Samen aan de slag
in Sittard-Geleen
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Wonen in:
Gemeente Sittard-Geleen

Betaalbaarheid

Sociaal maatschappelijk

We maken concretere afspraken over de
vroegsignalering op de Wet Gemeentelijke
Schuldhulverlening

We realiseren in 2022 minimaal 5 Skaeve Huse
in Sittard-Geleen

2022

49

Het voornemen is
om ± 49
woningen per jaar
te verkopen om
investeringsvolume vrij te
maken

Zorgbehoeften

Scootmobiels
nemen toe. De
consequenties
hiervoor tav de
bestaande - en
nieuwbouw
worden verder uitgewerkt.

Duurzaamheid

We concretiseren
samen de fysieke
opgave met als inzet de
inclusieve wijk. Elke
doelgroep is een
bewoner van de wijk!

216

Verduurzaming
minimaal 590
woningen in
2022

Afname van
woningen E, F en G
label.

De woningmarkt
maakt het toegankelijk
er voor de
middeninkomens door
de verruiming van het
niet passend toewijzen
naar max 15% te
verhogen.
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Leefbaarheid

Wonen
152 woningen
Renovatie

Gebiedsgerichte samenwerking aan
een groene en inclusieve woonwijk
met een uitnodigende buitenruimte
en toekomstbestendige woningen

Verdeeld over
4 locaties
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Inleiding
In deze jaarschijf benoemen we welke toetsbare en meetbare resultaten we in 2022 willen behalen om bij te dragen aan de
realisatie van onze meerjarige doelen en ambities. Een belangrijk deel benoemen we langs vaste acties en indicatoren
(aantal nieuwbouw, sloop, renovatie, aantal betaalbare woningen, energielabelstappen, ontruimingen, het huisvesten
vergunninghouders etcetera). Daarnaast is er ruimte voor nieuw beleid dat inspeelt op actuele ontwikkelingen en
opgaven. We formuleren realistisch en meetbaar. We spreken af wat we in een jaar kunnen realiseren en we zorgen daarbij
voor capaciteit en middelen. Gedurende het jaar zien we actief toe op de uitvoering van de afspraken en aan het einde van
het jaar toetsen we of we gerealiseerd hebben wat we hebben afgesproken. Actualiteiten vragen van onze samenwerking
dat we gaandeweg het lopende jaar creatieve oplossingen en inlevingsvermogen inzetten om voorbijkomende opgave op
te pakken.

Deze jaarschijf bestaat uit de regionale en lokale afspraken. In samenwerking met Beek en Stein (op Westelijke Mijnstreek niveau) zijn we georganiseerd in
thematische werkgroepen betreffende Duurzaamheid en Zorg. Binnen deze werkgroepen zijn regionale afspraken gemaakt. Aanvullend daarop zijn er lokale
afspraken gemaakt die specifiek zijn voor de gemeente Sittard-Geleen. Dit document is opgebouwd uit afspraken betreffende ;
•

Beschikbaarheid, kwaliteit en vastgoedtransitie (alleen lokaal)

•

Betaalbaarheid (regionaal en lokaal)

•

Duurzaamheid (alleen lokaal)

•

Wonen met zorg en maatschappelijke doelgroepen (regionaal en lokaal)

•

Leefbaarheid (alleen lokaal)

•

Samenwerking (regionaal en lokaal)
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Legenda
Betekenis pictogrammen in tabellen:

Locatie/projectnaam

Toegankelijkheid

Verantwoordelijke

Aantal woningen

Huurprijsklasse

Monitoring

Type woningen

Welke afspraak

Ondertekening

Kleurcodering monitoring:
Gereed
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In uitvoering

Stagneert
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Ondertekening
Over de hierna volgende prestatieafspraken hebben d.d. 08-12-2021 te Sittard-Geleen overeenstemming bereikt:
Hier logo
invoegen

Andries Houtakkers, wethouder

Karel Smitsmans, bestuurder

Pierre Kusters, voorzitter

Paul Janssen, voorzitter

Janine Godderij, bestuurder

Ger Peeters, bestuurder

Marianne Soons, voorzitter

Wim Hazeu, bestuurder

Will Tryba, bestuurslid

Hier logo
invoegen
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Beschikbaarheid, kwaliteit
en vastgoedtransitie
Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken samen aan de beschikbaarheid van passende
en betaalbare woningen. Samen zorgen ze er voor dat er voldoende sociale huurwoningen zijn voor mensen
die daarop zijn aangewezen. We zorgen ervoor dat dit technische goede, veilige en duurzame woningen zijn,
die passen bij de wensen van verschillende doelgroepen. We toetsen of ons woningaanbod blijft passen bij de
vraag van de (toekomstige) huurders en passen onze strategie daar op aan. Corporaties houden vraag en
aanbod in balans en verbeteren hun woningaanbod door Sloop, Nieuwbouw, Verkoop, Aankoop, Onderhoud
en Renovatie. Als we het nog niet weten doen we Onderzoek naar de gewenste toekomststrategie.

1.1 Nieuwbouw

Haag Sittard, Sittard

34 woningen

13 Gestapeld met lift
21 Gestapeld zonder lift

11 BAT 0 Drempels en
trappen
2 BAT 1
Wandelstokgeschikt
21 BAT 3 Rolstoelgeschikt

Betreft collectieve
verhuur aan
Levanto

Kern/wijk,
straat/locatieomschrijving/projectnaam

Steegstraat
22-24, Munstergeleen
Voorbeeld
tekst

2 woningen

2 Grondgebonden gezins

2 BAT 0 Drempels en trappen

2 Duur

Rembrandtstraat,
Sittard
Voorbeeld
tekst

38 woningen

12 Grondgebonden
gelijkvloers
26 Grondgebonden gezins

26 BAT 0 Drempels en
trappen
12 BAT 3 Rolstoelgeschikt

12 Betaalbaar 1
26 Betaalbaar 2
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ZOwonen
Dit project betreft vernieuwbouw van de historische hoeve. Start
Q1 2022 en oplevering najaar 2022 voorzien. Bijdrage gemeente:
•
Onderhoud vijver, eigendom van ZOwonen, Afwaterend
oppervlak 90% gemeente en 10% ZOwonen, wordt gewerkt
aan een overeenkomst;
•
Gemeente en ZOwonen stemmen verwachtingen af tav
langszijde schuur of gemeentelijk perceel.
•
Kijken of het mogelijk is om sec stuk grond tussen langszijde
schuur en naastgelegen perceel van gemeente te verwerven.
Hierop zou dan 'parkeren' op grastegels gerealiseerd kunnen
worden, zodat parkeerdruk van bezoekers Hoeve afneemt
(gemeente heeft gevraagd of wij al het omliggend groen willen
overnemen, maar geeft geen meerwaarde en zadelt ons met
hoge onderhoudskosten.

ZOwonen
Start bouw voorjaar 2022 en oplevering voorzien in najaar
2022. Gemeente verstrekt omgevingsvergunning.

ZOwonen
Start bouw juni 2021 en oplevering in 1e kwartaal 2022
voorzien.
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1.1 Nieuwbouw

Breitnerstraat, Rembrandtlaan, Jos
Kern/wijk,
Klijnenlaan (Geleen-Zuid), Geleen
straat/locatieomschrijving/projectnaam

De Schuttestraat (de Baenje),
Sittard

Voorbeeld tekst

75 woningen

130 woningen

75 Gestapeld met lift

130 Gestapeld met lift

75 BAT 2 Rollatorgeschikt

130 BAT 4 Zorggeschikt

75 Betaalbaar 1

Betreft collectieve
verhuur aan
Zuyderland

ZOwonen
Start bouw juli 2021 en oplevering eind 2022 voorzien.
Deze bouw maakt onderdeel uit van een integrale
fysieke opgave als onderdeel van de
revitalisering Geleen-Zuid.
ZOwonen Start bouw september 2022 en oplevering in
voorjaar 2024 voorzien. Bemiddelen ontwerp ZOwonen
en standpunten direct omwonenden.
De planontwikkeling iam gemeente is partieel gewijzigd
nav afstemmingen ZOwonen en Zuyderland. De
gemeente zal zich naast het bemiddelen met direct
omwonenden inspannen om op basis van een daartoe
ontvankelijke aanvraag een Omgevingsvergunning te
verlenen.

Voorbeeld tekst

Voormalige schoollocatie,
Einighausen

7 woningen

2 Grondgebonden gezins
5 Grondgebonden
gelijkvloers

2 BAT 0 Drempels en trappen
5 BAT 3 Rolstoelgeschikt

5 Betaalbaar 1
2 Betaalbaar 2

ZOwonen
Onderzoek naar afname project Mulleners Vastgoed op
de schoollocatie in Einighausen. Hoevevormig gebouw
met 7 grondgebonden eenheden. Verwachte start bouw
in 2022, afname in 2023.
De gemeente heeft afspraken gemaakt met ZOwonen
over een financiële bijdrage in het plan.

Annadaelstraat,
Sittard
Voorbeeld
tekst

8 woningen

8 Grondgebonden
eengezingswoningen

8 BAT 0

Duur

Wonen Limburg
Start bouw 2022 en oplevering 2022

54 Betaalbaar 1

Ontwikkelen met zorgpartners, ouders en de wijk van een
complex met een integraal woonprogramma.
Start bouw verwacht medio 2022, oplevering in 2023. De
parkeeroplossing wordt in dialoog tussen betrokken
partners opgelost.

SAM&ZO,tekst
Sittard
Voorbeeld

Geleen Zuid,
Voorbeeld
tekst vlek 2b

54 woningen

54 Gestapeld met lift

34 woningen
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54 BAT 2 Rollatorgeschikt

ZOwonen: Bouw 34 soc huurwoningen cf CPO en
participatief traject met toekomstige bewoners, zie afspr
5.6. Gemeente: faciliterend meewerken aan BP wijziging
en verlening omgevingsvergunning.
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1.2 Sloop

Schuttestraat
Voorbeeld
tekst 2, locatie De Baenje
Sittard

130
woningen

130 Gestapeld met lift

130 BAT 4 Zorggeschikt

130 Goedkoop

Zowonen: Start sloop is voorzien in 1e kwartaal 2022.
Bijdrage gemeente:
• Communiceren standpunt van de gemeente naar de
direct omwonenden.
• Het verstrekken van een omgevingsvergunning door
de gemeente nu de gezamenlijke planontwikkeling is
gedaan
en goedkeuring hierop is afgegeven door de
welstand.

1.3 Renovatie

Burg. Schrijenstraat, Sittard

48 woningen

48 Gestapeld zonder lift

48 BAT 0 Drempels en
trappen

48 Betaalbaar 1

Vermeerstraat e.o. fase 1, Sittard

35 woningen

35 Grondgebonden gezins

35 BAT 0 Drempels en
trappen

Voorbeeld tekst

Theresiastraat / Heistraat /
Bergerweg, Einighausen

20 woningen

20 Grondgebonden gezins

20 BAT 0 Drempels en
trappen

20 Betaalbaar 2

Oranjelaan

49 woningen

49 gallerijwoningen

49 BAT 0 Drempels en
trappen

49 Betaalbaar 1
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35 Betaalbaar 1

ZOwonen
Start en oplevering renovatie woningen in 2021, entrees
worden in 2022 opgeleverd.
ZOwonen
Start renovatie medio 2022, oplevering is voorzien is eind
2022 voorzien.
Fase 2, betreffende 60 woningen, start begin 2023 en
wordt ook opgeleverd in 2023.
ZOwonen
Start eind 2022 en oplevering voorzien medio 2023.

Woonpunt
Start in 2021 en oplevering 2022
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1.4 Verkoop

Circa 30
woningen

Op basis van vastgestelde verkoopbeleid 2020-2024 streeft ZOwonen naar een
kasstroom
van € 5.181.000,-

ZOwonen

Sittard-Geleen

10

Maximaal 10 woningen in komende vijf jaren. Beleid afgestemd met HBV.

Zaam Wonen

Sittard-Geleen

0 woningen

Wonen Limburg heeft geen woningen in Sittard-Geleen op de verkooplijst staan.

Wonen Limburg

Sittard-Geleen

Kern/wijk,
straat/locatieomschrijving/projectnaam
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1.6 Onderzoek

Van Arskerk,
Voorbeeld
tekst Geleen

24 woningen

24 Gestapeld met lift

24 BAT 2 Rollatorgeschikt

24 Betaalbaar 1

ZOwonen. De gemeente bereidt besluitvorming voor over
garantie om de locatie terug aan te kopen van ZOwonen
zodra blijkt dat er geen woonbestemming mogelijk is.

Van Arskerk,
Voorbeeld
tekst Geleen

10 woningen

10 Grondgebonden gezins

10 BAT 0 Drempels en
trappen

10 Betaalbaar 2

In 2022 vindt een onderzoek plaats voor het groengebied,
waarvan de Van Arskerk onderdeel is. De onderlegger
van dit onderzoek is het ambitiiedocument Geleen Zuid.

30 Betaalbaar 1

ZOwonen (ism Wonen Limburg Accent)
Onderzoek naar afname 30 woningen in de 1e
realisatiefase op locatie President Kennedysingel. Start
bouw verwacht in 2022, oplevering in 2023.
Er zal afstemming gezocht worden met de gemeente in
aanpassing van plan van wensen vanuit de
tendergesprekken.
Gemeente is daarbij faciliterend en meewerkend bij de
diverse te volgen procedures, grond/opstaloverdrachten
en bestemmingsplanwijziging. Hier wordt volstaan met de
verwijzing naar de resultaten van de doorlopen tender en
de daaromtrent te sluiten ontwikkel- en
verkoopovereenkomst ZOwonen en gemeente.

20 Betaalbaar 1

ZOwonen. Onderzoek naar collectieve huur van 20
wooneenheden in de DSM-torens van Mulleners
Vastgoed. Woningen inzetten ten behoeve van
huisvesting spoedzoekers. De gemeente verleent
bereidheid om wonen mogelijk te maken, mits de
aanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en
de behoefte zowel kwantitatief als kwalitatief wordt

President Kennedysingel fase 1,
Sittard

DSM-torens,
Voorbeeld
tekst Sittard

30 woningen

20 woningen

30 Gestapeld met lift

20 Gestapeld met lift

30 BAT 3 Rolstoelgeschikt

20 BAT 2 Rollatorgeschikt

aangetoond.

Voorbeeld tekst
DaCapo-locatie

24-30
woningen

24-30 Gestapeld met lift

20 BAT 2 Rollatorgeschikt

Arnold van
Steinstraat
Voorbeeld
tekst

8 woningen

8 grondgebonden woningen

BAT 0
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Zaam Wonen
In 2022 eerste verkenning om met gemeente tot
overeenstemming te komen

20 Betaalbaar 1/2

Zaam Wonen
Verkenning renovatie en realisatie in 2023
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Vervolg afspraken beschikbaarheid, kwaliteit en vastgoedtransitie

1.7

Gemeente betrekt corporaties bij het opstellen van de omgevingsvisie 2022.
Dit door 3 participatiebijeenkomsten hiervoor te organiseren.

Gemeente en corporaties

1.8

Begin 2022 komt als aanvulling op het convenant van 2020 een
concreet overzicht beschikbaar van locaties waar gemeente een positie ziet
voor de corporaties en in welk segment. Ook de huurders dragen mogelijke
geschikte locaties aan.

Gemeente, corporaties,
huurdersorganisaties

1.9

De gemeente neemt in 2022 een besluit of er uitbreiding van standplaatsen
voor woonwagens komt conform de uitkomsten van het Companen en Billinq
rapport.

Gemeente en corporaties

1.10

1.11

Voor het Land van Gulick, voormalige Mavo gebouw aan de
Engelenkampstraat te Sittard, wordt een ontwikkel- en koopovereenkomst
vanuit de gemeente aan ZOwonen aangeboden om uiterlijk op 1 april 2022 te
komen tot ontwikkeling. Afspraken over kosten voor eventuele benodigde
asbestsanering door koper worden vastgelegd in de overeenkomst en
koopprijs. Daarnaast wordt er door ZOwonen een ontvankelijke
Omgevingsvergunning aangevraagd welke kan leiden tot goedkeuring van
welstand, onderhoud en renovatie en het parkeerplan. Een principeverzoek is
nog in behandeling en daaruit is reeds gebleken dat voor gebruik van het
pand als kantoor dat de bestemming maatschappelijk gewijzigd moet worden.
De gemeente zal zich inspannen om voor de ontvankelijke aanvraag een
Omgevingsvergunning af te geven.

Kerklocatie Vrangendael. Gezamenlijke ontwikkeling met Zorgpartner,
Kindante en MIK/PIW. Gemeente wordt gevraagd te faciliteren en wordt bij de
ontwikkeling nauw betrokken.
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Gemeente en ZOwonen

ZOwonen en gemeente
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Betaalbaarheid
Samen zorgen we er voor dat wonen betaalbaar blijft voor de mensen die zijn aangewezen op een sociale
huurwoning. Corporaties wijzen daarvoor woningen toe die passen bij het inkomen en informeren mensen
over welke woonlasten passend zijn. Gezamenlijk zijn we waakzaam op het gebied van
woonlastenontwikkeling en het ontstaan van knelpunten hierin en spannen we ons in om de totale woonlasten
laag te houden. Mensen die het moeilijk hebben om de huur te betalen bieden we ondersteuning. Daarbij
werken we met elkaar samen. Uithuiszetting op basis van huurachterstand proberen we zoveel mogelijk te
voorkomen.

2.1

De middeninkomens met een inkomen tot €52.000 (prijspeil 2021) zijn voor
ZOwonen ook een belangrijke doelgroep in de sociale woningvoorraad. Omdat
dit bijdraagt aan een gemêleerde buurten en wijken is afgesproken met
gemeenten en huurdersorganisaties dat de vrije ruimte van 7,5% opgerekt
wordt naar maximaal 15% (de verwachting is dat in 2022 circa 10% van de
sociale huurwoningen wordt toegewezen aan huishoudens met een inkomen
boven de EU-grens tot aan de €52.000). Middels onze toewijzingsregels zorgt
team Verhuur ervoor dat de toewijzing van woningen met een huur tot aan de
aftoppingsgrenzen met voorrang verhuurd worden aan de primaire doelgroep
en woningen met een huur tussen de tweede aftoppingsgrens en
liberalisatiegrens vooral beschikbaar zijn voor de secundaire doelgroep en
middeninkomens.

2.2

ZOwonen: Conform de begroting is de verwachting dat door ons gematigd
huurbeleid de huurstijging inflatie -0,5% bedraagt. Inkomensafhankelijke
huurverhoging met advies van de huurdersorganisatie wordt toegepast tot aan
de streefhuur en de extra inkomsten worden ingezet voor investeringen in de
sociale woningvoorraad.
Woonpunt: Woonpunt, gemeente en huurderorganisatie spreken af dat het
voor 2022 een optie is dat Woonpunt een huurverhoging doorvoert ter hoogte
van de inflatie en onderzoekt of ze daar bovenop gebruik maakt van de
maximaal +1%. Momenteel zijn er immers een aantal onzekere factoren die
van invloed zijn op de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast werken we ook nog
aan de actualisatie van het portefeuilleplan. Of de noodzaak er is om
daadwerkelijk een huurverhoging te hanteren van meer dan inflatievolgend
wordt in een later stadium met de Huurdersorganisatie besproken middels de
jaarlijkse adviesaanvraag en een bijbehorende toelichting.

ZOwonen
Zaam Wonen
Wonen
Limburg
Woonpunt

Vanuit Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gaan we in Q3 2022 de
werkafspraken omtrent vroegsignalering verwerkt in een afsprakendocument.

Gemeente
Corporaties

2.3
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ZOwonen en Gemeente

Inflatie –0,5 %
Inflatie +
Inflatie
Inflatie (+ 1,0
%)
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Vervolg afspraken betaalbaarheid

2.4

2.5

In 2022 organiseren ZOwonen en Wonen Limburg een inspiratiesessie tussen
uitvoerende professionals en beleidsmedewerkers op het snijvlak van
schuldhulpverlening, WMO en beschermd wonen. Doel hiervan is om
draagvlak te creëren voor het invoeren van de doorbraakmethode.
Deze methode geeft bewoners in een uitzichtloze situatie perspectief met
behulp van een individueel doorbraakplan. Dit met als doel de bureaucratie
tussen organisaties te ondervangen en de financiële draagkracht te
vergroten. Uitkomsten van de bijeenkomst en de vervolgstap(pen) naar deze
werkwijze toe, worden gedeeld in kwartaal 3 op bestuurlijk niveau.
.
We brengen samen in uiterlijk Q2 de energielasten/energiearmoede in beeld
versus de totale woonlasten. We vertalen dit in een programma (zie ook bij
duurzaamheid het voorstel omtrent een programmateam), waarvan ook
energiebewustwording onderdeel is. Alle betrokken partijen committeren zich
hieraan.

Wonen Limburg en ZOwonen

Gemeente ,
Corporaties en
huurdersorganisaties

2.6

De woningen van ZOwonen die per 1 juli 2022 een E, F of G energielabel
hebben, krijgen géén huurverhoging (conform integraal huurbeleid 20212024). Deze gemiste huurinkomsten worden niet doorbelast aan andere
bewoners omdat de reguliere huurverhoging tussen de 0% en maximaal
inflatie (tot aan de streefhuur) bedraagt.

ZOwonen

2.7

In 2022 nemen we een besluit over de invoering van de voorzieningenwijzer.

Allen

2.8

Ten minste 75% van sociale woningvoorraad heeft/houdt een huurprijs lager
dan de eerste aftoppingsgrens (633 euro, prijspeil 1 januari 2021).
Ten minste 90% van sociale woningvoorraad heeft/houdt een huurprijs lager
dan de tweede aftoppingsgrens (679 euro, prijspeil 1 januari 2021).

Zaam Wonen

2.9

Verkenning naar mogelijkheden om bij een aantal specifieke complexen
kandidaten met sociale en/of economische binding voorrang te geven op
kandidaten die een dergelijke binding niet kunnen aantonen.

Prestatieafspraken jaarschijf 2022 Sittard-Geleen

Zaam Wonen
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Vervolg afspraken betaalbaarheid

2.10

Wonen Limburg sluit aan bij de wettelijke toewijzingsnormen. Voor 2022
betekent dit onder voorbehoud van definitieve wettelijke vaststelling, dat
tenminste 85% van de vrijkomende woningen aan de z.g. primaire doelgroep
wordt verhuurd. Maximaal 15% van de vrijkomende woningen worden
verhuurd aan woningzoekenden afkomstig uit de secundaire doelgroep en
hogere inkomens. Die ruimte kunnen we gebruiken om te kunnen werken aan
evenwichtige, gemengde wijken én de keuzevrijheid vergroten van
middeninkomens waarvoor een betaalbare woning vinden ook vaak lastig is.

Wonen Limburg

.

2.11

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben de
mogelijkheid om gebruik te maken van de uitbreiding van de vrije
toewijzingsruimte van 7,5% naar 15% indien dit bijvoorbeeld bijdraagt tot
gemêleerde buurten en als de sociale voorraad voor de doelgroep tot
kwaliteitskortingsgrens, 1ste en 2e aftoppingsgrens gegarandeerd blijft. De
partijen in Sittard-Geleen spreken af de mogelijkheid tot deze vrije
toewijzingsruimte niet te blokkeren. Er kan dus in 2022 gebruik van gemaakt
worden van de geboden ruimte op basis van afwegingen t.a.v. de thema’s
gemêleerde buurten, leefbaarheid en een acceptabele slaagkans van de
sociale voorraad voor de doelgroep tot de kwaliteitskortingsgrens en 1e en 2e
aftoppingsgrens. Partijen spreken verder af het eventueel gebruik van de vrije
toewijzingsruimte periodiek te monitoren en te evalueren t.a.v. genoemde
thema’s.
.
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ZAAM Wonen
Woonpunt
Huurdersorganisaties
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Duurzame sociale huurwoningen
We werken voortdurend aan het verbeteren van de duurzaamheid van sociale huurwoningen. Niet alleen in het
verlagen van het energieverbruik en daarmee de energielasten, maar ook in het toepassen van duurzame
materialen en bouwtechnieken. Nieuwbouw voeren we zonder gasaansluiting uit. Daarnaast passen we
energetische concepten toe als All-electric, Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) of Nul Op de Meter (NOM).
Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor aansluiting op warmtenetten en brengen we zonnepanelen aan op
bestaande en nieuwe woningen. We verstrekken informatie gericht op bewustwording en gedragsverandering
bij bewoners. We realiseren ons dat de verduurzamingsopgave omvangrijk is en dat we het samen moeten
doen.

3.1

Door sloop-nieuwbouw, renovatie en onderhoud werken we voortdurend aan
het verbeteren van de energetische kwaliteit van ons woningaanbod. De
energetische verbetering drukken we uit in het aantal labelstappen. In het
prestatiejaar verwachten we het volgend aantal labelstappen te maken.

3.2

Wij voeren schilverbeteringen uit, in het prestatiejaar verwachten wij dit bij
410 woningen uit te voeren. De verwachting is dat deze woningen gemiddeld
label B behalen.
In de bijlage is een op complexniveau overzicht van de schilverbetering
toegevoegd. Dit laat tevens het primo en ultimo energielabel per complex
zien.

Prestatieafspraken jaarschijf 2022 Sittard-Geleen

Aantal labelstappen
90 labelstappen
450 labelstappen
2532 labelstappen
196 labelstappen

Zaam Wonen
Wonen Limburg
ZOwonen
Woonpunt

ZOwonen
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3.3

Door sloop-nieuwbouw, renovatie en onderhoud brengen we ook het aantal
woningen met de laagste energielabels (E, F of G) terug. In het prestatiejaar
verminderden we het aantal woningen met een E, F of G label met:
ZOwonen geeft in maart een update naar de huurdersorganisaties en de
gemeente over het definitieve aantal labels E,F en G binnen de gemeente.

3.4

We plaatsen Zonnepanelen op onze woningen en wekken daarmee
hernieuwbare energie op. In het prestatiejaar verwachten we het volgend
aantal PV-panelen te plaatsen:

3.5

We halen woningen van het gas af. In het prestatiejaar verwachten we het
volgend aantal (nieuwe of bestaande) woningen zonder gasaansluiting op te
leveren.

Gasloze woningen:
8 woningen
264 woningen

3.6

Na vaststelling van de gemeentelijke Transitievisie eind 2021, gaat de
gemeente in samenwerking met de corporaties de wijkuitvoeringsplannen
(WUP) opstellen waarin op wijkniveau de strategie en aanpak wordt
beschreven om de ambitie uit de Transitievisie te bereiken. Kern daarin is dat
er een vertaling wordt gemaakt vanuit ambitie naar realiteit, middelen en ook
de integraliteit van alle mogelijke oplossingen wordt meegenomen
(warmtenetten zoals HGN en windmolenpark, individuele voorzieningen).
Vanaf 2022 worden voor alle wijken deze WUP op- en vastgesteld.

Gemeente
corporaties

3.7

Sittard-Geleen onderzoekt samen of het wenselijk is om te komen tot een
programmateam zoals dit in Parkstad voor de verduurzamingsopgave is
opgezet. Waarbij we in april 2022 streven naar het voorleggen in een
bestuurlijk overleg.

Allen
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Afname E-F-G
labels
196 woningen
12 woningen
49 woningen

Aantal PV-panelen
180 panelen
6907 panelen

ZOwonen
Wonen Limburg
Woonpunt

* Hierbij is geen rekening gehouden
met toepassing van de PV panelen
en planmatige werkzaamheden. (Bv
dakvervanging, CV ketel) Om dat
de verbetering lastig is in te
schatten.

Wonen Limburg
ZOwonen, circa
1100 woningen

Wonen Limburg
ZOwonen

Zaam Wonen- alle keukens van gas
af bij renovatie of bij vervanging
keukens
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3.8

3.9

ZOwonen wordt door de gemeente betrokken bij de communicatie omtrent
het aardgasloos maken van de wijk Limbrichterveld. De gemeente spant zich
in om de subsidiekansen optimaal te laten aansluiten bij de investeringen
welke ZOwonen hierop doet. De gemeente stuurt vanuit haar rol op de
planning voor 2022.

In 2022 wordt er in het kader van de wijkontwikkeling Geleen-Zuid samen
met betrokken partijen een start gemaakt met het uitvoeringsproject
Volkshuisvestingsfonds (verduurzamen 251 particuliere woningen) in de
periode 2022-2026. Onderzocht wordt of er gezamenlijk inkoopvoordeel kan
worden georganiseerd.

ZOwonen en gemeente

Corporaties en gemeente

3.10

Bij mutatie eengezinswoningen, bij geschiktheid, voorzien van PV-panelen

Zaam Wonen
Wonen Limburg

3.11

Wonen Limburg verbetert in 2022 180 woningen in Sittard-Geleen naar
minimaal energielabel B. Dit zijn woningen in Sittard (Walramstraat,
Dagobertstraat en Dempseystraat) en Obbicht (Europaplantsoen). De
investering die hiermee gemoeid is wordt geschat op € 5.000.000.

Wonen Limburg

3.12

De gemeente en corporaties trekken samen op in verdere inzet van de
energiecoaches tbv de bewoners. Deze inzet is naast de betaalbaarheid,
eerder genoemd de energiearmoede gericht op de menselijke
bewustwording bij dit relevante onderwerp.

Gemeente en corporaties
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Wonen met zorg en
maatschappelijke doelgroepen
De vraag naar wonen met zorg neemt toe. Dat komt onder andere door de extramuralisering, de vergrijzing, de
behoefte en het beleid om langer thuis te wonen en de toename van ambulante zorg als gevolg daarvan. Wonen en
zorg komen dus steeds meer samen in de woningen en in de woonomgeving. Hierdoor huisvesten we ook steeds meer
kwetsbare burgers. Ook zijn er bewoners die net iets meer ondersteuning nodig hebben of bijzondere behoeften
hebben, denk bijvoorbeeld aan de vergunninghouders of woonwagenbewoners. Al deze mensen zijn vaak aangewezen
op een sociale huurwoning. Ons doel is om voldoende en passend aanbod te bieden voor deze groepen, met in de
wijken focus op draagkracht, kansgelijkheid en aandacht voor iedereen. Naast woningaanbod zijn ook het
voorzieningenniveau, de zorginfrastructuur en begeleiding van belang. Om mensen goed te kunnen helpen maken we
concrete afspraken over de samenwerking en bijdrage van alle partijen: corporaties, bewoners, gemeente, zorg, welzijn
en veiligheid.

Zaam
Wonen

Wonen
Limbur
g

BAT-score 1: Wandelstokgeschikt. Gelijkvloerse woning.

243

0

2

458

BAT-score 2: Rollator bewoonbaar

15

0

75

116

BAT-score 3: Rolstoel bewoonbaar

0

0

33

0

BAT-score 4: Verpleegzorg thuis. Extra ruime rolstoelwoning.

81

0

0

285

Door nieuwbouw en renovatie voegen we toegankelijke woningen toe aan het
woningaanbod. In het prestatiejaar verwachten we het volgend aantal
woningen naar

ZO
wonen

Woon
punt

4.1

4.2

Vanuit de opgave vergrijzing en extramuralisering en het BAT resultaat
concretiseren we in 2022 met van belangzijnde partijen de fysieke en
maatschappelijke opgave per wijk in een meerjarig programma waarbij de
inclusieve wijk de inzet is.
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Gemeente
Corporaties
Zorgaanbieders
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4.3

In 2022 wijst, na verdiepend onderzoek, de gemeente een passende locatie
aan voor de realisatie van een aantal Skaeve Huse in 2023 door nader te
bepalen corporatie.

4.4

ZOwonen stelt een memo op waarin standpunten zijn opgenomen ten
behoeve van de toenemende mate van afhankelijkheid van een scootmobiel.
Deze verwachten we in Q1 beschikbaar te hebben. Hierin worden de
consequenties voor de bestaande bouw en nieuwbouw beschreven. Het
eigenaarschap bij beide partijen wordt belegd op betreffende onderdelen om
deze de komende jaren uit te werken. De gemeente wordt verzocht hierin hun
financieel aandeel te leveren conform de WMO overeenkomst.

4.5

De gemeente, Wonen Limburg, Woonpunt en ZOwonen stellen uiterlijk in Q4
vier trajecthuizen ter beschikking voor de maatschappelijke opvang. Waarvan
2 door ZOwonen, 1 door Wonen Limburg en 1 door Woonpunt. Waarbij in de
samenwerking met Moveoo randvoorwaardelijk de beheers- en
borgingsafspraken worden vastgelegd door een samengestelde werkgroep.
Waarbij tevens opgenomen wordt dat deze partijen periodiek samen komen
en jaarlijks een evaluatie opleveren.

4.6

De inkoop en uitvoering van Beschermd Wonen valt vanaf 2022 onder de
gemeente Sittard-Geleen (voorheen via gemeente Maastricht). Met de
aangescherpte definiëring van het product ‘intramuraal’, zal naar verwachting
een nog grotere uitstroom richting zelfstandige woonruimtes plaatsvinden
gedurende het jaar 2022 en de jaren erna. We streven ernaar voor juni 2022
een beeld te krijgen van het aantal uitstromers. De gemeente en
woningcorporaties maken vervolgens afspraken over hoe zij de huisvesting
van deze inwoners gaan realiseren.
Daarnaast heeft de Gemeente Sittard-Geleen in haar overeenkomsten met
zorgaanbieders opgenomen dat cliënten rechtstreeks huren van de
woningcorporaties of indien zij huren van de zorgaanbieder dit niet gekoppeld
is aan de afname van begeleiding. De constructie van een
omklaphuurcontract is het uitgangspunt. De gemeente Sittard-Geleen vraagt
de woningcorporaties hier alert op te zijn en nieuwe zorginitiatieven
bespreekbaar te maken.
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Gemeente
corporaties

ZOwonen
Gemeente

Gemeente
ZOwonen
Woonpunt
Wonen Limburg

ZOwonen
Wonen Limburg
ZAAM Wonen
Gemeente
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4.8

De gemeente is bezig met het opstellen van beleidskaders voor
het huisvesten van arbeidsmigranten en zoekt hierin de samenwerking met
woningcorporaties. In 2018 woonden er 4.100 arbeidsmigranten binnen onze
gemeentegrenzen: een verdrievoudiging ten opzichte van 2011 toen er 1.400
in de gemeente gehuisvest waren. Op dit moment wordt het aantal in de
gemeente woonachtige arbeidsmigranten én de huisvestingslocaties in kaart
gebracht om een actueel overzicht te krijgen. De verwachting is dat dit aantal
o.a. door de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing en ontgroening van
de regio de komende jaren alleen maar zal toenemen en daarmee ook de
vraag naar geschikte huisvesting. Het realiseren hiervan vraagt specifieke
woonvormen die voldoen aan de behoeften van de arbeidsmigrant om hen als
volwaardig lid van de samenleving te laten meedraaien en te participeren en
integreren. Dit betekent o.a. dat er huisvesting wordt gerealiseerd die aan
bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. Belangrijk is om hierbij niet alleen het
leefbaarheidsaspect van de arbeidsmigrant in acht te nemen maar ook dat
van de omgeving en zo eventuele overlast te voorkomen en het draagvlak en
veiligheidsgevoel te vergroten.
De gemeente en corporaties delen actief de informatie rond deze doelgroep.
Verder dient er in overleg met de corporaties gekeken te worden naar
geschikte huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Eerst analyse en dan
overleg hoe er mee verder gegaan wordt, afhankelijk van de opgave.

4.9

Samen komen we tot de realisatie van 15 kanskrachtwoningen in Q3 voor
jongeren zonder indicatie, waarbij we streven naar een gelijke ontwikkeling
binnen de maatschappij. Gemeente neemt een coöperatieve houding aan om
dit te realiseren.
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Corporaties
Gemeente

ZOwonen
Gemeente
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Leefbaarheid
Leefbare kernen en wijken zijn van groot belang voor het welzijn, woongenot en de veiligheid van bewoners.
Leefbaarheid gaat over de waardering van de woonbuurt qua samenstelling van bewoners (diversiteit,
integratie versus monocultureel, separatie), de omgang tussen bewoners, hoe veilig men de buurt
vindt, hoeveel overlast en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen
in de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte.
Gebieden die kwetsbaar zijn verdienen extra aandacht en inzet en een op maat gesneden gebiedsgerichte
aanpak. Samen met partijen als zorginstanties, gemeente, politie en dorps/wijkbewoners willen wij de
komende jaren de leefbaarheid goed houden waar deze voldoende is en versterken waar dat nodig is.

5.1

Voor het verbeteren van de woonbeleving en -kwaliteit in en rondom de
Cityflat wordt een plan van aanpak in Q2-2022 opgesteld.
ZOwonen focust zich daarbij op het verbeteren van de sociale veiligheid in de
Cityflat vanuit het perspectief voor en door bewoners. De gemeente
onderzoekt samen met de gebiedspartners een nieuwe inrichting voor de
omgeving van de Cityflat welke de veiligheid en de leefbaarheid zal vergroten.
De onderlegger van deze afspraak is het ambitiedocument “gebiedsgerichte
aanpak omgeving Cityflat”.

Gemeente
ZOwonen

5.2

Via gebiedscoördinator (signaalrol) proberen we de afstand tot de
arbeidsmarkt verkleinen door intensief partnerschap aan te gaan met
opleiders, andere partners en onze bewoners. Daarbij stellen we ons als doel
dat we perspectief bieden voor onze bewoners, bijdrage aan arbeidstekorten
leveren en verbetering aanbrengen in de leefbaarheidsbeleving.

ZOwonen
Wonen Limburg
Gemeente

5.3

De ‘Eisenhower 3’ in Sittard West is een potentiële planlocatie voor het
beperkt terugbouwen van sociale woningbouw.
Vanuit het ontwikkelpad Sittard West ontstaan mogelijk initiatieven en
programma’s vanuit partners in de wijk.
De locatie ‘Eisenhower 3’ kan tevens een plek zijn om (onderdelen van) deze
programma’s te realiseren.

ZOwonen
Gemeente
Huurdersorganisaties

Prestatieafspraken jaarschijf 2022 Sittard-Geleen

21

Vervolg afspraken leefbaarheid

Gemeente
ZOwonen
Huurders organisaties

5.4

De Philipsbuurt krijgt naast vastgoed een programma op groen, leefbaarheid,
arbeidsparticipatie en veiligheid. Dit wijkontwikkelplan wordt vanuit volledig
partnerschap uitgevoerd en ligt er uiterlijk 31-12-2022.

5.5

Wonen Limburg werkt met een gerichte aanpak aan het verbeteren van de
leefbaarheid in en om onze complexen aan de Jos Klijnenlaan in Geleen en
de Dagobertstraat in Sittard.

Wonen Limburg

5.6

Gemeente en ZOwonen maken in Q1/Q2 afspraken over ieders rol en
verantwoordelijkheden voor Geleen-centrum

Gemeente en ZOwonen

5.7

De stuurgroep Geleen Zuid maakt afspraken over wat ze in 2022 gaat doen.
Men committeert zich aan het gekozen scenario voor het Masterplan en
vlekkenplan.

Gemeente
ZOwonen
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Samenwerking
en informatie uitwisseling
We informeren elkaar elk jaar over:
•

De corporaties delen elk jaar gegevens over hun vastgoedvoorraad en

ontwikkeling langs de thema’s (beschikbaarheid, betaalbaarheid,
duurzaamheid en zorg/ouderen). De corporaties brengen deze cijfers
samen in het Regio-SVB
•

De corporaties delen elk jaar gegevens over de woonruimteverdeling via
Thuis in Limburg. Hiervoor gebruiken we de afgesproken format.

6.1
•

De corporaties maken elk jaar de realisatiecijfers voor passend en DAEB-

Corporaties
Gemeente
Huurdersorganisaties

toewijzen inzichtelijk en bespreken de uitkomsten.
•

Corporaties maken in de evaluatie het aantal ontruimingen op grond van
huurachterstand inzichtelijk.

•

Gemeente informeert de corporaties over de taakstelling en voortgang
huisvesting vergunninghouders.

6.2

Jaarlijks organiseren corporaties in samenwerking met gemeente en
huurdersorganisaties een informatiebijeenkomst voor college en Raad over
recente ontwikkelingen.

Corporaties
Gemeente
Huurdersorganisaties

6.3

Voor 1 april organiseren gemeente , corporaties en huurdersorganisaties de
kick off cyclus prestatieafspraken 2023 in navolging van de wijzigingen
nieuwe woningwet. De gemeente heeft hierin de regierol.

Corporaties
Gemeente
Huurdersorganisatie
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Betaalbaarheid
Samen zorgen we er voor dat wonen betaalbaar blijft voor de mensen die zijn aangewezen op een sociale
huurwoning. Corporaties wijzen daarvoor woningen toe die passen bij het inkomen en informeren mensen
over welke woonlasten passend zijn. Gezamenlijk zijn we waakzaam op het gebied van
woonlastenontwikkeling en het ontstaan van knelpunten hierin en spannen we ons in om de totale woonlasten
laag te houden. Mensen die het moeilijk hebben om de huur te betalen bieden we ondersteuning. Daarbij
werken we met elkaar samen. Uithuiszetting op basis van huurachterstand proberen we zoveel mogelijk te
voorkomen.

AFSPRAAK

Allen gaan kijken naar de gevolgen van COVID-19 m.b.t. betaalbaarheid.
In Q1 van 2022 zal de werkgroep tijdens een overleg de gevolgen
inventariseren. De woningcorporaties en gemeenten leveren kwantitatieve
data en de HBOs zullen kwalitatieve data leveren. Hieruit kunnen eventuele
vervolgstappen volgen.

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties

AFSPRAAK

Regionale
Prestatieafspraken

In navolging van de prestatieafspraak over de Voorzieningenwijzer van 2021
zal de werkgroep in Q2 van 2022 mogelijke tools en initiatieven wat betreft
betaalbaarheid inventariseren. Hierbij zal ook naar initiatieven in andere
gemeenten en regio’s gekeken worden. Als vervolg hierop zal een advies
geschreven worden die afgestemd zal worden met de wethouders armoede
en wonen.

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties
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Wonen met zorg en
maatschappelijke doelgroepen
De vraag naar wonen met zorg neemt toe. Dat komt onder andere door de extramuralisering, de vergrijzing, de
behoefte en het beleid om langer thuis te wonen en de toename van ambulante zorg als gevolg daarvan. Wonen en
zorg komen dus steeds meer samen in de woningen en in de woonomgeving. Hierdoor huisvesten we ook steeds meer
kwetsbare burgers. Ook zijn er bewoners die net iets meer ondersteuning nodig hebben of bijzondere behoeften
hebben, denk bijvoorbeeld aan de vergunninghouders of woonwagenbewoners. Al deze mensen zijn vaak aangewezen
op een sociale huurwoning. Ons doel is om voldoende en passend aanbod te bieden voor deze groepen, met in de
wijken focus op draagkracht, kansgelijkheid en aandacht voor iedereen. Naast woningaanbod zijn ook het
voorzieningenniveau, de zorginfrastructuur en begeleiding van belang. Om mensen goed te kunnen helpen maken we
concrete afspraken over de samenwerking en bijdrage van alle partijen: corporaties, bewoners, gemeente, zorg, welzijn
en veiligheid.

AFSPRAAK

Bijzondere doelgroepen toewijzing in balans
In Q2 voeren de corporaties een analyse uit vanuit de woonbegroting;
concreet hoeveel woningen worden verhuurd aan welke specifieke
doelgroepen (waaronder Housing). In deze analyse bekijken de corporaties,
gemeenten en stakeholders de spreiding naar rato en formuleert men hierop
een visie. Dit kan leiden tot subafspraken over spreiding en/of toewijzing.

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties
Stakeholders

AFSPRAAK

BAT resultaat en borging
Jaarlijks delen corporaties met de gemeente(n) en huurdersorganisaties het
BAT resultaat. De corporaties hebben hun BAT-resultaat geborgd in hun
werkprocessen. De subregionale WMO afdelingen worden herhaaldelijk
geïnformeerd over het bestaan van BAT en de zichtbaarheid in Thuis In
Limburg over de duiding toegankelijkheid.

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties

AFSPRAAK

Regionale
Prestatieafspraken

Monitoren nieuwe woon-zorg initiatieven
Om nieuwe woon-zorg initiatieven goed te kunnen monitoren, wordt in 2022
een regionaal zorgoverleg (2 maal per jaar) ingericht. Bespreekpunten voor
dit regionale overleg zijn o.a. actuele wachtlijsten en het aanbod en eventuele
verzoeken in de regio.

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties
Zorgaanbieders
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AFSPRAAK

Toewijsafspraken tbv woningtoegankelijkheid
Doel is juiste match woonzorgbehoefte met het aanwezige aanbod te maken.
Door middel van o.a. het jaarlijkse BAT-resultaat. Vanuit eerdere signalen dat
bewoners zonder toegankelijkheidsproblematiek en zonder zorgvraag
toegankelijke woningen bewonen komen we in 2022 tot toewijsafspraken
tussen gemeente, corporaties en zorgorganisaties , waarbij de inclusieve wijk
de inzet is (In 2022 delen de lokale werkgroepen de resultaten over de wijken
met deze regionale werkgroep).
Daarbij wordt rekening gehouden met:
• Passend toewijsregels
• Leegstandsderving
• Vroegtijdige bewustwording
Vooronderzoek:
• Zorgaanbieders maken uitdraai zorgwoningen versus
zorgafname
• Corporaties leveren overzicht BAT 4 woningen aan inclusief
leeftijdscategorie bewoners

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties
Zorgaanbieders

AFSPRAAK

Regionale zorgvraagstukken
In 2022 organiseren de corporaties, gemeente en zorgorganisaties in de
Westelijke Mijnstreek een regionale netwerksessie waarbij we de regionale
zorgvraagstukken aangaande “zorgwonen” als gespreksagenda opstellen. De
extramuralisering, effectieve vroegsignalering, het geschikt woningaanbod en
het tekort aan zorgpersoneel in balans.

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties
Zorgaanbieders

AFSPRAAK

Regionale
Prestatieafspraken

Werkwijze
Een kleine (slagvaardige) werkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering
van een (deel)afspraak. De kleinere werkgroepen bereiden de werkgroep
Wonen en Zorg voor en vertellen daar de stand van zaken en stellen
bijvoorbeeld vragen. De grote werkgroep kan dan reflecteren en worden
gebruikt om te inspireren/informeren op wonen en zorg. Bijvoorbeeld door
een presentatie van Housing of buurtbemiddeling zoals in 2021 heeft
plaatsgevonden. Tenslotte is de werkgroep Wonen en Zorg verantwoordelijk
om weer te komen tot nieuwe concrete prestatieafspraken voor het
opvolgende jaar.
• Januari of februari : Concrete verdeling acties (samenstelling
subwerkgroepen);
• 3 maal per jaar bijeenkomst grote werkgroep; steeds 2 weken
voor stuurgroepoverleggen

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties
Zorgaanbieders
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Samenwerking
en informatie uitwisseling

AFSPRAAK

Delen van wijzigingen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet in
juli 2022.

Corporaties
Gemeenten
Huurderbelangenorganisaties

AFSPRAAK

Regionale
Prestatieafspraken

De Regiocoördinator zal in 2022 zorg voor dragen dat er periodieke
monitoring plaatsvindt (voortgang en toetsing).

Regiocoördinator Westelijke
Mijnstreek
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Bijlage
Toelichting op realisatie van transitiestrategieën (thema Beschikbaarheid en Vastgoedtransitie)
Nieuwbouw

Genoemd zijn de nieuwbouwprojecten waarvan de bouw naar verwachting in de betreffende jaarschijf start of wordt opgeleverd.

Renovatie

Genoemd zijn renovatieprojecten waarvan de uitvoering naar verwachting in de betreffende jaarschijf start of wordt opgeleverd. Het gaat om voorgenomen renovatie(s). Over
renovatieprojecten wordt vooraf overleg gevoerd met bewoners en huurdersorganisaties en wordt pas in uitvoering genomen nadat er voldoende overeenstemming met de
bewoners is. De status “Renovatie” is gebonden aan wettelijke voorwaarden. De daadwerkelijke uitvoering van de in deze tabel benoemde projecten krijgt invulling na feitelijke
opname van uit te voeren werkzaamheden. Aan het in deze tabel genoemde label Renovatie kan daarom op voorhand geen rechten worden ontleend.

Sloop

Genoemd zijn voorgenomen sloopplannen. Een definitief sloopbesluit wordt genomen ná overleg met bewoners en huurdersorganisaties. Alsdan wordt ook het sociaal plan
van toepassing. Daadwerkelijke sloop wordt uitgevoerd nadat planvorming en RO-procedure voor de voorgenomen nieuwbouwontwikkeling genoegzaam is afgerond.

Verkoop

Genoemde aantallen te verkopen woningen betreffen een indicatieve prognose van het in de betreffende jaarschijf verwacht aantal te verkopen woningen in het DAEBsegment. Het werkelijk aantal te verkopen woningen is o.a. afhankelijk van vrijkomend aanbod en marktvraag. Het aantal verwacht te verkopen woningen is onderdeel van
een concern brede verkoopdoelstelling en kan in de realisatie in aantal per gemeente afwijken.

Aankoop

Genoemd aantal aan te kopen woningen betreft een indicatieve prognose van het in de betreffende jaarschijf verwacht aantal aan te kopen woningen. De aankoop van
woningen is gericht op de realisatie van overeengekomen (gezamenlijke) aankoopprojecten op basis van maatschappelijke doelstellingen. Het werkelijk aantal aan te kopen
woningen is mede afhankelijk van vrijkomend aanbod en marktontwikkelingen.

Onderzoek

Genoemd zijn het aantal woningen waarvoor in het prestatiejaar onderzoek plaats vindt naar de toekomstige transitiestrategie. Dit kan ook onderzoek zijn naar een integrale
buurt- of wijkaanpak. Nadat onderzoek is afgerond wordt een definitieve transitiestrategie aan het complex toegekend (Sloop-nieuwbouw, renovatie, onderhouddoorexploiteren, verkoop etc.)

Toelichting op gebruikte afkortingen voor woningtypologie (thema Beschikbaarheid):
Grondgebonden gelijkvloers

Grondgebonden woning met volledig woonprogramma op begane grond

Grondgebonden gezins

Grondgebonden woning met woonprogramma op meerdere verdiepingen

Gestapeld zonder lift

Meergezins (gestapelde) woning zonder lift

Gestapeld met lift

Meergezins (gestapelde) woning met lift

Wettelijke eisen rond toewijzing van sociale huurwoningen (thema Betaalbaarheid):
Woningcorporaties moeten bij de woningtoewijzing voldoen aan de wettelijke eisen rond Passend en DAEB (Europees) toewijzen:
DAEB-toewijzen:

Momenteel gelden de volgende DAEB-toewijzingsregels: tenminste 80 % van alle (op)nieuw te verhuren woningen met een huurprijs onder de liberaliseringsgrens (DAEBsegment) moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de eerste DAEB-inkomensgrens, maximaal 10% aan huishoudens met een inkomen tot de 2e
DAEB-inkomensgrens en maximaal 10% aan huishoudens met een inkomen boven de 2e DAEB-inkomensgrens.
Met de wet Wijziging huur- en inkomensgrenzen worden de regels aangepast. De wet is nog niet aangenomen. Als het voorliggende wetsvoorstel ongewijzigd wordt
aangenomen gaan de volgende regels gelden: Tenminste 92,5% van alle (op)nieuw te verhuren woningen met een huurprijs onder de liberaliseringsgrens (DAEB-segment)
moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de eerste DAEB-inkomensgrens. Maximaal 7,5% mag worden toegewezen aan huishoudens met een
inkomen vanaf de DAEB-inkomensgrens. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hebben de mogelijkheid om het percentage voor vrije toewijzing van 7,5% te
verruimen naar 15%. Een afspraak over verruiming naar 15% geldt op gemeenteniveau. Op corporatieniveau blijft de maximale 7,5% van toepassing.

Passend Toewijzen

Van alle toewijzingen aan huishoudens met een huurtoeslaggerechtigd inkomen, moet bij tenminste 95% van verhuringen een woning zijn toegewezen met een huurprijs
onder de voor het betreffende huishouden geldende aftoppingsgrens.
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Bijlage vervolg
Toelichting corporatievoorraad naar huurprijsklassen en indicatie doelgroepen (bedragen per 01-01-2021) (thema’s beschikbaarheid en betaalbaarheid)
Huurprijscategorie

Toelichting huurprijscategorie

Indicatie Doelgroep

Goedkoop

Netto huur tot kwaliteitskortingsgrens (€ 442,46)

Jongeren 18 tot 23 jaar en laagste inkomens

Betaalbaar 1

Van kwaliteitskortingsgrens tot eerste aftoppingsgrens (€ 633,25)

1 en 2 persoons huishoudens met huurtoeslaggerechtigd inkomen

Betaalbaar 2

Van eerste aftoppingsgrens tot tweede aftoppingsgrens (€ 678,66)

3 en meerpersoons huishoudens met huurtoeslaggerechtigd inkomen

Duur

Van tweede aftoppingsgrens tot liberaliseringsgrens (€ 752,33)

Inkomen huurtoeslaggrens tot DAEB-grens

Geliberaliseerd

Boven liberaliseringsgrens

Inkomen boven DAEB-grens

Wettelijke inkomensgrenzen doelgroep van beleid per 01-01-2022 (thema Betaalbaarheid):
Huurtoeslaggerechtigd inkomen:

1-persoons huishouden max. € 24,075 en 2- en meerpersoons huishouden max. € 32,675

DAEB-inkomensgrens:

1e DAEB inkomensgrens: € 40,0765,- 2e DAEB inkomensgrens: € 45,014,-

Verbeteren van de energetische kwaliteit en verduurzamen van woningen (thema Duurzaamheid):
Nieuwbouw BENG en NOM

Een nieuw te bouwen woningen voldoet (volgens bouwbesluit) tenminste aan de eisen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Een Nul Op de Meter woning
(NOM) produceert over het hele jaar ten minste net zoveel energie als er verbruikt wordt en is daarmee energieneutraal.

Verbeteren van Energielabel

Met sloop onttrekken we woningen met een slechte energetische kwaliteit aan de woningvoorraad. Hiervoor bouwen we Bijna Energie Neutrale (BENG) woningen of
Nul Op de Meter (NOM) woningen terug. De energetische verbetering drukken we uit in labelstappen. Bijv.: Met het slopen van een woning met label F en nieuwbouw
van een BENG-woning (label A en hoger), realiseren we voor die woning een verbetering van 5 labelstappen.
Bij renovatie verbeteren we het huidige label van een woning (door o.a. schilisolatie en installatieverbetering), naar een hoger energielabel. Voorbeeld: Bij verbetering
van een woning met label F naar label B realiseren we 4 labelstappen. Op termijn willen we helemaal géén woningen met energielabels E, F of G meer. De in de
afspraak genoemde labelstappen zijn een inschatting. Naast labelverbetering bij renovatie verbeteren we ook de energetische kwaliteit van woningen bij regulier
planmatig onderhoud. Te behalen labelstappen bij onderhoud zijn vooraf moeilijk te bepalen.

Gasloze woningen

De rijksoverheid heeft als doel gesteld dat Nederland in 2050 gasloos is.
Corporaties fungeren als startmotor bij de transitie van gas naar andere warmtebronnen in woningen.

PV-panelen

We plaatsen PV-panelen op onze woningen. Hiermee wekken we hernieuwbare energie op. Het plaatsen van PV-panelen doen we bij nieuwbouw, renovatie, planmatig
onderhoud of op verzoek van de huurder. PV-panelen worden op individuele woningen of complexgewijs aangebracht.

Overzicht van toegankelijkheid woningvoorraad volgens BAT-methodiek (thema Wonen met Zorg):
BAT-systematiek

Corporaties beoordelen hun woningaanbod volgens de methodiek van het Bouw Advies Toegankelijkheid Bestaande uit de volgende categorieën:
BAT-score
BAT-score
BAT-score
BAT-score
BAT-score

0: Ongeschikt voor wonen met mobitliteitsbeperking, géén bijzondere toegankelijkheid
1: Wandelstokgeschikt. Gelijkvloerse woning.
2: Rollatorbewoonbaar.
3: Rolstoelbewoonbaar.
4: Geschikt voor verpleegzorg thuis. Extra ruime rolstoelwoning
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Bijlage vervolg

Gewijzigde Woningwet per 01-01-2022:
Per 01-01-2022 treedt de gewijzigde woningwet in werking. Met de wijziging van de woningwet wijzigt
ook het proces rond het maken van prestatieafspraken. Hieronder is het nieuwe proces beknopt
beschreven.
Proces prestatieafspraken
•
Het vooroverleg tussen woningcorporatie en huurdersorganisatie over het activiteitenoverzicht (het
bod), wordt vervangen door een (bestuurlijk) overleg tussen gemeente, huurdersorganisatie(s) en
woningcorporatie(s) over de volkshuisvestelijke opgaven voor opvolgend jaar. De corporaties
nemen in het begin van elk jaar (en voor 01 april) initiatief om gemeente en huurdersorganisaties
uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Tegelijk kan in het gesprek teruggekeken worden
op de realisatie van de afspraken van voorgaand jaar en uitvoeringsafspraken over de realisatie
van de lopende prestatieafspraken.
•
Uit het overleg kan ook blijken dat partijen tevreden zijn met de lopende (meerjarige) afspraken en
dat nieuwe afspraken niet nodig zijn. In dit overleg kunnen partijen ook overeenkomen om af te
wijken van de datum van 01 juli voor het delen van het overzicht van voorgenomen activiteiten door
de corporatie. Wordt hierover geen afspraak gemaakt, dan blijft 01 juli van toepassing.
•
Het recht van de huurdersorganisatie(s) om advies uit te brengen op het overzicht van
voorgenomen activiteiten van de corporatie komt te vervallen. Dit wordt aangepast in de Wet op het
Overleg Huurder Verhuurder.
•
Corporaties hoeven de getekende prestatieafspraken niet meer aan de Autoriteit
Woningcorporaties te sturen maar publiceren deze via elektronische weg. Het ligt voor de hand de
prestatieafspraken op hun website te plaatsen.
Ook op de inhoud brengt de gewijzigde Woningwet een aantal veranderingen met zich mee:
Betaalbaarheid
De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een
grote groep huurders. Het gaan om huurverhoging in de vrije sector huur, maatwerk in de sociale huur
en inkomenseisen bij toewijzing in de sociale huur.

Inkomensafhankelijke huurstijging voor meer doorstroming
Verhuurders kunnen vanaf 1 juli 2022 de maandhuur van mensen met een hoog middeninkomen (bv
een meerpersoonshuishouden met een inkomen boven de 54.478 euro; prijspeil 2021) jaarlijks met
maximaal 50 euro verhogen. Mensen met een hoog inkomen, zoals eenpersoonshuishoudens met
meer dan 1,5x modaal inkomen, mogen jaarlijks een huurverhoging van maximaal 100 euro per maand
krijgen. Daardoor kunnen verhuurders een meer bij de woningkwaliteit passende huur vragen aan
huishoudens met een hoog (midden)inkomen. Zo draagt deze groep huurders bij aan nieuwbouw van
woningen of betaalbaar houden van de huren voor mensen met een laag inkomen. Ze kunnen er ook
voor kiezen om door te stromen naar een woning die beter bij hun inkomen past. Zo komen er eerder
woningen vrij voor huizenzoekers die nu op de wachtlijst staan.
Corporaties kunnen gebruik maken van een inkomensafhankelijke huurstijging. Dit is niet verplicht.
Duurzaamheid
Gezien de startmotorrol van corporaties in de verduurzaming mag de Woningwet corporaties hierin niet
onnodig belemmeren. Corporaties mogen maatregelen aan hun gebouwen en gronden treffen die de
energetische kwaliteit verbeteren, waaronder installaties die energie opwekken.
Energieopwekinstallaties hoeven géén directe verbinding naar de individuele meter van de huurder
meer te hebben. Corporaties mogen energie direct terugleveren aan het net en opbrengsten
verrekenen met bewoners of inzetten voor de volkshuisvesting.
Corporaties mogen deelnemen aan energiecoöperaties, mits ze eigen vastgoed inbrengen.
Corporaties krijgen meer ruimte om particuliere woningeigenaren te ontzorgen bij
renovatie/verduurzaming van gespikkeld bezit.
Leefbaarheid
Het maximumbedrag dat corporaties per woning per jaar aan leefbaarheid mogen besteden komt te
vervallen. In de prestatieafspraken hoeven leefbaarheidsactiviteiten niet meer vastgelegd te worden om
ze uit te kunnen voeren. Corporaties kunnen leefbaarheidsuitgaven alleen doen voor de wettelijk
toegestane leefbaarheidsactiviteiten. Corporaties krijgen meer mogelijkheden om bij te dragen aan
activiteiten gericht op ontmoeting.

Vrije sector
Tot nu toe zat er in de vrije sector geen wettelijk maximum op de jaarlijkse verhogingen. Vrije-sector
huurders konden te maken krijgen met grote huurverhogingen. Met de nieuwe wet wordt de jaarlijkse
huurverhoging in de vrije sector de komende drie jaar gemaximeerd op inflatie plus 1%. Het gaat om
huurwoningen waarbij de huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract boven de toenmalige
liberalisatiegrens lag. Bij woningverbetering mag de huurverhoging wel hoger zijn, maar moet de
verhoging in verhouding staat tot de kosten van de verbetering. Bij geschillen over de huur, kunnen
huurders van geliberaliseerde woningen nu ook terecht bij de Huurcommissie. Voorheen konden alleen
huurders uit het sociale huursegment dat.
Inkomensgrens DAEB-toewijzen
De inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt voor
meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd (prijspeil 2021: van 40.024 euro naar
44.196 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen voor wie het aanbod in de vrije sector
onvoldoende aansluit bij hun financiële mogelijkheden, krijgen nu meer kansen om een betaalbare
woning te vinden. De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 40.024 euro (prijspeil 2021).
Maatwerk woningtoewijzing sociale huur
Woningcorporaties krijgen vanaf 2022 meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen bij hun
woningtoewijzing op het moment dat daar behoefte aan is. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten
waar de druk op de woningmarkt groot is, alsnog een sociale huurwoning toe te wijzen aan iemand die
een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. De vrije toewijzingsruimte was maximaal
2 x 10% = 20%. Dit wordt 7,5% met de mogelijkheid in de prestatieafspraken een verruiming tot 15%
overeen te komen.
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Energielabels Sittard-Geleen bijlage 3.1
SITTARD-GELEEN

.

Aantal
woningen

Huidig
energielabel

Verwachte energielabel na
ingreep

Straatnaam

Woonplaats

Achter Spitsenbergen 17-41, Kerkvoor 34-44, Pastoor Verhagenstraat 2-12

SITTARD

25

D

B

Leyenbroekerweg 140, 140A-F

SITTARD

7

E

B

Walramstraat 30, 30A-B

SITTARD

3

D

B

Hemelsley 242-260.III

SITTARD

40

D

B

Clovisstraat 2-25, Dagobertstraat 2-411, Karolingenstraat 32-73,
Lothariusstraat 16-49, Merovingenstraat 20-30, Sigebertstraat 1-26

SITTARD

109

D

B

Alardstraat 2-32

SITTARD

16

D

B

Alardstraat 1-41, Pepijnstraat 30-38

SITTARD

26

D

B

Kromstraat 42-44H

SITTARD

27

E

B

Goudvinkstraat 1-15, Limbrichterweg 2-56, Reigerstraat 1-55,
Roodborststraat 1-15, Steenuilstraat 1-15

SITTARD

95

ntb *

B

35

C

B

* Controle van de huidige vastgoeddata vindt momenteel plaats. Op basis van intern beraad besloten om
Montgomerystraat
2-2C, Crecarstraat
1-2C, Harmonstraat
vooruit lopend op definitieve
data, de woningen
mee te nemen 2-17,
in de schilaanpak in 2022.
SITTARD
Marshallstraat 1-1C, Eisenhowerstraat 725-728

410
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Energielabel
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
onbekend
Eindtotaal

SITTARD-GELEEN
11
95
2.180
2.190
2.555
1.383

1.092
584
133
300

10.523
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