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Toelichting
Bij brief van 20 juni 2019 heeft mevrouw Godderij namens ZOwonen het bod 2020 met het overzicht van activiteiten voor het jaar
2020 ingediend. Het overzicht is de basis voor de prestatieafspraken 2020 tussen de gemeente Echt-Susteren, ZOwonen en de
stichting huurdersbelangen Susteren. In het voorliggende document zijn de voorgenomen activiteiten van ZOwonen opgenomen
aangevuld met de activiteiten van de gemeente en de bijdrage van de huurdersorganisatie.
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Lokale tri-partite prestatieafspraken

Nr.
1.1

1. Wonen & Zorg
Prestatieafspraak

initiatiefnemer

wanneer

Uit het de actualisatie van het programma wonen en zorg (september 2017) blijkt
dat er op de korte termijn voldoende zorggeschikte woningen zijn in Susteren.
ZOwonen voegt in 2020 geen zorggeschikte woningen toe in de gemeente EchtSusteren. Er worden ook geen zorggeschikte woningen onttrokken dus het aantal
blijft gelijk. Zodra de woningen via de nieuwe zorgkwalificatie in beeld zijn
gebracht (zie afspraak hieronder), wordt er wel via de toewijzing gestuurd op
passende doorstroming.

ZOwonen

Nvt

ZOwonen is in 2019 gestart met de totstandkoming van een eenduidige
zorgkwalificatie van haar bezit, de zogenaamde BAT systematiek. ZOwonen pakt
dit in 2020 samen op met de collega corporaties. 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
SHBS

2020

De uitvoeringsovereenkomst WMO woonvoorzieningen loopt in 2019 af en wordt in
2020 geactualiseerd. Het doel is dat bewoners makkelijker en sneller geholpen
worden doordat de corporaties en de gemeente duidelijke afspraken hebben
gemaakt over de werkwijze. Het is een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente en de corporaties (gemeente verstrekt de nnaatwerkvoorzieningen c.q.
laat ze aanbrengen in de woningen die in eigendom zijn van de corporatie).
SHBS wordt gevraagd om haar mening te geven over de huidige overeenkomst.
Deze input wordt meegenomen in de actualisatie.

Gemeente
ZOwonen

Wonen en zorg

Matchingspunt: Toenemende vergrijzing en de uitstroom vanuit beschermd wonen
en de maatschappelijke opvang zorgt voor verschillende opgaven in de komende
periode. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over woningaanpassingen zodat
ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, of het bevorderen van de
doorstroming van ouderen naar voor hen meer geschikte woningen. De instroom
van kwetsbare groepen in wijken met veel corporatiebezit vraagt om een aanpak
waarmee de leefbaarheid van deze wijken niet in het gedrang komt.

Gemeente

2020

SHBS

Gemeente
ZOwonen

2020

Pagina 3 van 12

1.2

T.a.v. uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang maken de
corporaties en de gemeenten nadere afspraken. Dit om te komen tot passende
huisvesting en ondersteuning van kwetsbare burgers die uitstromen uit beschermd
wonen en maatschappelijke opvang. Gemeente implementeert deze afspraken in
de lokale werkwijze. De corporaties stellen woningen beschikbaar voor de
uitstroom vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Over het aantal
beschikbaar te stellen woningen en de verdeling naar corporaties worden in
regionaal verband afspraken gemaakt.
Overige ontwikkelingen Lk.v. wonen en zorg en bijzondere doelgroepen
De gemeente draagt er zorg voor dat elke kern een gemeenschapshuis c.q. een
accommodatie heeft waar naast ontmoeting ook zorgactiviteiten kunnen
plaatsvinden. Het beheer en de exploitatie van deze centra worden neergelegd bij
de inwoners van de kern, die hiervoor een organisatie bv beheerstichting
oprichten. Verder zijn er wijkteams die de zorgvraag van inwoners registreren en
meehelpen deze om te zetten naar gepaste zorgverlening. Gemeentelijk
uitgangspunt is dat zolang mogelijk de zorg aan huis of in de vertrouwde omgeving
Plaatsvindt.
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.

Nr.
2.1

2. Betaalbaarheid/Beschikbaarheid:
Prestatieafspraak
Huurbeleid / woonlasten
Betaalbaarheid van huisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
gemeente blijft een terughoudend beleid voeren ten aanzien van aanpassingen van
de gemeentelijke belastingen. De omliggende gemeenten worden als
referentiekader gebruikt. Dit houdt in:
•
OZB stijgt met 1,75% per jaar;
•
De afvalstoffenheffing blijft gelijk of wordt minder. Bij urgente gevallen is
kwijtschelding mogelijk. De gemeente Echt-Susteren heeft via de BSGW
afspraken rond het automatisch kwijtschelden van gemeentelijke

Gemeente

2020

ZOwonen

2020

initiatiefnemer

wanneer

Gemeente

2020
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•

belastingen; Het rioolrecht stijgt met 1,6% per jaar;
Bij een verklaring inzake medisch afval is een korting mogelijk op de
afvalstoffen heffing.

ZOwonen ziet het als haar taak om voldoende woningen beschikbaar te houden
voor de onderscheiden doelgroepen c.q. inkomensgroepen. Speciale aandacht gaat
in 2020 uit naar:
•
Aangewezen woningen specifiek voor jongeren (circa 5% van de woningen)
•
Doorstroommogelijkheden voor ouderen creëren (circa 23% van de
woningen geschikt voor ouderen) door eventuele uitbreiding van pilot 'gelijk
oversteken met huidige huur'
•
Middeninkomens zowel in sociale huur als in de vrije sector bedienen
•
Maatwerk leveren als de situatie hierom vraagt.

ZOwonen
SHBS

2020

ZOwonen, gemeente en SHBS oriënteren zich in 2020 op de 'Voorzieningenwijzer'
of soortgelijke manier om de huurder te helpen bij het benutten van mogelijke
inkomensondersteunende maatregelen. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met
schuldhulpverlening en andere partners. Zoveel mogelijk preventief gericht om
uiteindelijk uithuiszetting te voorkomen, maar ook al eerder om schuldenlast in het
algemeen bij mensen te voorkomen.

ZOwonen
Gemeente
SHBS

2020

ZOwonen hanteert een incasso- en woonoverlast beleid dat is gericht op het zo
lang mogelijk zelfstandig wonen onder het waarborgen van het woongenot van
derden. Samen met het sociale domein van de corporatie (gebiedsteams, incasso
en leefbaarheidsmedewerkers) waarin ook de gemeente participeert wordt beleid
gevoerd waarbij huisuitzettingen en escalaties die een risico kunnen vormen voor
het zelfstandig wonen worden voorkomen of gestabiliseerd.

ZOwonen

2020

Het streefhuurbeleid en het jaarlijks huurverhogingsbeleid wordt geëvalueerd en
opnieuw vastgesteld in 2020 (meerjarig). Een gematigd huurbeleid is de inzet
waarbij het sociaal huurakkoord en de portefeuillestrategie belangrijke
vetrekpunten zijn. Het sociaal huurakkoord wordt in 2020 vertaald naar wetgeving,
dan weten de corporaties precies wat zij wel en wat zij niet mogen en op welke
manier spelregels toegepast mogen c.q. moeten worden. Voor het streefhuurbeleid
is de verwachting dat de totale streefhuursom daalt (van 79% naar 76%). De
gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2020 is inflatievolgend. Naar verwachting
wordt de lijn van 2019 doorgezet: inflatie volgend en inflatie
-1% als de netto huur hoger is dan de streefhuur én inkomensafhankelijke
huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt wel naar alle
redelijkheid doorgevoerd (geen extreme huurprijzen, prijs en kwaliteit moet in

ZOwonen
SHBS

le helft 2020
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verhouding zijn). De extra huurinkomsten vanuit de inkomensafhankelijke
huurverhoging worden ingezet voor investeringen in de sociale woningvoorraad.
De huurdersorganisaties worden nauw betrokken bij het tot stand komen van het
nieuwe huurbeleid en zij mogen gebruik maken van hun adviesrecht.
De SHBS is 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.

2.2

2.3

De gemeente start een project om te focussen op vroeg-signalering. Aan de
corporatie wordt gevraagd hierbij aan te sluiten. Twee keer per jaar wordt een
overleg georganiseerd met alle partijen om breed informatie te delen over
armoede. Ook hier wordt de corporatie gevraagd aan te sluiten en de SHBS wordt
hierbiLgeconsulteerd.
Woningtoewijzing

Gemeente
ZOwonen
SHBS

2020

ZOwonen stapt in 2020 over naar het Limburgse woonruimteverdeelsysteem Thuis
in Limburg. Vanaf 1 april 2021 loopt ZOwonen ook mee in de rapportage Monitor
Woonruimteverdeling die aan de huurdersorganisaties wordt verstrekt.

ZOwonen

1 juli 2020

Zoals eerder aangegeven wordt vanaf 2020 een woonbegroting opgesteld om meer
grip te krijgen op de toewijzing aan verschillende doelgroepen en reden van nietpassende toewijzingen binnen de wetgeving Passend Toewijzen en de Europese
toewijzingswet.
Bijzondere doelgroepen

ZOwonen

2020

Gemeente

2020

Statushouders
De gemeente handhaaft ten opzichte van statushouders haar integrale aanpak wat
betreft huisvesting, begeleiding en integratie. Daarbij stuurt de gemeente
welzijnsinstellingen aan die begeleidingstaken in dit kader in opdracht van de
gemeente uitvoeren.
ZOwonen neemt naar rato haar deel van de taakstelling in 2020 voor haar
rekening. Voor het eerste half jaar is de taakstelling voor de gemeente 10
personen. Dit betekent dat ZOwonen 4 personen huisvest (36%). De taakstelling
voor de 2de helft van 2020 wordt in het voorjaar bekend gemaakt.

ZOwonen
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Woonwagenbewoners
ZOwonen zet in op een integraal beheer. Op een enkele locatie na, zijn de
woonwagenlocaties genormaliseerd en is het onderhoud op orde. ZOwonen wil
naar een integraal beheer, samen met de gemeente. Ook wordt gestreefd
naar een
structureel periodiek overleg met de bewoners.

ZOwonen
Gemeente

2020

Gemeente

2020

Starters
Echt-Susteren hanteert sinds 2013 de startersregeling. Ook in 2020 wordt de
regeling voortgezet. Verder wordt in september de gemeenteraad voorgelegd
het
aankoopbedrag van een woning te verhogen naar C 185.000 .

Gemeente

2020

Starters (jonge gezinnen) op de huurmarkt hebben de aandacht. Op dit
moment is
de helft van de woningen bereikbaar tot aan de eerste en tweede
aftoppingsgrens.
Verwachting is dat dit aandeel groter wordt als gevolg van het nieuwe
huurbeleid.

ZOwonen
SHBS

2020

initiatiefnemer

wanneer

ZOwonen

2020

Op basis van beleid van de rijksoverheid dienen gemeenten in te spelen
op de
vraag naar standplaatsen en huurwagens. De gemeenten in Midden Limburg
hebben bij de actualisatie van de structuurvisie Wonen de afspraak gemaakt
een
aanvullend behoefteonderzoek te doen (inventariseren van de vraag) onder
de
doelgroep woonwagenbewoners. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de
Provincie
Limburg in nauwe samenwerking met de gemeenten. Voorbereidingen hiertoe
zijn
gestart in het tweede kwartaal van 2019.

3. Beschikbaarheid / kwaliteit
N

Prestatieafspraak
Woningvoorraad

3.1
De prioritaire thema's zijn betaalbaarheid, duurzaamheid, zorg, kwaliteit
en
leefbaarheid. Dit wordt bereikt door doelgericht toewijzen, meer woningenvoorraad
beneden de aftoppingsgrenzen inzetten op verduurzaming.
ZOwonen stuurt op een verkoopkasstroom van C 600.000 in gemeente EchtSusteren (indicatief bedragen dit circa 2 DAEB woningen en 2 nDAEB
woningen).
Voor ZOwonen is verkoop een noodzakelijke kasstroom. Daarnaast zorgt
verkoop
voor gedifferentieerde wijken, het bevorderen van de doorstroom en
de
wooncarrière van de huurders.
In 2020 heeft ZOwonen geen concrete nieuwbouwplannen en
renovatieplannen in
Echt —Susteren. In 2020 investeert ZOwonen wel in het verduurzamen
van 155
Pagina 7 van 12

woningen.
De mutaties in de voorraad in gemeente Echt-Susteren zijn als
volgt.

Voorraad 1 jan

Verkoop
Sloop
Nieuwbouw
Aankoop
Voorraad 31 dec

3.2

1.001
-2

34
-2

999

32

Renovatie
Onderhoud

In de onderhoudsbegroting zijn de volgende budgetten per
onderhoudssoort
o S. enomen voor 2020:

Reparatie en Mutatie onderhoud
Periodiek/cyclisch onderhoud*
Contractenonderhoud**
Totaal

ZOwonen

2020

initiatiefnemer

wanneer

ZOwonen

2020

C 783.000
C 531.000
C 229.000
C 1.543.000

* Preventief onderhoud, bijvoorbeeld schilderen, dakbedekking
vervangen etc.
** Met name gericht op installaties, bijvoorbeeld liften, cv-installaties
etc.

4. Duurzaamheid

Nr.
3.3

Prestatieafspraak
Energetische en duurzame verbeteringen
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.
Onderzocht
wordt of clustering van complexen mogelijk is. Daarnaast wordt
ingezet op het
verhogen van het bewustzijn van de huurders welke duurzaamheidsmaatregelen
zij zelf kunnen nemen.
De planning en stand van zaken betreffende de uitvoering
van de werkzaamheden
wordt regelmatig besproken met de gemeente in een bestuurlijk
overleg en de

Pagina 8 van 12

SHBS. ZOwonen verduurzaamt 153 woningen in Echt - Susteren in 2020:
Woonplaats

Complex

Straatnaam

Nieuwstadt

C301
C302
C303
C305
C234
C216
C233
C239
C207
C222
C235
C237
C243
C207
C231
C215
C223
C230

Millenerweg
Hoordstraat e.o.
Gouverneur Houbenstraat
Gasthuisstraat
Eyckholtstraat, Passtraat
Kampstraat
Corneliushof
Op Koye
Kromstraat
S oortstraat Onderkam straat
Schoutlaan
Schepenlaan, Schoutlaan
Jax Reijnderslaan e.o.
Munsterweg
Notarisstraat e.o.
Stifstraat, Past Tijssenstraat
Hemelrijk
Hemelrijk

Roosteren
Dieteren
Susteren

Totaal

Aantal
woningen
1
5
1
2
12
2
7
9
3
12
10
14
15
7
10
18
16
9
153

Er ligt een ambitieus duurzaam hoofdlijnen akkoord in Echt-Susteren. Om invulling
te geven aan deze ambities is op 19 februari 2019 een Energievisie met een
uitvoeringsprogramma 2019-2022 vastgesteld. In deze Energievisie is opgenomen
dat Echt-Susteren in 2040 energieneutraal wil zijn en welke maatregelen kunnen
worden genomen om dit te bereiken. Prioriteiten in de Energievisie zijn onder
meer:
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
- Stimuleren duurzaam opwekken van energie middels zonnepanelen;
- Stimuleren duurzame mobiliteit;
- Stimuleren en faciliteren verduurzaming gebouwen;
- Stimuleren verduurzaming bedrijven.
Hiernaast is beleid opgesteld over het opwekken van energie met grondgebonden
zonnepanelen en windturbines. In september 2019 is dit zon- en windbeleid door
de raad vast gesteld.
Met de woningcorporaties vindt over de invulling van dit beleid bestuurlijk en

Gemeente

2020
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ambtelijk overleg plaats.
Energieprestatie
ZOwonen

2020

initiatiefnemer
ZOwonen

wanneer
2020

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in energielabel c.q. energie-index
zichtbaar voor 2020. De energielabels zijn gebaseerd op een gemiddeld pré label
per subcomplex, waarbij de doorkijk is gemaakt over 15 jaar.
Energielabel

Energie-index

Aandeel woningen
ZOwonen
Per 1-1-2020

A++

Per 31-12-2020

0,60

A+

0,61 - 0,80

A

0,81 - 1,20

11,0%

26,1%

B

1,21 - 1,40

10,3%

10,4%

C

1,41 - 1,80

72,4%

58,8%

D

1,81 - 2,10

2,2%

2,2%

2,11 - 2,40

4,1%

2,5%

100%

100%

E

2,41 - 2,70
G

?_2,71

Totaal

5. Leefbaarheid
Prestatieafs • raak
Leefbaarheidsuitgaven
Leefbaarheid
Personeel in fte/euro's
Middelen en diensten
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

ZOwonen
C 87.000
C 25.000
C 85.000
C 197.000

Projecten in 2020:
•
Participatie wijkgericht werken (woon-zorg)
Participatie veiligheidshuis
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•
•

5.2

Participatie buurtbemiddeling
Sociale kleinschalige leefbaarheidsprojecten (met specifiek aandacht voor
schoon, heel en veilig)
Overige afspraken
Per gebied zijn leefbaarheidsteams actief die uitvoeringsplannen opstellen en
afstemmen met partners: wijkagent, welzijnswerk, opbouwwerk en gemeente.
Activiteiten zijn gericht op de aanpak van woonoverlast en betaalachterstanden,
bemiddeling voor bewoners met sociale en medische urgentie, het stimuleren en
ondersteunen van participatie en zelfbeheer en het toezien op, beheersen en
verbeteren van de woonomgeving. Activiteiten richten zich op participatie in
wijkgericht werken, in het veiligheidshuis en buurtbemiddeling en op sociale
kleinschalige leefbaarheidsprojecten.

ZOwonen
SHBS

2020

De gemeente Echt —Susteren heeft leefbaarheid in zijn kernen als speerpunt van
gemeentelijk beleid. De gemeente zet meerdere middelen voor dit doel. Hierbij zijn
de inwoners zelf aan zet, de gemeente faciliteert waarbij betrokkenheid van de
stakeholders (inwoners, dorpsraden, huurdersorganisaties, woningcorporaties)
voorop staat.

Gemeente

2020

initiatiefnemer
ZOwonen
5HBS

wanneer
2020

Gemeente

2020

6. Algemene afspraken en procesafspraken
Nr.
6.1

Procesafspraak
Om de werkdruk voor de eigen organisatie te verlagen hebben ZOwonen en de
SHBS ook voor 2020 afgesproken dat er minder te behandelen onderwerpen op de
agenda komen, wordt er een vaste organisatie- en overlegstructuur gehanteerd en
worden bij behoefte externe adviseurs vanuit de huurdersorganisaties aan de
voorkant betrokken.
De gemeente Echt — Susteren wil hierin faciliteren daar waar mogelijk en
wenselijk. Ook de gemeentelijke organisatie is gebaat bij enkele heldere
afspraken, een goede overlegstructuur met alle betrokken partijen en korte lijnen
daar waar dat nodtg is.
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Prestatieafspraken

Gemeente Echt-Susteren, ZOwonen en Stichting HuurdersBelangen Susteren spreken af de prestatieafspraken 2020 van kracht te laten
zijn van 1 januari t/m 31 december 2020.

Echt-Susteren,

4 december 2019

Gemeente Echt-Susteren

Namens het College,
Wethouder,
De heer P. Pustjens

ZOwonen

cteur-bes

SHB Sustere

er

éVrouw J. Godderij

Voorzitter

de heer G. Ekermans
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