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Geachte heer Wiezer.
Op 5 juli 2018 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief stelt u twee vragen op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde over de voorrangsregeling bij de
toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders. Hieronder ontvangt u antwoord
op uw vragen/ nadat wij eerst in algemene zin achtergrondinformatie geven.
Woonbeleid wordt op regionaal niveau vormgegeven. Dit heeft er toe geleid dat in 2016 bij
het aangaan van het Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2OI7 tlm 2020
(zie bijlage) tussen 7 gemeenten en 7 woningcorporaties onder andere over dit onderwerp
afspraken zijn gemaakt. Destijds werd een wijziging van de Huisvestingswet per 1 juli
2OI7 voorzien. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het behalen van de taakstelling.
Vergunninghouders worden hoofdzakelijk gehuisvest in sociale huurwoningen. Vanwege de
hoge taakstelling van de gemeenten in de afgelopen jaren is de druk op sociale
huurwoningen toegenomen. Afgesproken is dat er naar gestreefd wordt om regionaal
gemiddeld niet meer dan 107o van de vrijkomende woningen beschikbaar te stellen voor
de huisvesting van vergunninghouders. Verder is afgesproken dat partijen de mogelijkheid
open houden deze groep met voorrang te huisvesten binnen de mogelijkheden die de wet
biedt, zulks om de wettelijk verplichte taakstelling te kunnen realiseren.

Vraag 1:
Deelt u de mening van de VVD dat iedere woningzoekende gelijk behandeld dient te
worden en dat de voorrangsregeling voor statushouders dus niet wenselijk is? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja, met inachtneming van het feit dat de gemeenten verantwoordelijk blijven voor het
behalen van de taakstelling.
Vraag 2:
Heeft de gemeente Weert de voorrangspositie voor statushouders uit het
gemeentelijk beleid gehaald? Zo nee, wanneer gaat het college dit alsnog doen?
Antwoord:
Nee, wij hebben geen beleid waarin de voorrangspositie voor statushouders is geregeld
Dit was landelijk beleid (Huisvestingswet). Wij hebben niet gekozen voor een
huisvestingsverordening waarin een voorrangsregeling vastgelegd had kunnen worden.

Wilhelm¡nasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar
op (0495) 575 22L en per e-mail via m.arts@weert.nl.
Met vriendel
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Leeswijzer
ln dit 'Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2O17 t/m 2020' leggen we afspraken vast
tussen de gemeenten, huurdersorga nísaties en woningcorporaties in Midden-Lim bu rg.
Daar waar er in

dit document gesproken wordt over 'de gemeenten', wordt bedoeld:

Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Nederweert,
Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Weert

wordt bedoeld:
Nederweert,
Woningstichting Domus,
Zuid,
Woningbouwvereníging
Wonen Limburg, Wonen
Woningstichting St. Joseph, Woongoed 2-duizend, ZOwonen
Daar waar er gesproken wordt over'de woningcorporaties',

Daar waar er gesproken wordt

Huurdersbelângerìvereníging

over'de huurdersorganisatíes', wordt bedoeld:

BRES, Huurdersbelangenvereniging op het Zuíden,

Huurdersbelangenverenigíng Roer je mond, Huurdersbelangenvereniging Susteren, Stichting
Huurdersbelangen Maas en Roer, Stichtíng Huurdersbelangen Midden Limburg
Daar waar er in

dit document gesproken wordt over'we' of 'partijen'wordt bedoeld alle hierboven

genoemde gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.
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lnleiding
Wij, de gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganísaties in Midden Limburg, willen onze
samenwerking rond ìivonen in de regío versterken. We zijn van mening dat de opgaven in de sociale
huisvestíng in buurten en dorpen nóg beter aangepakt worden als we onze kennis en ervaring beter
delen en onze inzet afstemmen. Daarom hebben we dit 'Regionaal kader prestatieafspraken MiddenLimburg 2017 t/m 2020' met elkaar gemaakt. Deze afspraken zien we als een eerste stap in onze
samenwerking. Uiteíndelijk ís ons doel om eryoor te zorgen dat er voldoende en passende woníngen
zíjn voor de huidige en toekomstige sociale huurder ('doelgroep van beleid'). We maken daarnaast
ook lokale prestatieafspraken om concreter invulling te geven aan de daadwerkelijke opgaven ín elke
gemeente. Deze regionale samenwerking helpt daarbij.
Met deze afspraken zetten we ons in op een viertal thema,s:

r
r
r
o

Beschikbaarheid
Betaalbaarheíd

Huisvestingbijzonderedoelgroepen
ZotB, welzijn en woonomgeving

We gaan onze kennis en ervaríng op deze thema's delen en willen zo opgaven tíjdig signaferen, leren
van elkaars goede voorbeelden en een voedingsbodem creëren voor nieuwe, slimme oplossingen.
Door de regionale koppeling van de gegevens van gemeenten en woningcorporaties kunnen we met
de ínvesteríngsmogelijkheden straks veel beter aansluiten op de werkelijke vraag. Daarnaast krijgen
we door een verkenning van betaalbaarheídsproblemen onder de sociale doelgroep beter zicht op
deze problematiek en kunnen we onze ínstrumenten geríchter inzetten. En op het gebied van
duurzaamheíd en zorg en welzijn, gaan we nog beter samenwerken om zo in te spelen op de
uitdagíngen ín onze samenleving.
Het is voor het eerst dat we in deze samenstelling op regíonaal niveau om tafel zitten. Níet eerder
hebben de huurdersorganísaties zich ook regionaal als gesprekspartner georganiseerd. Daarmee
praten we níet alleen 'ove/ de huurder, maar ook mét de huurder! Natuurlíjk is dat wennen, want de
onderwerpen ziinvrij abstract. We hebben deze samenwerkíng als een waardevolle eerste stap
ervaren. Juist omdat we als partijen kritísch kunnen en mógen zijn over de aanpak van de socíale
huisvesting. Zo houden we elkaar scherpl

De gemeenten:
Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Nederweert,
Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Weert

De woningcorporaties:

Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbouwvereniging Nederweert, Woningstichting Domus,
Woníngstichting St, Joseph, Woongoed Z-duizend, ZOwonen
De huurdersorganisaties:
Hbv BRES, Hbv op het Zuiden, Hbv Roer je mond, Hbv Susteren, Stichtíng Huurdersbelangen Maas en
Roer, Stichting Huurdersbelangen Midden Límburg
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1

Samenwerking

L.L

UitgangsPunten

De samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties

krijgt in Midden-

aanleiding onder
Limburg met d¡t regionaal kader prestatieafspraken voor het eerst vorrï, met als
Partijen hebben
kínderschoenen'
andere de nieuwe Woningwet. De samenwerking staat nog in de
regionale
de
op
met elkaar de wens uitgesproken om door samenwerkíng meer zicht te krijgen
Dit moet er
volkshuisvestelijke opgaven en de inzet van partijen daarbij beter te kunnen afstemmen.
nog beter
uiteindelijk toe teiden dat de inzet van etk van de partijen zowel regionaal als lokaal
toekomstige
én
huidige
van
de
passende
huisvesting
van
belang
aan de opgaven. Het
bijdraagt
huurder staat daarbij centraal.

vast
Gemeenten, huurdersorganisatíes en woningcorporaties leggen met dit document afspraken
pakken'
te
aan
opgaven
over de wijze waarop zi¡lich inzetten om de regionale volkshuisvestelijke
Wonen, Zorg
Deze afspraken hebben verschillende kaders als vertrekpunt, waarvan de Structuurvisie
geldende
regionale
het
en Woonomgeving Midden-Limburg (verder te noemen de Structuurvisie)
is, net als dat
beleidskader is. Daarnaast hebben gemeenten divers lokaal beleid dat van toepassíng
hebben
woningcorporat¡es en de huurdersorganisaties hun eígen beleid hanteren' Deze afspraken
omgaan
waarvan
opgaven,
regionale
de
aan
samenwerken
en
vooral betrekking op het zicht krijgen
afspraken
regionale
is.
Deze
de
belangrijkste
met en anticiperen op de demografische ontwikkeling
tussen de
komen naast de lokale prestatieafspraken die in elk van de gemeente gemaakt worden
gemeente, woningcorporatie en de huurdersorganisatie'

Partijen hanteren de volgende uitgangspunten bij hun regionale samenwerking:
¡ De samenwerking ís gericht op het realiseren van doelen die ten goede komen aan inwoners van
neergelegd ín
Midden-Limburg, waãrbij de aandacht uitgaat naar de doelgroep van beleid zoals
de Woningwet;
r De regionale opgaven zijn het vertrekpunt voor deze afspraken. De regionale samenwerkíng
moet een duidelíjke toegevoegde waarde hebben bovenop de lokale samenwerking.

,
¡

r
o

Partijen staan open voor elkaars ideeën en verniettwing;
en verantwoordelijkheid
De afspraken zijn wederkerig. Alle partijen dragen vanuit hun eígen rol
bij aan de realísatie van de maatschappelijke opgaven in de regio;
partijen respecteren elkaars inzet en de {on)mogelíjkheden van partijen daarbij;
partijen zijn aanspreekbaar. De uitvoeringvan deze afspraken gebeurt in goed overleg met
gedeelde
elkaar, waarbij ruimte aanwezig is om elkaar aan te spreken op de
van
afspraken'
verantwoordelijkheid en het nakomen

Afspraken:

1.t.t

Partijen leggen met deze afspraken hun samenwerking vast rond de regionale
op de
volkshuisvestelijke opgaven. Deze samenwerking ls vooral gericht in het zicht krijgen
inzet
daarbij'
ieders
van
regionale opgaven en afstemmen
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L.7.2

Deze afspraken komen naast de lokale prestatieafspraken
die gemeenten, woningcorporaties
en huurdersorganisaties met elkaar maken. De lokale prestatieafspraken
mogen niet
conflicteren met dit Regionaal kader prestatieafspraken

L.1.3

Deze afspraken worden gemaakt onder voorbehoud van
de financiële mogelijkheden van elk
van de partijen. Het borgen van de lange termijn financiële continuiteit
is een belangrijke
voorwaarde én zelfstandige verantwoordelíjkheid van elke partíj.

Overlegstructuur en werkwijze

7.2
1..2.1.

Partijen hebben tweemaal per jaar een regionaal bestuurlijk overleg.
ln dit overleg zit een
bestuurlijke vertegenwoordigíng va n de gemee nten, huurderso rganisaties
e

n

woningcorporaties. Dit overleg heeft tot doel om de uítvoeríng yan de
afspraken te bewaken.
L.2.2

Partijen werken jaarlijks deze dit regionaal kader uit in een werkagenda
voor het opvolgende
jaar' Deze werkagenda bevat de inzet van partijen
om uitvoering tu g"u"n aan de afspraken
en sluit qua índeling aan bij de opzet en thema's van deze afspraken.

L.2.3

Partijen spreken af dat zii éénmaal in de twee jaar een gezamenlijke
regionale bijeenkomst
organiseren tussen alle gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganísaties.
Deze
bijeenkomst heeft tot doel om de regíonafe samenwerkíng te bevorderen
en de regionale
opgaven met elkaar verder uit te diepen.

7.2.4

Partíjen hebben de íntentie om elkaar te betrekken als zij onderzoeken
uítvoeren díe
relevant zijn voor dit Regionaal kader prestat¡eafspraken. Partijen
delen, voor zover mogelijk,
onderzoeksresultaten met de overíge partíjen. Daarnaast delen partijen met
efkaar relevante
kennís, documentatie en/of ínformatie van derden (bijvoorbeeld
landelijke rapportages en
onderzoek) waar deze betrekking hebben op de onderwerpen van deze
afspraken. oit heeft
tot doel om de kennisontwíkkeling en transparantie van alle partijen te bevorderen
en
daarnaast onderzoeken zo efficíënt mogelijk uit te voeren.

t.3

looptiid, monitoríng en evaluatíe van de afspraken

7.3.1

Deze afspraken zíjn geldíg vanaf het moment van ondertekeníng tot
en met 31 december
2o20' Partijen zíen deze afspraken als een dynamísch document. partíjen
zullen jaarlíjks met
elkaar de voortgang van deze afspraken monítoren. De gemeenten nemen
hiervoor het
inítíatief. Naar aanleíding van de monitoring bespreken part¡jen of verdere
concretiseríng of
uítbreiding van de afspraken gewenst is. Dít kan bijvoorbeeld gewenst
zijn als er op basiivan
nieuwe inzichten meer concrete afspraken mogelíjk zijn over in te zetten ínstrumenten.

1..3.2

Tussentijdse bíjstellíng van de afspraken uit deze overeenkomst is
mogelijk als alle partijen
hiermee instemmen. Deze overeenkomst wordt tussentíjds beëíndígd
als alle pârtijen
híermee schriftelijk instemmen.

!.4
1".4.L

Transparantie, ínformatie, commu nicatie en overige randvoorwaarden
Als basis voor de samenwerking geldt dat partijen bestuurlijk, beleidsmatig
en financieel
transparant zijn naar elkaar. Dat betekent dat:
r partijen elkaar informeren over hun visie en daarbij behorende voornemens en plannen,
met inbegrip van plannen van derden die van betekenis
. een ieder open is over zijn belangen en standpunten; zijn voor partijen;

6

.
r
r.4.2

partijen waar mogel¡jk (financieel) kwantificeren welke inzet zij plegen op de benoemde
afspraken;

partijen elkaar actief informeren over relevante ontwikkelingen in de organisatie of
omgeving die van invloed zijn op de realisatie van deze afspraken'

De prospectieve en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) die corporaties aanleveren aan

de Autoriteit Woningcorporaties vormen mede de input voor de kwantificering van de inzet
van corporaties in dit Regionaal kader prestatieafspraken. Hiermee wordt consistentie en

eenduidigheid van gegevens bewerkstelligd.

1.5
L.5.1

1..5.2

1.5.3

Bijzondere omstandigheden

tot het voorbehoud dat als de
dit ook kan betekenen dat de
verandert,
Rijksoverheid of de provincíale overheid haar beleid
afspraken uit deze overeenkomst moeten worden bijgesteld.
De publiekrechtelijke omgeving van deze overeenkomst leidt

Uitgangspunt bij deze afspraken is dat partijen redelijk en billijk zijn naar elkaar, ook bij
gewíjzigde omstandigheden. Als één van de betrokken partijen ¡'rìeent dat deze afspraken
partij gerechtigd voorstellen te doen
levolgen hebben die onredelijk of onbillijk zijn, ís deze
geldt
ook als er naar mening van één
aan de andere twee partijen om dit te voorkomen. Dit
partijen
elkaar in redelijkheid en
van de partíjen sprake is van overmacht, waardoor
billijkheid niet aan deze werkafspraken kunnen houden.
Bij een eventueel geschil vindt er eerst ambtelijk overleg plaats om tot een oplossing te
komen. Mocht dit ambtelijke overleg níet tot een voor partijen aanvaardbare oplossing
leiden, dan kan bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de betrokken partijen. Op het
moment dat ook bestuurlijk geen overeenstemming kan worden gevonden, zal een traject
van mediation worden gestart. Kosten híervan worden gelíjkelijk verdeeld over de part¡jen

waartussen het geschil bestaat'
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2

Beschikbaarheid

2,t

Visie op wonen in Midden-Limburg

De vastgestelde Structuurvisie biedt de gemeenten

onder meer een uniforme werkwijze voor het
kwantitatief opnieuw in balans brengen van hun plancapaciteit met de geprognotíseerde
woningbehoefte, die als gevolg van demografische ontwikkelíngen (bevolkingsafname, vergrijzing,
ontgroening) verandert. De Structuurvisie biedt bovendien handvatten voor het inspelen op de
kwalítatieve behoeften van de woningbouwmarkt. De gemeenten hebben taakopdrachten
afgesproken over aantallen te schrappen wooneenheden uit de bestaande plancapaciteit. op basís
van de ingeschatte regíonale woningbehoefte is er tevens een gemaximeerd woningbouwvolume per
gemeente afgesproken. Lokaal geven gemeenten een kwalitatieve invulling aan het toegestane
bouwvolume.
De planperiode van de Structuurvísíe is 2014 tot en

met 2017. De visíe ís tevens een basis voor
afspraken op middellange termijn (2018 tot en met 2Aß1. De Structuurvísie wordt geactualiseerd in
2OL7 voor de planperiode 20i"8 tot en met 2021.
Afspraken:

2.7'1'

De gemeenten zuf len de sturing op de planvo orraad conform de Structuurvisie voortzetten
en verder ontwikkefen. Naast nieuwbouw en transform atie zal daarbij ook aandacht

geschonken worden aan de partículíere woníngvoorraad
{koop-huur), de voorraad sociale
huurwoníngen en leegstand. Waar deze aanpak gericht ís op het (sociale) huursegment

worden corporaties en huurdersgroeperíngen betrokken bíj het proces.

2.1'2

De gemeenten betrekken de woningcorporatíes en huurdersorganisatíes in het geval de

Structuurvisíe wordt geactua líseerd.

2,2

Ontwikkelingsocialewoníngvoorraad

Gemeenten en woningcorporatíes baseren hun beleid op recente en toekomstige prognoses van de
demografische ontwikkelíng. Volgens verschíllende prognoses zal de vraagnaar sociale
huurwoníngen op termijn afnemen ín Midden-Limburg. Daarnaast is er een kwalítatieve mismatch
tussen vraag en aanbod, onder andere door de vergríjzing. Dit vraagt om een kwalitatieve aanpassíng
in de woningvoorraad. De woníngcorporatíes spelen in op deze ontwikkel¡ngen met hun strategísch
voorraadbefeid. Híerin geven corporatíes aan hoe zij de ontwikkelíng van de woníngvoorraad tot
stand wíllen brengen met diverse instrumenten, waaronder nieuwbouw, sloop en verkoop.
Afspraken:

2.2.I

Partijen bespreken jaarlíjks de demografische ontwíkkelíngen en situatie op de woningmarkt,
zo veel mogelijk gebruik makend van reeds beschikbare gegevens en onderzoeken,
waaronder demografísche prognoses, gegevens van de woningcorporatíes betreffende de
verhuur en ontwikkeling van de doelgroep en gegevens van gemeenten over leegstand en
verkoop van woningen en kavels in woningbouwprojecten. Als belangrijkste bron voor deze

bespreking geldt de provinciale woonmonìtor Midden Límburg. Woningcorporaties en
gemeenten houden rekening met deze ontwikkelingen bij het opstellen van hun beleid en
activiteiten.
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2.2.2

Partijen spreken af om op lokaal niveau prestatieafspraken te maken, waarbij er meer ruimte
te spelen op de lokale situatie rond demografische ontwikkeling en ontwikkeling van
de (sociale) woningvoorraad. Afspraken over nieuwbouw, verkoop en sloop zijn daar
onderdeel van. Omdat er binnen de regio verschillen zijn, kunnen gemeenten door middel
van lokaal beleid invulling geven aan lokale omstandigheden. Dit lokaal beleid dient als basis
voor lokale prestat¡eâfspraken. De corporaties dragen bij aan het realiseren van de
volkshuísvestelijke opgaven zoals vastgelegd in gemeentelijk en regionaal beleid en visies.
Partijen spreken af dat de lokale prestatieafspraken niet conflicteren met dit Regionaal kader
prestatieafspra ken.
is om in

2.2.3

De corporaties hebben hun bezit samengebracht in één regionaal overzicht zodat duidelijk is
welk aandeel de corporaties nu en in de toekomst hebben binnen de regio als het gaat om
de woningvoorraad en welke bijdrage woningcorporaties kunnen leveren aan de uitwerking

van de Structuurvisie. Het betreft hier een overzicht van het bestaand bezit uitgesplitst naar
aantallen en type woningen, de betaalbaarheid en duurzaamheid alsmede de transformaties
in de (nabije) toekomst. De woningcorporatíes zullen de transformatie van hun bezit, evenals
het splitsen van DAEB en niet-DAEB activiteiten, afstemmen. Op regionaal niveau zullen de
corporaties deze ínformatie delen met de gemeenten en de huurdersorganisaties.
2.2.4

Gemeenten, huurdersorganisaties en woníngcorporaties hebben de ambitie om de
tussenliggende periode tussen heden en krímp de woningbehoefte en met name de
kwalitatieve mismatch zo goed mogelijk te bedienen. Welke ínstrumenten partijen hiervoor
inzetten blijft jaarlijks onderwerp van gesprek. Partijen zetten zich ín ieder geval ín om een
deelvan de behoefte in de socíale huur in deze periode waar mogelijk en noodzakelíjk op te
vangen met innovatíeve of tijdelijke concepten.

2.2.5

Het bieden van huisvesting ín de vorm van woonwagens behoort, voor zover dit voldoet aan
de kaders voor DAEB-activiteiten van woningcorporaties, tot het werkterrein van de
woníngcorporaties. Overdracht van bestaande woonwagencentra en eventuele aanleg van
nieuwe centra behoort daarmee ook tot de onderwerpen van overleg tussen gemeenten en

woningcorporaties.

2.3

Afstemming en transparantie toewijzing van woningen

Er is binnen Midden-Limburg geen sprake van een regionaal kwantitatief woningtekort. Op lokaal
níveau zijn er wel duidelijke verschillen. Er is wel sprake van een kwalitatief woníngtekort. Door de

veranderende huishoudensamenstelling neemt dit tekort bij ongewijzígd beleid de komende jaren
toe.
Afspraak:

2.3.r

Orrr de woningzoekenderr zo goed nrogelijk van dienst te zijn is transparantie in het
woonruimteverdelingsbeleid van de verschillende corporatíes gewenst. lndien mogelijk

wordt het woon ruimteverde lingssystematiek op

2.4

elkaa r afgestemd.

Duurzaamheid

Gemeenten, woningcorporaties zetten zich allen in voor verduurzaming, ieder vanuít zijn eigen
vera ntwoordelijkheid.

Landelijk zijn normen vastgelegd in het Bouwbesluit. ln het Provinciaal Omgevingsplan Limbure (POL)
20!4 zijn de ambities van het nationale energieakkoord opgenomen:
Energiebesparing: I,SYo per jaar

¡
¡

Energieopwekking: t4% uit hernieuwbare bronnen in2O20.
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De gemeenten hebben binnen SML uitgesproken deze ambitie zo veel mogelijk na te streven. ln 2016
wordt een aanzet gemaakt voor een programmaplan 'Energie Midden Límburg" met daarin

programmalíjnen die samen met stakeholders worden besproken. Gemeenten betrekken
woningcorporat¡es en huurdersorganisaties hierbij. Elke gemeente afzonderlijk heeft in dít kader zijn
speerpunten, pilots en ambities, variËirend van beperking van energieverbruik tot energieneutraliteit.
Woningcorporaties zetten zich in voor de verduurzamíng van hun woningvoorraad, zowel vanuit de
verbetering van woonlasten voor huurders, als vanuit de kwaliteit van de woningen, als ook vanwege
het effect op het milieu. Deze belangen spelen ook een rol voor de huurdersorganisaties.
Duurzaamheid ís breder dan energie alleen. Duurzaamheid kan ook betrekking hebben op een
toekomstbestendige woningvoorraad (levensloopbestendig). Dit is opgenomen onder H5.
Afspraak:

2.4.r

Gemeenten, huurdersorganisatíes en woningcorporaties zetten zich in om de mogelíjkheden
en kansen voor verduurzaming zo efficíënt mogel'ljk te benutten. Partijen sluiten onder
andere aan bij lopende inítiatieven. Partijen organiseren jaarlijks een bijeenkomst voor de
uitwisseling van ervaríngen rond verduurzaming ín de socíale huurvoorraad en om nieuwe
initiatíeven en kansen te verkennen. De organisatie van deze bijeenkomst wordt gezamenlijk
opgepakt door de gemeenten vanuit het werkveld energie van sML en door de
woningcorporaties. Partíjen streven bíj het oppakken van níeuwe inítíatieven en kansen naar
flexíbele samenwerkingsverbanden, waarbij partijen al naargelang hun ambitie kunnen
aanhaken.
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3

Betaalbaarheid

3.1

lnzichtinbetaalbaarheidsproblematiek
Uit divers landelijk onderzoek en uit onderzoek in andere regio's is gebleken dat woonlastenl van
huurders aanzienlijk zijn gestegen en de betaalbaarheid voor sommige doelgroepen daardoor onder
druk is komen te staan. Binnen de regio Midden-Limburg is er onvoldoende zicht op de ontwikkeling
van de woonlasten van de afgelopen periode in relatie tot de betaalbaarheid van woonlasten voor
huurders. Betaalbaarheid van het wonen is één van de prioriteiten in de volkshuisvesting die M¡n¡ster
Blok heeft genoemd voor 2016.
Partijen willen vooral oog hebben voor die doelgroepen die in een kwetsbare situatie zitten en zij
zetten zich daarvoor (reeds) ín.
Afspraak:
Partijen erkennen dat betaalbaarheíd van woonlasten een aandachtspunt is. Vertrekpunt is
dat partijen zich, waar relevant met partners uit het sociaal domein, richten op het zo goed
mogelíjk benutten van de samenwerklng en sturingsmogelijkheden rondom
betaalbaarheídsproblematiek van (kwetsbare) doelgroepen van beleid. Partijen voeren een
eerste verkennend onderzoek u;t naar de aard, omvang en huídige aanpak van
woonlastenproblemen in Midden Limburg op basis van de ervaríngen en beschikbare
informatie vanuít de woníngcorporaties, de gemeenten (sociaal domein) en de
huurdersorganisaties. Zij maken daarbij tevens gebruik van inzichten uit landelijke
onderzoeken omtrent woonlastenproblematiek. Daarna gaan partijen met elkaar in overleg

3.1.1

over de bevíndingen.

5.2

Betaalbaresocialehuurwoningen

Afspraken:

3.2.1

Woningcorporaties dragen zorgvoor voldoende sociale huurwoníngen voor de doelgroep
van beleid. Zij zorgen voor een passcnde verdeling van de woningen naar huurprijs,
woningtype en doelgroepen. Daartoe hebben de corporaties hun woningbezit
samengebracht in één gezamenlíjk bestand in het kader van het strategisch voorraadbeleid.
Daardoor wordt duidelijk welke huurwoninge n er zijn bínnen de regio, binnen een gemeente
en binnen een cbs-wijk onderverdeeld naar bouwjaar, type woningen,
betaalbaarheidsklassen en zorgwoningen. Op deze manier wordt duidelijk of er voldoende
woningen zijn in het kader van het passend toewijzen wat corporaties moeten toepassen
sincls 1 ianuarí 2016.

3.2.2

1

Partijen willen inzicht krijgen in de beschikbaarheid van woningen voor verschillende
doelgroepen, zowel in de sociale huurvoorraad als ook in de particuliere woníngvoorraad. Dit
wordt meegenomen in de jaarlijkse bespreking van de voortgang van deze afspraken (zie
2.2.1l'.

Woo¡lasterr bestaan uit huur of hypotheek, energielasten en gemeentelijke heffingen
1L

4
4.t

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Door het scheiden van wonen en zorg en andere transitíes 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 omgevíng als de bewoner onvoldoende begeleid
wordt bíj het zelfstandig wonen. Gemeenten en corporaties bevorderen actief de mogelijkheden
voor zelfstandige woonvormen van mensen díe moeite hebben met het zelfstandíg
verwerven/bewonen van een woning.
Afspraak

4.L.1

De corporat;es en indivíduele gemeenten stellen een samenwerkingsovereenkomst

kwetsbare burgers op teneinde te komen tot afspraken over huisvesting en begeleiding van
kwetsbare burgers2.

4.2

Huísvestíngvergunninghouders

Door de huídige instroom van vluchtelingen zal het aantal vergunninghouders de komende tijd
toenemen. Gemeenten hebben een taakstelling voor het huisvesten van deze vergunninghouders.
Vrijwel elke gemeente in Midden-Limburg ís er nog steeds in gesfaagd aan de lokale taakstelling te
voldoen. Door de verwachte groei van de taakstelling zou lokaal het vinden van voldoende
huísvesting voor de vergunninghouders onder druk kunnen komen te staan. Regionale afstemmíng in
Midden-Limburg kan daarbij tot oplossíngen leiden. Opschalíng van de afstemming over meerdere
regío's wordt niet uitgesloten.

Tot nog toe werden vergunninghouders hoofdzakelijk gehuÍsvest in vastgoed van de
woningcorporaties. Met het verder stíjgen van de taakstellingen is het noodzakelíjk om ook andere
mogelijkheden optímaal te ben utten, waa ronder part¡culiere huurwoninge n.
Het beleíd ten aanzien van vergunnínghouders beperkt zich niet alleen tot huisvesting. Het leren van
de Nederlandse taal, begeleiding bíj de integratie in de Nederlandse samenlevíng, fínanciële bijstand
en integratie in de arbeidsmarkt behoren tot de integrale aanpak van de taakstelling
vergunnínghouders. De gemeenten hebben híerín een verantwoordelijkheid.

2

Partijen benutten hiervoor bestaande ervaringen, zoals de verschillende afspraken die hierover per
gemeente zijn en deelname van Echt-Susteren aan Housing Westelijke Mijnstreek. Housing is een
samenwerking van gemeenten, woningcorporatíes en zorgorganisaties gericht op een betere
doorstroom van mensen in een intramurale instelling naar zelfstandig wonen.
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Afspraken:

4.2.t

De regierol voor de huísvesting van vergunninghouders ligt bij de gemeenten. Gemeenten

hebben de verantwoordelijkheid voor het realíseren van de halfjaarlijkse taakstelling voor de
huisvesting van vergunninghouders. Woningcorporaties faciliteren de gemeenten hierbij.
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties realiseren zich dat deze taakstelling
de beschíkbaarheid van woningen voor regulíer woningzoekenden onder druk kan zetten.
Zeker wanneer de taakstelling op een dergelijk hoog niveau blijft als in 2016. Partijen streven
ernaar om regionaal gemiddeld niet meer dan t0% van de verhuringen plaats te laten vinden
aan vergunninghouders. Dit percentage is in enkele gemeenten niet toereikend op het
moment van het maken van deze afspraken. Daarom verkennen partijen ook alternatieve
mogelijkheden voor huisvesting van vergunninghouders. De gemeenten maken met de
woningcorporaties lokaaljaarlijkse afspraken over de huisvesting van vergunninghouders en
de instrumenten die daarvoor worden ingezet. De huurdersorganisaties worden daarbij

betrokken.

4.2.2

De urgentieregeling voor vergunninghouders gaat verdwijnen. Partijen houden de

mogelijkheid open deze groep met voorrang te huisvesten bínnen de mogelijkheden díe de
wet bíedt, zulks om de wettelijk verplichte taakstelling te kunnen realiseren.

4.2.3

4.2.4

Gemeenten gaan met elkaar in overleg over de huisvestíng van vergunninghouders en de
effectieve verdeling daarvan.
De gemeenten spreken ook partículiere verhuurders en eigenaren van leegstaand vastgoed

aan op de huisvesting van vergunninghouders. De corporaties kunnen deze inítiatíeven
faciliteren in het kader van het zogenaamde 'ontzorgarrangement', dat momenteel in

samenwerking met de Provincie Limburg wordt uitgevoerd.

4.2.5

partijen streven ernaar om vergunninghouders een duurzame start te geven. Gemeenten en
corporatíes maken aanvullende afspraken omtrent de financiêle en juridische aspecten.
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5

7org, welzijn en woonomgeving

5.1

Samenwerking wonen, zorg en welzijn
Door de transities in het sociaal domein is er veel veranderd op het terrein van wonen, zorg en
welzíjn. Mensen met een zorgvraag zullen langer zelfstandig blijven wonen. Daardoor ligt er een
opgave bij de kwaliteit van woningen voor deze doelgroep, maar ook bij het bieden van zorg en
welzijn aan deze doelgroep. Leefbare wíjken en dorpen is een belangr'rjke voorwaarde voor mensen
om langer en prettig thuis te kunnen vvonen. Wonen, zorg en welzíjn is daarom een opgave voor
gemeenten, woníngcorporaties en huurdersorganisaties én voor zorg- en welzíjnsorganisaties.
Afspraak:

5.1.1

5.2

Partíjen willen met elkaar passende antwoorden vinden voor de veranderende
zorgbehoeften en de daaruit voortvloelende noodzakelijke aanpassingen ín de
woonomstandigheden van zorgvragers. Gemeenten en woníngcorporaties werken prima ir
lokaal samen met zorgínstellíngen en welzijnsorganisaties aan het thema Wonen, Zorg en
Welzijn. Gemeenten en woningcorporatíes leggen lokaal afspraken vast over de uitvoering
van de wmo, en dan vooral het onderdeel woningaanpassing. De gemeenten en
woningcorporaties betrekken de huurdersorganisaties hierbij op lokaal niveau. Deze
afspraken worden regíonaal afgestemd. Daarnaast willen gemeenten en woningcorporaties
kansen benutten met zorginstellingen en woningcorporaties om slímme oplossíngen te
bieden díe aansluíten bíj de behoefte van de zor1vrager. Goede voorbeelden en ervaringen
vanuít de verschiflende fokale sítuaties worden regionaaf gedeeld, ter ínspiratie van de
overige partijen.

Gewenste kwaliteit woningen voor ouderen en zorgbehoevenden

De ontwikkelingen in het sociaal domeín en de zorg veroorzaken een stijgende vraag naar kwalitatíef
geschikte woníngen voor ouderen en zorgbehoevenden, die aansluiten bij de fínanciële draagkracht
van de doelgroep. De prognoses van de demografische ontwikkelingen voorspellen een verdere groei

van het aantal ouderen in de komende decennia.
Ontwikkelíngen in de zorg maken het noodzakelijk dat nieuwe zorgconcepten ontwikkeld worden,
waarbíj ouderen meer en langer zíjn aangewezen op zorgín de eigen omgeving en uit hun eigen
netwerk (kinderen, buren, eígen leefgemeenschap, zorgcoöperaties). Om dorpen, wijken en buurten
leefbaar te houden stimuleren en facíliteren gemeenten bewoners en bewonersgroepen bij het zelf
inrichten en vormgeven van de woonomgevíng, zorg en welzÍjn. Op het gebied van Wonen zullen
ínnovatieve concepten ontwíkkeld moeten worden. De gevolgen van de geschetste ontwíkkelíngen
voor het bestaand zorgvastgoed zijn nog onvoldoende inzíchtelíjk en moeten in kaart gebracht te
worden. Gemeenten, Corporaties en Zorginstellingen zullen een intensieve samenwerking moeten
aangaan om passende antwoorden te vinden voor de veranderende zorgbehoeften en de daaruit
voorWloeiende noodzakelíjke aanpassingen in de woonomstandígheden van zorgvragers.
Afspraken:
5.2.1

Gemeenten, huurdersorganisatie en woningcorporatíes vinden het belangríjk dat bewoners
en bewonersgroepen zelf een rol nemen bij het vorm geven aan een zorlzame buurt.
Partijen stimuleren en ondersteunen initiatíeven waar nodig, ieder vanuít zijn eígen
vera

ntwoordelijkheid.
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5.2.2

Partijen bevorderen samen met zorg- en welzijnsinstellingen het ontwikkelingen van nieuwe
concepten om invulling te geven aan een zorgzaam buurt.

s.2.3

Partijen brengen met zorg- en welzijnsorganisaties de gevolgen voor het bestaand
zorgvastgoed in kaart.

5.2.4

Gemeenten, woningcorporaties 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.

5.3

Woonomgeving en leefbaarheid

Zorgdragen voor een prettige woonomgeving is allereerst een verantwoordelijkheid van de
bewoners zelf. De drie partijen, bewoners, corporaties en gemeenten werken op het gebied van
woonomgeving en leefbaarheid nauw samen. Ook ander maatschappelijke organisaties hebben
vanuit hun eígen specifieke verantwoordelijkheid híerín een belangrijke rol.
De bewoners van wijken en dorpen hebben nadrukkelijk een (zelf-) sturende en inÍtiërende rol.
Organisatíes hebben vooral een rol, daar waar leefbaarheid onder druk staat en bewoners er met
elkaar niet uitkomen. Bijvoorbeeld bij zware overlast, kwaliteít van de woonomgeving of door het
wegvallen van voorzieningen als gevolg van bevolkingsdalíng. Gemeenten, woningcorporaties en
huurdersorganisaties hebben hierin elk een eigen verantwoordelijkheid. De inzet vãn part¡jen is
onderwerp van de lokale prestatieafspraken.
Gemeenten hebben in2OL4 de Transitieatfas Voorzíeningen Midden-Limburg'opgesteld (De
transítie Atlas is niet door de gemeenteraden vastgesteld). Deze atlas geeft inzicht in de gevolgen van
krimp op het voorzíeningenníveau. Gemeenten geven op lokaal niveau uitvoering aan de transitie
van voorzíeningen samen met bewoners en maatschappelijke partners. Op regionaal níveau dragen
zij zorgvoor monítoring, samenwerking daar waar er verbanden zijn en het delen van kennis.
Afspraken;
5.3.1

Partijen geven ruimte aan bewoners om tot een eigen wijkvisie of specífieke plannen voor
hun wíjk te komen. De gemeente en woningcorporatles facilíteren en ondersteunen binnen
hun mogelijkheden hierín de bewoners in hun aanpak. Voorbeelden hiervan ziin o.a.
buurtbeheer, sociaal beheer, plannen op gebíed van RO en het stimuleren van
bewonersactiviteiten. Partijen kunnen hierover nadere afspraken maken in de lokale

prestatieafspraken.
5.3.7

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om samen met bewoners, corporaties en
andere maatschappelijke partners uitvoering te geven aan de transitie van voorzieníngen
Gemeenten geven op lokaal nlveau uitvoeríng aan de transitie van vuur¿iertirtgert rrreI
bewoners en maatschappelijke partners. Op regionaal niveau dragen zii zorgvoor
monitoring, samenwerking daar waar er verbanden zijn en het delen van kennis.

5.3.3

Partijen werken zo veel mogelijk samen in wíjken en kernen en stemmen hun plannen en
activiteiten zo veel mogelijk af. Hoe hier invulling aan wordt gegeven kan per gemeente of
kern verschillen.
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Onderteken¡ng
Aldus overeengekomen
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Namens het Coflege van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren,

Namens het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Leudal,

Namens het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Maasgouw,

Namens het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Nederweert

Namens het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Roerdalen,

Namens het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Roermond,

Namens het Colfege van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Weert
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Namens Huurdersbelangenveren iging

BRES,

Namens Huurdersbelangenvereniging op het
Zuiden,

Namens Huurdersbelangenveren iging Roer je

mond,

Namens Huurdersbelangenveren iging
Susteren,

Namens Stichting Huurdersbelangen Maas en
Roer,

Namens Stacht¡ryg Huurflçr1beþngen Midden

''ii""''
I
I

Namens Wonen Limburg

Namens Stíchting Wonen Zuid,

Namens Woningbouwvereniging Nederweert,

L7

Namens Woningstichtíng Domus,

Namens Woningstichting St. Joseph,

Namens Stichting Woongoed 2-duizend,

Namens Stichtíng ZOwonen,

1.8

BIJLAGE
Bijlage 1. Begrippen en definities
Prijspeil

Begrip

thl2Ot6

Basishuur:

¡
¡

.

huishoudens jonger dan 65 jaar
oudere alleenstaanden

€233.,87

oudere meerpersoonshuishoudens

€228,24

Kwa

I

iteitskorti ngsgre

€ 230,05

€449,92

ns

Toelichting
De huur die huurtoeslagontvangers
minimaal zelf moeten betalen

Als de feitelijke huur lager is dan deze
kwaliteítskortingsgrens, dan krijgt de

toeslagontvanger het hele bedrag tussen
de persoonlijke basishuur en de feitelijke
huur vergoed.
Aftoppingsgrens:
¡ Eerste aftoppingsgrens/

€ 586,68

'J.-2

verstrekt

persoonsh uishoudens

r

Het deel van de huur waarboven geen of
nog maar weinig huurtoeslag wordt

Tweede aftoppíngsgrens/ 3 en meer
persoonshuíshoudens

€628,76
€710,68

Libera lisatiegrens

De grens voor de maximale huurprijs vatt

sociale huurwoningen zoals vastgesteld

door het Ministerie van
Maximale huurverhoging:
¡ huishoudens met een inkomen tot €
34.678
¡ huishoudens met een
inkomen vanaf € 3t1.678 tot en met

2,1%

BZK

De door het Mínisterie van BZK
vastgestelde maximale toegestane
huurverhoging voor zelfstandige woningen

2,6%

€ 44.360

r

inkomens boven de €44.360

4,6yo

Goedkope huur

huur onder €

Betaalbare huur

huur tussen €

409,92

kwa lite ítskortingsgre ns

618,24 en € 710,68

Woningen met een huurprijs tussen de
kwaliteítskortingsgrens en de hoge
aftoppíngsgrens
Woningen met een huurprijs tussen de
hoge aftoppingsgrens en de

huur boven €

Woningen met een huurprijs boven de

409,92 en€628,76
huur tussen €

Bereikbare huur

Woningen met een huurprijs tot aan de

libera lisatiegrens

Dure huur

7L0,68
lnkomensgrenzen:

Primaire doelgroep:

. éénpersoonshuishouden <65 jaar
. éénpersoonshuishoudens > 65 jaar
. meerpersoonshuishoudens < 65 jaar

€22.100
€22.100

> 65 jaar

€ 30.0s0

.

meerpersoonshuishoudens

€ 30.000

líbe ra lisatiegrens

Huishoudens met een belastbaar
jaarinkomen en vermogen onder de grens
waarop men in aanmerking komt voor
huurtoeslag
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Secundaire doelgroep

Huishoudens die niet tot de primaire
doelgroep behoren met een belastbaar
jaarinkomen tot € 35.739.

Doelgroep van beleid

De primaire plus de secundaire doelgroep

Aegrip

I afkorting

DefinitÍe

POL

ProvÍnciaal Omgevíngsplan Límburg

SML

Samenwerking Midden Limburg
gemeenten

SVB

Strateg¡sch Voorraad Beleid

Wmo

Wet Maatschappelíjke Ondersteuning

Woningwet

Herzieníngswet Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting zoa ls
vastgesteld in de Eerste Kamer d.d.17 maart 2015 en in werking

Woonlasten

-

het samenwerkingsverband van de

tredend per l julí 2015
Woonlasten in de ruime betekenis bestaan uit huur- of
hypotheeklasten, energíe, gas, water en gemeentelijke en
waterschapslasten
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