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1 Inleiding 
Partijen 

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken — in lijn met het gestelde in de 

Woningwet (01-01-2015)-jaarlijks prestatieafspraken over de bijdragen die partijen in het opvolgend 

jaar leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente. Het realiseren van de in 

prestatieafspraken geformuleerde doelen vraagt om bijdragen van alle betrokken partijen. Daarbij 

geldt dat partijen hun bijdrage leveren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en (wettelijke) 

mogelijkheden. Tegelijk is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge 

afhankelijkheid. Dit maakt prestatieafspraken wederkerig. Samen werken én samenwerken is nodig 

om de doelen te verwezenlijken. 

Deze prestatieafspraken, lopende vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020, zijn overeengekomen door 

de volgende partijen: 

De gemeente Beekdaelen, verder te noemen "de gemeente" 

- Vertegenwoordigd door de heer J. Hermans, wethouder Ruimte 

Woningcorporaties, verder te noemen "de corporaties" 

- Woningcorporatie ZOwonen, verder te noemen "ZOwonen" 

Vertegenwoordigd door mw. J. Godderij, directeur-bestuurder 

- Woningcorporatie Weller, verder te noemen "Welter' 

Vertegenwoordigd door ing. J. Gorgels MSM, directeur-bestuurder; 

- Woningstichting Wonen Zuid , verder te noemen "Wonen Zuid" 

Vertegenwoordigd door de heer Ir. A. van Malde, bestuurder; 

- Stichting Wonen Limburg, verder te noemen "Wonen Limburg" 

Vertegenwoordigd door de heer W. Hazeu, bestuurder; 

De huurdersorganisaties, verder te noemen "de huurdersorganisaties" 

- Huurdersraad Wonen Zuid, verder te noemen "Huurdersraad" 

Vertegenwoordigd door de heer H. Bex, bestuurslid; 

- Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg verder te noemen SHZL, 

Vertegenwoordigd door de heer M.W.F. Jagt, voorzitter; 

- Bewonersraad Schinnen-Onderbanken, verder te noemen, Bewonersraad, 

Vertegenwoordigd door de heer H. Aretz, voorzitter 

- Huurderskoepel Brunssum-Schinveld', verder te noemen Huurderskoepel, 

vertegenwoordigd door dhr. H. Wittmann, voorzitter. 
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Positiebepaling van corporaties in de gemeente Beekdaelen 

Woningaanbod per corporatie in Beekdaelen 

(peildatum 01-01-2019) 

   

Huurwoningen corporatie ZOwonen 1072 36% 

Huurwoningen corporatie Weller 446 15 % 

Huurwoningen corporatie Wonen Zuid 1170 39 % 

Huurwoningen corporatie Wonen Limburg 303 
10% 

Huurwoningen Wonen Limburg Accent 4 

   

Van woonvisie naar bod naar prestatieafspraken 

Een gemeentelijke woonvisie waarin de volkshuisvestelijke opgaven zijn geduid, vormt het kader voor 

de overeen te komen wederzijdse bijdragen van gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties. De 

gemeenten in Parkstad Limburg stelden in 2017 zowel de regionale woonvisie 2017-2021 als een lokale 

woonvisie 2017-2021 per gemeente vast. Partijen erkennen de volkshuisvestelijke opgaven zoals 

benoemd in de regionale en lokale woonvisies in Parkstad en houden tegelijk oog voor nieuwe 

ontwikkelingen in de woningmarkt. 

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 (vastgesteld 

18 april 2017) gaat aanvullend aan de regionale opgaven, bijzondere aandacht uit naar onderstaande 

opgaven en ambities. Hier zijn de opgaven en ambities uit de Woonvisie benoemd. 

• 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 van 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; 

• Intensieve 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; 

• Verduurzaming van de woningvoorraad van de corporaties, met als streven gemiddeld label 

B in 2020; 

• De markt van vrije 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; 
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Voor de gemeente Onderbanken (vastgesteld 22 juni 2017) gaat aanvullend aan de regionale opgaven, 

bijzondere aandacht uit naar onderstaande opgaven en ambities. Hier zijn de opgaven en ambities uit 

de Woonvisie benoemd 

• Positie van jongeren en ouderen in de dorpen verdient aandacht. Starters ondersteunen met 

de Starterslening; 

• Om de vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, zet de gemeente in op de aankoop 

van woningen om die vervolgens te verhuren; 

• Met de corporaties werken aan een huurwoningaanbod dat aansluit bij de veranderende 

vraag, waarbij geldt: minder reguliere eengezinswoningen, meer levensloopgeschikte 

woningen; 

• In de periode 2016-2021 de groeiende vraag naar sociale huur (ongeveer 50 woningen) bij 

voorkeur realiseren in de bestaande voorraad en leegstaand vastgoed. Verkoop van sociale 

huurwoningen is ongewenst; 

• Werken aan een betaalbare woningvoorraad; 

• Inwoners die afhankelijk zijn van zorg kunnen terugvallen op de voorzieningen in Schinveld. In 

Schinveld concentreert de gemeente samen met haar partners zorg; 

• Langer zelfstandig wonen ondersteunen door afspraken te maken over toevoeging van meer 

levensloopbestendige woningen. Inzet van de blijverslening onderzoeken; 

• Bijdrage aan de huisvesting van urgente doelgroepen door medewerking aan Housing Parkstad 

en Housing First; 

• Op het gebied van duurzaamheid wil Onderbanken gaan behoren tot de top 20 van meest 

duurzame gemeenten. In regionaal verband nagaan op welke wijze bij woningeigenaren 

bewustwording kan worden gecreëerd. Stimuleren van burger coöperaties; 

• Verduurzaming van de woningvoorraad van de corporaties, met als streven gemiddeld label B 

in 2020. De gemeente gaat hier pragmatisch mee op; 

• In Onderbanken met haar lokale dorpsgemeenschappen is leefbaarheid een centraal begrip 

voor behoud van woonaantrekkelijkheid. in de kleine kernen is een essentieel onderdeel van 

onze woonaantrekkelijkheid. Voorzieningen staan onder druk. De gemeente zet in op 

clustering; 

• De opgave van de corporatie voor leefbaarheid stemt de gemeente af in het kader van de 

prestatieafspraken. 

De gemeente Schinnen heeft op 4 juli 2016 een eigen lokale woonvisie vastgesteld "Woonvisie 

Schinnen 2016-2020". Hierin zijn onderstaande ambities benoemd: 

• In 2025 voldoende woningen van een kwaliteit en prijs die aansluit bij de wensen van de 

bewoners en woningzoekenden; 

• Leegstand (boven frictie) die de kwalitatieve achteruitgang van de leefomgeving en 

waardedaling van woningen tot gevolg heeft, voorkomen; 

• Nieuwe woningen alleen daar waar die een grote toegevoegde waarde heef aan de kwaliteit 

van de leefomgeving en het woonprogramma. Dit vergt maatwerk; 

• Nieuwe en gerenoveerde woningen zijn duurzaam en levensloopbestendig; 

• Streven minimaal naar behoud van het niveau van onze leefbaarheid; 

• Mensen kunnen langer zelfstandig (in hun eigen huis blijven) wonen; 

• Beschut wonen maken wij voor een brede doelgroep mogelijk; 

• Voldoende beschikbare voorzieningen passend bij de levensfases van de bewoner; 

• Voldoende betaalbare plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen voor jongeren; 

• Stimuleren dat eigenaar-bewoners zelf investeren in maatregelen om langer thuis te kunnen 

blijven wonen; 

• Een sociale huurwoningmarkt die goed toegankelijk is met een hoge slaagkans; 

• Voldoende beschikbaarheid van goedkope woningen (ook particulier) voor jongeren en 

starters; 

• De energetische kwaliteit van woningen ambitieus verbeteren. Bij vervanging of renovatie van 

sociale huurwoningen verlangen wij "nul op de meter"; 
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• In bestaande particuliere woningvoorraad willen wij door verbetering van duurzaamheid en 

energetische kwaliteit winst behalen; 

• Aantrekkelijk zijn voor kenniswerkers. 

Regionale prestatieafspraken 

Volkshuisvestelijke opgaven in een woningmarkt, stoppen veelal niet bij gemeentegrenzen. 

Gemeenten hebben in de regionale woonvisie de regionale volkshuisvestelijke opgaven benoemd en 

erkennen daarmee dat samenwerking en afstemming tussen gemeenten nodig is om de opgaven 

effectief en efficiënt het hoofd te kunnen bieden. 

Ook corporaties en huurdersorganisaties erkennen het belang om bepaalde opgaven waar mogelijk in 

een regionale samenwerking op te pakken. 

In 2018 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, de corporaties 

HEEMwonen, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, WS Simpelveld en WS de Voorzorg en 

de koepel van huurdersorganisaties (het ROH) regionale afspraken vastgelegd in de 

"Samenwerkingsafspraken Volkshuisvesting Parkstad (31-01-2018)". Het gaat om samenwerking-

safspraken op de thema's: 

• Wonen met Zorg 

• Beschikbaarheid en betaalbaarheid 

• Duurzaamheid 

In 2018 zijn Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg opgesteld. De toenmalige gemeenten Nuth 

en Onderbanken hebben de regionale afspraken in het kader van de herindeling niet getekend. 

Begin 2019 zijn deze afspraken nader uitgewerkt en hebben geresulteerd in 'Regionale 

Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019-2024'. Deze zijn op 29 maart 2019 bestuurlijk vastgesteld 

(maar nog niet officieel getekend). 

Schinnen heeft de "Prestatieafspraken Westelijke Mijnstreek 2019-2022" getekend (10 december 

2018). 

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 Westelijke Mijnstreek 2019-2022 en de 

Regionale Afspraken Parkstad Limburg zijn als bijlagen opgenomen. 

Relatie met de Regio Deal 

Een belangrijke (financiële) impuls voor de uitvoering van de volkshuisvestelijke opgave is de 'Regio 

Deal Transformatie Parkstad Limburg'. Het onderdeel leefbaarheid en wonen is een belangrijk thema 

in deze deal tussen de regio Parkstad, Provincie Limburg en het rijk. De woningcorporaties hebben een 

belangrijke rol in de projecten die in de Regio Deal worden ondergebracht. 

De Regio Deal is in juli 2019 ondertekend. De Regio Deal wordt doorvertaald in de Regionale 

Prestatieafspraken. De ondertekening van de regionale Prestatieafspraken vindt op een later moment 

plaats dan de ondertekening van deze lokale prestatieafspraken. 

Overzicht van bijdragen aan volkshuisvestelijke opgaven door corporaties ("het bod") 

De corporaties hebben op basis van de regionale en lokale woonvisie voor 1 juli de gemeente 

geïnformeerd over de activiteiten die zij voornemens zijn in 2020 in de gemeente uit te voeren, als 

bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgaven ("het bod"). De huurdersorganisaties zijn betrokken bij 

het opstellen van het bod van "hun" corporatie. De bijdrage die partijen in 2020 leveren aan het 

realiseren van de volkshuisvestelijke doelen, is uiteindelijk vastgelegd in deze prestatieafspraken. Deze 

prestatieafspraken sluiten aan bij de in de Woningwet benoemde onderwerpen die corporaties in hun 

bod moeten betrekken en de rijksprioriteiten zoals voor het tijdvak 2016 t/m 2019 vastgelegd door de 

minister. De geldingsduur van deze rijksprioriteiten is doorgetrokken naar 2020. 
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Betekenis van de overeenkomst 

In deze overeenkomst maken partijen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, concrete en 
(zoveel mogelijk) toetsbare afspraken op het gebied van wonen, met behoud van eigen posities en 

verantwoordelijkheden. 

Partijen benoemen in deze prestatieafspraken per thema de belangrijkste voorliggende opgaven en 

ontwikkelingen en in hoofdlijnen hoe partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan 
het invullen van die opgaven. Partijen beogen de prestatieafspraken voor 2020 vanuit realisme te 

maken en hebben de in deze overeenkomst benoemde lokale prestatieafspraken getoetst aan de 

volgende criteria: 

• Is de afspraak al op regionaal niveau gemaakt, dan niet op lokaal niveau herhalen. 

• Is de afspraak voldoende SMART om in december 2020 te kunnen concluderen dat de afspraak 

gerealiseerd is? 

• Als we een procesafspraak willen maken, heeft de afspraak voor 2020 prioriteit en is er bij 

betrokken partijen capaciteit (en zo nodig middelen) om aan de afspraak uitvoering en 
invulling te geven? 

Partijen zijn door middel van deze overeenkomst gehouden een inspanning te leveren om de 
prestatieafspraken uit deze overeenkomst uit te voeren. Per afspraak wordt ook aangegeven wie 
eigenaar/initiatiefnemer (en daarmee ook eerste aanspreekpunt) is. 

Gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen binnen de kaders van de geldende wetgeving. Indien de 

realisatie van gemaakte afspraken als gevolg van wijziging in wet en regelgeving niet (meer) mogelijk 

is, treden partijen hierover in overleg. Door corporaties genoemde begrote bedragen zijn onder 
voorbehoud van goedkeuring door de RvC. 
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2 Vastgoedtransformatie en beschikbaarheid 
Regionale ontwikkelingen en opgaven rond vastgoedtransitie en beschikbaarheid 

Gemeenten binnen Zuid-Limburg hebben te maken 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. 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. 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 en te concretiseren. 

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond vastgoedtransitie en beschikbaarheid 

In de gemeente Beekdaelen streven partijen naar het in stand houden en het beschikbaar hebben van 

een voldoende kwalitatieve 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 huisvesten. Het verbeteren van het woningaanbod gebeurt binnen de 

kaders van de 'Regionale Woningmarktprogrannmering Parkstad', de Structuurvisie Wonen Zuid-

Limburg', de 'Regionale Woonvisie Parkstad", de lokale woonvisies voor de voormalige gemeenten 

Nuth, Onderbanken en Schinnen, het Woningmarktonderzoek Westelijke Mijnstreek (STEC) en de 

hieruit voortvloeiende opgave voor Beekdaelen. 

Deze krimpontwikkeling vraagt in Beekdaelen om extra aandacht van partijen in enerzijds het 

afstemmen van de woningmarktprogrammering en anderzijds het door transformatie afstemmen van 

de woningvoorraad op de toekomstige vraag. De ontwikkeling van de kernvoorraad zal worden 

gemonitord. 

De 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. 

Soms is het wenselijk een sociale huurwoning te verkopen omdat deze niet meer past in de gewenste 

woningportefeuille. Mede vanwege de behoefte aan sociale huurwoningen op korte termijn en de 

actuele overschotten in het koopsegment, zijn corporaties terughoudend in hun verkoopambities. Bij 

voorgenomen complexgewijze verkoop zullen de corporaties de gemeente en de 

huurdersverenigingen vooraf om een zienswijze vragen. Bij voorgenomen individuele verkoop van 

woningen zullen de corporaties de gemeente en de betreffende huurdersverenigingen vooraf 

informeren. 
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Afhankelijk van nog op te stellen kaders zijn de corporaties bereid, woningen uit het koop- of 

particuliere huursegment in te ponden om vervolgens in huurexploitatie te nemen. Hiertoe zijn reeds 

pilots aangewezen die nader worden onderzocht en uitgevoerd. 

Conform het rijksbeleid 'Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid', wordt 

aangegeven dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het lokaal beleid en de ruimtelijke 

ordeningskant van het standplaatsenbeleid. Het daadwerkelijk exploiteren en realiseren van (sociale) 

woonruimten (in welke vorm dan ook) is geen kerntaak van gemeenten. Woonwagenbewoners die 

een huishoudinkomen hebben tot aan de inkomensgrenzen behoren tot de doelgroep van de 

woningcorporaties. Het ontwikkelen, verhuren en exploiteren van woonwagenlocaties, standplaatsen 

en woonwagen behoort daarmee tot de kerntaak van de woningcorporaties. 

Provincie Limburg heeft in 2019 mede namens alle gemeenten in Limburg, een onderzoek laten 

uitvoeren naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit 

onderzoek zal in 2020 actie moeten worden ondernomen. Met de corporaties wordt vervolgens bezien 

of er dan mogelijkheden zijn om standplaatsen over te nemen dan wel toe te voegen. 

Woningcorporaties huisvesten in eerste instantie huishoudens met een laag inkomen. Als gevolg van 

de geldende toewijzingscriteria kunnen middeninkomens (nagenoeg) niet meer toetreden tot het 

sociale huursegment en zijn aangewezen op het particuliere huursegment. Corporaties willen ook in 

de kwalitatieve vraag naar woningen voor middeninkomens voorzien. 

Lokale afspraken 2020 Beschikbaarheid en vastgoedtransitie Eigenaar/initiatiefnemer 

1. Partijen spannen zich in om de businesscase_Nuinhofwijk (Nuth) uit te werken, 

mede gelet op de Regiodeal. Wonen Zuid onderzoekt de mogelijkheden van 

restauratie van de Nuinhofwijk (75 woningen van de corporatie) in 

samenwerking met betrokken partners 

2. Wonen Zuid doet nader onderzoek in overleg met IBA, provincie en Levanto 

naar de herontwikkeling (24 woningen) van het zorgpension in Nuth (uitkomst 

uiterlijk voor juli 2021) waarbij de gemeente een faciliterende en 

coördinerende rol heeft om tot een realiseerbare planontwikkeling te komen. 

3. Verdere planvorming de Gijselaar, ZOwonen beoogt in 2020 tot definitieve 

planvorming te komen 

4. Afspraken maken over in- en uitponden 

5. Inzichtelijk maken wat de behoefte is aan middenhuur/geliberaliseerde huur 

6. Sloop Altaarstraat Schinnen en vervangende nieuwbouw elders: 20 woningen 

worden gesloopt,. Partijen zoeken samen naar alternatieve locatie(s) voor 

nieuwbouw. 

7. Partijen informeren elkaar vroegtijdig bij voorgenomen woningbouwplannen 

(bijv. Schimmert, tijdelijke woningen Amstenrade); 

8. Corporaties sturen er bij verkoop actief op dat verdere versnippering wordt 

voorkomen 

Allen 

Wonen Zuid en gemeente 

ZOwonen, gemeente 

Allen 

Allen 

ZOwonen, gemeente 

Allen 

Corporaties 

Bijdrage aan lokale afspraken over beschikbaarheid en vastgoedtransitie Gemeente 

9. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid aan deelname aan de businesscase 

"Aanpak particulier bezit" en "Aankoop collectief bezit" eveneens mede gelet 

op de Regiodeal. 

10. Vervolg geven aan provinciale inventarisatie vraag naar 

woonwagenstandplaatsen (naar aanleiding van het beleidskader Woonwagen-

en standplaatsen beleid van het Min. BZK). 

11. De gemeente zal met de corporaties in overleg treden inzake de verkoop van 

woningen in eigendom van de gemeente. 

Gemeente 

Bijdrage aan lokale afspraken over beschikbaarheid en vastgoedtransitie Corporaties 

12. Wonen Zuid koopt 10 nieuwbouwwoningen in het project Panhuys Hulsberg 

13. Wonen Zuid vervangt in 2020 vijf woonwagens op de woonwagenlocatie in 

Nuth door levensloopbestendige flexibele woningen. 

14. Uitponden van ca. 3 woningen op basis van de huidige verkooppool Wonen 

Zuid. 

Wonen Zuid 
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15. Wonen Limburg heeft geen sloop/nieuwbouw plannen in 2020. Wonen Limburg 
16. ZOWonen bouwt 25 nieuwbouwwoningen in de Vonderstraat Schinnen, 

gereed in 2020 

17. ZOwonen beoogt een kasstroom van € 300.000 te realiseren uit verkoop 

(indicatief zijn dit 3 woningen). ZOwonen zal met de gemeente en 

huurdersorganisatie in het begin van het jaar de verkooplijst delen (woningen 

die eventueel verkocht kunnen worden aan zittende huurder of bij mutatie, 

passend binnen kaders verkoopbeleid). Gelet hierop treden gemeente en 

ZOwonen in 2020 in overleg inzake in- en uitponden in de gemeente 

Beekdaelen. 

18. Overdracht woonwagenlocatie Limietweg aan ZOwonen 
19. Alle woonwagenlocaties (in voormalige gemeente Schinnen) in beheer bij PIM 

Zuid 

ZOwonen 

20. Weller voert geen actief verkoopbeleid. 

21. Weller heeft geen sloop/nieuwbouw plannen in 2020. 

Weller 

Bijdrage aan lokale afspraken over beschikbaarheid en vastgoedtransitie Huurdersorganisaties 
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3 Betaalbaarheid en bereikbaarheid 

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. 

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 'betaalbaar' wordt bedoeld de verhouding tussen wat een huishouden moet betalen aan 

woonlasten en het verzamelinkomen. Betaalbaarheid krijgt onder meer vorm en inhoud door het 

beleid van de woningcorporaties binnen de wettelijke kaders die door de nationale overheid zijn 

gesteld. Wettelijk wordt sturing gegeven aan de huurgrenzen voor de doelgroep met recht op 

huurtoeslag. (zie bijlage 1). Corporaties houden per huurprijsklasse voldoende woningen beschikbaar. 

Partijen erkennen de relatie tussen betaalbaarheid en duurzaamheid. De energielasten vormen 

immers een aanmerkelijk (en toenemend) deel van de totale woonlasten. Corporaties sturen daarom 

naast het beschikbaar houden van voldoende woningen naar netto huurprijsklasse, ook op het 

verlagen van de totale woonlasten middels verduurzaming van het woningaanbod. De gemeente stelt 

jaarlijks in de begroting beleid vast ten aanzien van kwijtschelding en belastingtarieven. 

Door de Rijksoverheid is regelgeving ingesteld die de betaalbaarheid van wonen beïnvloedt, zoals de 

actieve aanpassing huurprijs bij wijziging maximale huurprijs, DAEB-toewijzingsnorm, passendheids-

norm, slaagkans en de huursombenadering (zie bijlage 1 voor toelichting). Corporaties wijzen 

woningen toe conform de wettelijke normen. Daarnaast hanteren corporaties elk eigen beleid en 

instrumenten om de betaalbaarheid van het wonen en beschikbaarheid van woningen te behouden 

en waar nodig te verbeteren. 

De corporaties sturen op het beschikbaar houden van voldoende betaalbare woningen voor de 

doelgroepen van beleid. In lijn met passend toewijzen worden de huurtoeslaggerechtigde huishoudens 

voor 95% gehuisvest in een woning onder de betreffende aftoppingsgrenzen. Daarbij wordt in lijn met 

de wettelijke toewijzingsgrenzen minimaal 80% van het vrijkomend aanbod toegewezen aan de 

laagste inkomenscategorie . 

Partijen constateren dat steeds meer huishoudens te maken krijgen met schuldenproblematiek. 

Partijen werken daarom samen bij de preventie en het ondersteunen van huurders met 

betalingsproblemen en het bieden van oplossingen die bijdragen aan het structureel oplossen hiervan 

en het voorkomen van uithuiszettingen als gevolg van betalingsachterstanden. 

De wettelijke kaders voor het huurbeleid in 2020 worden begin 2020 door de Rijksoverheid vastgesteld 

en gepubliceerd. Corporaties stellen hun huurbeleid voor 2020 in overleg met hun 

huurdersorganisatie(s) op. Zij spannen zich gezamenlijk in om de beschikbaarheid van voldoende 

betaalbare woningen te borgen en de ontwikkeling van woonlasten voor de doelgroep van beleid te 

beperken. 

Partijen zetten zich in om bewustwording te creëren over bestaande regelingen en die te gebruiken 

zoals huurtoeslag en andere voorzieningen ter ondersteuning van financieel kwetsbare doelgroepen 

te voorkomen. (WZ) 

Corporaties werken met schuldhulpverleningstrajecten gericht op preventie en het voorkomen van 

betalingsproblematiek. Gemeente en de corporaties werken samen bij schuldhulpverlening en het 
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voorkomen van uithuiszettingen op grond van betalingsachterstand. Voor een goede samenwerking is 
het delen van informatie nodig. 
Sociaal Huurakkoord 
In december 2018 is er een Sociaal Huurakkoord gesloten tussen de Woonbond en Aedes. Dit akkoord 
betreft een landelijk kader voor het huurbeleid waarbinnen enige ruimte is om lokaal te variëren. Het 
akkoord moet op het moment van schrijven nog worden omgezet in wet- en regelgeving. 
De belangrijkste onderdelen zijn: 

Huursomfij: dit is de stijging van alle huren bij elkaar opgeteld. Dit is afgesproken op 
inflatieniveau. Let op: het gaat om de gemiddelde stijging. De individuele ruimte wordt jaarlijks 
opnieuw bepaald (huurbrief). De huursom is alleen van toepassing voor zelfstandige 
gereguleerde woningen en omvat de jaarlijkse huuraanpassingen per 1 juli voor zittende 
huurders van die woningen. 
Huurharmonisatie: de huurharmonisatie wordt betrokken bij het maken van 
prestatieafspraken door het betrekken van het streefhurenbeleid van de corporatie. En de 
omvang van de kernvoorraad. 
Extra ruimte in huursom benadering: onder bepaalde omstandigheden kan de huursom 
verhoogd worden met inflatie +1%. Hiervoor ontstaat alleen ruimte als er sprake is van een 
impactvolle beperking van de investeringsruimte. Dit is vooral aan de orde in de grootstedelijke 
regio's. In alle gevallen moeten hier extra afspraken over worden gemaakt. 
Specifiek maatwerk: Dit geeft ruimte aan de individuele huurder om de huurprijs beter af te 
stemmen op zijn persoonlijke situatie. Dit kan door huurbevriezing, de huurder dient een 
verzoek in bij de corporatie als de huurprijs uitstijgt boven de voor hen geldende 
huurprijscategorie en huurverlaging als huurders een huur betalen boven de liberalisatie grens 
met in inkomen waarop huurtoeslag wordt ontvangen. 

De huurdersorganisaties zijn van mening dat corporaties het sociaal huurakkoord integraal moeten 
toepassen. Corporaties hebben aangegeven dat zij het sociaal huurakkoord pas toepassen op het 
moment dat de wetgeving hieromtrent is aangepast. 

De huurdersorganisaties zijn van mening dat wachten op Wetgeving niet in het belang is van de 
huurders en ook niet aansluit bij het belang dat partijen toekennen aan het beperken en voorkomen 
van betaal risico' bij huurders. De huurdersorganisaties maken bezwaar tegen de besluiten die de 
bedoelde onderdelen van het sociaal huurakkoord buiten spel zetten. De huurdersorganisaties 
spannen zich in deze besluiten ongedaan te maken en ondertekenen deze prestatieafspraken met 
verwijzing naar dit punt onder bezwaar. 

[1] 
De volgende huuraanpassingen blijven in het bepalen van de huursom buiten beschouwing: 

De huuraanpassingen bij mutatie (harmonisatie ineens); 
De huuraanpassingen bij woningverbetering en/of verduurzaming; 
De huuraanpassingen bij specifiek maatwerk; 
De huuraanpassingen van onzelfstandige eenheden; 
De huuraanpassingen van geliberaliseerde contracten; 
De huurprijzen van eerste verhuringen van nieuwbouwwoningen. 
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Lokale afspraken 2020 Betaalbaarheid en bereikbaarheid Eigenaar/initiatiefnemer 

1. Corporaties dragen zorg voor (het behoud van) voldoende woningen in de te 

onderscheiden huurprijsklassen. 

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 DAEB-toewijzen heeft tenminste 

80% van het gezamenlijke woningaanbod van de corporaties een netto huurprijs 

onder de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. 

3. Corporaties hebben de mogelijkheid om de betaalbare woningen beter te verdelen 

naar de doelgroep. Hiervoor is er een percentage vrije toewijzingsruimte beschikbaar. 

De verwachting is dat de regelgeving rond deze vrije toewijzingsruimte aangepast 

gaat worden. Op het moment dat er van aanpassing sprake is treden gemeente, 

corporaties en huurdersorganisaties in overleg hoe gezamenlijk invulling gegeven kan 

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

4. De corporaties nemen deel aan TiL. Gemeente ondersteunt de deelname hieraan. 

5. Partijen spannen zich in om de voorzieningenwijzer in te zetten om gebruik van 

bestaande (financiële) instrumenten en regelingen voor de doelgroep te verbeteren. 

6. De corporaties hanteren het volgende huurbeleid: 

Corporaties 

Corporaties 

Corporaties 

Corporaties, gemeente 
Allen 

Corporaties 

Allen 

Allen 

Ir -  Huurbeleid 
-~1~1~• 11111~1.11.-

  

Wonen 

Limburg 

Weller Wonen 

Zuid 

ZOwonen 

Streefhuurbeleid 

Gemiddeld 

80% 

gedifferentieerde 

streefhuur, 

gemiddeld 85% 

80% 76% 

Jaarlijkse 

huurverhoging 

Gemiddeld 

Inflatie 

Inflatievolgend, 

maar jaarlijks 

wordt in overleg 

met de huurders 

vertegenwoordi-

ging bezien in 

welke mate en 

met welke 

redenen hiervan 

wordt 

afgeweken. 

Inflatie + 

0,16% 

Inflatie 

Inkomensafhankelijk Waarschijn- 

lijk niet 

NEE NEE JA 

7. Partijen onderzoeken de mogelijkheid om de huidige inzet van de energiecoaches op 

elkaar af te stemmen. (zie ook duurzaamheid) 

8. Partijen vinden het belangrijk dat in geval van urgentie versneld toegang tot een 

woning kan worden verworven. Corporaties willen onderzoek doen naar de 

mogelijkheden om de urgentieregelingen op elkaar af te stemmen en hiermee 

wellicht te komen tot een Regionale Urgentieregeling Belangrijk is dat in 

voorkomende gevallen voor de burgers in Beekdaelen een gelijk speelveld ontstaat. 

Bijdrage aan lokale afspraken over betaalbaarheid en bereikbaarheid Gemeente 
9. De gemeente 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 Beekdaelen een armoede beleid. 

 

10. Gemeente zal partijen informeren over en 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. 

11. De gemeente zal in 2020 starten met het opstellen van een woonvisie Beekdaelen. 

 

Bijdrage aan lokale afspraken over betaalbaarheid en bereikbaarheid Corporaties 
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12. Wonen Limburg continueert in 2020 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. 

13. Wonen Limburg continueert de inzet van budgetcoaches. Alle huurders met 

betaalproblemen kunnen op kosten van Wonen Limburg gebruik maken van een 

budgetcoach om hun financiële situatie op orde te krijgen. 

Wonen Limburg 

14. Wonen Limburg Accent richt zich op de woningzoekenden voor wie een sociale 

huurwoning noch een koopwoning een realistisch beeld lijkt: huurders met een 

huishoudeninkornen tussen € 36.000 en € 55.000 bruto per jaar (huurprijs € 720 - € 

950 per maand). Indien de gemeente een opgave ziet voor deze groep 

woningzoekenden, verkennen de gemeente en Wonen Limburg Accent met elkaar 

deze opgave. 

Wonen Limburg Accent 

15. ZOwonen herijkt in 2020 haar huurbeleid. Dit op basis van sociaal huurakkoord en 

eigen doelstellingen in portefeuillestrategie. 

ZOwonen 

16. Weller streeft in overleg met haar huurdersvertegenwoordiging naar een gematigde 

jaarlijkse huurverhoging. Bij woningtoewijzingen zal Weller de woonquote/huurquote 

toepassen en aspirant-huurders hierover adviseren. Ter voorkoming of ter reducering 

van uitzettingen ten gevolge van huurschulden zal het 'Convenant 

Schuldhulpverlening' in samenspraak met alle betrokken partijen, waartoe in elk 

geval de gemeente en de woningcorporatie behoren, worden geëvalueerd en naar 

alle waarschijnlijkheid aansluitend worden geactualiseerd. 

17. Bij duurzame renovatie van bestaande woningen waarbij de woningen al dan niet 

wordt aangesloten op Mijnwater, zal Weller het Sociaal Huurakkoord 2018 in acht 

nemen. Dit houdt in dat Weller de inspanningsverplichting op zich neemt bij 

verduurzaming de normatieve vergoeding aan de corporatie gebaseerd op de 

vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen wordt overtroffen door de 

gemiddelde besparing op de energierekening. 

Weller 

18. In 2019 treedt Wonen Zuid integraal toe tot het woonruimteverdelingsmodel Thuis in 

Limburg 

19. Wonen Zuid maakt vanaf 2019 samen met aan Thuis in Limburg deelnemende 

corporaties, de woonruimteverdelingscijfers inzichtelijk en informeert 

huurdersorganisaties en gemeenten hierover middels een jaarlijkse rapportage. 

20. Wonen Zuid biedt de woonlastentool aan, waarmee de betaalbaarheid van een 

woning in relatie tot het inkomen inzichtelijk wordt gemaakt. Tevens worden 

kandidaat huurders actief geïnformeerd over de betaalbaarheid van een woning in 

relatie tot hun inkomen. 

21. Wonen Zuid stuurt met het incassobeleid op een huurachterstandspercentage van 

minder dan 0,45% Wonen Zuid breed. 

Wonen Zuid 

Bijdrage aan lokale afspraken over betaalbaarheid en bereikbaarheid Huurdersorganisaties 

22. 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 en 

doelgroepen. Onderzocht moet worden of er alternatieve woonvormen zijn waarbij 

betaalbaarheid van het wonen toeneemt, bijvoorbeeld tiny housing. 

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

huurdersorganisaties de Monitor Woonruimteverdeling. De rapportage wordt 

ambtelijk en bestuurlijk besproken. Partijen brengen elkaar op de hoogte als er zich 

wijzigingen voordoen in het woonruimteverdeelbeleid. 

Huurdersorganisaties 

24. Corporaties maken het aantal toewijzingen van woningen aan de doelgroep van 

Passend Toewijzen inzichtelijk. Door deze analyse te combineren met actuele 

ontwikkelingen wordt een visie op de bereikbaarheid van woningen voor de 

doelgroep ontwikkeld. 
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4 Realiseren van een duurzame sociale huurwoningvoorraad 

Regionale ontwikkelingen en opgaven rond verduurzaming van de sociale woningvoorraad 

Duurzaamheid gaat niet alleen over energieneutraal bouwen, maar ook over CO2 uitstoot, circulaire 

economie en watermanagement. De focus ligt in eerste instantie op energieneutraliteit. 

De woningcorporaties hebben de ambitie in 2021 een gemiddeld energielabel B voor hun woning-

voorraad te realiseren en op de lange termijn, in 2050, een energieneutrale huurvoorraad. In 2018 

hebben de corporaties hiertoe de CO2- routekaart ingevuld om de route voor de verduurzamings-

opgave 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 duurzaannheidsmaatregelen is het van belang dat 

deze ten gunste moeten zijn van de huurder door het beperken van woonlasten en verbeteren van het 

wooncomfort voor de huurder. 

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond verduurzaming van de sociale woningvoorraad 

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. 

Belangrijke drijfveren voor de corporaties en huurdersorganisaties zijn aan de ene kant de beheersing 

van de woonlasten en aan de andere kant de reductie van de belasting op het milieu. Partijen erkennen 

dat de energiebesparing in de woningvoorraad noodzakelijk is en een gezamenlijke inspanning vergt. 

Corporaties geven (lokaal) op hun eigen wijze invulling aan de duurzaamheidsambities bijvoorbeeld 

door het plaatsen van zonnepanelen en het kiezen voor duurzame materialen bij nieuwbouw en 

renovatie, volledige eliminatie van F en G labels binnen 5 jaar of het kosteloos inzetten van 

energiecoaches. Daarnaast zetten partijen in op bewustwording en gedragsverandering bij de 

huurders. 

Corporaties vragen de gemeente om voor innovatieve bouw-, installatie en verduurzamingsconcepten 

tot uitgangspunten voor een haalbare planontwikkeling te komen en in de ruimtelijke planvorming 

rekening te houden met de optimalisatie van verduurzanningsannbities (bijvoorbeeld positionering van 

daken m.b.t. plaatsen van zonnepanelen). Voor huurdersorganisaties is het belangrijk dat het 

realiseren en doorbelasten van duurzaannheidsmaatregelen in balans zijn met de besparing op de 

energielasten. 

Lokale afspraken 2020 verduurzaming sociale huursegment 

 

Eigenaar/initiatiefnemer 

  

Corporaties 

Corporaties 

Corporaties 

Corporaties 

1. De woningcorporaties investeren op het moment van planmatig, niet-
planmatig en mutatieonderhoud ook in de energetische verbetering van de 
woningen. 

2. 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. 
3. Woningcorporaties verduurzamen hun vastgoed naar gemiddeld energielabel 

B in 2021 en label A in 2033 

4. Duurzaannheidsmaatregelen worden mede uitgevoerd ter verbetering van de 
woonlasten 

Gemeente Bijdrage aan lokale afspraken over verduurzaming door: 

Prestatieafspraken 2020 - gemeente Beekdaelen versie 9 december 2019 Pagina 15 van 30 



5. De gemeente heeft de regierol als het gaat om de warmtetransitie c.q. bij het 
komen tot een Warmteplan c.q. Transitievisie Warmte en de daaruit 
voortvloeiende uitvoeringsplannen per wijk. 

6. Gemeente betrekt corporaties tijdig bij warmtevisies voor wijken met 
corporatiebezit. 

7. Om bij onderhouds- en transitieprojecten invulling te kunnen geven aan 
gezamenlijke ambities voor het verduurzamen van de woningvoorraad, 
onderzoekt de gemeente, met name bij beschermde stads-en 
dorpsgezichten/monumenten, of voldoende flexibiliteit kan worden geboden, 
om aan de buitenzijde zichtbare duurzaamheidsmaatregelen (binnen kaders) 
mogelijk te maken. 

8. In 2020 wordt de duurzaamheidsvisie Beekdaelen vastgesteld waarin de 
kaders voor het te voeren beleid in de volle breedte wordt opgenomen. 

 

Bijdrage aan lokale afspraken over verduurzaming door: Corporaties 
9. 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 E, 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. 
In Beekdaelen neemt Wonen Zuid in 2020 naar verwachting bij 243 woningen 
duurzaamheidsmaatregelen (216 planmatig onderhoud, 18 woningen Panhuys 
en 9 woningen bij mutatie). 
Ook zet Wonen Zuid in op informatievoorziening gericht op bewustwording en 
gedragsverandering bij huurders, inzet van innovatieve technologieën, gebruik 
van duurzame materialen en het duurzaam slopen van gebouwen. Wonen 
Zuid realiseert haar doelstellingen over een periode van 5 jaar, waarbij 
aantallen per jaar per gemeente kunnen verschillen (gecombineerd met 
onderhouds-, renovatie-, en sloop/nieuwbouwprojecten) 

10. Wonen Zuid breed worden in 2020 op 180 woningen zonnepanelen geplaatst 
(vraaggestuurd, op verzoek van huurder). 

Wonen Zuid 

11. Wonen Limburg investeert in de periode 2017-2020 circa € 100 miljoen om 
4.000 woningen energetisch te verbeteren naar een minimaal label B. In de 
gemeente Beekdaelen worden in 2020 18 woningen energetisch verbeterd, 
zijnde 6% van het woningbezit van Wonen Limburg in Beekdaelen. Totale 
investering 520.000,-. 

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

13. Wonen Limburg zet naast de persoonlijke benadering, o.a. door de inzet van 
energiecoaches, ook in op digitale hulpmiddelen om bewoners te informeren 
over het eigen energieverbruik en een duurzame woning en woonomgeving. 

Wonen Limburg 

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

15. In 2022 zal Weller de complexen 6009, 6011 en 6016 van no-
regretmaatregelen voorzien. In 2020-2021 zullen met de voorbereidingen 
worden gestart. Het gaat dan om 117 woningen, zijnde 25% van het 
woningbezit van Weller in Beekdaelen. 

Weller 

16. ZOwonen verduurzaamt 296 woningen (28 %) in Beekdalen. Per kern is dit als 
volgt verdeeld: 

ZOwonen 
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Woonplaats Complex Straatnaam 
Aantal 

woningen 

PUTH C071 Bovenste Puth 7 

SCHINNEN C057 Breyenrode eo 36 

SWEIKHUIZEN C093 Rector Simonsstraat 3 

AMSTENRADE C007 Beckstraat eo 32 

 

C008 Heiberg 6 

 

C009 Veldgaard 10 

 

C011 Molenhof 20 

OIRSBEEK CO23 Bachstraat 19 

 

CO24 Op den Bock eo 22 

 

CO26 De Leu eo 10 

 

CO27 Pastoor Sandersstraat eo 31 

 

C031 Burg.Gubbelsstraat 3 

DOENRADE C043 Kerkstraat 10 

 

C044 Vielderweg 9 

 

C045 Dudenrode 6 

BINGELRADE C122 Beukenstraat eo 8 

 

C124 St Lambertusplein 10 

JABEEK C143 Maar 10 

 

C144 In de Dreef 6 

MERKELBEEK C101 Raadhuisstr. eo 14 

 

C104 Irenehof eo 15 

 

C106 Steenakkerhof 9 

Totaal 

  

296 
17. Van de woningen die in 2022 nog een laag label hebben (E, F, G) worden vanaf 

juli 2022 de huren bevroren (tot aan renovatie, verduurzaming of sloop).  
Bijdrage aan lokale afspraken over verduurzaming door: Huurdersorganisaties 
18. 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 
inkomen. In voorkomende gevallen zal 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. 

19. Inventariseren van EPV-beleid binnen de corporaties. 

Huurdersorganisatie(s) 
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5 Wonen met zorg en bijzondere bewonersgroepen 
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' verder in elkaar geschoven moeten worden. 

Het is de ambitie om 'wonen' en 'zorg' goed met elkaar te verbinden en de samenwerking op dit 

snijvlak verder te professionaliseren zodat een goede doorvertaling van de ontwikkelingen in de 

demografie en zorg naar de volkshuisvesting kan ontstaan. De gezamenlijke opgave van wonen en zorg 

hangt zodoende nauw samen met de vraagstukken: 'welke uitdagingen komen we tegen, wie staat 

waarvoor aan de lat en hoe gaan we dit organiseren?' Alleen door een goed georganiseerde 

samenwerking en afstemming kunnen integrale oplossingen worden geboden en op een efficiëntere 

manier complexe bestuurlijke vraagstukken van onderop worden aangepakt. Hierbij is afstemming op 

regionaal niveau belangrijk 

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond wonen en zorg en bijzondere bewonersgroepen 

De vraag naar wonen met begeleiding en/of zorg neemt toe. Dat komt onder andere door de 

extrannuralisering, de vergrijzing en het beleid en de behoefte om langer thuis te wonen. Wonen, zorg 

en welzijn komen dus steeds meer samen in onze woningen en in de woonomgeving. Het gaat hier om 

senioren die langer thuis moeten wonen en door hun ouderdom meer verzorging en aanpassingen in 

huis nodig hebben. Daarnaast gaat het om mensen die kwetsbaar zijn en extra hulp nodig hebben, 

evenals kwetsbare burgers die vanuit beschermd wonen of een maatschappelijke opvang uitstromen 

naar een reguliere woning. En dan zijn er nog andere bijzondere doelgroepen die eveneens gehuisvest 

moeten worden, zoals de vergunninghouders en kenniswerkers. 

Voor al deze doelgroepen zijn partijen verantwoordelijk en is het van groot belang om goed samen te 

werken. 

Bij het huisvesten van deze "bijzondere" doelgroepen gaat extra aandacht uit naar de passendheid van 

de woning. Ook hebben deze doelgroepen moeite zelfstandig een woning te vinden. Huisvesting van 

deze doelgroepen vindt daarom meestal plaats middels directe matching door de corporaties. Dit legt 

beslag op de beschikbaarheid van woningaanbod voor de "reguliere" woningzoekenden. Partijen 

erkennen dat sommige bijzondere doelgroepen met voorrang gehuisvest zullen worden. Maar 

daarnaast zijn er andere doelgroepen die eveneens een beroep doen op de sociale huurvoorraad. 

Partijen erkennen dat de volgende bijzondere doelgroepen met voorrang gehuisvest kunnen worden: 

• Kwetsbare huishoudens die gehuisvest worden via Housing, Housing First of ZMP, 

waaronder mensen met een psychiatrische achtergrond, dak- en thuislozen, slachtoffers 

van huiselijk geweld, ex-gedetineerden, kandidaten uit het tweede kans beleid, Zeer 

Moeilijk Plaatsbaren (jong) gehandicapten, jongeren met een begeleidingsvraag of 

verstandelijk gehandicapten. 

• Kandidaten die op grond van een medische of mobiliteitsbeperking een (WMO) aangepaste 

woning nodig hebben. 

• Vergunninghouders. 

Overige doelgroepen: 

• Mensen die langer thuis moeten wonen en niet meer/nog niet instromen in beschermd 

wonen: zowel ouderen als mensen met GGZ-problematiek; 

• Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa 

• Expats en kenniswerkers van o.a. RWTH Aken, JFC en campussen in Zuid-Limburg (veelal 

midden- en hogere huur). 

• woonwagenbewoners 

Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

De vraag naar wonen met begeleiding en/of zorg neemt toe. Het betreft enerzijds kwetsbare huurders 

die al in de woningen wonen. Anderzijds nieuwe huurders die onder andere uitstromen vanuit 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar een zelfstandig woning (al dan niet met 
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begeleiding). Corporaties dragen bij aan het weer zelfstandig huisvesten van intramuraal verblijvende 

doelgroepen en diverse doelgroepen met een begeleidingsvraag, waaronder Zeer Moeilijk Plaatsbare 

(ZMP'ers), kandidaten vanuit het tweede kans beleid, ex-gedetineerden, (ex-)psychiatrische patiënten, 

(ex-)verslaafden en dak- en thuislozen, (jong) gehandicapten, jongeren met een begeleidingsvraag of 

verstandelijk gehandicapten. 

Gezamenlijk met gemeenten en andere partners zorgen corporaties voor een zelfstandige woning en 

de noodzakelijke begeleiding. En dan op zo'n manier dat het prettig wonen is voor de persoon zelf en 

dat het ook past in de woonomgeving. Deze doelgroep vraagt om maatwerk. Het is nodig de krachten 

te bundelen (onder andere met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen) om deze huishoudens 

waar nodig woon- en reïntegratiebegeleiding te bieden om volwaardige participatie in de maatschappij 

te borgen, maar ook risico's voor de omgeving beheersbaar te houden. De gemeente heeft hier de 

regierol in. 

Het bieden van huisvesting alleen is voor veel van deze doelgroepen onvoldoende. De huisvesting en 

begeleiding van deze kwetsbare doelgroepen wordt georganiseerd vanuit het Housing. Doel van 

Housing is het bevorderen van een gecontroleerde door- en uitstroom van instellingscliënten naar een 

zelfstandige woonsituatie. Deelnemende partijen (woningcorporaties, gemeente en zorgaanbieders) 

leggen hun samenwerking vast in een convenant Housing. Naast inhoudelijke afspraken, zullen hierin 

ook afspraken opgenomen worden inzake de kostenverdeling. Jaarlijks wordt (door het ROW) op basis 

van behoefte een taakstelling in het aantal te huisvesten kandidaten vastgesteld. 

Lokale afspraken 2020 Wonen en Zorg. Uitstroom intramuraal Eigenaar/initiatiefnemer 
1. Een doorontwikkeling van Housing 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'. Dit wordt 
opgepakt met alle betrokken partijen (Housing, gemeente, corporaties en 
zorgpartijen). 

2. Corporaties leveren hun bijdrage aan de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen (Housing) 

3. Corporaties geven naar rato van hun aandeel in de totale voorraad sociale 
huurwoningen van de corporaties, invulling aan de afgesproken verdeling en 
dragen (via het ROW) naar rato bij aan de afgesproken kosten. 

Gemeente en corporaties 

Bijdrage aan lokale afspraken over uitstroom intramuraal door: Gemeente 
4. De gemeente zal actief de regierol pakken om de samenwerking tussen 

diverse zorg-/welzijnspartijen, corporaties, gemeente en huurders te 
intensiveren zodat bv. in crisissituaties direct actie ondernomen kan worden. 

5. De gemeente heeft de mogelijkheid om kandidaten vanuit het Tweede Kans 
Beleid voor te dragen voor plaatsing met begeleiding via Housing. Partijen 
spreken hiervoor nadere kaders af. 

Gemeente 

Bijdrage aan lokale afspraken over uitstroom door: Corporaties 
6. Wonen Limburg wil de geleerde lessen van het experiment 'Iedereen kan 

wonen' indien nodig en in samenwerking met de andere (maatschappelijke) 
partijen inzetten in de gemeente Beekdaelen. 

Wonen Limburg 

7. Vanaf 2020 wordt een woonbegroting opgesteld om meer grip te krijgen op de 
toewijzing aan verschillende doelgroepen. Middels deze woonbegroting wil 
ZOwonen ook meer inzicht krijgen en sturing kunnen geven aan de 
toewijzingen aan bijzondere doelgroepen. De woonbegroting wordt 
uitgesplitst naar soort doelgroep en het aantal woningen dat per jaar 
beschikbaar wordt gesteld. Als in de praktijk het gestelde aantal overschrijdt, 
dan wordt de noodzaak hiervan goed onderzocht. Belangrijk is dat de 
slaagkans van de regulier woningzoekende niet in het gedrang komt. 

ZOwonen 

Bijdrage aan lokale afspraken over uitstroom intramuraal door: Huurdersorganisaties 
8. De woonbegeleiding Housing richt zich vooral op nieuwe (startende) 

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

Huurdersorganisatie(s) 
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9. Huurdersorganisaties vinden het belangrijk dat de kwetsbare doelgroepen in 

voldoende mate in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning. 

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. Partijen gaan 

hierover met elkaar in gesprek op basis van de rapportage 

woonruimteverdeling en maken nadere afspraken zodra doelgroepen in de 

knel komen. 

Langer thuis wonen 

Op het vlak van wonen en zorg ligt de grootste uitdaging bij het toe- en doorgankelijk maken van de 

bestaande woningvoorraad. Niet alle woningen in de bestaande woningvoorraad zijn 

levensloopgeschikt te maken. Sloop/nieuwbouw is soms onvermijdelijk. Belangrijk bij de bouw van 

nieuwe levensloopgeschikte woningen is dat deze aantrekkelijk zijn voor meerdere doelgroepen 

(zowel jong als oud). Partijen erkennen het belang van de beschikbaarheid van voldoende 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. Dit doen zij door het bestaande 

woningaanbod geschikt te maken voor wonen met een zorgbehoefte en door in samenwerking met 

zorgpartners specifieke zorgwoningen te realiseren. De corporaties gaan daartoe in beeld brengen hoe 

het gezamenlijke aanbod qua zorggeschiktheid (toe- en doorgankelijkheid) is in te delen. Dit vormt een 

goede basis om met alle partijen gezamenlijk een beter beeld te krijgen van de vraag naar senioren-

en zorgwoningen en in hoeverre het huidige aanbod hier bij past. 

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. 

Van belang is verder dat mensen beter bewust worden gemaakt over het langer thuis wonen en het 

belang en de mogelijkheden om de eigen woning tijdig aan te passen. Het langer zelfstandig 

thuiswonen 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 zetten op de realisatie en behoud van het noodzakelijke 

voorzieningenniveau. 

Langer thuis wonen beperkt zich niet alleen tot de doelgroep ouderen. Er zijn ook mensen met een 

psychische aandoening of een laag verstandelijke beperking die voorheen konden wonen in een 

opvang voor beschermd wonen. Dit is in veel gevallen niet meer mogelijk door rijks wet- en 

regelgeving. Ook voor deze mensen zijn gemeenten, zorgpartners en corporaties verantwoordelijk om 

goed te huisvesten. 

Verlies van regie over het eigen leven en handelen (verward gedrag), leidt in een toenemend aantal 

casussen ook tot risico's voor de leefbaarheid of gevaar voor de en omgeving. Gemeente en 

corporaties erkennen dat in voorkomende situaties goede samenwerking (ook met zorgpartners) 

noodzakelijk is om een vangnet te kunnen bieden en tot een beheersbare situatie te komen. 

Lokale afspraken 2020 Wonen en Zorg: Langer thuis wonen Eigenaar/initiatiefnemer 

1. De woningcorporaties zullen renovaties en nieuwbouw van woningen zo veel 

mogelijk en indien technisch mogelijk, levensloopbestendig realiseren 

2. Gemeente en corporaties werken in 2020 aan samenwerkingsafspraken over 

de uitvoering van WMO-beleid. Deze afspraken worden vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. Huurdersorganisaties zullen 

hieraan deelnemen en ontvangen ter informatie het einddocument. 

Corporaties en gemeente 

Allen 
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3. Partijen komen samen met zorg- en welzijnspartners en/of vanuit 

wijkzorgteams, tot aanvullend beleid en verdere samenwerking gericht op het 

voorkomen van uithuiszetting van minder zelfredzame huishoudens in geval 

van ernstige overlast of (dreigende) gevaarzetting. Partijen streven naar een 

proactief en preventief beleid dat voldoende 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 

4. De corporaties verzamelen actuele data over de toegankelijkheid van hun 

woningvoorraad conform de criteria van het BAT-sterrensysteem, waarna hier 

zorgprofielen aan kunnen worden gekoppeld. Daarmee wordt het zorgaanbod 

inzichtelijk. Vervolgens kan dit worden gekoppeld aan de vraag m.b.t. langer 

thuis wonen. 

5. Corporaties onderzoeken in 2020 de mogelijkheid om ouderen conform 

principe 'gelijk oversteken met huur' naar een beter passende woning te 

verhuizen. Daarmee creëren we doorstroming en de juiste doelgroep in de 

juiste woning. 

6. Partijen gaan samenwerken aan bewustzijn van bewoners m.b.t. de mogelijke 

gevolgen van het langer thuis wonen bij vermindering van de mobiliteit en 

toename van de zorgvraag in de huidige (niet zorgtoegankelijke) woning. 

Allen
 

Allen 

Corporaties 

Corporaties 

Bijdrage aan lokale afspraken over langer thuis wonen door: Gemeente 

  

Bijdrage aan lokale afspraken over langer thuis wonen door: Corporaties 

7. Corporaties zijn in 2019 gestart met de totstandkoming van een eenduidige 

zorgkwalificatie van het bezit, de zogenaamde BAT systematiek. Op basis van de 

ervaringen in de Westelijke Mijnstreek wordt dit in 2020 ook in Beekdaelen, in 

gezamenlijkheid, uitgerold. De volgende stap is om deze categorisering te 

vertalen/gebruiken bij de woningtoewijzing. Dit ook in samenwerking met de 

gemeente vanuit de WMO (toekennen medische urgentie en toekennen 

passende woning). 

ZOwonen, Wonen Zuid en 

Wonen Limburg 

Bijdrage aan lokale afspraken over langer thuis wonen door: Huurdersorganisaties 

8. De huurdersorganisaties willen overleg opstarten om een "gedwongen" 

verhuizing vanuit WMO overwegingen te faciliteren middels een meer 

passende verhuiskostenvergoeding. 

Huurdersorganisatie(s) 

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 
De gemeente is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de taakstelling huisvesting 

vergunninghouders en het organiseren van de begeleiding voorafgaand, bij en na het betrekken van 

de woningen. Daarvoor coördineert de gemeente de samenwerking tussen COA, Vluchtelingenwerk, 

de corporaties en andere betrokken partijen. Corporaties leveren een bijdrage aan het realiseren van 

de taakstelling door onder andere het beschikbaar stellen van woningen. 

Het huisvesten van (grote aantallen) vergunninghouders legt druk op het sociale huursegment, de 

maatschappelijke acceptatie rond het huisvesten van vergunninghouders, de leefbaarheid en de 

beschikbaarheid van woningen voor reguliere doelgroepen. Partijen erkennen het belang van 

samenwerking bij het huisvesten, maar ook bij de integratie van vergunninghouders. 

Partijen erkennen dat het huisvesten van vergunninghouders en het realiseren van de taakstelling 

prioritair is. Daarom worden vergunninghouders met voorrang gehuisvest. 

Lokale afspraken 2020 Wonen en Zorg: Huisvesting vergunninghouders Eigenaar/initiatiefnemer 

1. De huisvesting van vergunninghouders en daarmee het realiseren van de 

taakstelling is prioritair en vergunninghouders worden daarom met voorrang 

gehuisvest. 

Corporaties en gemeente 

2. De taakstelling is voor de eerste helft van 2020: 12. Er is nog geen 

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

Partijen maken afspraken rond samenwerking bij het realiseren van de 
taakstelling huisvesting vergunninghouders. Onderdeel hiervan vormen 
afspraken over het bieden van een duurzame start in de wijk aan de 
gehuisveste statushouders en de begeleiding van vergunninghouders. 

4. Corporaties huisvesten conform taakstelling en naar rato bezit in gemeente. 

 

Bijdrage aan lokale afspraken over huisvesting vergunninghouders/doelgroepen 

door: 
Gemeente 

5. De gemeente vervult met betrekking tot het huisvesten van statushouders, de 
coördinatie tussen COA, Vluchtelingenwerk, de corporaties en andere 
betrokken partijen. De gemeente is eindverantwoordelijk voor het realiseren 
van de taakstelling, voert hierin regie en stelt hiervoor voldoende capaciteit 
beschikbaar. 

6. De gemeente informeert de corporaties -zodra beschikbaar- over de omvang 
van de taakstelling en het deel dat de corporaties hierin naar rato van het 
woningbezit worden geacht te huisvesten. De gemeente houdt de voortgang 
in de realisatie van de taakstelling (per partij) bij en informeert de corporaties 
tenminste één keer per twee maanden over de voortgang. Partijen informeren 
elkaar zo spoedig mogelijk over de contactpersonen die zijn belast met het 
huisvesten van statushouders 

   

Bijdrage aan lokale afspraken over huisvesting vergunninghouders door: Corporaties 

Bijdrage per corporatie 1e helft 2020: 

Wonen Zuid: 4 personen 

ZOwonen: 4 personen 

Weller: 2 personen 

Wonen Limburg: 2 personen 

 

Bijdrage aan lokale afspraken over huisvesting vergunninghouders door: Huurdersorganisaties 

  

Prestatieafspraken 2020 - gemeente Beekdaelen versie 9 december 2019 Pagina 22 van 30 



6 Leefbaarheid 

Lokale ontwikkelingen en opgaven rond leefbaarheid 

Het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten draagt bij aan een prettig woonklimaat. 

Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling en de omgang van de bevolking met elkaar in 

hun buurt waarderen, over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart, 

over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen in de buurt en over de kwaliteit van de 

publieke ruimte. Partijen werken samen bij het verbeteren van leefbaarheid. In en rond hun 

woningbezit zetten corporaties hiervoor ook middelen in. Bij ernstige overlastsituaties werken partijen 

actief samen. 

Inzet van middelen voor leefbaarheid door corporaties 

De corporaties dragen bij aan het verbeteren van en het bevorderen van activiteiten op het gebied van 

leefbaarheid en reserveren hiervoor middelen. Investeringen en activiteiten met betrekking tot 

leefbaarheid moeten zich op het woningbezit en de directe omgeving daarvan richten en hebben als 

doel de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden, een prettig woonklimaat te realiseren alsook 

huurders rond de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving te activeren. 

Binnen de kaders van de woningwet mogen corporaties maximaal C 127,39 (peildatum 2019) per 

DAEB-woning per jaar besteden aan leefbaarheid. Middelen worden daar ingezet waar dat nodig is 

en/of waar huurders een beroep doen op beschikbare budgetten. Soms is het nodig in een gemeente 

meer aan leefbaarheid te besteden dan de toegestane C 127,39 per DAEB-woning. Dat kan, als de 

gemeente en huurdersorganisaties daar vooraf afspraken over maken en mee instemmen. 

In onderstaande tabel is opgenomen de diverse bedragen voor leefbaarheid per daeb-woning in 

Beekdaelen. Dit bedrag is tot stand gekomen door de leefbaarheidsinvesteringen in de gemeente 

Beekdaelen te delen over het bezit van de diverse corporaties in Beekdaelen. 

Lokale afspraken 2020 Leefbaarheid inzet middelen Eigenaar/initiatiefnemer 

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. 

2. De gemeente en Huurdersorganisaties stemmen (voor zover nodig) in met een 

hogere bijdrage dan € 127,39 (peildatum 2019) per daeb-woning aan 

leefbaarheid. 

3. Corporaties zetten middelen voor leefbaarheid, binnen de kaders van de 

woningwet, daar in waar het nodig is. 

4. Corporaties willen samen met de gemeente bijdragen aan het beter in beeld 

brengen van de kwetsbaarheid van wijken mede als gevolg van het passend 

toewijzen, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over eventuele 

aanvullende maatregelen. 

Allen 

Bijdrage aan lokale afspraken over leefbaarheid door: Gemeente 

5. 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 over leefbaarheid door: Corporaties 

De leefbaarheidsuitgaven van Wonen Zuid (gemiddeld € 104,00 per daeb-woning 

in Beekdaelen) zijn als volgt opgebouwd: 

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 

Wonen Zuid 
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(budget naar rato bezit in gemeente). Voor 2020 heeft Wonen Zuid 
hiervoor € 40.165 begroot. 

2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet van en 

leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en complexbeheerders. De geschatte 
personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in de gemeente zijn 
€ 81.185 in 2020. 

 

De leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg (gemiddeld € 314,00 per Daeb- 
woning in Beekdaelen) zijn als volgt opgebouwd: 

1. Leefbaarheidsprojecten € 38.000,-

 

2. Personeelslasten C 58.000,-

 

Wonen Limburg 

De leefbaarheidsuitgaven van ZOwonen (gemiddeld € 205 per Daeb) zijn als volgt 
opgebouwd: 

1. Activiteiten (Oude School in Oirsbeek, Lindehof in Amstenrade): €30.798-: 

2. Toegerekende personeelslasten € 87.781,-

 

3. Toegerekende organisatiekosten € 86.690,-

 

Totaal: € 205.369 

ZOwonen 

Weller heeft voor 2020 over het hele bezit een te verwachten 
leefbaarheidsuitgave van ca. € 245,- per Daeb-woning. Voor Beekdaelen wordt 
uitgegaan van een leefbaarheidsuitgave van € 251 per daeb-woning. Deze uitgaven 
zijn als volgt opgebouwd: 

- Middelen: € 8.000 

Personeel: C 64.951 

- Overig indirect: € 40.298 

De uitgaven inzake leefbaarheid zijn inclusief de toe te rekenen personeelslasten 
van gebiedsgericht personeel, zoals Adviseurs wijken & buurten alsmede complex-
en wijkbeheerders die vooral gericht zijn op woonmaatschappelijk werk, 

overlastbestrijding, begeleiding van bijzondere doelgroepen en beheren van een 
schone en veilige directe woonomgeving. 

Weller kiest in het kader van het toepassen van het functioneel model voor een 
ruimere toerekening van personeels- en bedrijfskosten naar leefbaarheid, om 
intern efficiënt te kunnen sturen op de uitgaven per type activiteit die direct ten 

goede komt aan onze huurder. 

Weller 

Bijdrage aan lokale afspraken over leefbaarheid door: Huurdersorganisaties 

De huurdersorganisaties stemmen in met de overschrijding van het basisbedrag 
voor leefbaarheid van € 127,39 per daeb-woning, mits verantwoord. 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. 

Huurdersorganisaties 

Samenwerking en aanpak (ernstige) overlastsituaties 

Een veilige woonomgeving gaat ook over het voorkomen en opheffen van onrechtmatig en hinderlijk 

gedrag. Te denken valt aan het veroorzaken van (ernstige) overlast, hennepteelt of drugshandel. 

Woningcorporaties nemen verantwoordelijkheid voor de aanpak hiervan binnen het eigen 

woningbezit. Zij reageren actief op overlastmeldingen en geconstateerde overlast met betrekking tot 

haar woningbezit en spannen zich in om —samen met betrokken partijen- tot beëindiging van de 

overlastsituatie te komen. In het uiterste geval voeren zij een procedure tot ontbinding van de 

huurovereenkomst. Maar een uithuiszetting is doorgaans geen echte oplossing. Vaak is het niet meer 

dan het verplaatsen van een probleem. Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnspartners spannen 

zich in om middels inzet van de beschikbare middelen en instrumenten, de juiste ondersteuning aan 

de overlastveroorzaker te bieden en daarmee de overlast te doen stoppen en ontruiming te 

voorkomen. 
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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. In casu neemt dan 

vaak het Veiligheidshuis (PL) namens de gemeente daarin de regie. De gemeente handelt hierin 

conform vigerende wet- en regelgeving. 

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 Damoclesbeleid, een woning voor een vastgestelde 

periode sluiten. Zeker als het gaat om hennepteelt en/of drugshandel 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. 

Lokale afspraken 2020 Leefbaarheid ernstige overlast Eigenaar/initiatiefnemer 

1. Partijen trekken gezamenlijk op met de bewoners en onze ketenpartners 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 leefbaarheids-problematiek integraal te benaderen. 

2. 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. 

3. 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 

allen 

corporaties 

Allen (incl. veiligheidshuis) 

Bijdrage aan lokale afspraken over ernstige overlast door: Gemeente 

4. De gemeente voert regie bij het integraal aanpakken van ernstige (en veelal 

multidisciplinaire) overlastsituaties. 

5. De gemeente faciliteert in voorkomende gevallen bij het integraal aanpakken 

van ernstige (en veelal multidisciplinaire) overlastsituaties, bijvoorbeeld in de 

vorm van een wijkzorg- en/of interventieteann. 

6. 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 van leegstand te beperken. 

 

Bijdrage aan lokale afspraken over ernstige overlast door: Corporaties 

  

Bijdrage aan lokale afspraken over ernstige overlast door: Huurdersorganisaties 

7. De huurdersorganisaties participeren door actief deel te nemen aan de 

relevante overlegsituaties 

Huurdersorganisaties 
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7 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. Bij uitwisseling van 

gegevens tussen partijen in het kader van de samenwerking wordt de AVG in acht genomen. 

Partijen stellen een ambtelijke werkgroep 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 werkgroep voert hiertoe ten minste vier keer per jaar overleg. De gemeente initieert het 

periodieke overleg. 

Partijen bespreken de realisatie van de prestatieafspraken en het vaststellen van nieuwe 

prestatieafspraken ten minste twee keer per jaar bestuurlijk. Bij aanleiding voeren betreffende partijen 

additioneel bestuurlijk overleg. De gemeente initieert het periodieke overleg. 

Overige afspraken: WSW-borging 

De gemeente stelt woningcorporaties in staat WSW-geborgde leningen aan te trekken door een 

achtervangovereenkomst af te sluiten met het WSW. Corporaties overleggen bij aanleiding of bij 

afloop van de overeenkomst met de gemeente over verlening van de overeenkomsten of aanpassing 

als dan niet gelimiteerd naar tijd en bedrag. Corporaties initiëren (individueel) dit overleg. 
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De heen. Gorgels 

Bestuurder 

de heFYFFians 

Wethouder 

Wonen Zuid 

De heer ir. A. van Malde 

Bestuunter 

Weller ZOwonen 

8 Ondertekening 
Over de hierna volgende prestatieafspraken hebben d.d. 9 december 2019 te gemeente Beekdaelen 

overeenstemming bereikt: 

Gemeente Beekdaelen 

Huurderskoepel Brunssum-Schinveld Bewonersraad Schinnen-Onderbanken 

De heer H. Wittmann De heer H. Aretz 

Voorzitter Voorzitter 

Huurdersraad Wonen Zuid Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg 

  

k 

  

  

De heer H. Bex De heer M.W.F. Jagt, 

Bestuurslid Voorzitter 
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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 

(C 39.055,- peil 01-01-2020). Daarnaast is er (tijdelijk) ruimte om 10% van die woningen toe te wijzen 

aan huishoudens met een inkomen tot € 43.574,- en nog eens 10% aan inkomens daarboven. 

Grensbedragen per 2020: 

• Basishuur: C229,02-232,65 

• Kwaliteitskortingsgrens: C432,51 

• Aftoppingsgrens: C619,01/ C663,40 

• Huurtoeslaggrens: C737,14 

Passendheidsnorm (95%) 
Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die recht 

hebben op huurtoeslag. Deze moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de 

aftoppingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de gewijzigde Woningwet een norm over 

passendheid. Elke corporatie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op 

huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit is een woning met een rekenhuur onder de 

aftoppingsgrens. 

Voor een- en tweepersoonshuishoudens is dit € 607,46. Voor drie- en meerpersoonshuishoudens is 

dit € 651,03. Deze bedragen gelden in 2019. 

De passendheidsnorrn geldt voor huishoudens met een inkomen dat valt binnen de 

maximuminkomensgrenzen van de huurtoeslag. Die grenzen zijn in 2019: 

• C 22.700 voor eenpersoonshuishoudens; 

• C 30.825 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd; 

• C 30.800 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep 

huurtoeslaggerechtigden gelijk blijft. 

Vanaf 2020 komen de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag te vervallen. Voor passend toewijzen 

blijven deze wel bestaan. 

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. 

Vanaf 1 januari 2020 mogen corporaties de gemiddelde huursom nog met maximaal 1% bovenop het 

percentage van de inflatie laten stijgen. Dat staat in het Wetsvoorstel huursomstijging. Deze 

huursomstijging mag alleen als de corporaties dat in hun prestatieafspraken met huurders en de 

gemeente vastleggen. Doen ze dat niet, dan mag de huursom niet meer stijgen dan de inflatie. 

Verhuurders heffing 

Corporaties zijn gehouden jaarlijks een verhuurdersheffing af te dragen. In 2019 verlaagde de 

Rijksoverheid deze heffing 0,591% naar 0,561% van de WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ waarde 

stijgt echter. Per saldo hebben corporaties daarom in 2019 méér aan de verhuurdersheffing betaald. 

Het kabinet wil in 2020 de woningbouw aanjagen via de verhuurderheffing met een impuls van 1 

miljard euro. Zo ontstaat er een gerichte stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders om 

meer betaalbare woningen te bouwen. Dankzij de extra middelen kunnen de verhuurders meer sociale 

huurwoningen gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en duurzaamheid van 

de bestaande voorraad. Daarnaast komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing voor de bouw van 

flexibele en tijdelijke woningen. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en 

Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren. 

WSW-borging en achtervang gemeente 

Corporaties investeren in de volkshuisvestingsopgaven in uw gemeente. Hiervoor trekken zij leningen 

aan die geborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De borgstelling is 

drieledig getrapt: 

1. Corporaties staan onderling borg; 

2. Gemeenten staan borg; 

3. Rijksoverheid staat borg. 

De onderlinge borgstelling van corporaties is geregeld via het borgingsplafond van het WSW. Dit 

borgingsplafond wordt pas verstrekt na een strenge risicobeoordeling. De borgstelling vanuit de 

rijksoverheid is zeker gesteld vanuit regelgeving. 

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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BIJLAGE 2: Regionale Prestatieafspraken PL 
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BIJLAGE 3: Regionale Prestatieafspraken WM 
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