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Prestatieafspraken 2021-2025

De gemeente Eijsden-Margraten de woningcorporaties Maasvallei, Servatius Wonen & Vastgoed 
en Woonpunt en de huurdersbelangenverenigingen Woonvallei, Servaassleutel en Woonbelang, 
hebben op 31 maart 2020 hun samenwerking op het gebied van de volkshuisvestelijke kerntaken 
voor de periode 2020 t/m 2024 in de vorm van (prestatie)afspraken vastgelegd. De gekozen 
periode is afgestemd op de meerjarenbegroting van de corporaties, waarbij rekening is 
gehouden met het bestuursakkoord en de lokale woonvisie “Samen bouwen aan de toekomst 
2019-2025” van de gemeente Eijsden-Margraten. 

Genoemde partijen verklaren hierbij de samenwerking voor deze kerntaken voor de periode 2021 
t/m 2025 voort te zetten en conformeren zich aan de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Aldus overeengekomen en voor akkoord getekend te Eijsden-Margraten op 7 december 2020.

Maasvallei, Huurdersbelangenvereniging “Woonvallei”,

De heer A.N.A. Meij Mevrouw R. Jalhay

Servatius Wonen & Vastgoed, Huurdersbelangenvereniging “Servaassleutel”,

De heer G.H. Weenink Mevrouw G. Van Loo

Woonpunt, Huurdersbelangenvereniging “Woonbelang”,

De heer T. Mans De heer J. Van Geel

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
Namens dezen,

De heer W.H.J. Dreessen
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Inleiding

Conform de woningwet 2015 maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangen-
verenigingen in Eijsden-Margraten al enige jaren prestatieafspraken. Sinds 2015 is er veel veranderd. 
Door de toenemende belastingdruk (o.a. verhoging verhuurdersheffing, oplopende Vennootschaps-
belasting en invoering ATAD regeling) alsmede door beperkingen van de huurinkomsten door de 
huursombenadering en passend toewijzen, is het investeringsvermogen van de corporaties de 
afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Ditzelfde geldt voor de gemeente, die door het 
decentraliseren van de zorg, een toegenomen taakstelling voor het huisvesten van statushouders en 
een toenemende vraag vanuit diverse sociale doelgroepen complexe en kostbare taken erbij heeft 
gekregen. 

De complexiteit van de opgaves, in combinatie met de schaarse middelen, leidt tot duivelse dilemma’s, 
waarin keuzes gemaakt moeten worden tussen diverse aspecten van het wonen, te weten 
betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daarnaast spelen er nog andere maatschappelijke 
opgaven op het gebied van wonen en zorg en leefbaarheid. Een lastenverlaging in de vorm van een 
inflatoire huurverhoging, huurbevriezing of huurverlaging (in het kader van de maatwerkregeling) heeft 
directe gevolgen voor de investeringencapaciteit die ingezet wordt ten behoeve van de realisatie van 
nieuwe huurwoningen en investeringen in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Deze 
aspecten dienen in onderlinge samenhang bekeken te worden, omdat een investering in een van de 
aspecten een positief effect kan hebben op een andere aspect. Indien de corporaties investeren in 
verduurzamingsmaatregelen, heeft dit een positief effect op de woonlasten van huurders. Juist in 
dergelijke complexe situaties is het belangrijk dat gemeente, corporaties en bewoners op basis van 
wederkerigheid samenwerken.  

Covid-19
Ten tijde van het maken van deze prestatieafspraken is duidelijk dat de wereldwijde pandemie door het 
Corona virus voorlopig nog zal aanhouden. Het pandemie zal maatschappelijke en bovenal 
economische gevolgen hebben. Wat de omvang van deze gevolgen zijn op de woningmarkt, zal de 
(nabije) toekomst moeten gaan uitwijzen. 

Ook de sociale huursector heeft te maken met het Covid-19 virus. De corporaties bieden maatwerk aan 
voor degene die hun huur niet meer kunnen betalen door omstandigheden veroorzaakt door het virus. 
Dat kan het tijdelijk verlagen van de huren betekenen, maar ook het niet uitvoeren van huisuitzettingen. 

Op de langere termijn hangen de mogelijke effecten voor de woningmarkt sterk samen met de 
economische ontwikkeling. Een economische crisis leidt veelal tot werkloosheid, stagnerende inkomens 
en onzekere vooruitzichten over werk en inkomen. Hierdoor kan een verschuiving van de woonvraag 
plaatsvinden van betaalbare koop naar betaalbare en middeldure huur. Een economische crisis heeft 
veelal ook invloed op een waardedaling van het vastgoed, waardoor borging voor financiering van 
nieuwe investeringen lastiger wordt. Uit economische crisissen uit het verleden blijkt dat dit ook invloed 
heeft op de doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad, omdat minder mensen bereid zijn/aan 
durven te verhuizen Ook maatschappelijke ontwikkelingen die reeds speelden voor de Coronacrisis 
worden hierdoor mogelijk versterkt en leidt dit vaak tot een verscherping van de sociaaleconomische 
scheidslijnen in de samenleving. 
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De gemaakte afspraken ten aanzien van de volkshuisvestelijke 
kerntaken voor de periode 2021-2025 zijn:

1. Samenwerking

Gemaakte afspraken voor 2021:

- Tenminste driemaal per jaar, en indien nodig vaker,  vindt bestuurlijk overleg (BO) plaats tussen 
partijen, waaraan ook de voorzitters van de betreffende huurderbelangenverenigingen 
deelnemen. 

- Ieder overleg maakt de evaluatie van de bij deze afspraken behorende uitvoeringsagenda 
onderdeel uit van de agenda..

- Tussen partijen vindt minimaal 1x per kwartaal of zo vaak als nodig wordt geacht, ambtelijk 
overleg plaats over de uitvoering en naleving van de gemaakte afspraken.

2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid: 

Gemaakte afspraken voor 2021:

- De gemeente heeft de regie bij de implementatie van de nieuwe wet schuldhulpverlening die 
per 1 januari 2021 van kracht gaat en betrekt de corporaties hierbij. 

- Partijen bekijken in het kader van vroegsignalering de mogelijkheden om in een vroegtijdig 
stadium gegevens met elkaar uit te wisselen en passende ondersteuning te kunnen 
bieden,  teneinde financiële problemen te voorkomen.

- De corporaties Servatius en Woonpunt committeren zich aan de doelstelling van het in 2020 af 
te sluiten woonlastenpact tussen de C8 corporaties. Middels dit woonlastenpact streven de C8 
corporaties na om Limburgse huishoudens in financieel ongezonde situaties sneller te 
signaleren en adequaat van afgestemde hulp te kunnen voorzien, teneinde een zelfstandige, 
financieel stabiele (woon)situatie te creëren. Hierbij wordt ingezet op ketenverantwoordelijkheid, 
vroegsignalering en maatwerk om een perspectief te bieden aan de huishoudens die financiële 
problemen ondervinden. 

- Partijen stellen samen in het eerste kwartaal 2021 een concept woonbegroting op, waarmee de 
verhouding reguliere woningzoekenden en bijzondere doelgroepen en de hiervoor benodigde 
woningen inzichtelijk wordt. Uit de begroting blijkt tenminste hoeveel woningen voor het 
betreffende jaar beschikbaar worden gesteld voor de huisvesting van statushouders en overige 
doelgroepen. Doel van deze begroting is om adequater op vraag en aanbod te sturen en af te 
stemmen. 

- Op basis van de woonbegroting voor de gemeente Eijsden-Margraten worden afspraken 
gemaakt over de woonruimteverdeling. Deze worden tijdens ieder BO geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld.

- De concept woonbegroting wordt in het 1e  BO 2021 ter instemming voorgelegd aan de 
bestuurders.

- Corporaties rapporteren op kwartaalbasis vanaf het eerste kwartaal 2021 aan de hand van 
rapportages uit Thuis in Limburg, over de verdeling en toewijzing van de beschikbare woningen 
per kern en deze rapportage worden ieder bestuurlijk overleg aangeboden.  

- Om invulling te geven aan de woonbehoefte binnen de sociale doelgroep zoals vastgelegd is in 
de lokale woonvisie, start Woonpunt in 2021 de voorbereidingen voor de realisatie van 12 
levensloopbestendige sociale huurwoningen aan de Sprinkstraat te Margraten, waarvan de 
oplevering in 2022 wordt gerealiseerd.  
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- De voorraad betaalbare sociale huurwoningen van de betreffende corporaties in 2021 binnen 
Eijsden-Margraten nagenoeg gelijk blijft, om een bijdrage te leveren aan de uitgangspunten van 
de lokale woonvisie voor wat de sociale doelgroep betreft.

- De gemeente continueert de mogelijkheid om een achtervangpositie in te nemen voor leningen 
die door de corporaties worden afgesloten met borgstelling van het waarborgfonds, waardoor 
de corporaties in staat zijn tegen gunstige condities leningen af te sluiten voor de sociale 
woningbouw.

3. Wonen met zorg en ouderenhuisvesting

Gemaakte afspraken voor 2021:

- Op basis van de eind 2020 geleverde woonzorgvraag voor Eijsden-Margraten en de 
inventarisatie van de zorggeschiktheid van het corporatiebezit, worden de conclusies en 
aanbevelingen hiervan tijdens het 1e  BO 2021 besproken. 

- Partijen onderzoeken in het 1e kwartaal 2021 in hoeverre samenwerkingsafspraken op het 
gebied van WMO kunnen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst binnen de 
lijn met de bestaande regionale WMO-convenanten en de bevindingen hiervan worden tijdens 
het 2e BO 2021 besproken. Kostenbeheersing maakt onderdeel uit van dit onderzoek.

- Indien noodzakelijk worden doelgroepen met een zorgvraag uit oogpunt van leefbaarheid en 
draagkracht bij voorkeur evenredig verspreid over de kernen in Eijsden-Margraten.

4. Huisvesting van urgente doelgroepen

Gemaakte afspraken voor 2021:

- Voor de huisvesting van statushouders en andere urgente doelgroepen wordt verwezen naar 
de voornoemde afspraak over de woonbegroting.

- Naar aanleiding van het provinciale  woonbehoefteonderzoek van woonwagenbewoners bereid 
de gemeente een projectopdracht voor, waarbij de corporaties zeer nauw worden betrokken. 
De uitvoering en voortgang van deze projectopdracht zal vanaf 2021 structureel onderdeel 
uitmaken van de bestuurlijke agenda. 

- Zoals afgesproken tijdens het BO van juli 2020, onderzoeken partijen in het eerste kwartaal 
2021 gezamenlijk de mogelijkheden van een urgentieregeling, die in het eerste BO 2021 ter 
beoordeling aan de bestuurders wordt voorgelegd, alvorens de bestuurders en het college 
hierover medio 2021 een besluit hierover nemen.  

- De gemeente betrekt de corporaties bij het “Regionaal plan van aanpak beschermd wonen & 
maatschappelijke opvang”. 

- Maasvallei blijft de tijdelijke woningen voor de huisvesting van statushouder beheren, zulks 
onder de voorwaarde dat deze taak op grond van vigerende regelgeving uitgevoerd mag 
worden en goedgekeurd wordt door de Autoriteit woningcorporaties. 

5.  Verduurzaming sociale woningvoorraad

Gemaakte afspraken voor 2021:

- De gemeente betrekt de corporaties bij het opstellen van de gemeentelijke warmtevisie.
- De corporaties conformeren zich aan de uitgangspunten van het Sociaal huurakkoord 

wanneer er sprake is van huurverhoging als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen.
- Gelet op de kwaliteit van de sociale huurwoningen binnen Eijsden-Margraten, bestaat er 

vooralsnog geen noodzaak om in de periode 2021-2025 projectmatig de energieprestatie van 
de sociale voorraad te verbeteren, gelet op het gemiddelde energielabel van de voorraad.
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6.  Inzet voor leefbaarheid

Gemaakte afspraken voor 2021:

- De corporaties leveren in samenwerking met netwerkpartners, zoals het Veiligheidshuis, de 
gemeente en politie een bijdrage aan een integrale aanpak van overlast door en voor 
huurders in wijken of buurten. 

- Gesignaleerde problemen ‘achter de voordeur’ worden door corporaties en samenwerkende 
partners gesignaleerd en opgepakt onder regie van de gemeente.

- De corporaties stimuleren  eigen initiatieven van onze bewoners in wijken en buurten op het 
vlak van schoon, heel en veilig, waaronder het voeren van een sociaal incassobeleid ter 
voorkoming van huisuitzetting.

- De corporaties werken in de geest van de “preventieladder” en nemen maatregelen om 
huisuitzettingen nu en in de toekomst te voorkomen.

- De gemeente en de corporaties werken samen in de bestrijding van hennepteelt en de handel 
in verdovende middelen in en vanuit de corporatiewoningen. In 2021 maken partijen afspraken 
over het beschikbaar stellen van de door de gemeente gesloten woningen voor de huisvesting 
van de primaire doelgroep, zodra de woning is ontruimd en de huurovereenkomst is ontbonden.

- Om de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren brengt Servatius haar bewoners met 
elkaar in contact en wordt ingezet op complex- en sociaal beheer. Om participatie vorm te geven 
worden bewonerskrachtenteams opgeleid door Servatius. In 2021 onderzoekt Servatius of de 
participatie methodiek die in Maastricht ingevoerd is, ook past binnen de gemeente Eijsden-
Margraten en koppelt dit terug tijdens één van de BO’s in 2021. 

- De inzet van Woonpunt op het gebied van Leefbaarheid bedraag in 2021 naar verwachting 199 
euro per vhe. Hierbij gaat het concreet om de directe en indirecte kosten voor de inzet van 
gebiedsregisseurs en (senior) buurt coördinatoren en sociaal maatschappelijke ondersteuning. 
(o.a. bijdragen in regionale en gemeentelijke projecten op het gebied van leefbaarheid, wonen 
met zorg, betaalbaarheid en bijdragen gericht op huurdersparticipatie, ondersteuning 
huurdersinitiatieven, ‘doe een wens’ fonds, e.d.). 

- Voor Servatius geldt dat naar verwachting (op basis van de concept meerjarenbegroting) het 
bedrag van € 127,39 aan leefbaarheidsuitgaven per DAEB woning niet overschreden wordt. 
Wanneer dit wel het geval blijkt, zal Servatius motiveren waar deze extra leefbaarheidsgelden 
voor ingezet worden. 

- Maasvallei voert in 2021 diverse activiteiten voor de verbetering van de leefbaarheid uit. 
Portefeuille breed Maasvallei verwacht in 2021 € 125,- per DAEB-woning uit te geven. Dat 
bedrag is opgebouwd uit financiering voor leefbaarheid (€ 109.835,-) en personeelslasten (€ 
248.971,-). Hiermee blijft Maasvallei onder de norm van 131,37 euro (prijspeil 2020, zie art. 51 BTIV).

7. Vastgoedontwikkelingen (sociale)woningvoorraad

Gemaakte afspraken voor 2021:

- In het 1e kwartaal 2021 laat de gemeente een gecombineerd woonbehoefteonderzoek per kern 
uitvoeren, waarmee ook inzicht wordt verkregen in de behoefte aan sociale woningen binnen 
Eijsden-Margraten voor de periode 2021-2025. De resultaten hiervan voorzien van een analyse 
worden tijdens het 1e BO 2021aan de bestuurders voorgelegd.

- De corporaties verkopen uitsluitend nog sociale huurwoningen als dit bijdraagt aan de eigen 
transformatieopgave. 

- De corporaties blijven zorgen voor adequaat onderhoud van hun woningvoorraad en de 
gemeente blijft zorgen voor adequaat onderhoud van de openbare ruimte. 
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