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6000AZ WEERT 

Onderwerp Voorgenomen activiteiten 17juni 2016 

Geacht College, 

Vorig jaar november hebben wij in het kader van de herziene Woningwet onze 
voorgenomen activiteiten aan u kenbaar gemaakt. Op 7 december 2015 hebben wij een 
reactie ontvangen op ons voorstel. Hierbij geeft u aan dat u zich kunt verenigen met ons 
voorstel om geen afzonderlijke prestatieafspraken te maken. 

Om u op de hoogte te houden van ons bezit willen wij u wel jaarlijks informeren over 
eventuele voorgenomen activiteiten, die wij voor 1 juli 2016 aan u kenbaar maken. 

Prestatieafspraken 
Het afgelopen jaar is een eerste aanzet gemaakt met het gezamenlijk opstellen van 
Regionale Prestatieafspraken. Het uitgangspunt is dat deze afspraken eind 2016 worden 
vastgesteld. De Regionale Prestatieafspraken en de herziene Woningwet vormen het 
startpunt voor nieuw beleid. Daarnaast zijn er lokale prestatieafspraken die belangrijke 
thema's bevatten over o.a. de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, 
energiebesparing en toewijzing van woningen. 

Bod Woningstichting Domus 

In het BTIV is onder hoofdstuk V, werkzaamheden van toegelaten instellingen, 
opgenomen de relatie met de gemeente. In dit artikel is beschreven dat de corporatie 
een bod zal doen op de woonvisie van de gemeente om dit formeel om te zetten naar 
nieuwe prestatieafspraken. Wij doen in deze brief een bod op de prioriteiten waarin wij 
voor ons een rol zien weggelegd. 

Zoals u bekend is en terug kunt vinden in ons ondernemingsplan 2013-2016 hebben wij 
ons werkgebied in principe beperkt tot de gemeente Roermond. Onze inspanningen met 
betrekking tot de zorgcomplexen in uw gemeente zullen wij continueren, echter zullen 
wij verder geen nieuwe initiatieven ontplooien. 

Postbus 573 	 Jesuïtenstraat 2 	 (0475) 33 73 23 	 IBAN NL81 RABO 0144 106647 
6040 AN Roermond 	6041 ED Roermond 	www.wsdomusn( 	BIC RABONL2U 	

~ 1t info@wsdomus.nl 	 KV1< 13011864 
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Woningstichting Domus zal geen actieve rol vervullen b¡j het opstellen van de lokale
prestatieafspraken. Deze keuze is gebaseerd op het woningbezit dat wij in de gemeente
in eigendom hebben.

ln de gemeente Weert bestaat ons woningbezit uit 2 zorgcomplexen die in zijn geheel
aan een zorgpartij worden verhuurd. Deze contracten zijn voor een lange periode
afgesloten, de aankomende vijf jaar worden hier geen wijzigingen in ven¡vacht.

G. Hornelaan 84-86
C. Abelstraat 1-7
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Wij willen u vragen om binnen 14 dagen schriftelijk te reageren op onze voorgenomen
activiteiten/ bod.

Huurdersbelangenvereniging "Roer je Mond" {HBV)
Onze HBV is partij en heeft inspraak bij het opstellen en realiseren van Regionale- en
lokale prestatieafspraken. Wij hechten er, ten behoeve van creëren van het gewenste
draagvlak, belang aan om de HBV te betrekken bij de ontwikkelingen rond
prestatieafspraken. Er wordt 5 keer per jaar een overleg gevoerd met de HBV. Bij het
inbrengen van dit bod vragen wij de HBV om binnen 14 dagen schriftelijk te reageren op
dit bod aan de gemeente.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0475)
33 73 23.

Met vriendeliikq groeten,

De heer rlw
t

J. Loeffen
lnterim Directeur
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Prestatieafspraken 2017 tussen Woonzorg Nederland, bewonerscommissie en gemeente Weert

Aantal huurwoningen (eenheden)

0 x Huurprijs < € 586,86

0  x Huurprijs > € 586,86 en < € 710,68

0x Huurprijs > € 710,68

1  x Aantal verzorgings- of verpleeghuizen.Zorgcentrum Hieronymus 

0  x Aantal garages / parkeerplaatsen (eenheden)

Overig;  grondpositie adressen Biest 47,49, 51

Nieuwbouw: toevoegingen van nieuw vastgoed Er zijn geen plannen tot aankoop nieuwbouw van woningen. 

Grondposities: aankoop of verkoop van 

grondposities door Woonzorg Nederland

Het is de intentie de grondposities aan de Biest te verkopen

Verkoop: uitgangspunt voor Woonzorg 

Nederland landelijk is dat die woningen verkocht 

worden die niet tot onze doelgroep behoren.                                                       

                               

Kanttekening: Woonzorg Nederland is bezig om 

de portefeuillestrategie te herzien. Mochten er 

wijzigingen optreden, wordt dit met de gemeente 

en de huurdersverenigingen overlegd.

Er zijn geen plannen tot verkoop of sloop van woningen.

Beschikbaarheid: 95,5% van de woningen van 

Woonzorg Nederland zijn sociale huurwoningen. 

Woonzorg Nederland wijst vanaf 01 januari 2016 

deze woningen passend toe. 

Geliberaliseerde woningen blijven geliberaliseerd. 

Betaalbaarheid: Woonzorg Nederland kiest 

ervoor om bij de jaarlijkse huurverhoging sociale 

huurwoningen af te toppen op de 

liberalisatiegrens. De overheid biedt corporaties 

echter de mogelijkheid om boven deze grens uit 

te komen. Ondanks de bevroren liberalisatiegrens 

wordt het aftoppingsbeleid gehandhaafd.

Woonzorg Nederland onderzoekt in 2017 ook de mogelijkheden om servicekosten 

te verlagen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van contracten met scherpe prijzen op 

basis van het volume.

Huurverhoging: in 2017 volgt Woonzorg 

Nederland de huursombenadering.

Op dit moment wordt nog aan de begroting gewerkt waardoor exacte huurverhoging 

2017 nog niet bekend is. 

Onderhoud: in 2017 wordt € 40 miljoen (exclusief 

verduurzaamingsmaatregelen) geinvestereed in 

onderhoud. Dat wil zeggen € 32 miljoen in 

planmatig onderhoud en € 8 miljoen in 

klachtenonderhoud. Dit om de huidige 

onderhoudsstaat van de woningen in stand te 

houden.                                                                  

Woonzorg Nederland bespreekt jaarlijks de 

plannen ten aanzien van groot onderhoud met de 

eventuele bewonerscommissie. Na gunning van 

de opdracht aan een aannemer worden de 

huurders geïnformeerd over de globale planning. 

De definitieve planning volgt via of Woonzorg 

Nederland of de aannemer.

Bij het in stand houden van de complexen hanteren wij - zoals de meeste 

corporaties - een conditiescore conform de NEN 2767-norm van gemiddeld 3 

(redelijk). Waarbij score 1 staat voor nieuwbouw en score 6 staat voor zeer slechte 

staat van onderhoud.   

Dienstverlening: Woonzorg Nederland biedt 

haar huurders een onderhoudsabonnement aan 

voor woningonderhoud waarvoor een huurder zelf 

verantwoordelijk is.

Huurders hebben de vrijheid om tegen betaling gebruik te maken van dit 

onderhoudsabonnement. Glasschade en rioolverstopping worden middels fondsen 

in de servicekosten verrekend. 

Duurzaamheid: werkzaamheden ten aanzien van 

duurzaamheid / verbetering van energielabels 

worden zoveel mogelijk tegelijk met de 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Groene energie: Woonzorg Nederland heeft bij 

de selectie van een nieuwe energieleverancier 

voor de collectieve aansluitingen, samen met de 

landelijke huurdersvereniging, gekozen voor een 

leverancier van enkel groene energie.

Kerncijfers

Thema en omschrijving
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Prestatieafspraken 2017 tussen Woonzorg Nederland, bewonerscommissie en gemeente Weert

Bijzondere doelgroepen: Als Woonzorg 

Nederland richten wij ons bijna uitsluitend op een 

bijzondere doelgroep nl ouderen / mensen met 

een beperking.

Als Woonzorg Nederland zorgen wij ervoor dat onze complexen en woningen zo 

goed als mogelijk voor onze doelgroep zijn. Te denken valt aan drempelloos wonen, 

liften in alle complexen, algemene ruimtes (recreatiezalen), rookmelders, 

bewonersconsulenten per complex. 

Langer thuis / wonen en zorg: Als Woonzorg 

Nederland richten wij ons bijna uitsluitend op een 

bijzondere doelgroep nl ouderen / mensen met 

een beperking.

Scheiden wonen en zorg: Woonzorg Nederland 

heeft visie en concepten bepaald met betrekking 

tot met name verzorgingshuizen die leeg komen 

te staan. Een van de concepten is het ombouwen 

naar volledig scheiden van wonen en zorg.

In uw gemeente is dit niet van toepassing.

Seniorenhuisvester en brandveiligheid: 

Woonzorg Nederland heeft, gezien zijn doelgroep, 

een uitgebreid brandveiligheidsbeleid

Naast het feit dat onze complexen voldoen aan het bouwbesluit, realiseert 

Woonzorg Nederland  in elke woning een rookmelder die ook voor de doelgroep 

geschikt is. Daarnaast zorgt Woonzorg Nederland voor bijeenkomsten waar onze 

huurders uitleg krijgen wat ze wel / niet kunnen doen bij bv brand. Een en ander 

samen met de brandweer en brandwondenstichting.

Huisvesting specifieke doelgroepen: 

Woonzorg Nederland staat positief tegenover het 

huisvesten van bv statushouders mits in lijn van 

onze doelgroep, tenzij panden leeg staan.

Maatschappelijk vastgoed: Woonzorg 

Nederland richt zich met name op het huisvesten 

van kwetsbare ouderen en verhuren van verpleeg- 

en verzorgingshuizen. 

Woonzorg Nederland heeft geen voorgenomen werkzaamheden ten aan zien van 

het realiseren van maatschappelijk vastgoed zoals opvangcentra en jongerencentra. 

In het geval dat er algemene ruimte in en rondom de woningen aanwezig zijn, 

overleggen wij graag met de gemeente en de bewoners om initiatieven te 

huisvesten die aansluiten bij onze doelgroep. 

Leefbaarheid: Onze klantbelofte is een veilige, 

geborgen woning en woonomgeving bieden, 

waarmee sociale isolatie en hospitalisatie zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. Kern van ons aanbod 

vormt ons totaal aan wooncomplexen en 

intramurale voorzieningen waarin met bewoners 

én omwonenden een gemeenschap wordt 

opgebouwd. 

Onze huurders willen een goede woning en een plek waar ze zich thuis kunnen 

voelen. Persoonlijke dienstverlening en maatwerk zijn meer en meer bepalend voor 

het woongenot van de huurders. Zij willen bij vragen over wonen, welzijn of zorg 

gehoord worden en de juiste hulp krijgen, bij voorkeur via een vaste contactpersoon.                                             

Sinds 2012 is het contact met en de dienstverlening aan individuele huurders 

decentraal georganiseerd. In elk gebied waar Woonzorg Nederland werkzaam is, is 

een lokaal team verantwoordelijk voor het ‘reilen en zeilen’ van de wooncomplexen. 

Dat lokale team bestaat uit een clustermanager, bewonersconsulenten en een 

adviseur onderhoud. De clustermanager volgt de lokale ontwikkelingen, onderhoudt 

relaties met lokale marktpartijen en gemeenten. Het persoonlijk contact met een 

vertrouwde en deskundige bewonersconsulent is een belangrijk aspect van onze 

klantgerichte werkwijze. Onze medewerkers kunnen slagvaardig, snel en dicht bij de 

klant beslissingen nemen om de klant optimaal te helpen.

Achtervang: Woonzorg Nederland heeft op 

verzoek het overzicht ten aanzien van de 

achtervang en de eventuele herfinanciering ter 

beschikking.

Geschillen: Woonzorg Nederland heeft een 

klachtenprocedure die in september 2016 met alle 

huurders is gecommuniceerd. Daarnaast heeft 

Woonzorg Nederland ook een onafhankelijke 

klachtencommissie.

Klachten worden eerst lokaal bij de bewonersconsulent van Woonzorg Nederland 

gemeld. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert kan deze bij de 

clustermanager gemeld worden. Tenslotte kan men terecht bij de onafhankelijke 

klachtencommissie van Woonzorg Nederland. UIteindelijk kan een huurder naar de 

Huurcommissie die als nieuwe landelijke klachtencommissie gaat acteren.

Overlast: De bewonersconsulent is de directe contactpersoon voor de bewoners in het geval 

van overlast situaties. In eerste instantie zal met de betrokken bewoners gekeken 

worden of de situatie kan worden besproken en opgelost. Mocht dit niet tot 

resultaten leiden dan worden ook sociale partners en/of de gemeente inschakeld.

Bewonersparticipatie: Woonzorg Nederland 

heeft op landelijke niveau afspraken met het 

overkoepelende orgaan van bewonerscommissies 

namelijk het Landelijk Huurders Platform. Op 

lokaal niveau vindt overleg plaats met de 

aanwezige bewonerscommissies.

Landelijke afspraken, met name ten aanzien van beleid, worden met het Landelijk 

Huurder Platform gemaakt. Regulier overleg elke 6 weken met verslaglegging. 

Lokale afspraken via bewonerscommissies waar minimaal 2x per jaar mee gezeten 

wordt. Ook hier is verslaglegging van.

Landelijk Huurders Platform: overkoepelend 

orgaan van de regionale bewonerscommissies.

Het Landelijk Huurders Platform vertegenwoordigt de bewonerscommissie op het 

gebied van beleidszaken. Elke 6 weken is er regulier overleg met Woonzorg 

Nederland. Daarnaast organiseren zij jaarlijks een landelijke ledenvergadering voor 

de bewonerscommissies en ook jaarlijks 5 regiovergaderingen. Aangesloten 

bewonerscommissies zijn door aansluiting bij het Landelijk Huurders Platform 

automatisch lid van de Woonbond.
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Prestatieafspraken 2017 tussen Woonzorg Nederland, bewonerscommissie en gemeente Weert

Samenwerking: Woonzorg Nederland en het 

Landelijk Huurders Platform hebben afspraken 

ten aanzien van de thema's die jaarlijks 

besproken worden.

In 2017 staan de volgende thema's op de agenda: 

- huurbeleid 

- wonen & zorgbeleid 

- duurzaamheidsbeleid 

- communicatiebeleid 

- veiligheid 

- dienstverlening

3.    Huisvesten van urgente doelgroepen

4.    Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer zelfstandig wonen.

Aldus ondertekend te XXXXXXXXX dd XXXXXXXXXX

Voor de afspraken in deze gemeente

Bestuurder: Cees van Boven XXXXX

Geen bewonerscommissie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal thema’s aangegeven die met voorrang aan de orde dienen te komen 

in de periode 2016 – 2019. 

1.    Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

2.    Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in het Nationaal Energieakkoord en het 

Convenant Energiebesparing Huursector.
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Overzicht voorgenomen bijdragen van Wonen Limburg en Woningstichting St. 
Joseph aan de woonopgaven in de gemeente Weert in het jaar 2017.  
 
 
Verdeling woningvoorraad gemeente naar eigendom per 31-12-2015 
 
Huurwoningvoorraad Wonen Limburg    4.880 (22%) 

Huurvoorraad Woningstichting St. Joseph      464 (2%) 
Overige huur       2.440 (11%) 

Koop                14.264 (65%) 
Onbekend             3 (0%) 
Woningvoorraad gemeente Weert   22.052 (100%) 
 
Gemiddelde WOZ-waarde bezit Wonen Limburg:     € 128.274,-- 

Gemiddelde WOZ-waarde bezit Woningstichting St. Joseph:    € 136.175,-- 
gemiddelde WOZ-waarde Weert per 1-1-2014:     € 210.600,-- 
 
 
Overig vastgoed Wonen Limburg:  560 
Overige vastgoed Woningstichting St. Joseph:     2 

 
 

Huurprijsklasse  Wonen 
Limburg 

Opgave 
Wonen 
Limburg 

St. 
Joseph 

Opgave 
St. 
Joseph 

Goedkoop <€409,92 638 878 9 22 

Betaalbaar €409,92-
€628,76 

3.720 2.716 396 406 

Middelduur €628,76- 
€710,68 

322 878 59 36 

Vrije huur >710,68 197 390 - - 

Collectief 
contract 

 3  - - 

Totaal  4.880 4.864 464 464 

 

Sociale huurwoningen naar type   Wonen Limburg St. Joseph 
          
Appartementen met lift:   1.765   129 
Appartementen zonder lift:   1.068   39 

Appartementen begane grond:      58 
Eengezinswoningen levensloopbestendig: 183   44 
Eengezinswoningen:    1.864   194 

 
Toegankelijkheid 55+:    1.076    
Wandelstok:     792    
Rollator:     543    
Rolstoel:     589   
 

Energie Index    2016   2016       2020 
A++      32   30        30  
A+      23   
A      791   140      140 
B      470   150      150  
C      1527   125           144 

D      1046   16        - 

E      434   2       - 
F      319   1        - 
G      211   -       - 
In aanvraag     27   -                - 
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      Wonen Limburg  

Gemiddelde woonduur    13 jaar    
Gemiddelde gecorrigeerde wachttijd  1,6 jaar   
 
Toevoeging 2015-2025 
Wonen Limburg:  

Eengezinswoning:     18  
Eengezinswoning levensloopbestendig: 70  
Appartement met lift:   150  
Kompaswoningen (WL-breed)  100 
Projecten: Hornehoof  
 
Woningstichting St. Joseph: 

Tijdelijke woningen Horsterweg: 7 
Evt. mogelijkheden voor herbestemming van bestaand vastgoed in kernen 

 
 
De thema's van dit activiteitenoverzicht:  
 

1. Doorkijk volkshuisvestelijke opgave 2017 en verder.. 

Wonen Limburg 
Wonen Limburg is werkzaam in de gehele provincie Limburg. Wonen Limburg heeft de 
provincie in marktregio's ingedeeld zodat Wonen Limburg maatwerk op regionaal niveau 
kan bieden. Zo heeft Wonen Limburg op regionaal niveau gedefinieerd wat hun 
volkshuisvestelijke opgave inhoudt. Weert valt voor Wonen Limburg binnen de regio 
Midden-Limburg.  

 
Voor de concrete invulling van de volkshuisvestelijke opgave bekijkt Wonen Limburg 
binnen deze regio's hoe de openstaande opgave het best kan worden ingevuld en welke 
plek hier het meest geschikt voor is. Dit doet Wonen Limburg aan de hand van 

demografische ontwikkelingen, Thuis in Limburg cijfers, aanwezige voorzieningenniveau 
en interne beleidskaders (o.a. rendementsbeleid, energiebeleid en kwaliteitsbeleid).  
 

Al deze gegevens zeggen niet alleen iets over het aantal toe te voegen woningen aan de 
bestaande voorraad, maar geven ook richting aan de ontwikkeling van het bestaand bezit. 
Wonen Limburg heeft daarom een transformatieopgave benoemd (wijzigingen van het 
type vastgoed) maar ook een ambitie gesteld op het gebied van duurzaamheid ten 
behoeve van acceptabele woonlasten voor de huurders. Ook is in samenwerking met de 
huurdersraad en een aantal huurders per regio een indeling in huurprijscategorieën 
geformuleerd. 

 
2. Doorkijk Weert 2017 en verder...  

Wonen Limburg 
In de regio Weert heeft Wonen Limburg de laatste jaren actief woningen toegevoegd aan 

de huurvoorraad. In de wensportefeuille staat nog een aanvulling op de totale voorraad 
opgenomen, op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Woonvisie 

Weerterkwartier. Omdat Weert al relatief veel meergezinswoningen heeft, voegt Wonen 
Limburg de nieuwbouw met name toe in de eengezinswoningen (buiten harde plannen). 
Hierbij hebben levensloopbestendige woningen de voorkeur, gezien de afzet in een brede 
doelgroep.  
In de Woonvisie Weerterkwartier wordt het doel gesteld om 50 woningen per jaar te 
slopen (tot en met de huishoudensstop). De sloop volgens de woonvisie Weerterkwartier 
zit met name in portieketagewoningen zonder lift. Deze sloopopgave moet nog nader 

worden uitgewerkt. Wonen Limburg en gemeente hebben hier in de Stadsdeelvisie Weert-
Zuid afspraken over gemaakt.  
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foto’s: portieketagewoningen zonder lift aan Laurenburg, Dillenburg en Sint Jozefslaan 

 
Wonen Limburg wil graag met de gemeente concrete afspraken maken rondom het thema 
WMO. Het is immers belangrijk dat we over voldoende geschikte woningen beschikken om 

mensen met een zorgvraag zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
 
Woningstichting St. Joseph  
Het woningbezit van St. Joseph ligt grotendeels in de kern Stramproy (464 VHE). 
Daarnaast heeft St. Joseph nog 6 woningen in Haler, gemeente Leudal. St. Joseph 
beperkt zich hier tot de ontwikkelingen die waargenomen worden in Stramproy. Over de 
periode 2017-2018 ziet St. Joseph de volgende trends:  

1. Een toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen. Meer mensen melden 

zich als nieuwe woningzoekende en meer mensen reageren op vrijkomende 
(sociale) huurwoningen. Het aantal reacties per vrijkomende woningen is bijna 
verdrievoudigd.  

2. Toewijzingen zijn steeds vaker aan specifieke doelgroepen en urgenten waardoor 
de kansen voor de 'reguliere' woningzoekenden afnemen.  

3. Toename van de vraag naar huisvesting van vergunninghouders.  

4. Toename van de vraag van starters op de woningmarkt.  
5. Toename van de vraag van ouderen die een (dure) koopwoning achterlaten.  
6. Onder invloed van de regels voor passend toewijzen komen nog nauwelijks 

woningzoekenden in aanmerking voor woningen boven € 628,78.  
7. Het overgrote deel van actieve woningzoekenden is, mede vanwege de regels 

rond passend toewijzen, aangewezen op woningen met een kale huurprijs tot € 

586,68. 
 
Wonen Limburg en Woningstichting St. Joseph  

In 2016 maken gemeente Weert en corporaties met de overige Midden-Limburgse 
gemeenten, de daar werkzaam zijnde woningcorporaties en huurdersorganisaties,  
regionale prestatieafspraken. De corporaties zullen deze afspraken samen met de 
gemeente verder uitwerken en concreet maken, zodat zij ook uitgevoerd kunnen worden.  

 
3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep   

Wonen Limburg 
Betaalbaarheid is een thema dat de corporaties aangaat. Zoals bekend hanteert Wonen 
Limburg sinds januari 2016 in het kader van het passend toewijzen het twee-huren beleid. 
Dit wil zeggen dat bij woningen die worden toegewezen twee huurprijzen gelden, de 
marktprijs en een lagere huurprijs. De lagere huurprijs geldt alleen als het huishouden dat 

de woning toegewezen krijgt huurtoeslaggerechtigd is. Afhankelijk van het inkomen wordt 
de exacte huurprijs bepaald voor huurtoeslaggerechtigden.  
 

Met het twee-hurenbeleid geeft Wonen Limburg uitvoering aan de betaalbaarheid en 
bereikbaarheid van wonen. Wonen Limburg zal dit beleid meerjarig inzetten (onder 
voorbehoud van de resultaten van tussentijdse monitoring en evaluatie).  

 
Wonen Limburg streeft er naar om in 2025, in Weert, 18% goedkope huurwoningen 
(woningen met een huurprijs onder € 409,92 per maand, peildatum 2016) te realiseren. 
Dit percentage is op dit moment 11%. 
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Naast deze algemene thema’s gaat Wonen Limburg binnen Weert hun inzet concentreren 

op het vroeg signaleren van huurders met schulden. Wonen Limburg maakt daar graag 
met de gemeente concrete (werk-)afspraken over. In 2016 hebben Wonen Limburg en 
gemeente een pilot uitgevoerd over dit thema.  
 
Wonen Limburg neemt haar verantwoordelijkheid in haar hele werkgebied ten aanzien van 

initiatieven en ondersteuning van huurders. Dit ter bevordering van de betaalbaarheid en 
vermindering van de woonlasten. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van budget- en 
energiecoaches. Wonen Limburg maakt onderdeel uit van woningaanbodsite Thuis in 
Limburg en bieden via dit platform hun woningen aan. Door een combinatie van 
verschillende aanbiedingsmodellen wordt ingespeeld op de specifieke behoefte van 
woningzoekenden. Wonen Limburg hoopt dat het aantal Limburgse corporaties die hier bij 
aangesloten is, de komende tijd gaat groeien. 

foto’s: nieuwbouw sociale huurwoningen aan Graafschap Hornelaan en Heuvelweg 

 
Woningstichting St. Joseph Stramproy 
Het verhuren van betaalbare woningen is de kerntaak van St. Joseph. Daarbij gaat er veel 
aandacht uit naar het betaalbaar en toegankelijk houden van hun woningvoorraad. Dit is 

ook als rijksprioriteit voor de volkshuisvesting benoemd. Per 1 januari 2016 heeft circa 
71% van hun woningen een huurprijs die valt onder de categorieën goedkoop en 
betaalbaar. De overige woningen hebben een huur tussen €  586,-- en € 710,--. St. 
Joseph heeft in de gemeente Weert geen woningen met een huur boven de 
huurtoeslaggrens.  
 

Bij eventuele nieuwe (her)ontwikkelingen realiseert St. Joseph uitsluitend woningen met 
een huur onder € 710,-- waarbij in de exploitatieberekeningen wordt uitgegaan van 
maximaal de tweede aftoppingsgrens. Hiermee ontstaat flexibiliteit om in te spelen op de 
werkelijke vraag vanuit de verschillende doelgroepen.  

 
Vanaf 1 januari 2016 zijn corporaties verplicht woningen passend toe te wijzen. Dit houdt 
onder meer in dat aan de laagste inkomensgroepen, de primaire doelgroep van de 

corporatie, geen woningen toegewezen mogen worden met een huur boven de tweede 
aftoppingsgrens (€586,68, prijspeil 2016).  
 
Op basis van de uitgangspunten van het passend toewijzen zijn scenario's doorgerekend 
om de effecten hiervan in beeld te brengen. Wanneer St. Joseph rekening houdt met een 
redelijke verhouding tussen prijs en kwaliteit, waarbij het volledige bezit in de gemeente 
Weert als DAEB wordt aangemerkt, ziet de voorraad er als volgt uit wanneer alle woningen 

éénmaal zijn gemuteerd. Bijna 75% van de woningen blijft op lange termijn betaalbaar en 
bereikbaar voor de laagste inkomens, tegen 71% in 2016. 
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foto’s: nieuwbouw sociale huurwoningen Willibrordushof 
 

4. Huisvesting van bijzondere doelgroepen  
Wonen Limburg en Woningstichting St. Joseph  
Net als in 2016 doen Wonen Limburg en St. Joseph ook in 2017 hun uiterste best om de 

taakstelling ten aanzien van de statushouders naar rato van het bezit in Weert binnen de 
woningvoorraad waar te maken. De corporaties willen samen met de gemeente hun best 
doen om de verdere groei in de taakstelling te realiseren en daarbij ook aanvullende 
oplossingen mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld de inzet van ontzorgingsarrangementen 
bij particuliere verhuur. Partijen hebben elkaar daar hard bij nodig. Maximaal 10% van het 
aantal woningen dat vrijkomt als gevolg van een mutatie wordt toegewezen aan 
vergunninghouders.  

 
4.1  Huisvesting kwetsbare doelgroepen 

 

Door het scheiden van wonen en zorg en andere transities in het sociaal domein zullen 
kwetsbare burgers, mensen die hulp nodig hebben om goed zelfstandig te kunnen wonen 
of die uit jeugdzorg of instellingen komen, steeds meer in de reguliere woningvoorraad 
gehuisvest zijn. Dit kan tot kwetsbare situaties leiden voor de bewoner en zijn omgeving 

als de bewoner onvoldoende begeleid wordt bij het zelfstandig wonen. Gemeenten en 
corporaties bevorderen actief de mogelijkheden voor zelfstandige woonvormen van 
mensen die moeite hebben met het zelfstandig verwerven/bewonen van een woning. 
 
Afspraak:  De corporaties en individuele gemeenten stellen een 
samenwerkingsovereenkomst kwetsbare burgers op teneinde te komen tot afspraken over 

huisvesting en begeleiding van kwetsbare burgers. Dit is tevens vastgelegd in de 
Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2017 t/m 2020. 
 
      4.2 Huisvesting vergunninghouders 

 
Naast de huisvesting van vergunninghouders in Weert nemen Wonen Limburg en St. 
Joseph hun verantwoordelijkheid bij het huisvesten van mensen die behoefte hebben aan 

een maatwerkoplossing. Huurders worden in samenwerking met zorgpartners op maat 
gehuisvest; begeleid wonen, woongroepen of zorgarrangementen die passen bij de 
'zorgvraag' van een individu of groep (zoals voor mensen die uitstromen uit de 
maatschappelijke opvang en cliënten van zorgverleners in het GGZ-domein). Voor 2017 
houden de corporaties rekening met een verdere stijging van de 'wonen op maat' 
vraagstukken. Maximaal 15% van de vrijkomende huurwoningen wordt buiten het 
aanbodsysteem (voor deze doelgroep) verhuurd. 

 
Het beleid ten aanzien van vergunninghouders beperkt zich niet alleen tot huisvesting. Het 
leren van de Nederlandse taal, begeleiding bij de integratie in de Nederlandse 
samenleving, financiële bijstand en integratie in de arbeidsmarkt behoren tot de integrale 
aanpak van de taakstelling vergunninghouders. De gemeenten hebben hierin een 

verantwoordelijkheid. 
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5. Nieuwbouw (inclusief het realiseren van wonen met zorg)  

Wonen Limburg 

In 2017 wordt het nieuwbouwproject Hornehoof worden opgeleverd.  
De haalbaarheid van de transformatie van de kantoorruimte boven de Muntpassage wordt 
onderzocht. De mogelijkheden om deze kantoorruimtes tot appartementen te 
transformeren worden verkend. Bij gebleken bouwkundige en financiële haalbaarheid 
neemt Wonen Limburg in 2017 een investeringsbesluit om tot realisatie over te gaan.  

Van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg kreeg Wonen Limburg de vraag om 
intramurale nieuwbouw te realiseren voor de huisvesting van hun doelgroep. Een 
haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Bij een positieve uitkomst neemt Wonen 
Limburg in 2017 een investeringsbeslissing voor de realisatie van de plannen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

figuur: impressie Hornehoof 

 
Woningstichting St. Joseph   
Voor de toenemende vraag naar sociale huurwoningen is de huidige woningvoorraad in 

Stramproy niet voldoende. Er is onderzoek nodig naar welke uitbreiding van de 
woningvoorraad noodzakelijk is en hoe deze kan worden ingevuld. De mogelijkheden voor 
permanente uitbreiding van de voorraad in Stramproy zijn vanwege het huidige 

(provinciaal) beleid vooralsnog beperkt.  
Omdat St. Joseph zich bij de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave niet willen laten 
beperken door traditioneel denken zijn de mogelijkheden voor tijdelijke dan wel 
verplaatsbare woonvormen onderzocht. In 2016 is een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor de realisatie van 7 tijdelijke (verplaatsbare) éénpersoonswoningen, waarmee wordt 
ingespeeld op het tekort aan woningen voor o.a. starters (23-30 jaar) en andere 
specifieke éénpersoonshuishoudens in Stramproy. Als het concept succesvol blijkt wordt 

uitrol hiervan op andere locaties c.q. in andere dorpskernen niet uitgesloten.  
Naast Stramproy, het oorspronkelijke werkgebied, richt St. Joseph zich ook op de overige 
kernen rond Weert. De mogelijkheden voor nieuwbouw en herbestemming van bestaand 
(leegstaand) vastgoed worden onderzocht. Een succesvol voorbeeld is de herontwikkeling 

van de voormalige basisschool "de Duizendpoot" in Stramproy. Indien vergelijkbare 
kansen zich voordoen gaat St. Joseph hierover graag met de gemeente in overleg.  

figuur: impressie tijdelijke woningen Horsterweg 

 
Op enkele locaties in Stramproy heeft St. Joseph woningen/appartementen waar wonen en 
zorg worden gecombineerd in het kader van het langer zelfstandig wonen van met name 
ouderen. In de komende jaren (2017-2020) is door St. Joseph geen uitbreiding van deze 
woonvormen voorzien. Dit kan veranderen wanneer Land van Home concrete plannen 



7 

 

ontwikkelt voor de modernisering van Rust in Roy. Hierover zal dan tijdig met de 

gemeente in overleg worden getreden. 

 
6. Kwaliteit en duurzaamheid  

Wonen Limburg 
Wonen Limburg monitort het bezit aan de hand van zogenaamde conditiemetingen. Als 
uitgangspunt hanteert Wonen Limburg dat het bezit minimaal een score heeft van 3 

(score van 1 is zeer goed en een score van 6 is zeer slecht). In de begroting heft Wonen 
Limburg voor 2017 een bedrag van € 5.800.000 gereserveerd om planmatig onderhoud 
aan de huurwoningen in Weert te plegen.  
 
Wonen Limburg heeft doelstellingen geformuleerd voor energiebesparing en CO2-reductie. 
Die doelstellingen sluiten naadloos aan bij het convenant Energiebesparing Huursector van 
28 juni 2012 dat Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, afsloot met de 

Nederlandse Woonbond, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
Vastgoed Belang (vereniging van particuliere beleggers in vastgoed). Dit convenant stelt 

een gemiddeld energielabel B in 2020 als doel.  
 
De duurzaamheidsambitie van Wonen Limburg vertaalt zich naar een aantal trajecten:  

 Stroomversnelling: vanuit dit project werkt Wonen Limburg intensief samen met 
bouwers, toeleveranciers, gemeentes, en netbeheerders om Nul op de Meter 

renovaties te realiseren. In de periode van 2017 tot 2020 wil Wonen Limburg 800 
van hun woningen volgens dit concept aanpassen.  

 Reguliere energieprojecten: Wonen Limburg selecteert elk jaar een aantal 
woningen die in dat jaar energetisch gerenoveerd worden naar een gemiddeld 
energielabel B. In de periode 2017 tot 2020 wil Wonen Limburg graag ongeveer 
4.000 woningen energetisch renoveren. 

 Zonnig Limburg: via het programma Zonnig Limburg biedt Wonen Limburg, samen 
met 10 andere Limburgse corporaties, zittende huurders de mogelijkheid om flink 
te besparen met zonnepanelen. Wonen Limburg voorziet tevens elke vrijkomende 
geschikte grondgebonden huurwoning van een aantal zonnepanelen. De nieuwe 

huurder betaalt een beperkte huurverhoging die hij ruimschoots kan 
terugverdienen.  

Wonen Limburg kan nu nog niet aangeven welke woningen in Weert via de 

Stroomversnelling of energetische renovatie duurzamer gemaakt worden. Op dit moment 
lopen hiervoor nog een marktonderzoek en een aanbesteding. Zodra hierover 
besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal Wonen Limburg de gemeente uiteraard 
informeren. Wonen Limburg verwacht dat dit begin 2017 zal zijn. 

 
Woningstichting St. Joseph Stramproy 
St. Joseph streeft naar een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de 
afspraken in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing 
Huursector (2012). In deze convenanten wordt er naar gestreefd dat de woningen in de 
corporatiesector per 2020 gemiddeld minimaal een energielabel B hebben. Deze 

doelstelling is door St. Joseph in 2012 al gerealiseerd. De ambitie is daarom bijgesteld 

naar een minimaal gemiddeld label B in 2020 in combinatie met een minimaal label C 
voor de totale woningvoorraad.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

figuur: ambitie energielabel St. Joseph 
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Bij de tijdelijke woningen (planvorming) aan de Horsterweg streeft St. Joseph er naar de 

benodigde energie bijna volledig, of in ieder geval zoveel als de beschikbare ruimte dit 

toelaat, op te wekken middels een zonneweide, bestaande uit ruim 250 zonnepanelen in 
een oost-westopstelling.  
 
St. Joseph is aangesloten bij Zonnig Limburg, een initiatief van 10 Limburgse 
woningcorporaties. Doelstelling van Zonnig Limburg is in 3 jaar tijd 3.000 woningen te 

voorzien van zonnepanelen. in het kader van deze samenwerking onderzoek St. Joseph in 
2017 de mogelijkheden om ook appartementencomplexen van zonnepanelen te voorzien. 
Hierbij richt St. Joseph zich op het gemeenschappelijk verbruik van liften, verlichting en 
installaties. 

 
7. Leefbaarheid  

Wonen Limburg 

Leefbaarheid is een erg belangrijk thema in de wijken van Wonen Limburg. Wonen 
Limburg investeert in mensen, niet alleen in stenen. Een welkom thuis gevoel voor alle 

bewoners, daar staat Wonen Limburg voor. De wijk- en complexbeheerders vervullen voor 
het totale bezit van ruim 26.000 woningen hierin een belangrijke taak. De medewerkers in 
de wijk zijn voor Wonen Limburg 'de ogen en de oren' in de wijk. Naast deze essentiële 
investering in wijk- en complexbeheer, worden samen met gemeente en huurders diverse 
leefbaarheidsinitiatieven gecreëerd en geïmplementeerd. Leefbaarheidsinitiatieven worden 

door Wonen Limburg ondersteund, gefaciliteerd of geregisseerd. Voorbeelden hiervan zijn 
de projecten ‘Kamers met Uitzicht’ en ‘Go4it’.  
De basis voor intensiteit van de bijdrage van Wonen Limburg wordt bepaald door de 
objectief vastgestelde wijkprofielen. De mate van investeringen door Wonen Limburg 
wordt hiervan afgeleid.  
 

Wonen Limburg erkent hierbij vier categorieën leefbaarheidsinitiatieven:   
1. Leefbaarheidsfonds, voor de gehele provincie Limburg: € 132.000  

Huurders organiseren zelfstandig een leefbaarheidsactiviteit ter bevordering van 
de leefbaarheid in de straat, buurt of wijk. Hierbij kunnen huurders een beroep 

doen op het Leefbaarheidsfonds;  
2. Bewonersbudget, voor de gehele provincie Limburg: €900.000  

Huurders, bewoners organiseren samen met professionals een 

leefbaarheidsactiviteit. Het resultaat draagt duurzaam bij aan de verbetering van 
de leefbaarheid en de participatie van buurt- en wijkbewoners. Wonen Limburg 
faciliteert en ondersteunt;  

3. Leefbaarheidsprojecten, voor de hele provincie Limburg: € 7.430.000  
Wonen Limburg initieert samen met bewoners en professionals participatie-/ 
leefbaarheidsinitiatieven met een duurzaam karakter. Vaak betreft het hier 
grootschalige, meerjarige wijkontwikkelingsplannen. Het budget voor projecten 

wordt enkel ingezet in die gemeenten waar Wonen Limburg op basis van de 
wijkprofielen, prioriteit aan geeft. Voor Weert zijn dit de wijken Keent en Fatima. 
Het project Fatima aan Zet blijft Wonen Limburg met middelen ondersteunen. Ook 
wil Wonen Limburg bewoners blijven faciliteren bij het oprichten van coöperatieve 

samenwerkingen op het gebied van wijkondernemingen, woonvormen en 
zorgconcepten  

4. Technische leefbaarheidsbudget, voor de gehele provincie Limburg: € 700.000 
Wonen Limburg realiseert technische verbeteringen aan woningen en gebouwen 
die bijdragen aan de leefbaarheid en zelfredzaamheid van bewoners (deuropeners, 
scootmobielruimtes, bereikbaarheid van woongebouwen of individuele woningen.  

 
Het totaal van leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg (personele lasten en 
leefbaarheidsinitiatieven) kan daarmee, mede afhankelijk van de mate waarin huurders 

een beroep doen op bovenstaande budgetten, het wettelijke richtbedrag van € 126,50 per 
vhe, in Weert mogelijk overschrijden. Wonen Limburg wil deze waardevolle inzet voor het 
totale werkgebied en daarmee ook in Weert graag continueren. In de prestatieafspraken 
vraagt Wonen Limburg conform wettelijk voorschrift de instemming hiervoor van de 
gemeente. 
 

Woningstichting St. Joseph  

St. Joseph heeft een leefbaarheidsbudget van € 5.000,-- per jaar. St. Joseph ondersteunt 
initiatieven vanuit de gemeenschap en overlegt per keer met betrokkenen over de wijze 
waarop aan een initiatief wordt bijgedragen. Voorwaarde is in ieder geval dat een initiatief 
door de buurt wordt gedragen en dat het bijdraagt aan de leefbaarheid in buurten waar 
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St. Joseph een belangrijk aandeel in de woningvoorraad heeft. Voor 2017 zijn (nog) geen 

concrete nieuwe activiteiten benoemd. 

 
8. Huisvesting van de middeninkomens  

Wonen Limburg 
Wonen Limburg ziet dat er mensen zijn, die tussen wal en schip dreigen te vallen in hun 
zoektocht naar een passende woning. Deze doelgroep komt vanwege hun (net) te hoge 

inkomen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar verdient weer te weinig 
om een woning te kunnen kopen. Wonen Limburg ziet het liberaliseren van woningen als 
een oplossing om ook voor deze doelgroep mogelijkheden te bieden om passend te 
wonen. Een andere oplossing is het aankopen van woningen voor deze doelgroep. 
Corporaties mogen sociale huurwoningen met een puntentotaal van 143 of meer 
liberaliseren (overhevelen naar de vrije sector). Wonen Limburg bekijkt periodiek welke 
woningen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de 

kwaliteit, locatie en markt. Gedurende de komende 5 jaar verwacht Wonen Limburg in 
Weert ongeveer 220 woningen te liberaliseren bij mutatie. 

 
Woningstichting St. Joseph  
St. Joseph heeft geen ambitie om woningen in de vrije huursector te exploiteren. St. 
Joseph heeft recent zelfs een aantal vrije sector huurwoningen aan het Kerkplein in huur 
verlaagd, zodat ze nu tot de sociale huursector behoren. Dit is mede ingegeven door de 

verhuurbaarheid en de behoefte.  
 

9. Verkoop van woningen 
Wonen Limburg 
Om de liquiditeit van de investeringen te optimaliseren en zeker ook om aan de vraag 
vanuit de woningmarkt te voldoen, verkoopt Wonen Limburg een gering aantal van hun 

woningen. In 2017 is Wonen Limburg voornemens van hun 26.000 woningen in totaal 150 
woningen te verkopen, verspreid over hun hele werkgebied. Dit is ongeveer 0,6% van het 
bezit. Het voornemen om in kernen met minder dan 10% sociale huurwoningen, geen 
woningen te verkopen blijft ook in 2017 van toepassing. Gebaseerd op ervaringscijfers van 

de voorgaande jaren verwacht Wonen Limburg in 2017 ongeveer 35 - 40 woningen in 
Weert te verkopen. 
 

Woningstichting St. Joseph  
St. Joseph heeft een beperkt aantal huurwoningen (verspreid bezit) aangemerkt voor de 
verkoop. Er zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd hierover.  
 
 

foto’s: tijdelijke woningen Langeniusstraat en Heuvelweg 
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10. Wonen met Zorg en ouderenhuisvesting 

 

De ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorg veroorzaken een stijgende vraag naar 
kwalitatief geschikte woningen voor ouderen en zorgbehoevenden, die aansluiten bij de 
financiële draagkracht van de doelgroep. De prognoses van de demografische 
ontwikkelingen voorspellen een verdere groei van het aantal ouderen in de komende 
decennia.  

 
Ontwikkelingen in de zorg maken het noodzakelijk dat nieuwe zorgconcepten ontwikkeld 
worden, waarbij ouderen meer en langer zijn aangewezen op zorg in de eigen omgeving 
en uit hun eigen netwerk (kinderen, buren, eigen leefgemeenschap, zorgcoöperaties).  Om 
dorpen, wijken en buurten leefbaar te houden stimuleren en faciliteren gemeenten 
bewoners en bewonersgroepen bij het zelf inrichten en vormgeven van de woonomgeving, 
zorg en welzijn.  Op het gebied van Wonen zullen innovatieve concepten ontwikkeld 

moeten worden. De gevolgen van de geschetste ontwikkelingen voor het bestaand 
zorgvastgoed zijn nog onvoldoende inzichtelijk en moeten in kaart gebracht te worden. 

Gemeente Weert, Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph en zorginstellingen zullen 
een intensieve samenwerking moeten aangaan om passende antwoorden te vinden voor 
de veranderende zorgbehoeften en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen 
in de woonomstandigheden van zorgvragers.  
 

Afspraken: 
1. Gemeente, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg, Wonen Limburg en 

Woningstichting St. Joseph vinden het belangrijk dat bewoners en 
bewonersgroepen zelf een rol nemen bij het vorm geven aan een zorgzame buurt. 
Partijen stimuleren en ondersteunen initiatieven waar nodig, ieder vanuit zijn 
eigen verantwoordelijkheid.  

2. Gemeente, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg, Wonen Limburg en 
Woningstichting St. Joseph bevorderen samen met zorg- en welzijnsinstellingen 
het ontwikkelingen van nieuwe concepten om invulling te geven aan een zorgzaam 
buurt. 

3. Gemeente, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg, Wonen Limburg en 
Woningstichting St. Joseph brengen met zorg- en welzijnsorganisaties de gevolgen 
voor het bestaand zorgvastgoed in kaart.  

4. Gemeente, Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph en zorg- en 
welzijnsorganisaties zullen een intensieve samenwerking moeten aangaan om 
passende antwoorden te vinden voor de veranderende zorgbehoeften en de 
daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen in de woonomstandigheden 
van zorgvragers. 

Dit is tevens vastgelegd in de Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2017 
t/m 2020. 
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Kenmerk 

Overzicht voorgenomen activiteiten 2017 en verder 

Datum 

29juni 2016 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Weert 
Postbus 950 	 1 9 Ä# 

6000 AZ WEERT 	 wo tien limburg 

Geacht College, 

Met veel energie en ambitie kijken wij uit naar verdergaande samenwerking 
met u in 2017. Zoals u van ons gewend bent, sturen wij u nu vast een 
overzicht van de activiteiten die wij binnen uw gemeente van plan zijn uit te 
voeren. Hiermee krijgt u zicht op onze planning en uiteraard ook op de 
verbinding met uw Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving 
die we hiermee realiseren. 

Gemeenschappelijke opgave  
Wonen Limburg staat voor het bieden van een thuis voor mensen die dat in 
principe niet zelfstandig georganiseerd krijgen. Die maatschappelijke opgave 
realiseren we niet alleen. Samenwerking met uw gemeente is hierin 
essentieel. Vandaar dat wij onze geplande activiteiten graag met u delen. We 
zien dan ook uit naar het formeel en informeel delen van onze ambities zodat 
we samen de juiste dingen goed doen. 

Dit overzicht van verwachte activiteiten is een voorbeeld van onze 	 T 

kennisdeling, zoals de nieuwe Woningwet die ook voorschrijft. Daarnaast 	 WoonAdviesTearn 

zien wij uit naar een constructief gesprek met u als gemeente zodat uw en 	 22 181. 

onze plannen optimaal bijdragen aan de uitvoering van onze 
Hoofdkantoor 

gemeenschappelijke opgave. 	 088 - 385 08 50 

De thema's van ons activiteitenoverzicht: 
Doorkijk volkshuisvestelijke opgave 2017 en verder... 	 post@woneniimburg.ni  

Doorkijk Weert 2017 en verder... 
Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep 	

W 

Huisvesting van bijzondere doelgroepen 
Nieuwbouw (inclusief het realiseren van wonen met zorg) 
Kwaliteit en duurzaamheid 
Leefbaarheid 
Huisvesting van de middeninkomens 
Verkoop van woningen 

Wij streven ernaar om bovenstaande activiteiten samen met u, met onze 	 Rabobank 15.67.73.767 

huurdersorganisaties en met onze maatschappelijke partners waar te maken. 	 IBAN NL44 RABO 0156 773767 

Realisatie van onze plannen is onder voorbehoud van wijzigingen van wet en 	 BiC RABONL2U 

regelgeving die gevolgen hebben voor onze financiële situatie. Een voorbeeld 
hiervan kan een verhoging van de Verhuurdersheffing zijn . 	 2102 

T W 
N LOO. 25. 82 .0 41. BOl 
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r?r
wonen limburg

We hebben ons activiteitenoverzicht gesplitst in twee bijlagen:

Bijlage 1: Uw Gemeentekaart
Hierin hebben we de kengetallen voor uw gemeente in een overzicht
geplaatst. Deze kengetallen geven de huldige situatie in uw gemeente weer
en zien wij als uitgangspunt voor de ontwikkeling van activiteiten in de
toekomst.

Bijlage 2: Toelichting op thema's als hierboven vermeld
ln deze bijlage vindt u een doorkijk van onze huidige en toekomstige
volkshuisvestelijke opgave als ook een specifieke toelichting van de opgaves
en thema's die er binnen uw gemeente of regio toe doen.

Vervolg
Samen met u en de huurdersorganisatie zullen wij overleggen hoe onze
voorgenomen activiteiten de basis vormen voor de uitvoering van de
prestatieafspraken in uw gemeente. Graag vernemen wij uw reactie. Dit kan
wat ons betreft in september/oktober wanneer wij samen met u en de
h uu rdersorganisatie een bestuurlijk overleg plannen,

Voor eventuele vragen verwijzen wij u graag naar onze manager Publieke
Waarde van uw gemeente, Ger Verstegen. Hij is bereikbaar via 06 29034089
of per e-mail ger.verstegen@wonenlimburg nl.
Een afschrift van deze brief sturen wij naar onze huurdersorganisatie Stichting
Huurdersbelangen Midden Limburg.

Met vriendelijke groet,
Wonen Limburg

Wim HþzÇu
Bestuuid{r

(
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GEMEENTEKAART 

GEMEENTE 
WEERT 
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Wijken en buurten 

Op basis van de P100 wijk- en buurtprafielen bepaalt 
	De gemeente Weert heeft met haar wrjkprofielen 

Wonen limburg haar wijkprioritering op gebied 	een min van scores; met een concentratie van rood/ 
van leefbaarheid en maatschappelijke opgaven. 	oranle wijken nabij het centrum, een duidelijk 
-let wijkprofiel is opgebouwd uit verschillende 	kenmerk van een stad. Op dit moment wordt samen 
indicatoren met de 4 hoofddimensies Competenties, 	met de gemeente en andere maatschappelijke 
Leefomgeving, Participatie en Binding. Alle objectieve 	partijen gewerkt aan de Stadscieelvisie Weert- 
gegevens worden uitgedrukt in een wijk-/buurtscore 	Midden. Hieronder vallende wijken Biest, Fatima, 
met een daarmee samenhangende (stoplicht) kleur. 	Groenewoud, Leuken en Weert-Centrum. Begin 
Een rode score betekent dat de wijk minder dan 	2016 is de Stadsdeelvisie Weert-Zuid vastgesteld. De 
gemiddeld scoort ten opzichte van de andere wijken in 	interventies benoemd in deze stadsdeelvisie worden in 
Limburg. Een groene score betekent dat de wijk beter 	samenwerking met gemeente, bewoners en partners 
scoort dan gemiddeld. 	 in de wijk opgepakt. 

Wonen en leven 

n 	u 
INZET OP PROJECTEN 
	

INZET OP THEMA'S 
To4lt) 
	 • Schuldhulsverlr'ning 

Fatima aan 7et 	 • Huisvesting en Integratie 
Btiurtbemidrfeling 	 status houders 
Kamers met uitOicht 
	 • Langer zelfstandig 

Hee) Weert Wenst 
	

thuis wonen 
Veiljgheid 	 • Versterken tociale cohes e 
(bv. babbeltruca) 
	

Schoon, heel, vejljg 
Bewonersgroep 	 • Zelf reg je in de wijk 
Servilh usstraat 
	

Zelfbehver door huurders 
Zorg WoZoOc Husnoven 

wonen limburg 
3. Vastgoed 

FACTS & FIGURES 

A;rn;oi woninpo'- 	 -1.880 (98V' GemiOdelde wocnduur 13 jaar 

Aopartementen met lift 1.765 Gemiddelde WOZ-waarde .128.274 

Apartementen zonder IjIt 1.068 Gemiddelde leegwaarde €177.642 

Eengezinswoningen Gemiddelde gecorrjgeerde wachttijd 	1,6 
levensloopbeslendig 183 Overig vastgoed 
Eengezinswoningen 1.1364 

'iwrc'ntaeÛ cÛmûratinbezit 
Toogance)ijkheid bron. rb ... in 

55i. 1076 
Wandslutok 792 
Rotalor 513  
Rolstoel 5hfl VOLKSHUISVESTELIJKE 

OPGAVE PER REGIO -, 

HUURPRIJSKLASSE Weert stedelijk 

Grreilr,cicrti 	
3 	. Gemeente Weert 

€40992-€ 628,76 B: r 56% 
Middetduur 18% 

MdeIduur Vrijehuur 

Vrije huur 
> € 710,68 Toevoeging 20 15-2025 

Weert stedelijk 
Collectjef contract 

Eengezinuwsning 18 
Eerrgez nswo n j  ng 
levenuloopbostendig 70 

ENERGIE-INDEX 
Aisartc'mont met lift 150 
Apoattomont zondsr tilt 0 

A++ 	0 - 

A+ 	E 
Wonen Limburg-broed -100 Kompaswoningen 

A 	• 	 . Projecten O.a. )-tornehoof, 
- 	

- 
B 	1 G 

BeendersHoevelocatie, 
, 	- 

Klootterstraat, 
c 	1 	in aanvraag 	-L-»i, 

Vrouwebof 
1527 - 

Gemiddelde 	 Gemiddelde huurprijs 
n'I1t?hLiururis 	 5I'oii.iVi/VO'hiLi'-iÇi 

WAT WIJ DOEN 
mOoi ei ik-! 
isomçrlevheheerde'l 
Loefbaarheidsfonds 
Sociaal beheer 
Bewoneshudget 
Meet & Greet bewoners 



en geïmplementeerd. Leefbaarheidsinitiatieven 
worden door Wonen Limburg ondersteund, 
gefaciliteerd of geregisseerd. Voorbeelden hiervan 
zijn de projecten "Kamers met Uitzicht" en "Go4it. 
Voor andere voorbeelden verwijzen we u 
graag naar bijlage 1. 
Basis voor intensiteit van de bijdrage van 
Wonen Limburg wordt bepaald door de objectief 
vastgestelde wijkprofielen De mate van 
investeringen door Wonen Limburg wordt hiervan 
afgeleid. Wij erkennen hierbij vier categorieën 
leefbaarheidsinitiatieven: 

Leefbaarheidsfonds, voor de 
gehele provincie Limburg: € 132.000 
Huurders organiseren zelfstandig een 
leefbaarheidsactiviteit ter bevordering van de 
leefbaarheid in de straat, buurt of wijk. Hierbij 
kunnen huurders een beroep doen op het 
Leefbaarheidsfonds; 
Bewonersbudget, voor de 
gehele provincie Limburg: €900.000 
Huurders, bewoners organiseren samen met 
professionals een leefbaarheidsactiviteit. Het 
resultaat draagt duurzaam bij aan de verbetering 
van de leefbaarheid en de participatie van buurt-
en wijkbewoners. Wonen Limburg faciliteert en 
ondersteunt; 
Leefbaarheidsprojecten, voor de 
ohele provincie Limburg: € 7.430.000 

Wonen Limburg initieert samen met 
bewoners en professionals participatie-/ 
leefbaarheidsinitiatieven met een duurzaam 
karakter. Vaak betreft het hier grootschalige, 
meerjarige wijkontwikkelingsplannen. Het 
budget voor projecten wordt enkel ingezet in die 
gemeenten waar wij op basis van de wijkprofielen, 
prioriteit aan geven. Voor uw gemeente zijn dit 
ie wijken Keent en Fatima. Het project Fatima 
aan Zet blijven wij met middelen ondersteunen. 
Ook willen we bewoners blijven faciliteren bij het 
oprichten van coöperatieve samenwerkingen op 
het gebied van wijkondernemingen, woonvormen 
en zorgconcepten 
Technische leefbaarheidsbudget, voor 
de gehele provincie Limburg: €' 700.000 
Wonen Limburg realiseert technische 
vei beteringen aan woningen en gebouwen die 
bijdragen aan de leefbaarheid en zelfredzaamheid 
van bewoners (deuropeners, scootmobielruimtes, 
bereikbaarheid van woongebouwen of 
individuele woningen. 

1-Het totaal van onze leefbaarheidsuitgaven 
(personele lasten en leefbaarheidsinitiatieven) kan 
daarmee, mede afhankelijk van de mate waarin 
huurders een beroep doen op bovenstaande 
budgetten, het wettelijke richtbedrag van € 126,50 
per vhe mogelijk in uw gemeente overschrijden. 
Wij willen deze waardevolle inzet voor ons totale 
werkgebied en daarmee ook in uw gemeente graag 

continueren. In de prestatieafspraken willen 
wij conform wettelijk voorschrift uw instemming 
hiervoor vragen. 

HUISVESTING VAN MIDDENINKOMENS 
We zien dat er mensen zijn, die tussen wal en 
schip dreigen te vallen in hun zoektocht naar een 
passende woning. Deze doelgroep komt vanwege 
hun (net) te hoge inkomen niet in aanmerking voor 
een sociale huurwoning, maar verdienen weer te 
weinig om een woning te kunnen kopen. Wij zien 
het liberaliseren van woningen als een oplossing 
om ook voor deze doelgroep mogelijkheden te 
bieden om passend te wonen. Een andere oplossing 
is het aankopen van woningen voor deze doelgroep. 
Wij mogen sociale huurwoningen met een 
puntentotaal van 143 of meer liberaliseren 
(overhevelen naar de vrije sector). Wij bekijken 
periodiek welke woningen hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. Hierbij kijken we o.a. naar de 
kwaliteit, locatie en markt. 
Gedurende de komende 5 jaar verwachten wij in uw 
gemeente ongeveer 220 woningen te liberaliseren 
bij mutatie. 

VERKOOP VAN WONINGEN 
Om de liquiditeit van onze investeringen te 
optimaliseren en zeker ook om aan de vraag vanuit 
de woningmarkt te voldoen, verkopen wij een 
gering aantal van onze woningen. In 2017 zijn wij 
voornemens van onze 26.000 woningen in totaal 
150 woningen te verkopen, verspreid over ons hele 
werkgebied. Dit is ongeveer 0,6% van ons bezit. 
Ons voornemen om in kernen met minder dan 10% 
sociale huurwoningen, geen woningen te verkopen 
blijft ook in 2017 van toepassing. Gebaseerd op 
ervaringscijfers van de voorgaande jaren verwachten 
wij in 2017 ongeveer 35 6 40 woningen in uw 
gemeente te verkopen. 

. 

voorzieningenniveau en interne beleidskaders 
(o.a. rendementsbeleid, energiebeleid en 
kwaliteitsbeleid). 

Al deze gegevens zeggen niet alleen iets over het 
aantal toe te voegen woningen aan de bestaande 
voorraad, maar geven ook richting aan de 
ontwikkeling van ons bestaand bezit. We hebben 
daarom een transformatieopgave benoemd 
(wijzigingen van het type vastgoed) maar ook een 
ambitie gesteld op het gebied van duurzaamheid 
ten behoeve van acceptabele woonlasten voor 
onze huurders. Ook is in samenwerking met de 
huurdersraad en een aantal huurders per regio 
een indeling in huurprijscategorieën geformuleerd. 
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DOORKIJK VOLKSHUISVESTELIJKE 
OPGAVE 2017 EN VERDER... 
Wonen Limburg is werkzaam in de gehele provincie 
Limburg. Wij hebben de provincie in marktregio's 
ingedeeld zodat wij maatwerk op regionaal niveau 
kunnen bieden. Zo hebben wij op regionaal niveau 
gedefinieerd wat onze volkshuisvestelijke opgave 

777 inhoudt Uw gemeente valt voor Wonen Limburg 
binnen de regio Midden-Limburg, landelijk. 

Voor de concrete invulling van de volkshuisvestelijke 
opgave bekijkt Wonen Limburg binnen deze regio's 
hoe de openstaande opgave het best kan worden 
ingevuld en welke plek hier het meest geschikt voor 
is. Dit doen we aan de hand van demografische 
ontwikkelingen Thuis in Limburg cijfers aanwezige 
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DOORKIJK WEERT 2017 EN VERDER... 
In de regio Weert heeft Wonen Limburg de 
laatste jaren actief woningen toegevoegd aan de 
huurvoorraad. In de wensportefeuille staat nog een 
aanvulling op de totale voorraad opgenomen, op 
basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd 
in de Woonvisie Weerterkwartier. Omdat Weert 
al relatief veel meergezinswoningen heeft, 
voegen we de nieuwbouw met name toe in de 
ucngezinswoningen (buiten harde plannen). 
Hierbij hebben levensloopbestendige woningen de 
voorkeur, gezien de afzet in een brede doelgroep. 

In de Woonvisie Weerterkwartier wordt het doel 
gesteld om 50 woningen per jaar te slopen (tot 
en met de huishoudensstop). De sloop volgens 
de woonvisie Weerterkwartier zit met name in 
portieketagewoningen zonder lift. Deze sloopopgave 
moet nog nader worden uitgewerkt. Wij hebben hier 
in de stadsdeelvisie Weert-Zuid afspraken 
over gemaakt. 

t?eg/onale prestatiea [spraken 
Op dit moment zijn we met de 
Midden-Limburgse gemeenten, de daar werkzaam 
zijnde woningcorporaties en huurdersorganisaties, 
prestatieafspraken aan het maken. Wij zullen 
deze afspraken samen met u verder uitwerken en 
concreet maken, zodat zij ook uitgevoerd kunnen 
worden. 

WMO 
Ook willen we graag met u concrete afspraken 
maken rondom het thema WMO. Het is immers 
belangrijk dat we over voldoende geschikte 
woningen beschikken om mensen met een zorgvraag 
zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

BETAALBAARHEID EN BEREIKBAARHEID 
VOOR DE DOELGROEP 
Betaalbaarheid is een thema dat ons aangaat. Zoals 
bekend hanteren wij sinds januari van dit jaar in het 
kader van het passend toewijzen het twee-huren 
beleid. Dit wil zeggen dat bij woningen die worden 
toegewezen twee huurprijzen gelden, de marktprijs 
en een lagere huurprijs. De lagere huurprijs geldt 
alleen als het huishouden dat de woning toegewezen 
krijgt huurtoeslaggerechtigd is. Afhankelijk van het 
inkomen wordt de exacte huurprijs bepaald voor 
huurtoeslaggerechtigden. 

Met het 2-hurenbeleid geven wij uitvoering aan 
de betaalbaarheid en bereikbaarheid van wonen 
Wij zullen dit beleid meerjarig inzetten (onder 
voorbehoud van de resultaten van tussentijdse 
monitoring en evaluatie). 

Wij streven er naar om in 2025, in Weert, 18% 
goedkope huurwoningen (woningen met een 
huurprijs onder € 409,92 per maand, peildatum 
2016) te realiseren. Dit percentage is op dit 
moment 11%. 

Naast deze algemene thema's gaan wij binnen uw 
gemeente onze inzet concentreren op het vroeg 
signaleren van huurders met schulden. Wij maken 
daar graag met u concrete (werk-)afspraken over. 
Dit jaar hebben wij met u een pilot uitgevoerd over 
dit thema. 

Wonen Limburg neemt haar verantwoordelijkheid 
in haar hele werkgebied ten aanzien van initiatieven 
en ondersteuning van huurders. Dit ter bevordering 
van de betaalbaarheid en vermindering van de 
woonlasten. Voorbeelden hiervan zijn de 
inzet van budget- en energiecoaches. 
Wij maken onderdeel uit van woningaanbodsite 
Thuis in Limburg en bieden via dit platform 
onze woningen aan. Door een combinatie van 
verschillende aanbiedingsmodellen wordt ingespeeld 
op de specifieke behoefte van woningzoekenden. 
Wij hopen dat de hoeveelheid Limburgse corporaties 
die hier bij aangesloten zijn, de komende tijd gaat 
groeien. 

HUISVESTING VAN 
BIJZONDERE DOELGROEPEN 
Net als in 2016 doen wij ook in 2017 ons uiterste 
best om de taakstelling ten aanzien van de 
statushouders naar rato van het bezit in uw 
gemeente binnen onze woningvoorraad waar te 
maken. Wij willen samen met u als gemeente ons 
best doen om de verdere groei in taakstelling te 
realiseren en daarbij ook aanvullende oplossingen 
mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld de inzet van 
ontzorgingsarrangementen bij particuliere verhuur. 
We hebben elkaar daar hard bij nodig. 
Naast de huisvesting van statushouders in 
uw gemeente neemt Wonen Limburg haar 

verantwoordelijkheid bij het huisvesten van mensen 
die behoefte hebben aan een maatwerkoplossing. 
Huurders worden in samenwerking met zorgpartners 
op maat gehuisvest; begeleid wonen, woongroepen 
of zorgarrangementen die passen bij de 'zorgvraag' 
van een individu of groep. Voor 2017 houden wij 
rekening met een verdere stijging van de 'wonen 
op maat' vraagstukken. Naar verwachting zal 
het percentage woningen dat buiten het Thuis in 
Limburg aanbodsysteem wordt verhuurd oplopen tot 
maximaal 15% op provinciaal niveau. Dit percentage 
is exclusief huisvesting van statushouders. 

NIEUWBOUW 
In 2017 zal het nieuwbouwproject Hornerhoof 
worden opgeleverd. Op dit moment onderzoeken 
we samen met uw gemeente de haalbaarheid van 
de transformatie van de kantoorruimte boven 
de Muntpassage. De mogelijkheden om deze 
kantoorruimtes tot appartementen te 
transformeren worden verkend. Bij gebleken 
bouwkundige en financiële haalbaarheid nemen 
we in 2017 een investeringsbesluit om tot realisatie 
over te gaan. Van de Stichting Gehandicaptenzorg 
Limburg kregen wij de vraag om intramurale 
nieuwbouw te realiseren voor de huisvesting 
van hun doelgroep. Op dit moment voeren wij 
daar een haalbaarheidsonderzoek voor uit. Bij 
een positieve uitkomst nemen wij in 2017 een 
investeringsbeslissing voor de realisatie van 
de plannen. 

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID 
Wij monitoren ons bezit aan de hand van 
zogenaamde conditiemetingen. Als uitgangspunt 
hanteren wij dat ons bezit minimaal een score heeft 
van 3 (score van 1 is zeer goed en een score van 6 
is zeer slecht). In onze begroting hebben wij voor 
2017 een bedrag van € 5.800.000 gereserveerd om 
planmatig onderhoud aan onze huurwoningen 
in Weert te plegen. 

Wonen Limburg heeft doelstellingen geformuleerd 
voor energiebesparing en CO2-reductie. 
Die doelstellingen sluiten naadloos aan bij het 
convenant Energiebesparing Huursector van 28 
juni 2012 dat Aedes, de koepelorganisatie van 
woningcorporaties, afsloot met de Nederlandse 
Woonbond, het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en Vastgoed Belang 
(vereniging van particuliere beleggers in vastgoed) 
Dit convenant stelt een gemiddeld energielabel B in 
2020 als doel. 

Onze duurzaamheidsambitie vertaalt zich naar een 
aantal trajecten: 
- Stroomversnelling: vanuit dit project werken we 

intensief samen met bouwers, toeleveranciers, 
gemeentes, en netbeheerders om Nul op de 
Meter renovaties te realiseren. In de periode van 
2017 tot 2020 willen wij 800 van onze woningen 

volgens dit concept aanpassen. 
- Reguliere energieprojecten: we selecteren elk jaar 

een aantal woningen die in dat jaar energetisch 
gerenoveerd worden naar een gemiddeld 
energielabel B. In de periode 2017 tot 2020 willen 
wij graag ongeveer 4000 woningen energetisch 
renoveren. 

- Zonnig Limburg: via het programma 
Zonnig Limburg biedt Wonen Limburg, samen 
met 10 andere Limburgse corporaties, 
zittende huurders de mogelijkheid om flink te 
besparen met zonnepanelen. We zullen tevens 
elke vrijkomende geschikte grondgebonden 
huurwoning voorzien van een aantal 
zonnepanelen. De nieuwe huurder 
betaalt een beperkte huurverhoging 
die hij ruimschoots kan terugverdienen. 

Wij kunnen nu nog niet aangeven welke woningen 
in uw gemeente via de Stroomversnelling of 
energetische renovatie duurzamer gemaakt 
worden. Op dit moment lopen hiervoor nog een 
marktonderzoek en een aanbesteding. Zodra 
hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
zullen wij u uiteraard informeren. Wij verwachten 
dat dit begin 2017 zal zijn. 

LEEFBAARHEID 
Leefbaarheid is een erg belangrijk thema in 
de wijken van Wonen Limburg. Wonen Limburg 
investeert in mensen, niet alleen in stenen. Een 
welkom thuis gevoel voor alle bewoners, daar staan 
we voor. Onze wijk- en complexbeheerders vervullen 
voor ons totale bezit van ruim 26.000 woningen 
hierin een belangrijke taak. Onze medewerkers in 
de wijk zijn voor ons 'de ogen en de oren' in de wijk. 

Naast deze essentiële investering in wijk- en 
complexbeheer, worden samen met gemeente en 
huurders diverse leef baarheidsinitiatieven gecreëerd 
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Datum:

Onderwerp

woninosiichtinc
Joseph

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert
Postbus 950

6000 AZ Weert

21 juni 2016

bod op de woonvisie

Geacht College,

ln het verlengde van artikel42 van de Woningwet stuur ík u bij deze het bod van woningstichting
St. Joseph met betrekkang tot de volkshuisvestel¡jke paragrafen ui t de Structuurvisie Wonen,
Zorg en Woonomgeving.

Gezien de omvang van de woningsticht¡ng en de concentratie van de portefeuille in de kern

Stramproy betreft het bod primair deze kern. Dit neemt niet weg dat wij in beginsel zeker bereid
zijn om onze activiteiten, in overleg met de gemeente, uit te breiden naar andere plekken in
Weert.

Uiteraard ben ik te allen tijde bereid het bod nader toe te lichten. lk ga ook graag met u in

overleg daar waar wij concreet bij kynún dragen aan de realisatie van de volkshuisvestelijke
doelstellingen van de gemeente M/eert.

Met vriendelijke groet,

Paul Sebregts
./:

Directe u r-bciitu u rde r

WoningslichtingSt. joseph 1.,,,r' l., '.: .r"r:t .1 ;1,..: )):'; ;¡¡r.¡;r , { jJ)_-.:¿,.,r::.1 I ,l,rr:.,..,, ,
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A'oningstichting 

Joseph 

BOD OP DE WOONVISIE 

JUNI 2016 
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Artikel 42 van de Woningwet bepaalt dat een corporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid 

moet bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Deze regel is niet van 

toepassing als de gemeente geen volkshuisvestelijk beleid heeft neergelegd in een document 

(bijvoorbeeld een 'woonvisie'). Daarnaast ligt er voor de gemeente de verplichting om bij het 

ontwikkelen van een woonvisie met betrekking tot onderwerpen waarbij andere gemeenten een 

rechtstreeks belang hebben overleg te voeren met die gemeenten (regionale afstemming). 

De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's aandragen waarvan zij vindt 

dat de corporaties daarop dienen te presteren. Daarbij kan de gemeente prioriteiten vaststellen, 

zowel naar thema als naar wijk/buurt/stadsdeel. De gemeente kan thema's die tot het gebied van de 

volkshuisvesting behoren aan de orde stellen. 

Naast de prioriteiten die kunnen blijken uit de woonvisie kennen we de Rijksprioriteiten. De minister 

benoemt periodiek prioriteiten binnen de sociale huisvesting (BTIV art. 39), waarvan corporaties 

worden geacht deze in hun bod op de woonvisie te betrekken. In de Staat van de Volkshuisvesting zal 

de Tweede Kamer jaarlijks worden geïnformeerd over het functioneren van het stelsel en over de 

prioriteiten in het bijzonder. Voor de periode 2016-2019 zijn dit: 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep; 

Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in het 

Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector; 

Huisvesten van urgente doelgroepen; 

Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer zelfstandig wonen. 

De samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Weert, 

Roerdalen en Roermond) en de Provincie Limburg hebben samen het initiatief genomen tot het 

opstellen van een Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Deze regionale visie, die door de 

afzonderlijke gemeenteraden in 2014 is vastgesteld, bevat o.a. de koers en de kaders voor het 

regionale woonbeleid en kan daarmee gelijk gesteld worden aan een woonvisie als bedoeld in de 

Woningwet. De (lokale) opgave van woningstichting St. Joseph wordt mede van deze kaders afgeleid 

en vormt samen met de Rijksprioriteiten en de eigen strategie van St. Joseph de basis voor dit "bod 

op de woonvisie". 

In het bod gaan we achtereenvolgens in op gesignaleerde trends en de thema's en prioriteiten voor 

de komende jaren. Gezien de omvang van St. Joseph is het bod beperkt van omvang. Nadere realisatie 

van projecten en taakstellingen pakken we op in nauw overleg met betrokken partijen en de 

gemeente Weert. 
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Het woningbezit van St. Joseph ligt grotendeels in de kern Stramproy (464 VHE). Daarnaast heeft de 

woningstichting nog 6 woningen in Haler, gemeente Leudal. We beperken hier ons tot de 

ontwikkelingen die we waarnemen in Stramproy. 

Over de periode 2017-2018 zien we dat de volgende trends ontstaan: 

Een toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen. Meer mensen melden zich als nieuwe 

woningzoekende en meer mensen reageren op vrijkomende (sociale) huurwoningen. Het aantal 

reacties per vrijkomende woningen is bijna verdrievoudigd; 

Toewijzingen zijn steeds vaker aan specifieke doelgroepen en urgenten waardoor de kansen voor 

de 'reguliere' woningzoekenden afnemen; 

Toename van de vraag naar huisvesting van vergunninghouders; 

Toename van de vraag van starters op de woningmarkt; 

Toename van de vraag van ouderen die een (dure) koopwoning achterlaten; 

Onder invloed van de regels voor passend toewijzen komen nog nauwelijks woningzoekenden in 

aanmerking voor woningen boven €628,78; 

Het overgrote deel van actieve woningzoekenden is, mede vanwege de regels rond passend 

toewijzen, aangewezen op woningen met een kale huurprijs tot €586,68; 

Voor de toenemende vraag naar sociale huurwoningen is de huidige woningvoorraad in Stramproy 

niet voldoende. Er is onderzoek nodig naar welke uitbreiding van de woningvoorraad noodzakelijk is 

en hoe deze kan worden ingevuld. De mogelijkheden voor permanente uitbreiding van de voorraad 

in Stramproy zijn vanwege het huidige (provinciaal) beleid vooralsnog beperkt. 

Omdat we ons bij de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave niet willen laten beperken door 

traditioneel denken zijn door St. Joseph de mogelijkheden voor tijdelijke danwel verplaatsbare 

woonvormen onderzocht. In 2016 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van 7 

tijdelijke (verplaatsbare) éénpersoonswoningen, waarmee wordt ingespeeld op het tekort aan 

woningen voor o.a. starters (23-30 jaar) en andere specifieke éénpersoonshuishoudens in Stramproy. 

Als het concept succesvol blijkt wordt uitrol hiervan op andere locaties c.q. in andere dorpskernen 

niet uitgesloten. 

Naast Stramproy, het oorspronkelijke werkgebied, richt St. Joseph zich ook op de overige kernen 

rond Weert. We onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwbouw en herbestemming van bestaand 

(leegstaand) vastgoed. Dat we hier succesvol in kunnen zijn blijkt uit de herontwikkeling van de 

voormalige basisschool "de Duizendpoot" in Stramproy. Indien vergelijkbare kansen zich voordoen 

gaan we hierover graag met de gemeente in overleg 
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De woningvoorraad van St. Joseph is over het algemeen in samenstelling en kwaliteit in balans met 

de huidige en de te verwachten behoefte. Een belangrijke uitzondering hierop is de voorraad kleine 

betaalbare woningen (huur tot c.a. 568,--) die geschikt zijn voor jonge starters en groepen als 

alleenstaande vergunninghouders. Doelstelling is om het aandeel van dit segment te vergroten, o.a. 

middels herbestemming van vastgoed en de realisatie van tijdelijke/verplaatsbare woningen. Dit 

laatste ook met het oog op de verwachte piek in het aantal huishoudens in 2028. Hierbij merken we 

op dat de voorspellende waarde van de bevolkingsprognoses relatief is en dat St. Joseph er rekening 

mee houdt dat t.z.t op basis van feitelijke ontwikkelingen andere strategieën nodig kunnen zijn. In 

ieder geval zetten we in op verplaatsbaar bouwen om flexibeler in te kunnen spelen op de dynamiek 

in de woningbehoefte. 

}ed en IriIrHd 

Het verhuren van betaalbare woningen is onze kerntaak. Daarbij gaat er veel aandacht uit naar het 

betaalbaar en toegankelijk houden van onze woningvoorraad. Dit is ook als rijksprioriteit voor de 

volkshuisvesting benoemd. Per 1 januari 2016 heeft circa 71% van onze woningen een huurprijs die 

valt onder de categorieën goedkoop en betaalbaar. De overige woningen hebben een huur tussen 

€586,-- en €710,-- St. Joseph heeft in de gemeente Weert geen woningen met een huur boven de 

huurtoeslaggrens. 

Bij eventuele nieuwe (her)ontwikkelingen realiseren we uitsluitende woningen met een huur onder 

€710,-- waarbij in de exploitatieberekeningen wordt uitgegaan van maximaal de tweede 

aftoppingsgrens. Hiermee ontstaat flexibiliteit om in te spelen op de werkelijke vraag vanuit de 

verschillende doelgroepen. 

Vanaf 1 januari 2016 zijn corporaties verplicht woningen passend toe te wijzen. Dit houdt onder 

meer in dat aan de laagste inkomensgroepen, de primaire doelgroep van de corporatie, geen 

woningen toegewezen mogen worden met een huur boven de tweede aftoppingsgrens (€586,68, 

prijspeil 2016). 

Op basis van de uitgangspunten van het passend toewijzen zijn scenario's doorgerekend om de 

effecten hiervan in beeld te brengen. Wanneer we rekening houden met een redelijke verhouding 

tussen prijs en kwaliteit, waarbij het volledige bezit in de gemeente Weert als DAEB wordt 

aangemerkt, ziet de voorraad er als volgt uit wanneer alle woningen éénmaal zijn gemuteerd. Bijna 

75% van de woningen blijft op lange termijn betaalbaar en bereikbaar voor de laagste inkomens, 

tegen 71% in 2016. 

Hiiurørnzn 201 tim: 	 - 	 Aantal 2fl1 n 	1flfl/, harmonisati 

Kwaliteitskortingsgrens € 	- 	409,92 9 22 

le aftoppingsgrens (betaalbaar) € 	 586,68 320 320 

2e aftoppingsgrens (bereikbaar) € 	 62876 76 86 

huurtoeslaggrens (DAEB-duur) € 	 710,68 59 36 

Geliberahseerd >€710,68 0 0 

Totaal 	 464 	 464 
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De woningstichting streeft naar een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de 

afspraken in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector (2012). In 

deze convenanten wordt er naar gestreefd dat de woningen in de corporatiesector per 2020 

gemiddeld minimaal een energielabel B hebben. Deze doelstelling is door woningstichting St. Joseph 

in 2012 al gerealiseerd. De ambitie is daarom bijgesteld naar een minimaal gemiddeld tabel B in 2020 

in combinatie met een minimaal label C voor de totale woningvoorraad. 
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Bij de tijdelijke woningen (planvorming) aan de Horsterweg streven we ernaar de benodigde energie 

bijna volledig, of in ieder geval zoveel als de beschikbare ruimte dit toelaat, op te wekken middels 

een zonneweide, bestaande uit ruim 250 zonnepanelen in een oost-westopstelling. 

Woningstichting St. Joseph is aangesloten bij Zonnig Limburg, een initiatief van 10 Limburgse 

woningcorporaties. Doelstelling van Zonnig Limburg is in 3 jaar tijd 3000 woningen te voorzien van 

zonnepanelen. in het kader van deze samenwerking onderzoeken we in 2017 de mogelijkheden om 

ook appartementencomplexen van zonnepanelen te voorzien. Hierbij richten we ons op het 

gemeenschappelijk verbruik van liften, verlichting en installaties. 

[ 	
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Diverse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en keuzes zijn er de oorzaak van dat en 

toenemend aantal zogenoemde woonurgenten een beroep doen op de sociale huursector. Dit zijn 

vaak mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang en cliënten van zorgverleners in het GGZ-

domein. Woningstichting St. Joseph neemt, in overleg met maatschappelijke partners, een deel van 

deze groepen voor haar rekening. 

De huisvesting van urgente doelgroepen mag echter niet teveel ten koste gaan van de kansen van de 

groeiende groep reguliere woningzoekenden op een sociale huurwoning. We houden er bovendien 

rekening mee dat een deel van de woningen direct wordt verhuurd aan mensen die op grond van 

het urgentiebeleid van St. Joseph met voorrang voor een woning in aanmerkingen komen. 

Afgezet tegen het aantal mutaties (de huidige mutatiegraad is circa 7-8%) hanteren we de volgende 

verdeling als uitgangspunt voor de huisvesting van woonurgenten en statushouders: 

Woonurgenten: 	maximaal 15% van het aantal mutaties naast bestaande verhuur van 

woningen aan instellingen. 

Vergunninghouders: 	maximaal 10% van het aantal mutaties 

Op enkele locaties in Stramproy heeft St. Joseph woningen/appartementen waar wonen en zorg 

worden gecombineerd in het kader van het langer zelfstandig wonen van met name ouderen. In de 

komende jaren (2017-2020) is door de woningstichting geen uitbreiding van deze woonvormen 

voorzien. Dit kan veranderen wanneer Land van Home concrete plannen ontwikkelt voor de 

modernisering van Rust in Roy. We zullen hierover dan tijdig met de gemeente in overleg treden. 

Stramproy, 21 juni 2016 

Paul Sebregts, directeur-bestuurder 
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