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lnleiding

ln dit document, Prestatieafspraken Gemeente Leudal 2O2O-2O23, zijn de afspraken vastgelegd die

de Gemeente Leudal, corporaties en huurdersorganisatíes met elkaar hebben gemaakt. De afspraken
gelden vanaf 1 januari 2020.

Thema's en opzet van de prestatieafspraken
Deze prestatieafspraken bevatten tussen partijen gemaakte afspraken over de volgende thema's:

1. Organisatíe en samenwerking
2. Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector)
3. Betaalbaarheid
4. Duurzaamheid
5. Wonen en zorg
6. Leefbaarheid

Belangrijke onderlegger van deze prestatieafspraken ís de Regionale Structuurvisie Wonen Midden-
Límburg 2O78-2O2l.ln deze herijkte Regionale Structuurvisie worden de opgaven op het gebied van
wonen geformuleerd waarvoor de zeven gemeenten zich naar aanleiding van de huidige
demografische ontwikkelingen gesteld zien. Deze opgaven zíjn uitgewerkt in lokale
kwaliteitsenveloppen per gemeente. Daarnaast vormt het bod (de voorgenomen activiteiten) dat
iedere corporatie vóór L juli bij Gemeente Leudal heeft ingediend als onderlegger. De

huurdersorganisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van de biedingen.

Regionale samcnhang
De in Midden-Limburg werkzame corporaties, huurdersorganisaties en zeven regiogemeenten
hebben in regionaal verband afspraken vastgelegd in het Regionaal Kader Prestatieafspraken 2017
t/m 2O2O. De regionale prestatieafspraken zijn aanvullend aan de lokale prestatieafspraken. Lokale

afspraken zijn niet strijdig met de regionaal gemaakte afspraken.

Kaderafspraken voor vier jaar
Er is voor gekozen om te werken met kaderafspraken, geldend voor vier jaar (voor de periode van
2020 tot en met 2023) en jaarschijven, geldend voor één jaar. Jaarlijks wordt een jaarschijf voor het
volgende jaar opgesteld, waarin afspraken over concrete werkzaamheden en activiteiten, die in het
betreffende jaar plaatsvinden zijn opgenomen. De jaarschijven maken onderdeel uit van deze
prestatieafspraken.

Deze prestatieafspraken worden tussentijds, begin 2022 en medio 2023 geëvalueerd. ln 2022 wordt
op basis van de evaluatie gezamenlijk bepaald of deze prestatieafspraken moeten worden herijkt. Op

basis van de evaluatie medio 2023 worden de prestatieafspraken opgesteld voor de periode na 2023.
2020 wordt door partijen gezien als proefjaar van de meerjaren afspraken, waarin deze
prestatieafspraken waar nodig verder aangescherpt worden.

De positie van en ontwikkelingen bij de drie partijen
Gemeente Leudal

De gemeente Leudal werkt samen met de andere gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren,

Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Nederweert en Weert) aan het woonbeleid in de regio. Om de

regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geinvesteerd in de
toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op
verandering en verbetering.
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De opgave op het gebied van wonen richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei, maar meer
en meer op kwalitatieve groei.

De samenwerkende Midden-Limburgse gemeenten stelden daarom in de zomer van 2019 de
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2OL8 tot en met 2021. vast. De structuurvisie geeft richting
aan de opgaven op het gebied van woningbouw waar de Midden-Limburgse gemeenten de komende
jaren voor staan. Ook geeft het richting aan de manier waarop het aantal woningbouwplannen wordt
afgestemd op de behoefte.

De gemeente Leudal heeft daarbij de behoefte deze regionale structuurvisie te vertalen naar een

lokaal Uitvoeringsprogramma. Dít omdat:
1. Onderlinge verschillen tussen de gemeenten gevolgen hebben voor de lokale opgave;
2. De gemeente Leudal de opgave heeft tot vermindering van de planvoorraad woningen te

komen (opgave 249 'titels' schrappen van de planvoorraad);
3. ln het Woonkernenplan Leudal 2A17 een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen tot het

ontstemmen van rechtstreekse bouwtitels wanneer daarvan voor april 2O2L geen gebruík is
gemaak.

De gemeente Leudal zet via o.a. het Uitvoeringsprogramma Wonen ín op het bouwen van maximaal

457 woningen in de kernen, passend binnen de kwalitatieve behoefte zoals blijkt uit de regionale
structuurvisíe en het woningbehoefte onderzoek, in de periode tot l januari 2O27. Daarnaast wordt
gestuurd op de transformatie van de bestaande woningvoorraad (kwaliteítsslag duurzaamheid en
levensloopbestendigheid). Tenslotte wordt de overcapaciteit in de planvoorraad aangepakt om

onbenutte (bouwlrechten ín te trekken en niet passende plannen te schrappen.

Dit betekent dat wordt gebouwd via drie pijlers:
1. Sturen op kwaliteit (de juiste woningen, op de juiste plek);

2. (Stimuleren van de) Transformatie van de bestaande voorraad;
3. Gericht reduceren, wanneer niet tijdig van bouwrechten gebruík wordt gemaakt.

Voor de sociale opgaven in de gemeente Leudal werken wij samen met de corporaties aan voldoende
en betaalbare woningen.

Corporaties
Het beroep op corporaties groeit. Corporaties willen investeren en bieden daarmee stabiliteit. Zij

staan voor betaalbaar wonen in kernen en wijken, middenin een maatschappij die snel verandert en

waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. We constateren dat de toekomst zich niet meer
laat vangen ín een vaste stip op de horizon. Om daar goed mee om te gaan, blijft een open en

initiatiefrijke houding nodig. We schetsen in dat licht vanuit welke waarden we het onkenbare
tegemoet treden: wendbaar, dienstbaar, verantwoordelijk en als goed rentmeester. Voor onze
bewoners nu en morgen.

Onze kerntaak blijft het bieden van huisvesting aan mensen die dat nodig hebben. We willen met
onze ketenpartners actief inspelen op trends als tweedeling, langer thuis wonen, extramuralisering
en de toestroom van vluchtelingen. Samen met onze partners signaleren we vroegtijdig knelpunten
en pakken ze op. Zo zien we steeds meer mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. We doen
ons werk vanuit onze huisvestingtaak en nemen de verantwoordelijkheid van anderen niet over, We
doen het samen.
We zetten ons in voor:
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het huisvesten van een brede groep bewoners - vanaf lage ínkomens tot en met lagere
middeninkomens inclusíef bijzondere groepen - in betaalbare woningen in gemengde,
gedifferentíeerde kernen en wijken.

wijken waar door krapte of krimp wijkontwikkeling en herstructurering noodzakelijk is,

daarin pakken we een actieve rol met oog voor het maatschappelijk belang.

voor een CO2 neutrale voorraad in onze duurzaamheidsopgave.

Wonen is lokaal. Onze maatschappelijke opgave komt voort uit de lokale context. Die pakken wij
passend bij onze individuele vermogenspositíe op. We steunen elkaar regionaal in de
volkshu isvestelijke opgaven.
We gaan samen het gesprek aan met onze maatschappelijke partners de huurdersorganisatíes en
gemeente, over een toekomstbestendigere woningmarkt met als inzet een woon- en huurbeleid op

het juiste schaalniveau. De betaalbaarheíd blijft voor ons een gezamenlijke verantwoordelijkheid van

de corporatie (betaalbare woningen), de rijksoverheid (huurtoeslag) en de gemeente (facíliteren

sociale woningbouw).

Hu u rdersorganisaties
De huurdersorganisaties vertegenwoordígen de huurders van de corporatíes die deze
prestatieafspraken ondertekenen. Zij werken specífiek samen met corporaties door het geven van
gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de activiteíten die corporaties ontwikkelen en
uitvoeren. De basis hiervoor ligt vast in de Wet op het Overleg huurders verhuurders. Door
uitbreiding van taken en verantwoordelíjkheden in de Woningwet zijn de huurdersorganisaties ook
betrokken bij het maken van prestatieafspraken. De rol van de huurdersorganisatie is het
aanbrengen en behartigen van belangen van huurders in het krachtenveld van de beleidsvorming en
uitvoering van gemeenten en corporaties. ln de uítvoering is de rol van de huurdersorganisaties
beperkt omdat het hen ontbreekt aan capaciteit en middelen. Dit wil overigens niet zeggen dat er
geen bijdrage wordt geleverd in de uitvoering, maar wel beperkt.

De huurdersorganisaties hebben op basis van een ledenraadpleging punten ingebracht. Partijen
hebben deze punten betrokken bij het opstellen van deze prestatieafspraken en hebben afspraken
gemaakt over de vervolgacties waar zij gezamenlijk invulling aan geven.
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De ondertekening
De volgende partijen onderschrijven deze prestatieafspraken, lopende vanaf 0L-01-2020 tot en met
3L-I2-2023:

De gemeente, verder te noemen "de gemeente"
Gemeente Leudal, verder te noemen "de gemeente"

Vertegenwoordigd door de heer Mr. A.J.M. Walraven, wethouder,

Woningcorporat¡es, verder te noemen "de corporôties"
- 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" en

Wonen Limburg Accent 8.V., verder te noemen "Wonen Limburg Accent''
Vertegenwoordigd door de heer W.H. Hazeu, bestuurder
- Woníngstichting WoonGoed 2-Duizend, verder te noemen "Woongoed"
Vertegenwoordigd door de heer A.A. Oosterlee, bestuurder

De huurdcrsorganisaties, verder tc nocmen "dc huurdersorganisaties"
- Huurdersvereniging Op het Zuiden, verder te noemen "Op het Zuiden",

Vertegenwoordigd door de heer P. Dams, bestuurslid afd. Midden-Limburg
- Huurdersbelangenvereniging BRES, verder te noemen "Bres",
Vertegenwoordigd door de mevrouw C. Saam-Theelen, voorzitter
- Stichting Huurdersbelangen Maas & Roer, verder te noemen "SHMR",

Vertegenwoordigd door de heer B.L. Hendrix, bestuurslid

Woníngstíchtíng Domus en Huurdersbelangenvereniging Roer je Mond erkennen het belang en
de inhoud van deze prestat¡eafspraken. Gezien hun specifìeke vastgoedpositie in Leudal (drie

complexen zorgvastgoed) ondertekenen zij deze prestatieafspraken voor gezien.

- Woníngstichting Domus, verder te noemen "Domus"
Vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns
- Huurdersvereniging Roer je Mond, verder te noemen "Roer je Mond",
Vertegenwoordigd door de heer J. Verhees
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AMBTTTE/DOEr

De gemeente Leudal, corporaties en de huurdersorganisaties willen met elkaar samenwerken in

een partnerschap. De drie partíjen zijn voor huurders in gemeente Leudal de belangrijkste
partijen en hebben als gezamenlijk streven dat het goed wonen is ín de gemeente Leudal voor
huishoudens met een beperkt inkomen. ledere partij geeft hier binnen de eigen
verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan. Het samenwerken in een partnerschap
heeft tot doel om gezamenlijk in een verander(en)de context waarin sprake is van afnemende
middelen, het maximale te bereíken op het terrein van het wonen in Leudal.

Bij een partnerschap is er sprake van wederzijdse inspanning, vertrouwen en aanspreekbaarheid.
Dat houdt ook in dat partijen zich kwetsbaar willen opstellen en bepaalde marges van
onzekerheid aanvaarden.

Het samenwerken in een partnerschap betekent concreet dat de gemeente Leudal, corporaties
en de huurdersorganisatíes:

o Transparant en open zijn naar elkaar toe, ook voor ieders mogelíjkheden gua menskracht
en fínanciële middelen;

o Het gemeenschappelíjke doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen
organisatie toewerken naar het bereiken van dit gemeenschappelijke doel;

o Elkaars positie en inbreng in het partnerschap respecteren;
o ln een vroegtijdig stadium informatie met elkaar delen die betrekking heeft op de

onderwerpen in deze prestatieafspraken;
o Onderzoek dat betrekking heeft op de onderwerpen in deze prestatieafspraken zoveel

mogelijk gezamenlijk u itvoeren;
o Elkaar aanspreken op het moment dat er knelpunten in de uitvoeríng van deze

prestatieafspraken of in de samenwerking optreden;
o Elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken.

1 Organisatie en samenwerking

1.1 Overlegstructuur

L.7.t Vóór 1 juli brengen de corporaties hun bieding (voorgenomen activíteiten) voor het

opvolgende jaar uit.

L.1.2 Partijen stellen een ambtelijke regiegroep in die belast is met de volgende werkzaamheden:
- stelt jaarlijks voor 1 november de jaarschijf op voor de uitvoering van de meerjarige
prestatieafspraken;

- monitort periodiek de voortgang van de realisatie van de prestatieafspraken en voert daar

regie op;

- adviseert over eventuele aanpassingen meerjarig kader lokale prestatieafspraken;

- evalueert jaarlijks in het 1e kwartaal de realisatíe van gemaakte afspraken;

- bereidt de bestuurlijke overleggen voor.

De ambtelijke regiegroep voert hiertoe ten minste twee keer per jaar overleg. De gemeente

initieert het periodíeke overleg.
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1.1.3 Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen

de gemeente Leudal (wethouder wonen en sociaal domein), corporaties en de

huurdersorganisaties over de (uitvoering van) deze prestatieafspraken. ln het bestuurlijk
overleg in het voorjaar wordt de evaluatie van de jaarschíjf van het voorgaand kalenderjaar

vastgesteld. Daarnaast worden de belangrijkste speerpunten voor de prestatíeafspraken

voor het komende jaar gedeeld. Bij aanleíding voeren betreffende partijen additíoneel
bestuurlijk overleg.

I.L.4 De overlegdata voor de bestuurlijke en de ambtelijke overleggen worden aan het begin van

het jaar voor het gehele jaar gepland.

1.L.5 De corporaties en de gemeente Leudal informeren elkaar reeds in de begrotingsfase van de

nieuwbouw-, renovatie- en herstructureringsprojecten (verantwoordelijkheid corporaties) en

projecten in de openbare ruimte (verantwoordelijkheid gemeente) om efficíënt te kunnen
werken en de overlast voor bewoners zo mogelijk te kunnen beperken. De

huurdersorganisaties worden hierover geinformeerd. Dit onderwerp wordt besproken in het

eerste bestuurlijk overleg van het kalenderjaar. De afgestemde werkzaamheden en projecten

worden jaarlijks opgenomen in de prestatieafspraken van het volgende jaar (zie paragraaf

1.3).

1.2 Samenwerking bij onderzoek en bcleid
'J,.2.1, Partijen geven elkaar voorafgaand aan opdrachtverstrekking voor onderzoek dat betrekking

heeft op de onderwerpen die voortkomen uít deze prestatieafspraken, de gelegenheid om

eventueel gezamenlijk de opdracht te formuleren, te verstrekken en de kosten te delen.

7.2.2 Partijen betrekken elkaar bij beleidsontwikkeling waar dat betrekking heeft op de

onderwerpen in deze prestatieafspraken.

1.2.3 Partijen delen met elkaar relevante (landelíjke of regionale) onderzoeken, artíkelen en

dergelijke waar deze betrekking hebben op de onderwerpen van deze prestatieafspraken.

L.2.4 Partijen zorgen in geval van onderzoek in een bepaalde jaarschijf dat van dit onderzoek een

verslag wordt opgesteld, waarin antwoord gegeven wordt op de onderzoeksvraag, conclusies

worden getrokken en waarin wanneer aan de orde vervolgstappen in opgenomen zijn.

1.3 Werkwijze jaarschijven

I.3.7 Jaarlijks worden in een jaarschijf voor het volgende kalenderjaar concrete activiteiten en

werkzaamheden opgenomen waar de partijen in het betreffende jaar, (gezamenlijk) aan

zullen werken. Zowel corporatíes als de gemeente en eventueel de huurdersorganisaties,

houden vervolgens in de begroting voor het betreffende jaar qua budget en capaciteit
rekening met de activiteiten genoemd in de jaarschijf.

L.3.2 Na afloop van een jaarschijf, stelt de ambtelijke regiegroep een evaluatie op. Deze evaluatie
wordt bestuurlijk vastgesteld. De evaluatie vormt tevens input voor de afspraken voor de

nieuwe jaarschijf.

1.3.3 ln het bestuurlijk overleg in het najaar wordt de jaarschijf voor het opvolgende jaar

vastgesteld. De prestatieafspraken worden uiterlijk 15 december door alle partijen

ondertekend.
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1.4 tooptijd, evaluatie en actualisering van de afspraken

7.4.L Deze overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2020 en wordt tussentijds, begin 2O22 en medio

2023 geëvalueerd (kaderafspraken geldend voor vier jaar). Op basis van de tussentijdse

evaluatie in 2O22 wordt gezamenlijk bepaald of de kaderafspraken moeten worden herijkt.

Eventuele aanpassingen krijgen een plek in een addendum op de kaderafspraken. Op basis

van de evaluatie medio 2023 worden ín het najaar van 2023 nieuwe afspraken opgesteld

voor de període na 31 december 2023.

1.4.2 Tussentijdse bijstelling van de afspraken uit deze overeenkomst is mogelijk als alle partijen

hiermee ínstemmen. Deze overeenkomst wordt tussentijds beëindigd als alle partijen

hiermee schriftelijk instemmen. Bijstellingen kunnen worden opgenomen in een addendum

op de meerjarige afspraken.

1.5 Bijzondere omstandigheden

1.5.1 De publiekrechtelijke omgeving van deze overeenkomst leídt tot het voorbehoud dat als de

Rijksoverheid of de provinciale overheid haar beleid verandert of ten gevolge van

veranderende marktomstandigheden en andere nieuwe inzichten als gevolg van bijvoorbeeld

demografische, economische of sociale ontwikkelingen, dit ook kan betekenen dat de

afspraken uit de overeenkomst moeten worden bijgesteld. Bijstellingen kunnen worden

opgenomen in een addendum op de meerjarige afspraken.

L.5.2 Gemaakte afspraken z'rjn tot stand gekomen binnen de kaders van de gefdende wetgeving.

Alle in deze prestatieafspraken opgenomen afspraken worden daarmee gemaakt met

inachtneming van de geldende privacywetgeving. De door de corporaties genoemde begrote

bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door hun Raden van Commissarissen.

1.5.3 WoonGoed 2-Duízend heeft met Woningstichting Domus een íntentieovereenkomst tot fusie

ondertekend. Wanneer de fusie in 2020 daadwerkelijk plaats vindt, worden deze

prestatieafspraken onder voorbehoud van 1.5.L en 1.5.2 voortgezet door de fusiecorporatie.

1.5.4 Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid jegens elkaar, ook bij gewijzigde

omstandigheden. Als één van de betrokken partijen meent dat deze afspraken gevolgen

hebben die onredelijk of onbillijk zijn, is deze partij gerechtigd voorstellen te doen aan de

andere partijen om deze onredelijkheid/onbillijkheid te voorkomen. Dit geldt ook als er naar

mening van één van de partijen sprake is van overmacht, waardoor partijen elkaar in

redelijkheid en billijkheid niet aan deze werkafspraken kunnen houden.

1.5.5

1.5.6

Bij een eventueel geschil vindt er eerst ambtelijk overleg plaats om tot een oplossing te
komen. Mocht dit ambtelijk overleg niet tot een voor partijen aanvaardbare oplossing leiden,

dan kan bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de gemeente Leudal, de corporaties en de

huurdersorganisaties. Op het moment dat ook bestuurlijk geen overeenstemming kan

worden gevonden, zal een traject van mediation worden gestart.

Wanneer een van de corporaties haar vastgoed binnen gemeente Leudal overdraagt aan een

van de andere corporaties, dan eindigt voor de betreffende corporatie de deelname aan

deze prestatíeafspraken.
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2 Beschikbaarheid

AMBIT¡E/DOEL

De gemeente Leudal, de corporatíes en de huurderorganisaties streven ernaar dat het aanbod

aan huurwoningen in de sociale sector aansluit bij wat de markt vraagt. De ambitie voor de

looptijd van deze prestatieafspraken ís om de totale voorraad huurwoningen in de sociale sector
ín gemeente Leudal ten minste te behouden of te vergroten om in te kunnen spelen op de druk
op deze voorraad. De huurprijzen van deze woningen passen bij de doelgroep.

2.1 Beschikbaarheid van sociale huurwoningen

Woningcorporaties hebben als taak te zorgen voor voldoende passende en kwalítatief goede

woningen voor de doelgroep van beleid. Corporaties zetten zích daarom in voor een evenwichtige
verhouding tussen vraag en aanbod in het sociale huursegment zowel kwantitatief als kwalitatief.

Als gevolg van demografische, economísche en maatschappelijke ontwikkelingen en door
veranderingen in wet en regelgeving, is de vraag vanuit de doelgroep van beleíd voortdurend in

ontwíkkelíng. Niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief. Door vergrijzing, krimp en het
langer zelfstandig blijven wonen van huishoudens met een extramurale zorgvraag, neemt
bijvoorbeeld de vraag van 1- en 2 persoons (ouderen)huishoudens toe. Dat vraagt om andere

woningtypen, eígendomsvorm en huurprijscategorie.

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
gezamenlíjk invulling gegeven kan worden aan de nieuwe regels rond het invullen van de vrije
toewijzingsruimte.

ln onderstaande tabel is het totale woningbezit in gemeente Leudal opgenomen, verdeeld naar soort

en eigenaar. ln de factsheet {bijlage 2) is een overzicht opgenomen van het corporatiebezit verdeeld

naar type woning.

Woningaanbod gemeente Leudal per corporatie

Bron: CBS en opgave corporaties {peildatum 1-1-2019)

Totaal woningen gemeente Leudal 15.832 too%

Totaal koopwoningen gemeente Leudal 12.r94 77 
'O 

Y"

Woningstichting Wonen Zuid L2OL 7,6y"

Stichting Wo¡en Limburg 799 5,O y"

Wonen Limburg Accent B.V. L2 o,8y"

Woningstichting WoonGoed 2-Duizend 85 o,5yo

Woningstichting Domus 55 o,3%

Particuliere verhuurders en overige L.46t 9'2Y"
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2.L.! De gemeente Leudal, de corporaties en de huurdersorganisaties ¿oeken

gezamenlijk naar de mogelijkheden om doorstroming te bevorderen.

Uitgangspunt hierbij is dat doorstroming niet wordt bevorderd door het

hanteren van inkomensafhankelijke huurverhogingen, maar door het
bieden van maatvìrerk aan huurders,

Gemeente en corporatie

Corporatie2.1.2 Jaarlijks bespreken de gemeente Leudal, de corporaties en de

huurdersorganisaties de omvang van de voorraad huurwoningen in de

sociale sector, naar kern en naar huurprijsklasse aan de hand van het

regio SVB. Corporaties leveren het regio SVB véór 1 oktober aan.

ffi

2.2 Transîo¡mat¡e van dc woningvoorraad: toevoegingen en onttrekkingen

Partijen streven naar een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod in het sociale

huursegment, zowel kwantitatief als kwalitatief. De corporatíes dragen hieraan bij door

transformatie van hun woningvoorraad {sloop, nieuwbouw, verkoop, herbestemming, renovatie en

onderhoud). De gemeente heeft hierin een kaderstellende en faciliterende rol. De

huurdersorganisaties behartigen bij de vastgoedtransities de belangen van de huurders.

Het kader voor vastgoedtransities is vastgelegd in de Regionale Structuurvisie. De ontwikkelingen in

de bevolkingsomvang vragen om extra aandacht van partijen in enerzijds het afstemmen van de

woníngbouwprogrammering en anderzíjds het door transformatie afstemmen van de

woningvoorraad op de toekomstíge vraag.

Corporaties houden de voorraad sociale huurwoningen ín goede en verhuurbare staat door periodiek

onderhoud aan de woningen uit te voeren. Het uitvoeren van onderhoud gaat waar mogelijk gepaard

met verbetering van de energetische kwaliteit.

2.2.L ln de periode 2O2O tot en met 2O23 zal de voorraad huurwoningen in de

sociafe sector in bezit van de corporaties in de gemeente Leudal (per I
januari 2020) ten minste gelijk van omvang blijven. De gemeente streeft
naar groei van de vooraad, Om dit te realiseren stuurt gemeente

Leudal actief op de realisatie van sociale huurwoningen.

Gemeente en corporat¡e

Corporatíe2.2.2 Om de groei van de voorraad huurwoningen te kunnen realiseren

spannen de gemeente Leudal en de corporaties zich gezamenlijk in om

in de periode 2020 tot en met 2023 te komen tot afspraken over de

uitruil van corporatievastgoed en verkoop van vastgoed/grond aan

corporaties, Tevens zoeken de partijen de samenwerking op als het gaat

om het verkríjgen van gronden voor de ontwikkeling van níeuwbouw,
herontwikkeling of f unctiewijziging.

Gemeente2.2"3 De gemeente stelt in 2020 een Uitvoeringsprogramma Wonen vast

waarin het toetsingskader is opgenomen voorl

- herijking van bestaande woningbouwplannen, waarvan de bouw nog

niet is gestart;

- het toevoegên van woningbouwplannen aan de planvoorraad;

- het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid voor het ontstemmen van

woonbestem mingen;

- het op te stellen beleid voor financiêle bijdragen aan de transformatie
van de bestaande woningvoorraad.
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Het Uitvoeringskader geeft daarbij - voor ¿over hier in het bijzonder van

belang - antwoord op de vragen naar kwant¡tatieve en kwalitatieye
behoefte aan (tijdelijke) sociale huurwoningen.

2"2.4 De gemeente Leudal en de corporaties spannen zích gezamenlijk in om
in het geval van leegstaande gebouwen die mogelijk interessant zijn
voor transformatie van het betreffende gebouw naar woonruimte in de
sociale sector een gezamenlijk vooronderzoek uit te voeren naar de

technische en financiële haalbaarheid hiervan.

Gemeente en

corpnraties

2"2.5 Jaarlijks bespreken de gemeente Leudal, de corporaties en de

huurdersorganisaties de omvang van de voorraad huurwoningen ¡n de

sociale sector, naar kern en naar huurprijsklasse aan de hand van het
regionaal sVB.

Gemeente

2.2.6 Jaarlijks rapporteren de corporaties over het totaal aantal
onttrekkingen en toevoegingen naar kern, locatie en huurpríjsklasse.

Corporaties

2.2.7 Als bij sloop met vervangende nieuwbouw meer woningen worden
gesloopt dan nieuw teruggebouwd, maken corporaties en de gemeente

afspraken over de inzet van het surplus aan onttrekkingen voor andere
ontwikkellocaties.

Gemeente en

corporaties

2.3 Woonruimtcverdcling

De corporat¡es actief in de gemeente Leudal bieden hun woningen aan via de webs¡te

www.thuisinlimbure.nl. Met een comb¡natie van verschillende aanbiedingsmodellen (aanbod,

bemiddeling, direct te huur en lotíng) spelen zii in op de behoeften van verschillende
won¡ngzoekenden: reguliere zoekers en spoedzoekers. De woningzoekende heeft op de website de

beschíkking over een woonlastenmodel, waarmee hij of zij een goede inschatting kan maken van de
(toekomstige) totale woonlasten.

2.3.L Gedurende de looptijd van deze prestatieafspraken worden woningen
in de gemeente Leudal verhuurd via het woonruímteverdeelsysteem
'Thuis in Limburg',

Gemeente en corporatie

2.3.2 Jaarlijks vóór 1 april verstrekken de corporaties aan de gemeente en de

huurdersorganisaties de Monitor Woonruímteverdeling. De rapportage
wordt ambtelijk en bestuurlijk besproken.

Corporaties

2.3.3 Partijen brengen elkaar op de hoogte als er zich wijzigingen voordoen in
het woonruimteverdeelbeleid,

Corporaties
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3 Betaalbaarheid

AMBITIE/DOEL

De gemeente Leudal, de corporaties en de huurdersorganisaties willen de woonlasten van

huurders met een laag inkomen beheersbaar houden. De focus ligt hierbij op de groep huurders,

die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. De gemeente Leudal, de corporaties en de

huurdersorganisaties willen de invloed die zij hebben om woonlasten beheersbaar te houden zo

doelmatíg mogelijk benutten. Híerbij wordt generiek beleid gehanteerd waar dat kan en

maatwerk geboden waar nodig. Op het moment dat een huishouden in de knel dreigt te komen

vanwege te hoge woonlasten is die inzet gerícht op het voorkomen van huisuitzetting.

De kerntaak van corporatíes is het voorzien in goede en betaalbare woningen voor huishoudens die
aangewezen zijn op sociale huisvesting. Partijen vinden het van groot belang dat er voldoende
(passende) betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de verschillende doelgroepen.

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

actieve aanpassing huurprijs bíj wijzígíng maxímale huurprijs, DAEB-toewijzingsnorm,
passendheidsnorm, slaagkans en de huursombenadering (zie bijloge 7 voor toelichtingl. 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 wettelijke kaders voor het huurbeleid worden aan het begin van een jaar door de Rijksoverheid
vastgesteld en gepubliceerd. Corporaties stellen hun huurbeleid voor het betreffende jaar in overleg
met hun huurdersorganisatíe(s) op. Gemeenten worden door de corporaties over de inhoud van het
beleid geinformeerd.

Sociaal Huurakkoord
ln 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
variêren. Het akkoord zal nog eerst moeten worden omgezet in wet- en regelgeving.

De belangrijkste onderdelen zijn:
- Huursoml: dit is de stijging vqn alle huren bij elkoar opgeteld. Dit ís ofgesproken op inflotieniveau

doorbij goot het om de gemiddelde stijging. De individuele ruimte wordt jaarlijks opnieuw bepoold
(huurbrief). De huursom geldt alleen voor zelfstondige woningen met een gereguleerd huurcontract.

- Huurharmonlsatie: de huurharmonisatie wordt betrokken bij het moken van prestatieafsproken door
het betrekken van het streefhurenbeleíd van de corporatie en de omvang van de kernvoorraad.

- Extra ruÍmte Ín huurcom benaderÍng: onder bepøalde omstandigheden kon de huursom verhoogd
worden met inflatie + 7%. Híervoor ontstaot olleen ruimte ols er sproke is van een impactvolle
beperking van de investeringsruimte. Dit is voorol aan de orde in de grootstedelijke regio's. ln alle
gevollen moeten hier extra ofspraken over worden gemookt.

L
De volgende huuraanpassingen bl¡jven ¡n het bepalen van de huußom bu¡ten bêschouw¡ng:

De huuraanpass¡ngen bi mutat¡e (harmon¡sat¡e ¡neens);
De huuraenpass¡ngen bi woningverbeter¡ng en/of verduurzaming;
De huuraenpess¡ngen bi specifek maatwerk;
De huuraanpâss¡ngen van onzelfstandige eenheden;
De huureanpâss¡ngên van geliberalisêerde contracten:
De huurpr¡jzên ven oerste verhuringen van niewbolJwon¡ngen.
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Speciflek møøtvverk: Ðit geeft ruimte oon de indivíduele huurder om de huurprijs beter of te stemmen
op zijn persoonlijke situøtie. Ðit kon door huurbevríezing, de huurder dient een verzoek in bij de
corporotie als de huurprijs uitstijgt boven de voor hen geldende inkomenscqtegoríe en huuruerlagÍng
qls huurders een huur betalen boven de liberalisatiegrens met in inkomen woorop huurtoeslog wordt
ontvdngen.

De huurdersorganisat¡es zijn van men¡ng dat corporaties het sociaal huurakkoord integraal moeten
toepassen. Corporaties hebben aangegeven dat zíj het sociaal huurakkoord pas toepassen op het
moment dat de wetgeving is aangepast om huren tijdelijk te verlagen.

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 huurdersorganísaties
spannen zich ín deze besluiten ongedaan te maken en ondertekenen deze prestatieafspraken met
verwijzing naar dit punt onder bezwaar.

Op het gebied van schuldhulpverlening werken de gemeenten Nederweert, Leudal, Maasgouw, Echt-
Susteren en Roerdalen samen met de gezamenlijke schuldhulpverlener Plangroep en het AMW-ML.

Preventie en vroegsignolering van (huur)schulden

Het ultieme doel van partijen is het voorkomen van schulden bij huíshoudens die door de corporatíes
gehuisvest worden. Corporatíes voeren een actief íncassobeleid. Partíjen werken samen bij de
preventie en het ondersteunen van huurders met betalingsproblemen. Zij bieden de huurders
oplossingen die bijdragen aan het voorkomen én oplossen van betalingsachterstanden. En dat gaat

verder dan alleen huurachterstanden.

Om zo goed mogelijk te kunnen (blijven) aansluiten bij ontwikkelingen zullen de {huur)achterstanden
en de aanpak bij (huur)achterstanden door de partijen worden geëvalueerd. Verbetermogelijkheden
die ontstaan uit deze evaluatie zullen worden opgenomen in een of meer jaarschijven die
voortvloeíen uit deze meerjarenafspraken. Hierbij wordt ook in overweging genomen of doorbetaling
van uitkering in geval van huurachterstand bijdraagt aan het beheersen van de woonlasten van
huurders.

Partijen benadrukken huisuitzettingen te willen voorkomen; een dak boven het hoofd is een
randvoorwaarde voor bewoners om de stap naar zelfredzaamheíd te zetten. En als een huisuitzetting
helaas toch onvermijdbaar is, dan is de achtervang door de samenwerkende partijen geborgd. Een

sluitende aanpak van partijen in het netwerk rondom de bewoner is in beide gevallen noodzakelijk.

Beta al boø rhe id e n d u u rza am h eid
Corporaties leggen nadrukkelijk een relatie tussen betaalbaarheid en duurzaamheid. De

energielasten vormen immers een aanmerkelijk (en toenemend) deel van de totale woonlasten.
Corporaties sturen daarom naast het betaalbaar houden van woningen naar netto huurpríjsklasse,
ook op het verlagen van de totale woonlasten middels verduurzaming van het woningaanbod.
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Seschikbaarheid woningvoorraad naar huurprijscategorie gezamenlijke corporaties Leudal

>80%
>95%

Voorraad Huurprijscategorie lndicatie Doelgroep

11,t% <€ 424,44 Jongeren 18 tot 23 jaar en laagste inkomens

66,4yo €424,Mtlm€607,46 1-2 pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

10,8/o €607,47 tlm€651,O2 3> pers huishoudens huurtoeslaggerechtigd

9,9% €651,03 t/m€720,42 I nkomen huurtoeslaggrens tot DAEB-grens

1,9/o > €770,42 lnkomen boven DAEB-grens

Bron: Regio SVB Mídden Límburg {Corporoties) (peildatum 1-L2Aß)

3.1.1 Jaarlijks wordt in de jaarschijf behorende bij deze prestat¡eafspraken ter
informatie het huurprijsbeleid van de corporaties opgenomen zoals dat
geldt voor het betreffende jaar.

Corporatie

3.t.2 ln de periode 2020 tot en met 2023 werken Gemeente Leudal en de
corporat¡es samen op basis van een convenant waarin werkafsprak€n
¿¡jn vasÇesteld met als doel het voorkomen van ontru¡m¡ngen als
gevolg van huurbetaling- en schuldenproblematiek en het bevorderen
van een sociale leefbaa¡heid.

Gemeente

3.1.3 Alle inzet is gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. ln het geval

er toch sprake is van een huisuitzetting, vindt er vooraf altijd contact
plaats tussen de gemeente en corporaties. Jaarlijks wordt het aantal
huisuitzettingen en de achterliggende redenen hiervoor door partijen
gemonitord.

Corporaties

3.1.4 Partijen zetten gezamenlijk in op de bevuustwording van inwoners van

temeente Leudal, op het gebied van energiebesparing, door de inzet
van energ¡ecoaches, Bewustwording kan een bijdrage leveren aan e€n

reduct¡e van energielasten,

Gemeente en

corporaties
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4 Duurzaamheid

AMBtTTE/DOEt

Partijen willen bereíken dat alle huurwoningen ín 2050 CO2-neutraal zijn. De gemeente,
corporaties en huurdersorganísatíes willen als het gaat om het thema wonen een zo duurzaam
mogel'tjke woningvoorraad. Vanwege het oogpunt van betaalbaarheid van de woníng en het
voorkomen van te hoge woonlasten van bewoners wordt per project (bij zowel renovatie,
onderhoud, nieuwbouw als verbouw) bezien welk ambitieniveau qua woningkwaliteit haalbaar
en betaalbaar is.

Gemeente Leudal stelt op dit moment de Regíonale Energie Strategieën (RES) op en moet eind 2021
haar warmteplan gereed hebben. Corporaties en wanneer nodíg de huurdersorganisaties worden
door Gemeente Leudal betrokken bíj het opstellen van de RES en het warmteplan.

Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, hebben de corporaties ín 2018 de CO2- routekaart ingevuld om de
route voor de verduurzamingsopgave ín kaart te brengen. Een tussenstap daarin is de ambitie dat in
2O2L de corporatiewoningen een gemiddeld B{abel hebben. Corporaties zijn bezig om dat te
realiseren middels renovatie, sloop en nieuwbouw en woníngverbetering.

Corporaties geven elk op hun eigen wijze invulling aan hun duurzaamheidsambities, bijvoorbeeld
door concrete vastgoedprojecten, het plaatsen van zonnepanelen en het kiezen voor duurzame
materialen bij nieuwbouw en renovatie, volledige eliminatie van F en G labels binnen 5 jaar (Wonen
Zuid), het kosteloos ¡nzetten van energiecoaches (Wonen Límburg en Wonen Zuid) en vrijkomende
geschikte grondgebonden huurwoningen voorzien van zonnepanelen (Wonen Limburg). Daarnaast
zetten part¡jen in op bewustwording en gedragsverandering bij de huurders.

Partijen hechten belang aan het verduurzamen van de woningvoorraad, energiebesparing en
reductie van de CO2-uítstoot met als doel dat huurders kunnen wonen in duurzame woningen van
goede kwaliteit en zonder hoge woonlasten. De dr'rjfueer achter deze duurzaamheidsmaatregelen is

aan de ene kant de beheersing van de woonlasten en aan de andere kant de reductie van de
belasting op het milíeu. Partijen erkennen dat de energiebesparing in de woningvoorraad
noodzakelijk is en een gezamenlijke inspanning vergt.

Voor huurdersorganisaties is het belangrijk dat het doorbelasten van duurzaamheidsinvesteringen in
balans is met de besparing op energíelasten.

4.r.t Bij elk nieuwbouwproject onderzoeken de corporaties of er meer
mogelijk is in het kader van duurzaamheid dan de eisen vanuit het
bouwbesluit.

Corporatie

4.1,.2 De corporaties passen bij nieuwbouw, renovatie, verbouw en reparatie
zoveel als mogelijk materialen toe met een milieukeurmerk.

Corporaties

4.L.3 Corporaties maken de (ontwikkeling inl energetische prestaties
(uitgedrukt in labels) van hun woningbezit jaarlijks inz¡chtel¡jk middels
het Regio SVB Midden Limburg.

Gemeente en

corporaties

4.1.4 Gemeente heeft, bü concrete duurzaamheidsprojecten van de
corporaties, een rol in het ondersteunen van de particuliere
woningeigenaren, zodat ook die woningen verbeterd kunnen worden.

Gemeente
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5 Wonen en zorg

AMBITIE/DOEL

De kern van de visie op het sociaal domein is dat we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in
de maatschappij waarbíj het van belang ís dat de behoefte van de ínwoner centraal staat en de
aanpak integraal en domeinoverstijgend is. Dit is nodig omdat de vraag naar wonen met zorg
toeneemt door onder andere extramuralisering en de behoefte (en noodzaak) om langer thuis te
wonen' Hierdoor huisvesten corporaties ook steeds meer kwetsbare inwoners en specifieke
doelgroepen' Wij willen een thuís bieden aan bestaande en nieuwe inwoners en door het maken
van verbindingen en het ínzetten van bestaande netwerken komen tot nieuwe en slimmere
oplossingen voor de opgaven waar we voor staan.

Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal voor het bouwen aan een sotide toekomst voor
onze inwoners. Het sociaal domein ondergaat een grote verandering: van een verzorgingsstaat (voor
íemand zorgen) naar een samenleving waarin mensen mee kunnen doen (zelf- en samen-
redzaamheid).

Deze samenleving is erop gericht zoveel mogelijk de eigen mogelijkheden van inwoners en hun
gemeenschap te benutten en bevorderen. We streven naar een situatíe waarin de samenleving als
geheel en mensen índividueel keuzes maken die bijdragen aan hun gelukkig, gezond, veilig en
participerend bestaan. Hiervoor is een gemeenschap die een stevig sociaal fundament biedt cruciaal.
Dit betekent dat inwoners naar elkaar om kijken en dat mensen terug kunnen vallen op een eigen
netwerk of professíonele ondersteuning. Dit vraagt zelfredzame inwoners die zelf en samen
verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en de regie nemen om eventuele problemen zelf op te
lossen. De overheid is erop gericht om (vanuit vertrouwen) inwoners daartoe in staat te stellen. Het
is realiteit dat niet iedereen op elk moment in staat is zelfredzaam te zijn, gebruik te maken van zijn
eigen mogelijkheden en om hulp te vragen als dat nodig is. Dit betekent dat we actief kwetsbare
inwoners benaderen en ondersteunen. De inwoner kan erop vertrouwen dat de gemeente voorziet
in deze ondersteuning.

De opgave in het socíaal domein is complex. Denk aan hardnekkige problemen en vraagstukken op
het terrein van armoede, eenzaamheid, participatie en sociale acceptatie. Maar er zijn zeker ook
kansen om de leefbaarheid te verbeteren. De problemen in het sociaal domeín zijn niet eenvoudig op
te lossen, omdat er verschillende, vaak onderling afhankelijke oorzaken zijn. Deze vraagstukken zijn
te complex om met één beleidsmaatregel of door één betrokken partij op te lossen. Daarvoor zijn
meerdere betrokkenen met verschillende niveaus van kennis, kunde, verantwoordelijkheid en
belangen nodíg.
Het is van belang dat we bíj het aanpakken van deze uitdagingen onder andere ínzetten op het
verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen en maatschappelijke
partners. We hebben elkaar nodig om het vraagstuk aan te pakken.

5.1 Wonen en zorg / ouderen

om het 'langer thuis wonen' te (blijven) faciliteren, erkennen partüen het belang van de
beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor deze huíshoudens (vaak senioren) met een
zorgbehoefte of een mobifiteitsbeperking. De corporaties spannen zich in om mede invulling te
geven aan de vraag naar deze woningen.
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5.1.1 De gemeente en de corporaties organiseren binnen de periode van deze
prestatieafspraken een bestuurlijk overleg met de zorg- en
welzijnsorganisaties die actief zijn in de gemeente Leudal om de
strategische vraagstukken rondom wonen, zoîg en welzijn met elkaar te
bespreken. Voorafgaand worden stakeholders in de gelegenheid gesteld
aandachtspunten en zortpunten onder de aandacht te brengen, Zij
zullen hier ook terugkoppeling over ontvangen.

IW
Gemeente

5.L.2 Corporaties onderzoeken in de periode 2O2O tot en met 2023 de
passendheid van de bestaande woningvoorraad voor senioren
huishoudens en huishoudens met een zorgvraag of
mobiliteitsbeperkíng" Hierbíj maken zij desgewenst gebruik van de
methodiek van het Bouw Advies Toegankelijkheid {BAT} ter beoordeling
van hun woningbezít.

Corporatíes

5.1.3 Naast inzicht in de passendheid van het huidige aanbod voor
huishoudens met een mobiliteitsbeperking of zargvraag, is inzicht
gewenst in de ontwikkeling van de omvang van deze doelgroepen,
Corporaties doen onderzoek naar deze vraagontwikkeling in relatie tot
de beschikbaarheid van passende woningen bínnen hun werkgebied.

Corporaties

5.L.4 De gemeente onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie
van {kleine} woningaanpassingen en het op niveau houden van de
woningvoorraad in het kader van 'langer thuis wonen,. ln het onderzoek
worden ook de instrumenten bekeken die kunnen bíjdragen aan de
realisatie,

Gemeente

De gemeente faciliteert híerbij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
woningaanpassingen, die ertoe bijdragen dat inwoners met een functiebeperking langer zelfstandig
kunnen wonen. De gemeente verkent ín dat kader de mogelijkheden van de inzet van Instrumenten
(netwerkverbanden, verordeníngen, convenanten) ter bevordering van deze gezamenlijke opgave.

5.2 Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Corporaties willen een thuis bieden aan n¡euwe huurders die uitstromen vanuit onder andere
beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning. Denk daarbij aan
intramuraal verblijvende doelgroepen en diverse doelgroepen met een begeleidingsvraag,
waaronder Zeer Moeilijk Plaatsbaren (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.

Gemeente, corporaties en andere partners zorgen voor een zelfstandige woning, de noodzakelijke
begeleiding én - heel belangríjk - voor een zachte landing in de juiste buurt. passend bij de
draagkracht van de wijk, zodat het prettig wonen is voor de persoon zelf en dat het ook past ín de
woonomgeving. Gemeente, corporaties en zorgorganisaties maken duidelijke afspraken over íeders
rol in het faciliteren van deze uitstroom. De gemeente heeft hier de regierol in.

Daarnaast zien partijen dat sommige mensen níet ¡n staat zijn om in de wijken een thuis te vínden.
Vaak bewoners die niet één probleem hebben, maar te maken hebben met meerdere zorg- en
begeleidingsvragen tegelijkertijd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een combinatie van schulden,
psychische problemen en eenzaamheid. 'Personen met verward gedrag' worden ze tegenwoordig
vaker genoemd.
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En omdat deze mensen bl ijven wonen in de eigen woonomgeving en zorg/begeleiding thu iskrijgen,leidt dír (tijdetük) verties van regie over het eígen leven in een toenemend aantal casussen tot risíco's
voor de leefbaarheid en gevaar voor de omgeving. Dat wíllen partijen voorkomen. Zeker ook omdat
zíj merken dat meerdere van de wijken met een concentrat¡e van sociale won íngen aan de grenzenvan hun draagkracht zitten. partijen willen voor deze groepen kwetsbare mensen voor wie opvangen/of regulier wonen níet (meer) mogelíjk of moeílijk is, toch een Perspectief bieden.rarrryen werken samen aan een sluitende aanpak van (multi)problematiek afgestemd op de zwaarte

van de cases en met inzet van de benodigde expertise van diverse instanties en organen.
Uitgangspunt van deze samenwerking is een gezamenlijke aanpalç waa rbij iedere partû haar
verantwoordelijkheid neemt. De kansen zitten in de combinatie van de signaleringsfunctie en de
leefbaarheidsopgave van de corporatíe, de expertise van de zorg_ en welzijnspartijen en de
regiefunctie van de gemeente

5.3 Huisvesting bijzondcre doelgroepen

Vergunninghouders

De gemeente is eindverantwoordeliik voor het reariseren van de taaksteiling voor de huisvesting van
vergunnínghouders en her o.s.nir"."n ;;; ;" ¡"s"r"i¿ì;c 

""..rä"""0, bij en na het betrekken van
de woníngen' Daarvoor coördineert a" s"r""1t".de samãnw"r*;;; tussen coA, Vruchtetingenwerk,ff'ïi:,""ïï:::"ï¡;',i.,:",:i.".$î3îÍ;ç"ilï1{,T¡;:lîîï be,ang""";;;;;;irins u¡ het

Het huísvesten van (grote aantallen) vergunnin_ghouders legt druk op het sociare huursegmen! deffi:A;i:::,""'',iîïî::ï:#î:1",'"?î,îf**åä'"'"*lililo"*, ¿" r""À..,r,1"¡¿ 
"n 

¿"

5.2.1
in het matchíngspunt

Middeonen
passende hu

De gemeente en corporaties participeren
Gemeente en
corporaties5.2.2 De gemeente en corporaties onderzoe ken gezamenl de;jk aardomva enng devan kwetsbaregroep mensen voo¡ wie opvang en/otwonen niet {meer) of ls.moeilijk

Corporaties

5.3.1 Gemeente stelt voldoen de encapaciteit m iddelen beschikbaar voo decoördínatie VA n het reafiseren VåN de taakstellingnnivergu huisvestingnghouders en het lsetenorgan devan begeleidingen voorafgaa nd,þu na het betrekken van de wonrngen. De gemeente eertinformo¡atiescorp tijdig deover taa kstell enlng vanverdeling aa ntallen naarrato van het enwoningbezit bespreekt specifieke ronopgaven dedenketaakstefling (b'j grote gezinnen of stagnat¡e deln rea lisatíede VAoper mgaande dernet corporaties.

Gemeente

5.3.2 Corporaties leveren ee njaarlijks
aanbijdrage het realiseren va n detaakstell dooing onder ereand het beschikbaar stellen van woningen.

Corporaties
5.3.3 Corporaties en de mge eente nenspan zích gezame tnnlijk teom voldoendeaan halfjaa rlijks taavastgestelde kste totllins het huisvesten vanvergu dersu

Corporaties
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5.3.4 Gemeente en corporaties onderzoeken of het voordelen biedt als de

gemeente zelf kan bepalen welke vrijkomende huurwoningen ingezet
worden voor de huisvesting van statushouders. Gemeente en

corporaties starten met een pilot voor de huisvesting van

statushouders, waarbij de gemeente zelf kan reageren op
huurwoningen die corporaties met een voorrangscode adverteren via

Thuis in Limburg.

Corporaties

Arbeidsmigranten
Om economisch vítaal te blijven hebben de bedrijven in Leudal de komende jaren veel extra én
nieuwe werknemers nodig. Dit is een van de conclusies van het door de raad vastgesteld
'economisch profiel Leudal'. Door de verwachte economische groei en de hoge mate van
vergrijzing, die een grote uítstroom van arbeídskrachten tot gevolg heeft, moeten tot en met het jaar

2O25 circa 4200 nieuwe werknemers de arbeidsmarkt in Leudal betreden. Zonder hulp van
tijdelijke werknemers is dit níet mogelijk.

Het aantrekken van goede tijdelijke werknemers wordt steeds moelijker. De concurrentie van
deze werknemers wordt steeds groter omdat de behoefte niet alleen in Leudal, maar in heel
Nederland speelt én ook in onze omliggende landen. Om deze werknemers aan te kunnen trekken
én aan onze bedrijven te kunnen binden, is het aanbieden van goede en voldoende huisvesting een
vereiste. De urgentie voor het kunnen realiseren van goede en voldoende huisvesting is groot!

Het huisvesten van tíjdelijke werknemers dient met zorg te gebeuren

Woonwagenbewoners
ln de gemeente Leudal zijn9 woonwagenlocaties met een totaal van 50 standplaatsen verspreid over
de diverse kernen. Sommige in bezit van de gemeente, sommige in bezit van de gemeente maar in

beheer van een van de corporaties en sommige in bezit van de corporaties. Natuurlijk willen partijen

voor deze groep ook een echt 'thuis' realiseren. ln 2O2O is een uitbreiding van 4 standplaatsen
gepland.

Woonwagenbewoners hebben daarin een bijzondere positie, zoals bevestigd door het College voor
de Rechten van de Mens. Met het door het rijk gepubliceerde beleidskader 'Gemeentelijk
woonwagen- en standplaatsenbeleid' wordt aandacht gevraagd voor de woonwagenbewoners en

hun cultuur. Uitgangspunt hierbij blijft dat huisvestingsbeleíd een primaíre verantwoordelijkheid van

de gemeente ís.

ln samenwerking met de provincie zijn de Limburgse gemeenten nu bezig om de behoeften aan

woonwagens en standplaatsen in beeld te brengen. Zodra de opgave helder is, gaan gemeenten en

corporaties het gesprek aan over de invulling hiervan en kunnen corporaties hun rol pakken voor die

mensen die bínnen hun doelgroep vallen. Het is daarbij belangríjk om de opgave gebiedsgericht op te
pakken en niet elke índividuele aanvraag van (potentiële) woonwagenbewoners apart te
behandelen.

5.3.5 De gemeente Leudal herijkt in de perlode 2020 tot en met 2023 het
beleid inzake het huisvesten van tijdelijke werknemers.

Gemeente





5.3.6 De gemeente heeft in de periode 2O2O tot en met 2023 beleid voor
uroonwagens en standplaatsen, als onderdeel van het woonbeleid. Dit
beleid is o.a. gebaseerd op de resultaten van het lokale en provinciale
onderzoek naar de behoefte aan woonuragens en,standplaatsen.

Gemeente

5.3.7 ln de periode 2020 tot en met 2023 worden de woonwagenlocaties die
in beheer {en/of eigendom) zijn van Gemeente Leudal overgedragen

aan de corporaties.

Gemeente

/

I
)
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6 Leefbaarheid

AMBTTTE/DOEr

Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van

bewoners alsmede voor de verhuurbaarheid van woningen. Leefbaarheid gaat over hoe mensen

de samenstelling en de omgang van de bevolking met elkaar in hun kern waarderen, over hoe

veílig men de kern vindt, over hoeveel overlast en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de

woníngvoorraad, over voorzieningen in de kern en over de kwalíteít van de publieke ruimte. Het

bevorderen van de leefbaarheid in kernen draagt bij aan een prettíg woonklimaat.

Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en ínzet en een op maat gesneden

gebiedsgeríchte aanpak. De gemeente voert de regierol op dit belangrijke thema. ln co-creatie

met corporaties, huurdersorganisaties en onder andere politie, zorginstantíes en natuurl¡jk

dorps/wijkbewoners willen we de komende jaren de leefbaarheid goed houden waar de

leefbaarheid voldoende is, en versterken waar dat nodig ís.

6.tr lnzet van middelen voor leefbaarheid

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

van leefbaarheid en reserveren hiervoor middelen. lnvesteringen 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 leefbaarheíd van hun eigen woonomgeving te activeren.

Binnen de kaders van de woningwet mogen corporaties maximaal een wettelíjk vastgesteld bedrag

per daeb-woning per jaar besteden aan leefbaarheíd. 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 het wettelijk toegestane bedrag per daeb-woning.

Dat kan, als de gemeente en huurdersorganisaties daar vooraf afspraken over maken en mee

ínstemmen.

6.1.1 Partijen delen data over de actuele stand van zaken met betrekking tot
de leefbaarheid in de wijken van de gemeente Leudal met elkaar. Ze

streven naar een meer gemeenschappelijke aanpak daarin. Ze voeren

minimaal een keer per jaar overleg over de leefbaarheid in Leudal.

Gemeente

Wonen Limburg6.1.2 Corporaties zetten middelen voor leefbaarheid daar in waar het nodig

of wenselijk is. Als opgaven rond leefbaarheid in enig jaar van dien aard

zijn dat de hiermee gepaard gaande kosten de wettelijke grens van

overschrijden, stemmen gemeente en huurdersorganisaties op

voorhand in met deze overschrijding.

6.1.3 De corporaties leveren een extra bijdrage aan het bevorderen van de

leefbaarheid door de ondersteuning van bewonersinitíatieven in de

kernen waar de corporatíes bezit hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat
het initiatief of de vraag van de bewoners komt. De corporaties worden
belast met de beoordeling van deze initiatieven en het beschikbaar

stellen van budget voor de ondersteuning hiervoor.

Corporaties

6.L.4 Corporaties nemen jaarlijks in de jaarschijf op welke uitgaven er voor
het betreffende jaar verwacht worden,

Corporaties
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5.2 Veiligheid van de woonomgeving

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.

Woníngcorporaties nemen verantwoordelijkheíd voor de aanpak hiervan binnen het eigen

woningbezit. Tij 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. ln 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.

De gemeente Leudal is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte

en het gemeentelíjk openbaar groen. De corporaties zijn verantwoordelijk voor onderhoud van

woningen en complexen in haar bezit en ín veel gevallen de directe omgeving daarvan. Gezamenlijk

zetten de gemeente en de corporaties in op het bevorderen van de sociale leefbaarheid.

6.2.! Gemeente neemt de regie in ernstige overlastsituaties waarbij vaak

sprake is van een multidisciplinaire problematiek en waarbij al

meerde¡e partijen {gemeente, politie, woningcorporatie, zorg en

welzíjnsinstellingen) betrokken zijn. ln die situaties ís het wenselijk de

overlastproblematiek integraal te benaderen.

Gemeente

6.2.2 De gemeente Leudal neemt deel aan het project Buurtbemiddeling dat

via Proteion in de regio Midden-Limburg wordt aangeboden, ln geval

van overlastsituaties en burenconflicten worden professionele

buurtbemiddelaars íngezet mits beide partijen open staan voor een

bemiddelingstraject. Corporaties onderschrijven het belang van het
project buurtberniddeling en dragen financieel aan dit project bij.

Gemeente

6.2.3 Corporaties voeren een zero tolerance beieid bij hennepteelt of
drugshandel vanuit corporatiewoningen, 3ij geconstateerde

drugshandel of hennepteelt zetten corporaties actief in op vrijwillige
huuropzegging of ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming
van de woning,

Corporaties

6.2.4 De gemeente kan {aanvullend) ín het kader van het Damoclesbeleid,

een woning voor een vastgestelde periode sluiten. Een gesloten woning
is in de periode van sluitíng niet beschikbaar voor huisvesting van de

doelgroep van beleid. ln de periode 2O2O tot en met 2023 maken
partiien aanvullende afspraken over de toepassing van het
Damoclesbeleid.

Corporaties

6.2.5 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om in nader te bepalen

kernen periodiek een 'opschoonactie' te organiseren in samenwerking

met de bewoners,

Gemeente
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7 Jaarschiif 2020
Zoals is vastgesteld ín paragraaf 1.3 worden jaarlijks in een jaarschijf voor het volgende jaar concrete
activiteiten en werkzaamheden opgenomen waar de partijen in dat jaar waarop de jaarschijf

betrekking heeft (gezamenlijk) aan zullen werken. Dat kunnen zowel nieuwbouwprojecten of
renovatieprojecten betreffen, als het gezamenlijk uitvoeren van een onderzoek of opstellen van

werkafspraken. Zowel de corporaties als de gemeente, en eventueel de huurdersorganisaties,

houden vervolgens in de begroting voor het betreffende jaar qua budget en capaciteit rekening met
de activiteiten genoemd in de jaarschijf.

7.1 Organisatic cn samenwcrking

7.2 Beschikb¡¡rheid

Opstellen van het uitvoeringsprogramma l/llonen. Corporaties en

huurdersorganisaties worden bij de ontwikkeling betrokken. Het
uitvoeringsprogramma Wonen wordt uiterlijk 3t-L2-292O vastgesteld door de
gemeente

Gemeente

Organiseren van een informatiebijeenkomst voor raadsleden van Gemeente
Leudal, ln deze bijeenkomst wordt de raad geihformeerd over o.a, de plannen en

werkzaamheden die de corporaties hebben voor hun bezit in de gemeente.

Streven is om deze bijeenkomst in het eerste half jaar te laten plaatsvinden.

Gemeente en corporaties

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.

Corporaties

De corporaties doen gezamenlijk of per corporatie en in samenspraak met de

gemeente Leudal onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de

sociale huurvoorraad in de gemeente Leudal.

Corporaties

Er vindt onderzoek plaats naar de overd¡acht van het bezit van Woongoed 2-

Duizend aan Wonen [ímburg en/of Wonen Zuid. ln het kader van de

voorgenomen fusie van Woongoed 2-Duizend met Domus geldt dit wellicht ook
voor het bezit van Domus in de gemeente.

WoonGoed 2-Duizend

Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek aankoop en herontwikkeling Klooster
Mariabosch, Baexem

Wonen Zuid

Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek herontwíkkeling Klooster Bethanië Wonen Zuid

Verkoop van circa 2 woningen WoonGoed 2-Duizend

Verkoop van circa 6 woningen Wonen Limburg

Verkoop van circa 2 woningen Wonen Zuid

ir, r:,r,'¡iiil,íi'¡;l¡';¡ ' ;' ¡ jr.:"
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Niouwbouwontwlkkdlng

Locatieþrojectnaom Aantal Type Toegankelijk Prijsldasse Planning I)uur¿a¡m
heid

Corporatie

Kerkpad, Horn 22 22 MGml Nultreden

Rollator

7 < 1'aftopping grens

1-5 < liberalisatie grens

Zomer 2O2O A++ Wonen

Tuid

Maaslandstraat, Horn 36 2O GG=I

16 GG>1

36 nultreden

rollator

20 < 1-" aftopping grens

L6 < liberalisatie grens

Streven Q42O2O,

afhankelijk sloop

NOM Wonen

Zuid

Discotheeklocat¡e, Burg.

Aquariusstraat, Haelen

10 10 GG>I. l-0 nultreden

rollator

L0 Duur zomer 2O2O,

afhankelljk van

vergunningen

traject

NOM Wonen

Tuid

Wooncoöperatie ELL 10 GG 1O Nultreden Betaalbaar 2 202L Wonen

Limburg

Toelichting kolommen:

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

Type: Betreft won¡ngtype. GG=1; GG>1; MGmL; MGZL

Toegankelijkheid: getreft toegankelijkheidslabel. NW Nultrede; Aanleun; Zorg.

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

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

Sloop van won¡ntcn
Proiect / Kern Á.ent¡l Tvpe Toepankeliik Priisklasse Planninp I)uurz¡amheid Corporatie

Maaslandstraat, Horn 36 36 GG=1 36 nultreden
rollator

Goedkoop en

Betaalbaar 1

2020 9 Label C

27 label ù

Wonen

Zuid

NOOT: Het betreft een voorgenomen sloop, Sloop v¡ndt te allen tijde plaats na overleg met de bewoners. Omschrijving van projectnaam en locatie kan derhalve
globaal omschreven ziin.

7.3 Betaalbaarhe¡d

Wet Eigcnrar/lnltletirf nrmcr

Corporaties en huurdersorgånisaties p¡egen in het L" kwartaal overleg over huR

huurbeleid.

' Afhankelijk van deze afstemming bedraagt de verwae hte jaarlijkse

huurverhogin 92,77%

- Afhankelijk van deze atstêmm¡ng bedraagt de verwachte jaarlijkse

huurverhoging tussen L,5-2Yo. Afstemming vindt i,v,m. voorgenomen

fusie plaats met WoonGoed 2-Duizend

- Afhankelijk van deze afstemming bedraagt de verwachte jaarlijksa

huurverhogin g 2,6% linîlatievolgend )

- Afhankelijk van deze åfstemming bedraagt de verwachte jaarlijkse

huurverhogin g 2,6% lîntlatievolgend). Afstemming vindt i.v.m.

voorgenomen fusie plaats met Domus

Corporaties

Wonen Zuid

Domus

Wonen Limburg

WoonGoed 2-Duizend

Partijen verkennen of in gemeente Leudal de voorzieningênw¡jzer ingezet kan

worden om woonlasten van de doelgroep te beperken,

Gemeente
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Organiseren van een themabijeenkomst over preventie en schuldhulpverlening.
Voor deze bijeenkomst worden de gemeenten en andere belanghebbenden in
Midden-Limburg uitgenodigd"

Hu urdersorganisaties en

corporaties

Vergelíjken van bestaande urgentieregelingen van de corporaties, Om mogelijk te
komen tot een gezamenlijke urgentieregeling binnen Thuis in Limburg.

Hu u rdersorgan isatíes

Onderzoek doen naar de mogelijkheden om zittende huurders met een noodzaak
tot verhuizen, te laten verhuizen waarbij woonlastenstijging wordt voorkomen of
beperkt.

Hu u rdersorgan isaties

Padijen stellen een projectgroep in met als doel het uitvoeren van een

gezamenlijke evaluatie op de aanpak van {huur)achterstanden, Hierin wordt een

nulmeting van de huurachterstanden per corporatie meegenomen.

Gemeente

T.4Duurzaamheid

7.5 Wonen en zorg

Opstellen Regionale Energiestrategíe en warmteplan, Bij het opstellen van het

warmteplan worden de corporaties en huurdersorganisaties betrokken
Gemeente

lnventarisatie van EPV-beleid binnen de corporaties, Bekijken of onderlinge
afstemming van dit beleid mogelijk is.

Huurdersorganisaties

Opstellen plan van aanpak om te komen tot de gezamenlijke inzet van

energiecoaches in Gemeente Leudal,

Corporaties

Verduurzaming van 7 woningen van Label F en G naar label C Wonen Zuid

Verduurzaming van 23 woningen naar een hoger energielabel {20L9-2020} Wonen Limburg

ln 2O2O bespreken gemeente en corporaties, voor concrete
duurzaamheidsprojecten, of en welke rol de gemeente kan spelen in het
ondersteunen van de particuliere woningeigenaren, zodat ook die woningen

verbeterd kunnen worden.

Gemeente

Corporaties onderzoeken of het mogelijk is om via het Urgenda principe

woningen te verduurzamen/renoveren.
Corporaties

Beoordelen van het woningbezit volgens het programma van eísen van het Bouw
Advies Toegankelijkheid. Uiterlijk eind 2020 is deze beoordeling afgerond. Delen

de uitkomsten met huurdersorganisaties en gemeente,

Corporaties

Onderzoek binnen het werkgebied naar de vraagontwikkeling van huishoudens
met een mob¡l¡teitsbeperking of extramurale zorgvraag. Resultaten worden
afgezet tegen het beschikbare woningaanbod. Collega corporatíes verstrekken

voor een volledig beeld informatie over de BAT-score van hun woningbezit, De

onderzoeksresultaten worden beschikbaar gesteld aan corporaties,
huurdersorganisaties en gemeente. De resultaten zijn uiterlijk eind 2020

beschikbaar.

Wonen Zuid

Ontwikkeling gezamenlijke aanpak hoe om te gaan met huurders {en bewoners}

waar sprake is van structurele vervuiling van woningen en/of hoardÍng,

Gemeente
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De gemeente onderzoekt in 2O2O welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie

van (kleinef woningaanpassingen en het op niveau houden van de
woningvoorraad in het kader van 'langer thuis wonen'. ln het onderzoek worden
ook de instrumenten bekeken die die kunnen bijdragen aan de realisatie.

Gemeente

Gemeente en woningcorporaties bespreken de samenwerking bij interventies
rond personen met "verward gedrag", ln samenspraak met de zorgpartners

komen zij tot afspraken over inzêt ên verantwoordelijkheden van de betrokken
partners. Gemeente neemt h¡ertoe initiatief,

Gemeente

Opstarten van een pilot voor de huisvestíng van statushouders, waarbij de
gemeente zelf kan reageren op huurwoningen die corporaties m€t een

voorrangscode adverteren in Tlt. Statushouders kr$gen na

herstructureringskandidaten voorrang op reguliere woningzoekenden. Na 1 jaar

wordt deze pilot geëvalueerd.

Corporaties

De corporaties en de gem€ente Leudal komen in 2020 tot overdracht van de
woonwagenlocaties in de gemeente Leudal.

Gemeente

7.6 Lccfbaarheid

ln 2O2O organiseren corporaties een eerste overleg over de actuele stand van

zaken met betrekking tot de leefbaarheid in de wijken van de gemeente

Roermond. ln dat overleg informeren de verschillende partijen elkaar welke data
¿e hebben op het gebied van leefbaarheid en verkennen ze hoe ze kunnen
samenwerken hierin.

Corporaties

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van WoonGoed 2-Duizend valt binnen de

wettelijke toegestane kaders. De leefbaarheidsuitgaven van WoonGoed 2-

Duizend in gemeente leudal zijn als volgt opgebouwd:

1. Leefbaarheidsprojecten en algemene leefbaarheidsmiddelen: Dit betreft

middelen voor leefbaarheidsprojecten die -in samenspraak met

bewoners- ingezet worden in een specifieke temeentê en algemene

middelen die WoonGoed 2-Duizend breed kunnen worden ¡ngezet voor

leefbaarheid op basis van bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten

(budget naar rato bezit in gemeente). Voor 2O2O heeft WoonGoed 2-

Duizend hiervoor € 4.000 begroot.

2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet van ên

leefbaarheidsmedewerkers. De geschatte personeelslasten ten behoeve

van leefbaarheid in de gemeente zijn € 6.000 in 2O2O.

Tevens stimuleert WoonGoed 2-Duizend bewonersinitiatieven door het inzetten
van een Leefbaarheidsfonds {€ 50.000 voor gehele bezit).

WoonGoed 2-Duizend
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Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen Zuid ligt onder het in de wet
genoemde basisbedrag van € t29,L7 per daeb-woning. De leefbaarheidsuitgaven
van Wonen Zuid in gemeente Leudal 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 bàsís van bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten

(budget naar rato bezit in gemeente). Yoor 2O2O heeft Wonen Zuid

hiervoor €, 44.616 begroot.

2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet van en

leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en complexbeheerders. Ðe geschatte

personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in de gemeente zijn

€ 83.266 in 2020.

Wonen Zuid

Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen limburg zal het in de wet
genoemde basisbedrag van € L29,t7 per daeb-woning overstijgen,
Voor de gem€ente Leudal schat Wonen Limburg in 2O2O uit te komen op ongeveer

€ 314 per daebwoning. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:

1. leefbaarheidsprojecten: middelen die op initiatief van en Ín samenspraak

met bewoners ingezet worden, En middelen die Wonen Limburg-breed voor
leefbaarheidsproiecten worden ingezet. Deze kosten worden op basis van het
aantal vhe aan de gemeente ln de gerneente Leudal heeft Wonen Limburg de

inschatting dat in 2020 een bedrag van € 100.000 investeren wordt in
leefbaa rheidsprojecten.

2. Personeelslasten: voor onder andere de inzet van

leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en complexbeheerders. Deze kosten worden
op basis van het aantal vhe aan de gemeente toegerekend. De geschatte

personeelslasten van Wonen Limburg ten behoeve van leefbaarheid in de
gemeênte Leudal zijn € 152.000 in 2O29.

Wonen limburg

Financiële bijdrage aan het project buurtbemiddeling Corporaties

Partijen ontwikkelen een gezamenlijke aanpak hoe om te gaan met huurders (en

bewoners) waar sprake is van structurele ve¡vuiling van woningen en/of hoarding

Wonen Limburg
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Ondertekening
Over deze prestatieafspraken hebben d.d.9-L2-2019 te Heythuysen overeenstemming bereikt:

Gemeente Leudal

De heer Mr. A.J.M

Wethoud

Woningstichting Wonen Zuid Woncn Umburg WoonGoed 2-Duizend

fg B.V.

De heer ir. A. van Mald .H. Hazeu

Bestuu er

Huurdersvereniglng'Op hct Zuidcn Huurdersvereniging BRES

þlu
A.A. Oosterlee

ß*"¿4^--Y
î4eø1ço¡5 Ì{ßv ßRlì g

Bestuurder

De

Voorzitter

HendríxDe heer P. Dams

Bestuurslid Midden-Limbu rg

lnteri

Mevrouw C. Saam Theelen

Voorzitter

Woningstichting Domus en Huurdersbelangenvereniging Roer je Mond erkennen het belang en de

inhoud van deze prestatieafspraken. Gezien hun specifieke vastgoedpositie in Leudal ondertekenen

zij deze prestatieafs n voor gezien.

ns

rder Bestu urslid

H

4eer
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BIJLAGE 1: Belangrijkste kaders uit wet en regelgeving

Wo n i ngwet e n p restotie afs p ra ken

De Woningwet stelt dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties jaarlijks voor 1.5

december prestatieafspraken overeen dienen te komen voor het opvolgende jaar. De gemeente

legt de volkshuisvestelijke opgaven vast in een (gemeentelijke) woonvísie. Deze vormt de basis voor

de prestatieafspraken. ln de prestatieafspraken leggen partíjen 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. Dít betekent

dat zij gelijk geinformeerd worden, deelnemen aan overleg over de prestatieafspraken en de

prestatieafspraken (ku nnen) ondertekenen.

Regelgeving betaalbaarheid en beschikbaarheid
Actieve aanpassing huurprijs bíj wijziging maximale huurprijs (WWS).

ln 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 gew'rjzigde WOZ-waarde, boven de maximaal toegestane huurprijs op basis van

het WWS uitstíjgen. Huurders kunnen dan een verzoek indienen tot verlaging van de huur.

DAEB toewijzingsnorm (Dienst van Algemeen Economisch Belong)

Corporatíes moeten ten minste 8oo/o vân hun vríjgekomen woningen met een huurprijs tot de

liberaliseringsgrens toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot aan de DAEB-ínkomensgrens
(€ 39.055,-; peil 01{1-2020). Daarnaast is er (t¡jdel¡jk) ruimte om lÙo/o van die woningen toe te
wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 43.574,- en nog eens 10% aan inkomens

daarboven.

Passe ndheidsnorm (9 5%)

Woníngcorporaties moeten 95%ovan de nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen dat

recht geeft op huurtoeslag (l-pers. Huishoudens max. € 23.225 en 2- en meerpers. huishoudens

max. € 31..550; peil 01.-01-2020), een woning verhuren met een huurprijs onder de aftoppingsgrens
(1- en 2- persoons huishoudens € 619,01 en 3- en meerpers. huishoudens € 663,4O; prijspeil 01-01-

2O2O). Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep

hu urtoeslaggerechtigden eelijk blijft .

Huursombenodering

Voor de huurverhoging bij corporaties geldt een huursombenaderíng. ln de huursombenadering

wordt een wettelijk maximum gesteld aan de totale huurstijging voor het hele woningbezít over het
gehele jaar. ln tegenstelling tot 20L9 bestaat de huursom in 2O2O alleen uit de jaarlijkse

huurverhoging per 1 juli voor zittende huurders. De huuraanpassing van woningen die een nieuwe

huurder krijgen is niet meer opgenomen in de huursom. Het kader voor de huuraanpassíng wordt
jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. Voor het huuraanpassingsbeleid 2O2O wordt het kader

omstreeks januari 2020 verwacht.

Verhuurdersheffing
Corporaties zijn gehouden jaarlijks een verhuurdersheffing af te dragen.ln 2O2O verhoogt de

Rijksoverheid deze heffing O,561%ó naar O,562Yo van de WOZ-waarde.
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WSW-borg i ng e n ochterva ng ge me e nte
Corporaties investeren in de volkshuísvestíngsopgaven in uw gemeente. Hiervoor trekken zíj

leningen aan die geborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woníngbouw (WSW). De

borgstelling ís drieledig getrapt:

7. Corporaties staan onderling borg;

2. Gemeenten staan borg;

3. Rijksoverheíd staat borg.

De onderlinge borgstellíng van corporaties is geregeld via het borgingsplafond van het WSW. Dít

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

ríjksoverheid is zeker gesteld vanuit regelgeving.

Achtervang door gemeenten moet afzonderlijk overeengekomen worden met het WSW en is
voorwaarde om geborgde leníngen te kunnen krijgen. Gemeenten kunnen met het WSW een
generieke of naar tijd en/of bedrag gelímiteerde achtervangovereenkomst afsluiten. Voor het
aantrekken van nieuwe financiering is het van wezenlíjk belang dat vooraf volstrekt helder is dat
volledige garantíestellíng verzekerd is middels een achtervangovereenkomst tussen de gemeente

en WSW.
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ûvenlcht doels¡oepen corþoratics (dchtliinl Priispeil 01-{¡X-2020

lnkomen

€23.225 kwalite¡tskorti <€ DAEB

DAEB

DAEB

Huurtoeslaggerecht¡gde i nkomens L t/m€23.22s

i/m €31.55O

iniet-AOW)
!n t/m €
t1.475

IAOW)*'

1- en 2 persoons

huishoudens: t/m 1e

aftoppingsgrens
3 en meer persoons

huishoudens {van 1e +€
0,O1) t/m 2e aftoppirgsgrens

<€619,01

<€æ3,4

I 1 persoons hu¡shoudens: van

lhuurtoelsag inkomensgrens t/m le
I o¡¡a er"n,

I
l2 en meer persoons huishoudens: van

lhuurtoeslag inkomensgrens t/m le
lor¡g-er"n,
I

Lage M¡dd€n¡nkomens ñt€23.226
i/m € 39.055

ran €31,550

r/m € 39.65

1en 2 persoons

huishoudens: van le
aftoppingsgrens + €0,01 t/m
liberal¡ser¡ngsgrens

3 en meer persoons

hu¡shoudens 2e

aftopp¡ngsgrens i €0,01 t/m
l¡beral¡ser¡nserens

L4

ÐA€B (evt. deels Niet-DAEB)

DAEB (evt. deels N¡et-DAEB)

nkomens* DAÉB-grens t/m (c.) 2e DAEB- r'an €39-056

ím€43-574*

1 en 2 persoons

huishoude¡s: van 1e

aftopp¡¡gsgrens + €0,01 t/m
l¡beral¡seringsgrens

3 en meer persoons

huishoudens 2e

aftopp¡ngsgrens + €0,01 Vm
liberâl¡serinsssrens

8619,01tot

:a. € 90O,-

C 663,40 tot
:a. € 90O,-

t/m €73¿14 DAEB (evt. deels

Niet-DAEBI v.a. € 737,L4 Niet-
DAÉB

t/m € 73¿14 DAEB (evt. deels

N¡et-DAEB) v.a. € 737,14 N¡et-

DAEB

€43-574' Alle Huishoudens N¡et-DAEB

B€treft de 2e DAEB lnkomens-grens.

vanaf 2018 ¡s de Aow-grens ¡.r.t. de huurtoeslag verhoogd van 65 naar 66jaar

houdend met de toew¡jzingscriteriâ voor respectievel¡jk Passend en Eurcpees tæwi¡zen hanteren @rporat¡es in hoofdlilnen bovengenoemde inkomensåtegor¡ên

relat¡e tot hüurpri¡sËtegor¡ën (zekervoorwat betreft de lage en lage-middeninkomens). ùlaatwerk blirft mogeli¡k. B¡jvoorbeeld b¡¡ herhu¡svest¡ngsopgaven, b¡izondere

(groot hu¡shouden, schuldenpos¡t¡e), urgentie of aanvullend vemogên. De betãalbaarheid van hetwonen voor het betretfende huishouden

tft u¡tgangspuît.

voor de middeninkomens geldt dat deze maar beperkt toegang hebben tot het sociale huutregment (besch¡kbaarhe¡d woningen tot € 73¿14). Deze doelgroepen ziin

aangewezen op het æmmerciële huuraanbod. Huurprljzen in d¡t segment (bi¡ gel¡jkwaardige kwal¡te¡t aan @rporat¡ewoningl beg¡nnen overuegend boven de

maar reiken veelal boven de €9æ,-. Bi¡ een midden¡nkomen tot €43.574 kan de betaalbaarhe¡d van wonen dan in het gedrang komen. Het huisvesten

de doelgroep ¡s primair. Daarnaast spannen corporaties zich in om (b¡nnen de mogel¡¡kheden van het woningaanbod) ook midden¡nkomens te voonien van pessende

¡n de huurpriisætegor¡e tot ca. € 900,-.

Tocwijzingscrftcria voor wonlngcoryoret¡es:

DAEB-Toewijzen (Europees| (Per 01-01-20201
fenm¡nste 8070 van alle woningtoewiiz¡ngen aan hu¡shoudens met een inkomen tot € 39.055

Maximaal 1ælo van alle won¡ngtoew¡jzingen aan huishoudens met een ¡nkomen tussen € 39,055 tot € 43,574

Maximaal 1CPlo va¡ alle woningtoew¡jz¡ngen aan huishoudens met een ¡nkomen boven € 43.574

DAEg-Toewi¡zen {Europees} (Per 01-01-2020f {onder voorbehoud defin¡tieve wetgev¡ng}
fenminste 92,5% van alle won¡ngtoewijzingen aan hu¡shoudens met een ¡nkomen tot € 35.00O {eenpersoons} en € 42.m (meerpersoons)

lndien vastgelegd ¡n prestat¡eafspraken; Tenm¡nste 85% van alle won¡ngtoew¡izingen aan hu¡shoudens tot € 35.000 resp. € 42.000.

Passend toew¡jzen
B¡j tenm¡nste 95% van alle woningtoewijzi ngen aan een hu¡shouden met een huurtoeslãggerecht¡gd ¡nkom€n, wordt een won¡ng toegewe¿en met ee¡ huurprijs onder de

hêr h"¡<hñ".1ên hêt¡effendo aftnnninc<crênç
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BIJLAGE 2: Regio SVB

Vastgoedstrateg¡e Corporaties Midden Limburg tbv (regionale) prestatieafspraken

Leudal

\t'tl,¡)¡¡¡t¡t¡. ,t l';,tt:t¡ r'r'i)t)t.!tltlt]ltlt!¡t ')/()¡1t'jt/tl)tt \]ì¡t)tjti!i\1,t)) rltl¡/"ttt1 t)/,i'lt , 1..,, I
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