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Onderwerp

Prestatieafspraken 2019 tussen woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en
gemeente.

Voorstel

1. Met de prestatieafspraken in te stemmen.
2. Wethouder Van Eijk te machtigen de prestatieafspraken namens uw college te

ondertekenen.

Inleiding

Uw college heeft op 18 september 2018 ingestemd met het voorstel aan de raad om
wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
prestatieafsprakentussen woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en gemeente

De gemeenteraad heeft op 14 november 2018 ingestemd met de prestatieafspraken en
wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.

uw college wordt thans gevraagd om in te stemmen met de prestatieafspraken.
Voorgesteld wordt het raadsbesluit, waarin de wensen en bedenkingen zijn opgenomen,
als bijlage bij de prestatieafspraken te voegen, zodat ze meegenomen worden in het
vervolgoverleg. Bij de evaluatie wordt hierop teruggekomen.

Beoogd effect/doel

Met de prestatieafspraken wordt invulling gegeven aan ons woonbeleid, meer specifiek
voor de sociale doelgroep.

Argumenten

1.1 De raad heeft ingestemd met de prestatieafspraken
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De gemeenteraad heeft ingestemd met de prestatieafspraken. Er zijn enkele wensen en

bedenkingen ingediend, te weten:
a. De gemeente spreekt met de corporaties af dat de huurprijs (kale huur plus

eventuele subsidiabele servicekosten) voor woningen die als sociale huurwoningen
worden aangeboden niet hoger mag worden dan een bedrag van € 710,68 per
maand of de in 2019 geldende norm mocht deze verhoogd worden'

b. Af te spreken met de woningbouwcorporaties dat alles in het werk wordt gesteld

om het aanbod van (sociale) huurwoningen uitte breiden, waarbij gedacht kan

worden aan het ombouwen van kantoren naar (sociale) huurwoningen en het
eventueel uitbreiden van het aanbod "Heijmans One-woningen";

c. Af te spreken dat onderzocht wordt hoe aan de groep die net niet in aanmerking
komt voor een sociale huurwoning en waarvoor een reguliere huurwoning te duur
is tegemoet gekomen kan worden.

d. Spreekt de wens uit dat: bij de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties
te spreken en zo mogelijk afspraken te maken met betrekking tot deze of
soortgelijke woonvormen op de kerkdorpen.

Over de wensen heeft contact plaatsgevonden met de corporaties. Hieronder volgt een

eerste reactie:
a. Wonen Limburg houdt er met de hoogte van de servicekosten rekening mee dat de

huurprijs op niveau wordt gehouden, zodat het een sociale huurwoning blijft. Dit
geldt voor alle woningen van Stichting Wonen Limburg.

b. Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat het areaal sociale huurwoningen tot 2024
nog uitgebreid dientte worden met 115 woningen. Erzijn plannen in uitvoering
(48 woningen Werthaboulevard fase 1) en in voorbereiding (27 woningen
Werthaboulevard fase 2, vergunning is verleend). Verder is een aantal projecten
met sociale huurwoningen in voorbereiding, zowel in Weert als in Stramproy. Tot
slot is Wonen Limburg voornemens om op korte termijn 12 tijdelijke woningen te
realiseren in Moesel.

c. Deze wens betreft de vrije sector waarover met corporaties geen afspraken
worden gemaakt. Wonen Limburg Accent zou een paftij kunnen zijn om aan deze

wens tegemoet te komen. De mogelijkheden worden nader onderzocht in nieuwe
projecten. Hierover is al een passage opgenomen in de prestatieafspraken en bij
de ondertekening door Wonen Limburg is Wonen Limburg Accent toegevoegd.

d. De mogelijkheden in de kerkdorpen worden samen met Woningstichting St. loseph
nader onderzocht.

2.1 Een machtiging is nodig.
Het is nodig om de portefeuillehouderte machtigen namens uw college, zodat zij de
prestatieafspraken mag ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaarnheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De evaluatie van de prestatieafspraken 2019 vindt plaats in 2020
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Com m un icatie/ participatie

De prestatieafspraken worden gezamenlijk met partijen ondertekend op 6 december 2018.

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

Wonen Limburg: Ger Verstegen
Woningstichting St. Joseph: Paul Sebregts

Bijlagen:

1. Besluit b&w d.d. 18 september 2018
2. Raadsvoorstel en -besluit d.d. 14 november 2018
3. Wensen en bedenkingen (3x)
4. Prestatieafspraken 2019
5. Bod Wonen Limburg
6. Bod Woningstichting St. Joseph
7. Evaluatie prestatieafspraken 2017
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