Samen aan de slag in

Roermond
Prestatieafspraken
jaarschijf 2021

Inleiding
In dit hoofdstuk benoemen we wat we in 2021 concreet gaan doen om bij te dragen aan de realisatie van onze meerjarige doelen en ambities.
Een belangrijk deel benoemen we langs vaste acties en indicatoren (aantal nieuwbouw, sloop, renovatie, aantal betaalbare woningen,
energielabelstappen, ontruimingen huisvesten vergunninghouders etc.). Daarnaast is er ruimte om onderzoeksvragen, beleidsontwikkeling op
te nemen, afgestemd op actuele ontwikkelingen en opgaven. We formuleren realistisch en meetbaar. We spreken af wat we in een jaar kunnen
realiseren. Daarbij zorgen we dat we capaciteit en middelen beschikbaar hebben. Aan het einde van het jaar toetsen we of we gerealiseerd
hebben wat we hebben afgesproken. Elk trimester zal de voortgang gemonitord worden.
Begin 2020 is de wereld getroffen door het coronavirus. De maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen hebbeneen grote
impact op ons allen. Beperkende maatregelen zullen naar verwachting ook in 2021 voortduren en de economische gevolgen zullen nog langer
aanhouden. De verwachting is dan ook dat huurders meer dan nu in de problemen gaan komen in 2021. De mogelijke effecten en impact op de
korte en lange termijn zijn nu nog niet in te schatten, maar partijen blijven actief in overleg om waar nodig acties tijdig te kunnen op pakken.
Waar nodig worden huurders die geraakt worden door de coronamaatregelen ondersteund en worden maatwerk- en coulanceoplossingen
aangeboden.
Deze jaarschijf bestaat uit de regionale en lokale afspraken. In samenwerking met Beek en Stein (op Westelijke Mijnstreek niveau) zijn we
georganiseerd in thematische werkgroepen betreffende Duurzaamheid, Zorg en Betaalbaarheid. Binnen deze werkgroepen zijn regionale
afspraken gemaakt. Aanvullend daarop zijn er lokale afspraken gemaakt die specifiek zijn voor de gemeente Sittard-Geleen. Dit document is
opgebouwd uit afspraken betreffende ;
• Beschikbaarheid, kwaliteit en vastgoedtransitie (alleen lokaal)
• Betaalbaarheid (regionaal en lokaal)
• Duurzaamheid (regionaal en lokaal)
• Wonen met zorg en maatschappelijke doelgroepen (regionaal en lokaal)
• Leefbaarheid (alleen lokaal)
• Samenwerking (alleen lokaal)
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Wonen in:

Gemeent e
Sit t ard-Geleen2021

44

Het voornemen is
om ± 44 woningen
in 2021 te
verkopen om
investeringsvolume vrij te
maken

Duurzaamheid

Betaalbaarheid

Sociaal
maatschappelijk

Het huurbeleid streeft naar
lagere woonlasten,
financiële ruimte,
keuzevrijheid en een
woningvoorraad in
verschillende prijsklasses.

Het zorgvuldig bijstaan van
woningzoekenden -ondermeer via
thuisinlimburg.nl- zorgt voor een betere
matching en spreiding van het aantal
woningzoekenden.

We besluiten of we gaan
werken met de
voorzieningenwijzer.

Zorgbehoeften

-428

Er is meer aandacht
voor kwetsbare
doelgroepen

Het BAT resultaat geeft
input voor het
actualiseren en uitvoeren
van programma’s die
gericht zijn op
zorggeschikt wonen.

Het voornemen is om in
2021 in Sittard-Gleen
470 woningen te
onttrekken en 42
woningen toe te
voegen.

Gezamenlijk werken we aan de
bewustwording bij bewoners
Daarnaast bekijken we welke lokale
initiatieven opgeschaald kunnen
worden voor de hele Westelijke
Mijnstreek

De woningmarkt wordt
toegankelijker voor de
middeninkomens doordat
we de inkomensgrens
verhogen.

Leefbaarheid

Wonen
97 woningen
Renovatie

Gebiedsgericht samenwerken ter
voorkoming van:

- Woonoverlast
- Afvaldumping
- huisuitzetting

Verdeeld over
2 complexen
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Legenda
Locatie/projectnaam

Toegankelijkheid

Verantwoordelijke

Aantal woningen

Huurprijsklasse

Monitoring

Type woningen

Welke afspraak

Kleurcodering monitoring:
Gereed

In uitvoering

Stagneert
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Beschikbaarheid, kwaliteit
En vastgoedtransitie
We zorgen er voor dat we voldoende sociale huurwoningen hebben voor mensen die daarop aangewezen zijn. We zorgen ook dat dit
technische goede, veilige en duurzame woningen zijn, die passen bij de wensen van verschillende doelgroepen. We zorgen dat het
woningaanbod blijft passen bij de vraag. Dit doen we door Sloop, Nieuwbouw, Verkoop, Aankoop, Onderhoud en Renovatie van onze
woningen. Als we het nog niet weten doen we onderzoek.
Sloop

Tudderenderweg, Sittard
(Was oorspronkelijk
begroot in 2020 dus is niet
opgenomen in 2021)

Kwaliteitskortingsgrens 1ste
aftoppingsgrens

ZOwonen

2

Eengezinswoning

BAT 0:
ongeschikt

Eisenhowerflat 3, Sittard

120

Galerij
hoogbouw

BAT 1:
Wandelstokgesc
hikt

1ste
aftoppingsgrens

ZOwonen

Rembrandtstraat , Sittard

60

2-op-1

BAT 0:
ongeschikt

Kwaliteitskortingsgrens 1ste
aftoppingsgrens

ZOwonen

130

Zorgunits

BAT 4:
zorggeschikt

Collectieve huur

De Baenje, Sittard

5

Graaflandstraat,
Leeuwenhoekstraat e.o.
Geleen-Zuid

152

Portieketagewoningen

BAT 0:ongeschikt

Kwaliteitskortinsgrens, 1ste
en 2e
aftoppingsgrens

ZOwonen

Discrepanties met het bod 2021: De Vermeerstraat fase 1 te Sittard was oorspronkelijk ook begroot voor 2021 maar is n.a.v. de
begrotingsronde een jaar verschoven.
Renovatie

Burg. Schrijenstraat

48

Portiek
etagewoningen

BAT 0: ongeschikt

1ste aftoppingsgrens

ZOwonen

Oranjelaan

49

Gallerijwoningen

BAT 0: ongeschikt

1ste aftoppingsgrens

Woonpunt

6

Onderzoek

St. Servaasstraat e.o.
Sittard

7

1-op-1

BAT 0: ongeschikt

Kwalteitskortingsgrens

ZOwonen

Tijdelijke units tbv
het huisvesten van
cliënten van Levanto
groep

Ntb in overleg met
Levanto groep

Units

BAT 0: ongeschikt

1ste aftoppingsgrens

ZOwonen

1ste aftoppingsgrens

ZOwonen/Wonen
Limburg

Goedkoop

Wonen Limburg

1ste aftoppingsgrens

Zaam Wonen,
besluit 2021

Skaeve Huse
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conceptwoningen

BAT 0: ongeschikt
Dit is afhankelijk van
het type woning
waarvoor gekozen
wordt

Dempseystraat
laagbouw (irt
aardgasvrije wijk)

40

duplexwoningen

BAT 0: ongeschikt

Arnold v Steinstraat,
Born

6

Sloop/nieuwbouw

BAT 0: ongeschikt

7

Nieuwbouw

Annadaelstraat

Hof van Langfoor
(Geallieerdenweg/
Tunnelstraat)

8

EGW
(conceptwoningen
Fijn Wonen)

BAT: 1 (definitieve
BAT-score nog niet
bekend)

2e aftoppingsgrens

Wonen Limburg

28

Appartementen met
lift

BAT: 1 (definitieve
BAT-score nog niet
bekend)

Vrije huur
(middeninkomens)

Wonen Limburg
Accent

Het bod van ZOwonen laat een discrepantie zien. ZOwonen ging uit van 66 nieuwbouw, echter hiervan zijn 56 woningen uitgesteld. Realisatie naar
verwachting 2022. Project schoollocatie Einighausen is nog in onderzoek. Voor 2021 naar 2022 neemt ZOwonen in het bod ook voorinitiatief op,
zodat hierover geen verwarring kan ontstaan.

Op basis van de maatschappelijke opgave en gesprekken met belanghouders heeft ZOwonen haar meerjarige strategie herijkt. De financiële dekking
hiervoor is een combinatie van huuropbrengsten, aangetrokken leningen en verkoopopbrengst. Op basis van de vastgestelde strategie is de
verkoopopbrengst voor de gemeente Sittard-Geleen in 2021 vastgesteld op € 5.060.000,00 wat naar verwachting tot verkoop leidt van 35 DAEB
woningen en 4 NDAEB woningen.
Woonpunt voorziet geen nieuwbouw en voorziet 2 aankopen van woningen in zogenaamde VVE-complexen. Met als doel in deze complexen
uiteindelijk opnieuw het volledige eigendom te verwerven hetgeen de sturing op de gewenste complexstrategie vergemakkelijkt.Daarnaast wil
Woonpunt 1 niet daeb woning verkopen.
Zaam Wonen neemt in 2021 besluit over de sloop/nieuwbouw van de 6 woningen aan de Arnold van Steinstraat in Born. Verder zijner geen
nieuwbouw of sloopplannen. Voor de verkoop zijn max 4 woningen in Born mogelijk, bij mutatie.
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Afspraak

In lijn met het Sociaal Huurakkoord beperken de corporaties de huurstijging
en kunnen er specifieke afspraken worden gemaakt omtrent een
(maximale) extra verhoging van 1% boven inflatie bij impactvolle
beperkingen van de investeringsruimte en bieden corporaties specifiek
maatwerk in de vorm van huurbevriezing of huurverlaging. Corporaties en
huurdersorganisaties overleggen in het 1e kwartaal over het voorgenomen
huurbeleid. De uiteindelijke huurstijging is afhankelijk van de afstemming
tussen corporatie en huurdersorganisatie. Vooralsnog houden de
corporaties in 2021 in hun begroting rekening met een (concernbrede)
huursomstijging.

Corporaties

Afspraak

In de geest van het eerder gesloten convenant ontwikkellocaties wilt
ZOwonen in gezamenlijkheid met de gemeente:
- komen tot feitelijke ontwikkeling van de President Kennedylocatie (incl
Wonen Limburg Accent)
- Gemeente creëert juiste voorwaarden om tot verdere ontwikkeling te
komen van het project SAM&ZO (oa toezegging uit het verleden tav
compensatie gronden Jan Steenstraat )

ZOwonen

Afspraak

De corporaties delen de sturingsinformatie uit TIL en het resultaat van het
onderzoek Wonen en Zorg in balans met de gemeente en de
huurdersbelangenverenigingen. Samen worden er in 2021 Q2 kansen en
opgave geformuleerd welke er voor de gemeente en de corporaties liggen.

Allen

Afspraak

Corporaties, gemeente en huurdersorganisaties verkennen verder medio
2021 met elkaar welke concrete locaties in Sittard en Geleen een bijdrage
kunnen leveren aan de transformatieopgave.

Allen

Afspraak

In Q2 en Q4 voert ZOwonen een analyse uit hoeveel senioren en medische
urgente gebruik hebben gemaakt van de regeling ‘behoud van huidige kale
huur wanneer men verhuist naar een passende woning.

ZOwonen

Afspraak

Lokaal

Gemeenten betrekken corporaties en hbo’s om actief betrokken te worden
bij de uitleg en nadere implementatie van de transformatievisie. Dit is in
2020 nog te weinig gebeurd. Partijen zoeken samen naar een wijze om dit
op te pakken. Vanuit de transformatievisie kunnen nadere afspraken
gemaakt worden over integrale gebiedsontwikkeling, gemengde wijken,
meer variatie in het aanbod om doorstroming te bevorderen etc.

Gemeenten
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Afspraak

Mogelijke uitbreiding van het aantal standplaatsen woonwagens, een en
ander conform de uitkomsten van het rapport van Companen en advies
Bert Vrolijk (periode 2024-2030).
Overname woonwagenlocatie Tudderenderweg
Sittard (tevens als pilot voor de duur van één jaar technisch beheer door
ZOwonen).
- Overdracht omliggende gronden naar ZOwonen d.m.v. erfgrens correcties
- Opstart intensief overleg om te komen tot een integraal beheer aanpak.

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

Afspraak

Voorzieningenwijzer; Q1 besluit nemen of we hiermee gaan werken en voor
welk thema’s. Q1 2021 bestuurlijk besluit agenderen.

Regiocoördinator

Afspraak

Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging van de Woningwet in 2021
besluiten we of we gebruik gaan maken van de mogelijkheid om de vrije
toewijzingsruimte te verhogen naar 15%. Bespreken in Q2 hoe we hier samen
mee omgaan.

Allen

Afspraak

Corporaties delen de sturingsinformatie uit TIL en het resultaat van het
onderzoek wonen zorg en balans met de gemeenten en de
huurdersorganisaties. Samen worden er in 2021 kansen en opgave
geformuleerd welke er voor de gemeente en de corporatie liggen.

Allen

Afspraak

Regionaal

Vanuit de per 1/1/2021 aangepaste Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
en het landelijke convenant vroegsignalering schulden, komen wij tot
afspraken over samenwerking en zoeken daarbij aansluiting bij reeds
bestaande werkwijzen en convenanten. Vanuit de C8 (8 grootste corporaties
in Limburg) wordt gewerkt aan een gezamenlijk woonlastenpact met daarin
aandacht voor samenwerking in vroegsignalering met partijen zoals
energieleveranciers, WML, zorgverzekeraars etc.

Allen
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Betaalbaarheid

Afspraak

Regionaal

Medio februari 2021 wordt met alle partijen een afspraak gemaakt om te
bezien welke gevolgen het Coronavirus met zich heeft meegebracht en of er
eventueel maatregelen moeten worden genomen.

Allen
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Betaalbaarheid

Afspraak

Integraal huurbeleid 2021-2024 implementeren Q1 2021:
o Gemiddelde streefhuursom 75% (daling van 3%)
o Gemiddelde huurverhoging lager dan inflatie (verwachting 2021 inflatie 0,4%)
o Gelijk oversteken met kale huur voor medische urgentie en 65+ naar een
passende (zorg)woning
o Huurverlaging en huurbevriezing conform spelregels sociaal huurakkoord
o Inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal tot aan werkelijke
streefhuur ipv markthuur. De extra huurinkomsten vanuit de
inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingezet voor investeringen in de
sociale woningvoorraad
o Géén huurverhoging bij verduurzaming, wél een vergoeding betalen voor
zonnepanelen (€2 per paneel) .

ZOwonen

Afspraak

ZOwonen is er ook voor de midden-midden inkomens omdat zij vaak tussen
wal en schip vallen. De midden-midden inkomens zijn de huishoudens met
een inkomen tussen de EU-grens tot aan € 51.000. De 10% vrije ruimte vanuit
de EU toewijzingsnorm zet ZOwonen in voor deze huishoudens.

ZOwonen

Afspraak

Bij een aanvraag huurbevriezing of huurverlaging heeft een huurder een
uittreksel BRP nodig. De gemeente bekijkt in Q1 2021 of voor de kwetsbare
groep dit uittreksel kosteloos verstrekt kan worden.

Gemeente

Afspraak

Lokaal

ZOwonen brengt in 2021 in beeld welke complexen nog E F G labels hebben.

ZOwonen
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Afspraak

Woonpunt hanteert voor het berekenen van de huurverhoging van
energetische maatregelen het sociaal huurakkoord.

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

Afspraak

Corporaties, hbo’s en gemeenten zetten zich gezamenlijk in om de
mogelijkheden en kansen voor verduurzaming zo efficiënt mogelijk te kunnen
benutten. Partijen blijven elkaar informeren over regionale ontwikkelingen
(Het Groene Net, onderzoeken, subsidies, visie, problemen etc).

allen

Afspraak

Partijen monitoren de voortgang in de realisatie van de
verduurzamingsmaatregelen/routekaart. Welke data opgenomen worden is
bepaald. Zodra de gemeentekaart wordt gepresenteerd zal deze gevuld
worden met data duurzaamheid.

Corporaties

Afspraak

Partijen maken in Q1 2021 concrete afspraken over mogelijkheden om
bestaande projecten op te schalen en trekken daar samen in op.
Mogelijkheden bekijken om energiecoaches, Dubbel Duurzaam of
mogelijkheden uit de presentatie van de GGD op te schalen.

allen

Afspraak

Regionaal

Pilot Limbrichterveld (als aardgasloze wijk) stond als actie op voor 2020.
Besloten is om eerste de ontwikkelingen af te wachten en in 2021 Q2 te
bepalen of deze alsnog wordt ingepland.

Gemeente
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Afspraak

Partijen werken aan het verbeteren van de bewustwording onder
woningeigenaren en huurders (denk aan kbo’s en acties bij wonen en zorg)
over nut en noodzaak van verduurzaming van woningen en de invloed van het
eigen gedrag op gebruik van de woning en installaties. Partijen stellen doelen
Q1 op en op basis daarvan een communicatieplan op in Q2.

allen

Afspraak

Delen plan Huis van de Toekomst en indien mogelijk bezoeken.

Zaam Wonen

Afspraak

De gemeenten stellen in 2021 Transitievisie Warmte op voor alle
wijken/kernen in haar gemeente en presenteren deze in de werkgroep. Voor
de wijken/kernen waar in de corporaties bezit hebben, overleggen de
gemeenten met huurdersorganisaties en corporaties over het tot stand komen
van de transitievisies en de keuzes die hierin gemaakt worden.

gemeenten

Afspraak

Corporaties stellen in 2021 hun duurzaamheids-routekaart op in samenwerking
met hbo’s en gemeenten.

corporaties

Afspraak

Duurzame sociale huurwoningen

We verkennen nieuwe landelijke ontwikkelingen en informeren elkaar

allen
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Duurzame sociale huurwoningen

Op 626 woningen worden zonnepanelen aangebracht

ZOwonen

ZOwonen

Afspraak

ZOwonen

Verduurzamingsmaatregelen 2021 middels de schilverbetering komt uit op in
totaal 481 bestaande woningen. Dit is exclusief de woningen waarbij de
zonnepanelen worden aangebracht.

Afspraak

Wonen Limburg

In 2021 verminderen we het aantal woningen met de energielabels EFG :
Primo 2021 # woningen in categorie E-F-G: 2028
Ultimo 2021 # woningen in categorie E-F-G: 1505

Afspraak

Iedere geschikte grondgebonden woning die vrijkomt, wordt voorzien van
zonnepanelen (ca. 8 zonnepanelen per woning).

Zaam Wonen heeft als doelstelling om eind 2021 gemiddeld minimaal
energielabel B te hebben.
In 2021 gaat het om de volgende investeringen;
• Verduurzamen en bouwkundig verbeteren van circa 105 woningen
• Het aanbrengen van zonnepanelen bi circa 25 woningen
• Vervangen van CV-ketels naar HR++ ketels in circa 5- woningen

Zaam Wonen

Afspraak

Afspraak

Lokaal

Eind 2020 heeft het totale woningbezit van Wonen Limburg gemiddeld label
B. Hiermee is de doelstelling om in 2021 gemiddeld label B te hebben,
behaald. In Sittard-Geleen staan voor 2021 geen energieprojecten op de
planning.

Wonen Limburg
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Afspraak

In 2020 heeft Wonen Limburg het complex Dempseyflat in de wijk
Limbrichterveldgetransformeerd en verduurzaamd. Zodra duidelijkheid is
omtrent Het Groene Net, kan dit complex hierop aangesloten worden (in
relatie tot de Pilot Aardgasvrije Wijk) . Naast de zonnepanelen op het dak
wordt een solargevel aangebracht. Uniek aan deze solargevel is dat er een
afbeelding op de panelen wordt afgebeeld. Welke afbeelding dit wordt, wordt
in overleg met de bewoners en gemeente bepaald.

Wonen Limburg

Afspraak

De gemeente heeft de RRE (enkel voor huiseigenaren) aangevraagd en
gekregen voor een bedrag van (450.000) en voert hier tot maart 2021
projecten voor uit. De gemeente heeft de intentie de “Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen" (RREW) aan te vragen. Als de subsidie wordt
toegekend wordt contact opgenomen met de corporaties om te bekijken of
en welke projecten gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

Gemeente

Afspraak

Lokaal

Woonpunt streeft ernaar om in 2025 over hun gehele bezit gemiddeld label B
te realiseren.

Woonpunt
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Afspraak

Lokaal

ZOwonen wil door renovatie, duurzaamheidsmaatregelen en sloop/
vervangende nieuwbouw naar een gemiddeld Label B in 2021 en gemiddeld
label A in 2034. Woningen met een label D en lager worden als eerste
aangepakt. De planning en stand van zaken betreffende de uitvoering van de
werkzaamheden wordt regelmatig besproken met de gemeente in een

ZOwonen

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

Afspraak

Wij gaan er in Q1 2021 voor zorgen dat de regionale zorgaanbieders
participeren en meedenken over:
• Uitvoering op basis van onderzoek Wonen en Zorg in Balans (zie afspraak
hieronder);
• Periodiek verzamelen en delen gegevens zorggeschikte woningvoorraad
(zie afspraak verderop);
• Zorgwoningtoegang (zie afspraak verderop).
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van kennis/ondersteuning
Taskforce/OWZ.
Concrete stip op de horizon is dat de zorgaanbieders partij worden in
prestatieafspraken.

Afspraak

Regionaal

In Q1 2021 oplevering onderzoek van Wonen en Zorg in Balans met de
volgende subacties:
• Presentatie (door corporaties) aan werkgroep W&Z met toelichting BATsystematiek;
• Uit verrichte analyse vraag en aanbod gezamenlijk conclusies trekken en
acties plannen;
• Een eerste actie is dan het labelen van zorggeschikte wooncomplexen;
• Andere acties: Verhuiscodering gemeenten aansluiten op BAT, ZAV’s, ….
• Er worden (proces-)afspraken gemaakt over programma van eisen bij
zorggeschikte nieuwbouwwoningen en bij renovatie van (zorggeschikte)
woningen.

Corporaties/ gemeenten

Corporaties/ zorgaanbieders/
gemeenten/ ho’s
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Afspraak

In Q2 2021 wordt gezamenlijk bepaald en vastgelegd wie in aanmerking komt
voor een (gelabelde) zorggeschikte woning (zorgwoning toegang). Hierbij
wordt ook hetgeen aangegeven in het Wmo-convenant meegenomen.
Corporaties stellen een eerste aanzet op.

Afspraak

In Q2 2021 afspraken maken over frequentie en wijze van aanlevering van
gegevens over zorggeschikte woningvoorraad (inclusief middenhuur) door
corporaties/ zorgaanbieders. Het betreft dan gegevens (bv geschikt voor
geografisch informatiesysteem gemeenten) zoals: Aantallen,
huurprijsontwikkeling, bijhouden van mutaties van complexen en
toevoegingen en onttrekkingen.

Afspraak

In 2021 wordt de doorontwikkeling van Housing (Housing 2.0) door diverse
sub-werkgroepen verder opgepakt. Voor de afstemming met de regionale
werkgroep W&Z spreken wij het volgende af:
• In Q2 2021 wordt de planning m.b.t. Housing uitgelijnd met de jaarlijkse
Prestatieafspraken-cyclus;
• Hedy Blokker (Levanto) en/of Linda Cörvers (Gemeente Sittard-Geleen)
informeren de werkgroep periodiek over de stand van zaken (2 keer per
jaar);
• Door de sub-werkgroepen Housing worden de afspraken opgesteld en tijdig
aangeleverd zodat deze in de regionale prestatieafspraken terecht komen.

Afspraak

Wij realiseren in 2021 passend aanbod voor mensen met onbegrepen
(verward) gedrag. Dit doen wij door:
• In Q1 2021 de (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden verder te verkennen;
• In Q1 2021 de samenwerking verder te intensiveren met zorg/welzijnsorganisaties en dit in Q2 bestuurlijk sonderen bij partijen;
• Alternatieve huisvesting (Skaeve Huse/Half way homes) te realiseren en
potentiële kandidaten voor te bereiden op verhuizing.

Corporaties/ zorgaanbieders/
gemeenten/ ho’s

Corporaties/ zorgaanbieders/
gemeenten/ ho’s

Sub-werkgroepen Housing

Corporaties/ gemeenten/ zorg- en
welzijnsorganisaties
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Afspraak

In 2021 hebben wij gezamenlijk afspraken gemaakt en vastgelegd over sociaalmaatschappelijke ketensamenwerking. Hiertoe ondernemen wij de volgende
subacties:
• In Q1 2021 wordt een kleine werkgroep opgericht (met benodigde expertise
vanuit gemeenten en corporaties);
• In Q1 2021 bespreekt deze werkgroep de analysen van diverse casussen en
het opgestelde kwaliteitskader;
• In Q2 en verder wordt e.e.a. doorontwikkeld (o.a. centraal meldpunt) en
vastgelegd.

Afspraak

Wij monitorenin 2021 de volgende zaken en maken hier (indien nodig)
duidelijkere afspraken over:
• Wmo (convenant);
• Buurtbemiddeling (Anne Fingskes van PiW wordt gevraagd e.e.a. te
presenteren aan de werkgroep);
• Voortgang Housing/ realisatie aanbod mensen met onbegrepen (verward)
gedrag;
• Evaluatie jaarschijf 2021 en stand van zaken kaderafspraken 2019-2022

Afspraak

Partijen streven ernaar om regionaal gemiddeld niet meer dan 10% van de
verhuringen plaats te laten vinden aan vergunninghouders/statushouders. Als
dit percentage overschreden dreigt te worden dan treden corporaties en
gemeenten in overleg.

Allen

Afspraak

Jaarlijks maken partijen afspraken over de huisvesting van vergunninghouders
en de instrumenten die daarvoor worden ingezet. Hierbij is het streven naar
een integrale, structurele en toekomstbestendige aanpak. Indien mogelijk
wordt aangehaakt op de landelijke en provinciale aanpak in de vorm van het
‘programma flexibilisering asielketen’. Speciale aandacht gaat uit naar situaties
waarin sprake is van gezinshereniging en een gezinssamenstelling van 6
personen of meer.

Allen

Corporaties/ gemeenten/ ho’s/ zorgen welzijnsorganisaties

Corporaties/ gemeenten/ ho’s
(zorgaanbieders)
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Wonen met zorg en
maatschappelijke doelgroepen

Afspraak

Gezamenlijk vormgeven van een visie en uitgangspunten op beschermd
wonen met woningcorporaties en zorgaanbieders.

Gemeente/corporaties/ hbo’s

Afspraak

Realisatie project Skaeve Huse in 2021. Onder regierolhouder van de
gemeente constructief voortzetten, waar mogelijk flexibiliteit in procedures en
het benoemen van geschikte locaties.

Gemeente/ZOwonen/Wonen
Limburg

Afspraak

In 2021 vertaalt ZOwonen de herijkte zorgvisie naar een programma.
De gemeente is in het verlengde van de zorgvisie voornemens om de
toebedeling van zorgfuncties in de fysieke ruimte van een afwegingskader te
voorzien. In 2021 Q1 stemmen we beide trajecten op elkaar af.

Gemeente/ corporaties / hbo’s/
zorgpartijen

Afspraak

Lokaal

Zittende huurders kunnen kleine woningaanpassingen laten aanbrengen via
Woonpunt.

Woonpunt
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Leefbaarheid
Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van bewoners. Leefbaarheid
gaat over hoe mensen de samenstelling en de omgang van de bevolking in hun buurt waarderen, over hoe veilig men de
buurt vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen in
de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte.

Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden gebiedsgerichte aanpak. Samen
met partijen als politie, zorginstanties en natuurlijk dorps/wijkbewoners willen wij de komende jaren de leefbaarheid goed
houden waar deze voldoende is en versterken waar dat nodig is.

Afspraak

Wanneer de situatie in het werkgebied van de betreffende gemeente erom
vraagt spreken de corporaties en gemeente af dat een overschrijding van de
norm voor leefbaarheidskosten is toegestaan.

Corporaties

Afspraak

Cityflat (en omgeving), Martin Luther Kingplein en de Philipsbuurt krijgen in
2021 een complexplan en v Goyenflat is tot hotspot bepaald. ZOwonen zet in
2021 fors in op de leefbaarheid in de brede zin van het woord. Daarnaast zijn
en structurele hotspots die de afgelopen jaren aandacht hebben gevraagd en
blijven vragen.

ZOwonen

Afspraak

Lokaal

Huisuitzettingen: streven is naar 0 huisuitzettingen.

Corporaties
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Afspraak
Afspraak

ZOwonen en gemeente realiseren in een participatieve opzet met de buurt
Stadbroek een boomgaard/plukwei, deze draagt bij aan een prettige
leefomgeving in de wijk en CO2 compensatie.

Afspraak

In Geleen- Zuid worden bewoners en andere partijen betrokken in
ontwikkelingen, zowel op maatschappelijk als vastgoed gebied.
Als centraal participatie en informatiepunt wordt de Zuidkamer geopend.

ZOwonen

Inzet vernieuwde aanpak voor leefbaarheidskwesties bij diverse complexen
op basis van o.a. Positieve Gezondheid.

Wonen Limburg

Afspraak

ZOwonen breidt de formatie van buurtbeheerders en woonconsulenten uit
naar 25 fte. Voornamelijk ten gunste van buurtbeheerder. Deze zullen in 2021
conform het voornemen ingevuld zijn. Daarbij wordt in Fte structureel
uitgebreid naar 25, voornamelijk ten gunste van buurtbeheer en
woonconsulenten.

Afspraak

Lokaal

ZOwonen

ZOwonen

De gemeente en Huurdersorganisaties stemmen (voor zover nodig) in met
een hogere bijdrage dan € 131,37 (peildatum 2020) per daeb-woning aan
leefbaarheid.
Gemiddelde uitgaven per vhe bedragen:
•
ZOwonen: € 238,00
•
Woonpunt: € 169,00
•
Wonen Limburg: € 250,00
•
Zaam Wonen: € 70,00

Wonen Limburg
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Samenwerking
en uitwisseling
Afspraak

In 2021 zullen we het format jaarschijf evalueren en waar nodig adviezen ter
verbetering aanleveren aan de werkgroep format PA.

Allen

Afspraak

Begin januari goed werkmodel voor 2021 inrichten om eerder inhoudelijk
gesprek te voeren.

Gemeenten

Afspraak

Biedingen voor 1 juli en daarna bestuurlijk de biedingen inhoudelijk
bespreken.

Gemeenten

Afspraak

Delen van wijzigingen vanwege in werking treden Omgevingswet

Allen

Afspraak

Regionaal

Gemeenten maken afspraken over de WSW-achtervang en stemmen dat
vervolgens af met de corporaties.

Gemeenten
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Bijlage
Betaalbaarheid en typologie
Goedkoop

kwaliteitskortingsgrens (€ 432,51)

1e aftgr

eerste aftoppingsgrens (€ 619,01)

2e aftgr

tweede aftoppingsgrens (€ 663,40)

lib gr

liberaliseringsgrens (€ 737,14)

Grondgebonden = 1

Grondgebonden woning met woonprogramma op begane grond

Grondgebonden >1

Grondgebonden woning met woonprogramma op meerdere verdiepingen

Gestapeld z. lift

Gestapelde woning zonder lift

Gestapeld m. lift

Gestapelde woning met lift

Nultrede

Woning met volledig woonprogramma toegankelijk zonder traptreden

Aanleun/zorg

Toegankelijke woning gebruikmakend van voorzieningen zorgcentrum of zorgwoning.

Type afkortingen
Toelichting kolommen:

Aantal: Aantal te realiseren woningen van een bepaald type, prijsklasse en toegankelijkheidslabel
Type: Betreft woningtype. GG=1; GG>1; MGmL; MGzL
Toegankelijkheid: Betreft toegankelijkheidslabel. Nvt; Nultrede; rollatorbewoonbaar; rolstoelbewoonbaar; Zorggeschikt.

Prijsklasse: Betreft prijsklasse netto huur. Goedkoop; Betaalbaar 1; Betaalbaar 2; Duur; Geliberaliseerd.
Planning: Betreft status projectplanning in betreffende jaarschijf: Start; Oplevering
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Nieuwbouw:
Het betreft woningen waarvan de verwachting is dat in het betreffende jaar de bouw start, of die in het betreffende jaar worden opgeleverd.
Voorgenomen sloop:

Het betreft een voorgenomen sloop. Sloop vindt te allen tijde plaats na overleg met de bewoners. Omschrijving van projectnaam en locatie kan
derhalve globaal omschreven zijn. Feitelijke sloop vindt plaats nadat planvorming en RO-procedure voor nieuwbouwontwikkeling zijn afgerond.
Voorgenomen renovatie:
NOOT: Het betreft een voorgenomen renovatie. Renovatie vindt te allen tijde plaats na overleg met de bewoners. Omschrijving v an projectnaam en
locatie kan derhalve globaal omschreven zijn.
NOOT: De status “Renovatie” is gebonden aan wettelijke voorwaarden. De daadwerkelijke uitvoering van de in deze tabel benoemde projecten krijgt
invulling na feitelijke opname van uit te voeren werkzaamheden en na overleg met bewoners en huurdersorganisaties. Aan het in deze tabel
genoemde label Renovatie of Herbestemming kunnen daarom op voorhand geen rechten worden ontleend. De verwachte wijzigingen in aantal
woningen, toegankelijkheid of prijsklasse betreffen een reële aanname op basis van de inzichten van nu.
Voorgenomen verkoop van woningen

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

29

Afspraak

Bijlage Duurzaamheid

ZOwonen wil door renovatie, duurzaamheidsmaatregelen en sloop/
vervangende nieuwbouw naar een gemiddeld Label B in 2021 en
gemiddeld label A in 2034. Woningen met een label D en lager worden
als eerste aangepakt. De planning en stand van zaken betreffende de
uitvoering van de werkzaamheden wordt regelmatig besproken met de

ZOwonen

gemeente in een bestuurlijk overleg en de HO’s. ZOwonen
verduurzaamt middels de schilaanpak onderstaande woningen in 2021.

Woonadres
GELEEN
GELEEN
GELEEN
GELEEN
GELEEN
GELEEN
GELEEN
GELEEN
GUTTECOVEN
GUTTECOVEN
MUNSTERGELEEN
OBBICHT
OBBICHT
OBBICHT
OBBICHT
OBBICHT
OBBICHT

Complex nummer
S943-1
S943-1
S943-1
S943-1
S943-1
S943-1
S943-1
S943-1
S375-1
S376-1
S754-1
S327-1
S330-1
S330-1
S330-1
S330-1
S330-1

Straatnaam
Amstelstraat
Dinkelstraat
Gouwestraat
Maaslaan
Merwedestraat
Roerstraat
Swalmstraat
Vechtstraat
Wijnrankenstraat
Wijnrankenstraat
Fonielsweg
Burg. van Hinsbergstraat
Bornerweg
Dirckincklaan
Europalaan
Pastoor Janssenlaan
Rietlaan

Aantal
van VHO
2
3
1
7
3
1
3
2
6
2
2
10
3
6
8
2
6
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Woonadres
OBBICHT
OBBICHT
OBBICHT
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD
SITTARD

Complex nummer
S332-1
S332-1
S332-2
S511-1
S514-3
S520-1
S520-2
S520-3
S520-4
S520-5
S521-1
S545-1
S546-1
S549-1
S553-1
S564-1
S564-1
S564-1
S565-1
S565-1

Straatnaam
Langs de Groene Weg
Langs de Veestraat
Langs de Groene Weg
Oudeweg
President Kennedysingel
Dr Nolenslaan
Dr Nolenslaan
Ruys de Beerenbrouckstraat
Ruys de Beerenbrouckstraat
Ruys de Beerenbrouckstraat
St Josephplantsoen
Dr Philipsstraat
Pater Chevalierstraat
Overhoven
Jozef Postmesstraat
Dirk Hoenhof
Van Drimbornstraat
Willem van Gelre-Gulikstraat
Christof van Oeststraat
Maarten van Rossumstraat

Aantal
van VHO
8
4
8
5
54
28
28
14
14
14
5
4
16
6
1
3
13
10
4
7

Nog meer in Sittard
Complex nummer
S565-1
S606-1
S606-2
S614-1
S614-2
S632-1
S632-2
S701-1
S701-1
S708-1
S708-1
S709-1
S709-1
S710-1
S710-1
S727-1
S727-1
S735-3
S735-3
S736-1
S736-1
S736-1
S736-1
S736-1

Straatnaam
Van Drimbornstraat
Walramstraat
Stationsdwarsstraat
Helstraat
Helstraat
Bachstraat
Bachstraat
Aan Hiemstenrade
Geleenstraat
Kloostertuin
Landweringstraat
Haagstraat
Kloostertuin
Ophoven
Steegstraat
Mgr Claessensstraat
Mgr Vranckenstraat
Akkerstraat
Tunnelstraat
Klaverstraat
Korenstraat
Limbrichterweg
Lupinestraat
Tunnelstraat

Aantal
van VHO
7
19
11
10
11
12
12
32
16
3
2
4
4
3
1
3
1
4
3
2
1
2
4
1
481
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