben om 
invulling te geven aan devolkshuisvestelijke opgaven. Daar waar de wijzigingen ons meer of nieuwe ruimte geven om 
uitvoering te geven aan de hier gemaakte afspraken, zullen we de mogelijkheden daartoe bespreken en waar gewenst inzetten. 
Waar de aangepaste wetgeving tot belemmeringen leidt bespreken we de gevolgen voor de uitvoering van deze afspraken. In de 
jaarschijf voor 2022 vertalen we de dan definitieve wetswijzigingen waar nodig en gewenst in concrete prestatieafspraken. 
Hierna worden de belangrijkste wijzigingen kort benoemd.

Duurzaamheid
• Gezien de startmotorrol van corporaties in de verduurzaming mag de Woningwet corporaties hierin niet onnodig 

belemmeren. Corporaties mogen maatregelen aan hun gebouwen en gronden treffen die de energetische kwaliteit 
verbeteren, waaronder installaties die energie opwekken.

• Energieopwekinstallaties hoeven géén directe verbinding naar de individuele meter van de huurder meer te hebben. 
Corporaties mogen energie direct terugleveren aan het net en opbrengsten verrekenen met bewoners of inzetten voorde 
volkshuisvesting.

• Corporaties mogen deelnemen aan energiecoöperaties, mits ze eigen vastgoed inbrengen.
• Corporaties krijgen meer ruimte om particuliere woningeigenaren te ontzorgen bij renovatie/verduurzaming van 

gespikkeld bezitBetaalbaarheid
• Voor huurders van een sociale huurwoning, een laag inkomen en een huurprijs boven de aftoppingsgrens voor de 

huunoeslag voert het Rijk in 2021 een éénmalige huurverlaging door. De huurprijs wordt dan verlaagd tot voor de 
huishoudensgrootte geldende aftoppingsgrens.

• De eenmalige huurverlaging telt niet mee in de gemiddeld te realiseren huursom. De werkelijk te realiseren huursom zal 
daardoor lager uitvallen dan door corporaties begroot

• De inkomensgrenzen en vrije toewijzingsruimte voor de DAEB toewijzing (80%-10%-10%) worden per 2021 aangepast 
De 10% vrije toewijzingsruimte voor inkomens boven de € 43.547 en de 10% voor inkomens tussen € 39.055 en € 43.547 
worden vervangen door een vrije toewijzingsruimte van 7,5%. De inkomensgrens wordt afhankelijk gesteld van de 
huishoudensgrootte. Voor éénpersoonshuishoudens geldt een inkomensgrens van € 35.938 en voor 
meerpersoonshuishoudens € 43.126 (prijspeil 2020). In de prestatieafspraken kan worden afgesproken de vrije 
toewijzingsruimte met 7,5% te verruimen naar 15%.

• Aanvullend op de reeds aangekondigde wijzigingen in de woningwet worden voorbereidingen getroffen voor aanpassing 
van het toeslagensysteem, waaronder de huurtoeslag. De contourennou hiertoe wordt eind 2020 verwacht 
Besluitvorming zal aan een volgend kabinet zijn. De eerste contouren voor de wijziging zijn:

• Vereenvoudigen huurtoeslag door: a) harmoniseren aftoppingsgrenzen; b) lineaire eigen bijdrage; c) 
servicekosten uit huurtoeslag halen

• Huurtoeslag bepalen op basis van genormeerde huren
• Relatie leggen tussen huurtoeslag en verhuurdersheffmg
• Huurmatiging (rechtstreeks doorbetalen huurtoeslag via huur) weer mogelijk.

• Voor passend toewijzen mag de vrije toewijzingsruimte (5%) in het vervolg over meerdere jaren worden gespreid. 
Daarnaast gaat een uitzondering gelden voor ouderen met een laag inkomen maar met vermogen, die een duurdere 
woning willen huren.

Proces prestatieafspraken
• Het vooroverleg tussen woningcorporatie en huurdersorganisatie over het aaiviteitenoverzicht (het bod), wordt vervangen 

door een (bestuurlijk) overleg tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en woningcorporatie(s) over de volkshuisvestelijke 
opgaven voor opvolgend jaar. De corporaties nemen in het begin van elk jaar (en voor 01 april) initiatief om gemeente en 
huurdersorganisaties uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Tegelijk kan in het gesprek teruggekeken worden op 
de realisatie van de afspraken van voorgaand jaar en uitvoeringsafspraken over de realisatie van de lopende 
prestatieafspraken.

• Uit het overleg kan ook blijken dat partijen tevreden zijn met de lopende (meerjarige) afspraken en dat nieuwe afspraken 
niet nodig zijn. In dit overleg kunnen partijen ook overeenkomen om af te wijken van de datum van 01 juli voor het delen 
van het overzicht van voorgenomen activiteiten door de corporatie. Wordt hierover geen afspraak gemaakt, dan blijft 01 
juli van toepassing.

• Het recht van de huurdersorganisatie(s) om advies uit te brengen op het overzicht van voorgenomen aaiviteiten van de 
corporatie komt te vervallen. Dit wordt aangepast in de Wet op het Overleg Huurder Verhuurder.

• Corporaties hoeven de getekende prestatieafspraken niet meer aan de Autoriteit Woningcorporaties te sturen maar 
publiceren deze via elektronische weg. Het ligt voor de hand de prestatieafspraken op hun website te plaatsen.

Aangekondigde wijzigingen in de Woningwet per 01-01-2021 n.a.v. de evaluatie van


