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Geachte heer van Malde, 

 

 

Dank voor uw schrijven waarin u de gemeente Sittard-Geleen vraagt de meerjarige 

prestatieafspraak (2019-2023) tussen Wonen Zuid, de gemeente Sittard-Geleen en uw 

huurdersorganisatie Huurdersvereniging Wonen Zuid te continueren en aan te vullen. 

 

In de Woningwet is geregeld dat u als woningcorporatie elk jaar voor 1 juli de gemeenten 

waarin u vastgoed bezit, informeert over de voorgenomen bijdrage aan de 

volkshuisvestelijke opgaven (het bod). Doelstelling is om op basis van dit bod voor 15 

december van elk jaar, prestatieafspraken overeen te komen voor het opvolgende jaar. 

In dit kader stelt u een pragmatische afhandeling voor, gezien de beperkte en specifieke 

vastgoedpositie van Wonen Zuid in de gemeente Sittard-Geleen. 

 

Voor de periode 2019-2023 is de onderstaande prestatieafspraak reeds vastgelegd, 

waarbij tevens is afgesproken deze meerjarige prestatieafspraak jaarlijks te evalueren 

en continuering over en weer te bevestigen. 

 

“Wonen Zuid de 36 onzelfstandige woningen aan de Bronstraat in Born in zijn geheel 

verhuurt aan stichting Pergamijn, ten behoeve van de huisvesting van licht verstandelijk 

gehandicapte cliënten en dat binnen het gestelde in de huurovereenkomst tussen 

Pergamijn en Wonen Zuid, Stichting Pergamijn de woningtoewijzing en 

verhuurexploitatie aan cliënten verzorgt en Wonen Zuid het beheer en onderhoud aan 

het woongebouw uitvoert.” 

 

In uw schrijven geeft u verder aan dat Wonen Zuid dit jaar de bouw van Park Glana in 

samenwerking met Zuyderland verwacht op te leveren. Het gaat om 124 

zorgappartementen voor dementerenden en ouderen met een lichamelijke beperking. 
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De zorgappartementen zijn verdeeld over 9 paviljoens. U verhuurt deze woonpaviljoens 

met zorgappartementen in zijn geheel langjarig aan Zuyderland, welke ook de 

woningtoewijzing en verhuur aan geïndiceerde cliënten verzorgd. 

 

U stelt voor de meerjarig gemaakte afspraak over de 36 onzelfstandige woningen in 

Born te continueren en de onderstaande prestatieafspraak toe te voegen voor de 

periode 2022-2023: 

 

“Wonen Zuid verhuurt de negen paviljoens met in totaal 124 zorgappartementen in Park 

Glana te Geleen in zijn geheel aan Zuyderland, ten behoeve van de huisvesting van 

dementerenden en ouderen met een lichamelijke beperking. Binnen het gestelde in de 

huurovereenkomst tussen Zuyderland en Wonen Zuid, verzorgt Zuyderland de 

woningtoewijzing en verhuurexploitatie aan cliënten en voert Wonen Zuid het beheer en 

onderhoud aan de woongebouwen uit.” 

 

Bij dezen bevestigen wij dat uw voorstel onze instemming heeft en gezien wordt als de 

prestatieafspraak voor 2022.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

A.L.W.G. Houtakkers 

Wethouder omgevingsbeleid, cultuur en evenementen 


