
 

 

 

Prestatieafspraken 

Peel en Maas 

 2021-2023 

 

 

Overwegende dat: 

• Op 9 december 2019 prestatieafspraken voor het jaar 2020 zijn overeengekomen tussen Wonen 
Limburg, Antares, Huurdersvereniging Noord-Limburg, de huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel 
en de gemeente Peel en Maas. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2019 met dien verstande dat deze automatisch doorloopt tot er sprake is van 
een nieuwe overeenkomst. Gezien het verstrijken van de termijnen is het wenselijk om nieuwe 
afspraken te maken. 

 

• Op 9 mei 2017 de ‘Waardenoriëntatie en kaderstelling Sociaal Domein en Vitale gemeenschappen’ is 
vastgesteld. Op 19 december 2017 de ‘Waardenoriëntatie en kaderstelling Ruimte en Economie’ door 
de gemeenteraad is vastgesteld (verder: kaderstelling). Deze kaderstellingen zijn voor het thema 
wonen nader uitgewerkt in het document ‘Vitaal wonen, uitwerking kaderstellingen thema wonen’ 
(verder: uitwerking thema wonen). Dit document is de lokale woonvisie en is op 16 april 2019 
vastgesteld door de gemeenteraad.  

 

• Partijen op basis van deze lokale woonvisie de intentie hebben meerjaarlijkse afspraken in hoofdzaak 
te maken. In de gesprekken die partijen periodiek hebben worden deze afspraken verder 
geconcretiseerd en geëvalueerd. Dit laat onverlet dat in de periode van deze (lokale) 
prestatieafspraken ook in regionaal verband afspraken met de corporaties kunnen worden gemaakt.  
 

• In de lokale woonvisie worden vier thema’s voor wonen verder uitgewerkt, te weten:  
1. Wonen duurzaam in balans; 
2. Zorgen voor elkaar; 
3. Wonen op de juiste plek; 
4. Klimaatadaptief en energieneutraal wonen; 
In het uitvoeringsplan wonen dat de gemeente heeft opgesteld worden de acties die bij deze thema’s 
horen verder geconcretiseerd zodat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 

• De acties die bij de hierboven genoemde thema’s overeen komen met de prestatieafspraken die voor 
2020 zijn gemaakt en die voor de komende periode worden gemaakt.  
 

• In deze prestatieafspraken in voldoende mate wordt tegemoetgekomen aan de door de Minister 
gestelde prioriteiten in prestatieafspraken zoals betaalbaarheid, huisvesting bijzondere doelgroepen, 
aanpak wonen met zorg, aanpak bestaande woningvoorraad en leefbaarheid woonomgeving en de 
nieuwbouw; 
 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
 
Voor 2021-2023 zal verder uitvoering worden gegeven aan de lokale woonvisie zoals die door de 
gemeenteraad op 16 april 2019 is vastgesteld. Een totaaloverzicht van de acties die bij deze woonvisie 
horen en de actuele stand van zaken is opgenomen in bijlage I (concretisering prestatieafspraken 
2021-2023); Het activiteitenoverzicht van Wonen Limburg zoals omschreven in het bod d.d. 26 juni 2020, 
dat als bijlage II bij deze afspraken is gevoegd en het activiteitenoverzicht van Antares, zoals 



 

 

 

omschreven in het bod van 30 juni 2020 dat als bijlage III bij deze afspraken is gevoegd, is hiervoor de 
basis. 
Voor de komende periode zullen partijen nader inhoud en vorm geven aan de navolgende thema’s: 

1. Wonen duurzaam in balans  
Samen met de samenleving willen we werken aan een woningbestand dat duurzaam in balans is. 
Met het oog op morgen, waarbij we rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
de veranderende bevolkingssamenstelling, willen we zorgen voor de juiste woning, in het juiste 
aantal op de juiste plek. 

 
2. Zorgen voor elkaar 

We zien de ontwikkeling dat mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. 
Samen met de gemeenschap willen we ervoor zorgen dat zowel de fysieke als de sociale 
leefomgeving zodanig wordt ingericht dat iedereen hierin mee kan doen. Voor de kwetsbare 
doelgroepen in de samenleving, waaronder zorgvragers die nu 24-uurs zorg hebben maar die 
vanaf 2021 met minder zorg geholpen worden maken partijen afspraken ten aanzien van de 
huisvestings- en andere daarmee verband houdende opgaven.  

 
3. Wonen op de juiste plek 

Binnen de gemeente worden we in diverse kernen geconfronteerd met leegstand en vragen 
vanuit de eigenaren en/of gemeenschappen om herinvulling en transformatie van panden. In het 
kader van de leefbaarheid en vitaliteit van kernen is het van belang om deze panden te 
herbestemmen. Dit kan met het juiste aantal woningen, van de juiste kwaliteit op de juiste locatie 
om vraag en aanbod in balans te brengen. Daarnaast moet er ook gedacht worden aan 
andersoortige invullingen zoals parkeren, vergroening (kwaliteitsverbetering) en klimaatadaptatie. 
Partijen zullen in voorkomende gevallen in samenwerking nagaan wat partijen en eventuele 
overige belanghebbenden in deze voor elkaar kunnen betekenen om te komen tot een goede 
herinvulling in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen (bijvoorbeeld dmv 
coöperatieve samenwerking). 

 
4. Klimaatadaptief en energieneutraal wonen 

Duurzaamheid staat zowel bij de gemeente als de corporaties hoog in het vaandel. We beseffen 
dat ons klimaat verandert en dat aanpassing hieraan nodig is. Partijen willen investeren teneinde 
de doelstellingen in hogere afspraken te halen en op de langere termijn toe te werken aan een 
C02 neutrale woonomgeving. Partijen zullen zich gezamenlijk inspannen om de doelstellingen te 
halen. 
 

Van de hierna genoemde thema’s wordt ingezoomd op de verdere uitwerking van de volgende 
onderwerpen die worden geconcretiseerd in bijlage I: 

- Bewustwording/informeren naar de mogelijkheden voor het transformeren van bestaande  
woningen (toekomstbestendig maken), punt 1.1 onder 1 uit de concretisering prestatieafspraken; 

- Zorgbehoevenden blijven deelnemen aan samenleven in gemeenschappen, punt 2.2 onder 1 uit 
de concretisering prestatieafspraken; Iedereen kan zo lang mogelijk in de eigen omgeving 
wonen, punt 2.2 onder 2 in samenhang met 2.7 uit de concretisering prestatieafspraken; 

- Het eigenaarschap van het betaalbaar en beschikbaar houden van sociale huurwoningen ligt bij 
de corporaties. De gemeente wil zich samen met de corporaties inzetten voor het creëren van 
mogelijkheden voor nieuwbouw van (sociale) huurwoningen, waarbij partijen de bevindingen van 
het woningmarkonderzoek als uitgangspunt nemen. (punt 2.3 onder 1 uit de concretisering 
prestatieafspraken); 

- We brengen herstructureringslocaties en de locaties die extra aandacht behoeven (o.a. 
leegstand) in beeld om de leefbaarheid in de kernen te vergroten, om vervolgens keuzes over 
herbestemming te maken, punt 3.2 onder 1 in samenhang met 1.1 onder 3 uit de concretisering 
prestatieafspraken. 

 
Dit laat onverlet dat, naast de hierboven genoemde onderwerpen, ook aan de andere punten uit de 
concretisering wordt gewerkt.  

 
Daarnaast komen partijen nog het volgende overeen 
 

• Partijen spannen zich in om de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties 
opgelegde taakstelling aan de gemeente voor huisvesting van statushouders te voldoen. Om aan de 
taakstelling te kunnen blijven voldoen stemmen partijen er mee in dat statushouders hun 
voorrangspositie behouden. Ook spannen partijen zich in voor passende en op de behoefte 
afgestemde huisvesting voor bijzondere doelgroepen waaronder woonwagenbewoners. Daarnaast 



 

 

 

zullen partijen nagaan welke rol zij kunnen vervullen voor de integratie van deze doelgroepen en 
nieuwkomers waaronder arbeidsmigranten en hebben partijen aandacht voor passende huisvesting 
van deze groepen.   
 

• Partijen spannen zich in, dat de gemeente een besluit neemt tot het verstrekken van een generieke 
gemeentelijke achtervang, waardoor er een betere koppeling kan worden gerealiseerd voor de 
geborgde leningen en investeringen. Hierdoor is er op termijn een rechtvaardige verdeling ten 
aanzien van de gemeentelijke achtervang te realiseren. 
 

• Vanaf 1 januari 2020 hebben corporaties de mogelijkheid om de maximale vrije ruimte bij toewijzing 
te verhogen tot een maximaal toegestaan percentage (i.t.t. 10%) onder de voorwaarde dat 
corporaties, gemeenten en huurders gezamenlijk beleid hiervoor vaststellen. Als de lokale situatie of 
wensen geen aanleiding geven tot het maken van beleid, hebben corporaties 7,5% vrije 
toewijzingsruimte.  
Partijen zijn beleidsmatig eensgezind dat in de wijken waar corporaties geconcentreerd bezit hebben 
diversiteit in het belang van de leefbaarheid en vitaliteit van de kern van groot belang is. Daarom 
komen partijen overeen er mee in te stemmen dat corporaties gebruik maken van de maximale 
ruimte die corporaties geboden wordt om vrij te kunnen toewijzen. In periodieke overleggen wordt dit, 
waar nodig, verder vormgegeven. 
 

• Indien de corporaties het in de wet genoemde basisbedrag voor leefbaarheidsuitgaven van € 129,13 
per Daeb-woning overstijgen stemmen de gemeente en huurdersorganisaties hiermee in. Wonen 
Limburg heeft aangegeven dat de werkelijk kosten in 2021 uitkomen op ca. € 250,- per Daeb-woning. 
Dit bedrag komt tot stand door: 

 Een bedrag van € 325.000,- voor leefbaarheidssprojecten; 
 Een bedrag van € 390.000,-- voor de personeelslasten ten behoeve van de leefbaarheid; 
  

 

• De WMO afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en de corporaties maken integraal deel uit 
van de prestatieafspraken 2021-2023 en zijn als bijlage IV bijgevoegd.  

 
• Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 

met dien verstande dat deze automatisch doorloopt tot er sprake is van een nieuwe overeenkomst 
(na afloop van deze termijn of gedurende deze termijn). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aldus getekend en overeengekomen, 

14-12-2020 
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Aanvulling op de prestatieafspraken 2021-2023 voor het jaar 2023 
 
In december 2021 zijn meerjaarlijkse prestatieafspraken tussen de gemeente Peel en Maas, 
woningcorporaties Antares en Wonen Limburg en de beide huurdersbelangenverenigingen gemaakt 
voor 2021-2023. Aanvullend hierop komen partijen overeen dat zij voor het jaar 2023 de focus leggen 
op de volgende thema’s, en daarover de volgende afspraken maken. Dit laat onverlet dat de lopende 
zaken en samenwerking worden doorgezet en bestaande afspraken in stand blijven.  
 
De basis voor deze aanvulling ligt in de volgende documenten en afspraken: 
 

- Bod Antares inclusief overzicht voorgenomen activiteiten 2023 (juni 2022): bijlage 1 
- Bod Wonen Limburg: Wonen Limburg geeft aan dat de meerjaarlijkse afspraken nog 

voldoende actueel zijn (brief 31 maart 2022): bijlage 2. Daar waar we gezamenlijk de focus 
op gaan leggen wordt hieronder beschreven. 

- Update marktonderzoek wonen Peel en Maas 2021 (raadpleegbaar: 
www.peelenmaas.nl/bestuurenorganisatie/officiëlebekendmakingenenregelgeving/beleidsnotiti
es/woonmarktonderzoek2021). Dit marktonderzoek wordt in 2023 geupdated. 

- De huurdersverenigingen worden vooraf betrokken bij de afspraken; 
 

 Betaalbaarheid en beschikbaarheid vastgoed 
Lokale woonvisie:  

o We hebben zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende woonruimte beschikbaar voor 
zorgbehoevenden/kwetsbare groepen  

o We dragen bij aan het betaalbaar en beschikbaar houden van voldoende kwalitatieve 
woningen voor inwoners die niet zelf in een woning kunnen voorzien. 

 
Afspraak:  
1. Wonen Limburg en Antares werken samen als partners van de gemeente en zijn al 

overeengekomen dat in de periode 2021-2023 wordt ingezet op het toevoegen van 
minimaal 100 sociale huurwoningen, met een doorkijk naar de totale opgave voor sociale 
huur. Deze opgave volgt uit een marktonderzoek wonen dat door de gemeente in 2021 is 
uitgevoerd. Daarbij wordt gestuurd op een aandeel van minimaal 30% sociale huur. Dit 
marktonderzoek wordt in 2023 opnieuw geactualiseerd. Daaruit, en uit de gegevens die 
Antares en Wonen Limburg verzamelen over verhuur, volgt gemeentebreed en per kern 
wat de behoefte en opgave voor diverse typen woningen is, waaronder sociale huur. 
Beide corporaties zetten zich ook in voor de lagere en middeninkomens in zowel huur als 
koop. Wonen Limburg en Antares kunnen en willen de opgave zoals deze is geschetst in 
de woonvisie uitvoeren in alle kernen waar ze actief zijn, continu in samenwerking met de 
gemeente en Huurdersverenigingen.  

2. Om een versnelling aan te brengen in de hierboven genoemde toevoeging van woningen 
is een versnellingsteam sociale huur in het leven geroepen. Het proces daarover loopt al. 
Dit team heeft locaties in beeld gebracht in de verschillende grote en kleine kernen. De 
lijst met locaties kent een dynamisch karakter; er kunnen locaties afvallen, en er worden 
ook weer toegevoegd om minimaal aan de gestelde aantallen te komen. Aan de hand van 
de woonagenda die de gemeente voor ieder dorp maakt wordt duidelijk welke locaties 
voor sociale huur in beeld zijn en worden ingezet. Het verplaatsen en/of toevoegen van 
tijdelijke woningen wordt hierin meegenomen. Periodiek wordt dit proces gemonitord en 
daar waar nodig bijgesteld. 

3. Gezien de opgave voor sociale huur, de huidige beperkte grondposities van zowel de 
gemeente als de beide corporaties en het feit dat nog te verwerven grondposities (in de 
regel) niet leiden tot een versnelling van het toevoegen van sociale huurwoningen op 
korte termijn, kijken we nadrukkelijk ook naar locaties van derden. De corporaties werken 
daar waar dit haalbaar is samen met andere partijen om aan de opgave op het gebied van 
sociale huur te voldoen. In gezamenlijk overleg worden deze locaties bekeken. Daarnaast 
heeft de praktijk uitgewezen dat de opgave om méér acties vraagt. Daarom kijken we voor 
een versnelling nadrukkelijk ook naar het toevoegen van sociale huurwoningen door 
andere partijen dan corporaties. Met deze andere partijen maakt de gemeente afspraken 
over aantallen en op welke manier wordt geborgd dat dit type woning beschikbaar is, en 
blijft, voor de doelgroep van een sociale huurwoning. Hierbij gaan de afspraken o.a over 

http://www.peelenmaas.nl/bestuurenorganisatie/officiëlebekendmakingenenregelgeving/beleidsnotities/woonmarktonderzoek2021
http://www.peelenmaas.nl/bestuurenorganisatie/officiëlebekendmakingenenregelgeving/beleidsnotities/woonmarktonderzoek2021
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de instandhoudingstermijn, toewijzing en monitoring. Partijen monitoren de praktijk 
hiervan.  
De gemeente zet zich daarnaast in om instrumenten in het leven te roepen om (o.a.) het 
realiseren van sociale huurwoningen te stimuleren. 

4. De corporaties en de gemeente spreken concreet af om de interne processen zodanig te 
stroomlijnen en capaciteit beschikbaar te stellen voor woningbouwplannen met een 
aandeel sociale huurwoningen zodat een versnelde toevoeging van dit type woning ook 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

5. Wonen Limburg en Antares hebben de mogelijkheid om de maximale vrije ruimte bij 

toewijzing te verhogen. Voor 2023 betekent dit dat de corporaties de maximaal wettelijk 

mogelijke bandbreedte wil behouden om tenminste 85% van de vrijkomende woningen 

aan de primaire doelgroep te verhuren en dus maximaal 15% van de vrijkomende 

woningen wordt verhuurd aan woningzoekenden afkomstig uit de secundaire doelgroep 

en hogere inkomens. 

6. Wonen Limburg en Antares geven periodiek meer inzicht in de verkoopstrategie en de te 

verkopen sociale huurwoningen in Peel en Maas. Doelstelling is om (meer) inzicht te 

krijgen wat de verkoop van sociale huurwoningen voor de woningvoorraad van de 

corporaties, en daarmee samenhangend de opgave op het gebied van sociale huur 

binnen Peel en Maas betekent. In 2023 is deze strategie onderwerp van gesprek. De 

doelstelling is dat het verkopen van woningen in ieder geval niet leidt tot een vermindering 

van de sociale woningvoorraad.  

7. Ten aanzien van een eventuele huurverhoging spreken partijen af dat er wordt 

aangesloten bij landelijke afspraken zoals vastgelegd in het Woonakkoord. Het 

uiteindelijke voorstel wordt in een later stadium met de huurdersorganisaties door de 

woningcorporaties besproken middels de jaarlijkse adviesaanvraag en een bijbehorende 

toelichting. 

 Leefbaarheid, wonen, zorg en bijzondere doelgroepen 
Lokale woonvisie: Zorgen voor elkaar 
 

Afspraak: 
1. We zien een tekort aan passende en betaalbare woonruimtes voor kwetsbare 

jongvolwassenen (met name met een ambulante zorgvraag). Om uitstroming uit Beschermd 
Wonen te bevorderen en instroom te voorkomen is inzet voor woonvormen voor deze 
doelgroep nodig. Daarbij is tijdelijke huisvesting een optie om sneller in de behoefte te kunnen 
voorzien, waarbij tijdelijke huisvesting niet ten koste gaat van permanente huisvesting. De 
locatiekeuze hiervan nemen we mee in de samenwerking zoals hierboven genoemd 
(versnellingsteam). Voor realisatie en verhuur kan de corporatie worden ingezet, maar ook 
andere partijen worden hiervoor door de gemeente bevraagd. Daarnaast is de 
doorontwikkeling van het regionaal transferpunt een focuspunt in 2023. Gezamenlijk wordt 
bekeken hoe dit kan worden verbeterd en in lijn worden gebracht met het transferpunt 
midden-Limburg, waar het beter loopt. Daarbij is aandacht nodig voor de calamiteitenpot die 
nog niet operationeel is en eventuele uitbreiding van doelgroepen. Partijen onderzoeken de 
mogelijkheid (ook financieel) van een pilot om betaalbare huisvesting van kwetsbare 
jongvolwassenen op de goede plek mogelijk te maken.  

2. Corporaties voeren naar hun mogelijkheden de gemeentelijke opgave voor huisvesting 
statushouders uit. Het wordt echter steeds lastiger om deze opgaven alleen in de sociale huur 
te realiseren. Het aantal te huisvesten statushouders neemt toe, terwijl de mutaties bij sociale 
huurwoningen gelijk blijven of zelfs afnemen. In 2022 gaan we waarschijnlijk de opgave niet 
halen. We gaan samen bezien wat er in nieuwbouw/transformatie door beide partijen op dit 
vlak nog gedaan kan worden.  

3. Gemeente en corporaties spannen zich gezamenlijk in voor inwoners die gebruik maken van 
woonwagens en standplaatsen. Op basis van een lokaal behoefte onderzoek is vraag en 
aanbod in beeld gebracht. Daar waar het toevoegen van plaatsen nodig is spannen partijen 
zich hiervoor in. Dit speelt in Helden en in Meijel. De verantwoordelijkheid voor de verhuur van 
woonwagens en/of standplaatsen ligt bij de corporaties. De realisatie van standplaatsen ligt bij 
de gemeente. In 2023 onderzoeken we de overdracht van de verhuur van standplaatsen in 
Kessel aan Antares. 
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4. Nieuwe projecten en initiatieven: Het thema leefbaarheid en zorgen voor elkaar heeft een 
prominente en gelijkwaardige plek in de prestatieafspraken en ons handelen. Zowel bestuurlijk 
als ambtelijk zijn deze disciplines vertegenwoordigd aan de overlegtafels. Voor nieuwe 
projecten en initiatieven werken de gemeente en de corporaties nauw en integraal samen om 
– naast het toevoegen van sociale huurwoningen – integraal naar de gebieden te kijken 
waarbij leefbaarheid en zorgen voor elkaar onderdelen zijn. Het gaat daarbij om o.a. ruimte 
voor ontmoeting, voor jong en oud, langer thuis wonen en sociale veiligheid. Bij alle projecten 
wordt vanuit het oogpunt van leefbaarheid en zorgen voor elkaar, en vanuit de analyse over 
welke opgave er speelt overwogen welke acties noodzakelijk zijn. Concrete acties hierover 
volgen uit de desbetreffende projecten. Panningen-Zuid is een concreet voorbeeld van een 
project waarbij we onderzoeken hoe nieuwe woonzorg-en ondersteuningsconcepten voor 
kwetsbare doelgroepen gerealiseerd kunnen worden in samen met het informele 
ondersteuning vanuit de buurt.  
 

 Duurzaamheid, inclusief klimaatadaptatie 

Lokale woonvisie: klimaatadaptief en energieneutraal wonen 
o We maken onze bestaande woonwijken klimaatadaptief en geven bij nieuwbouw het 

goede voorbeeld 
o We werken aan de energietransitie in de bestaande woningvoorraad en geven bij 

nieuwbouw het goede voorbeeld 
 

- De opgave voor energieneutraal en klimaatadapatief wonen uit de lokale woonvisie is 
uitgewerkt in de Duurzaamheidsagenda die de gemeenteraad op 15 december 2020 vast 
stelde. Om bij te dragen aan de doelstellingen uit deze Duurzaamheidsagenda wordt 
ingezet op het stimuleren van energiebesparing, duurzame materialen, biodiversiteit en 
het klimaatadaptief maken van de woonomgeving. Voor het aardgasvrij van de woningen 
maken, vormt de Transitievisie warmte het kader.  
 
- Mijlpalen die tot nu toe zijn gerealiseerd is onder andere een informatievoorziening met 
de Woonwijzerwinkel Limburg, van waaruit bewustwordingscampagnes worden 
georganiseerd voor energietransitie en wordt samengewerkt in het project WarmteKoude 
Panningen. 
 
- Klimaatadaptatie wordt in geval van projecten door de gemeente als standaard 
meegenomen, zoals in project de Merwijck. Voor projecten door de corporatie is dit ook 
zeker onderwerp van gesprek. We willen in de uitvoering de opgave nader vorm geven 
dor het voeren van gesprekken om elkaar en stakeholders uit te dagen om te komen tot 
een uitvoering die aansluit bij de behoefte van onze lokale inwoners en die energie geeft 
aan initiatieven duurzaamheid. 

 
Afspraak: 
1. Om te komen tot een passende uitvoering van de Transitievisie Warmte intensiveren 

corporaties en de gemeente de afstemming en komen 2 maandelijks bij elkaar.  
2. Corporaties en gemeente intensiveren de samenwerking rondom aanpak 

energiearmoede. Hiertoe wordt in het eerste kwartaal 2023 een gezamenlijke notitie 
opgesteld met ieders rol en verantwoordelijkheid. Onderwerpen die hierbij aan bod komen 
om concreet aan te pakken zijn: 

 Bewustwording en gedrag. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inzetten van 
energiecoaches, begeleiding aanbieden bij het aanvragen van de 
gemeentelijke energietoeslag, zorgen voor accurate en complete 
communicatie en informatie; 

 Fysieke aanpassingen aan de woningen. Hieronder valt het wegwerken van 
het resterende deel van de slechte labels (ca. 3%) door o.a. versnelling van 
het verbeteren van de isolatiewaarde (Antares heeft eind 2024 geen 
woningen die geen spouwisolatie en dubbel glas hebben); 

 Gezamenlijke afspraken maken hoe om te gaan met huurders die de huur 
niet meer kunnen betalen door de energieprijzen; 

 Voldoen aan de landelijke prestatieafspraken duurzaamheid. 
3. Corporaties en gemeente informeren elkaar in 2023 over de plannen in de 

onderhoudsbegroting van de komende jaren. Doel hierin is om plannen vroegtijdig op 
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elkaar af te stemmen zodat werkzaamheden elkaar versterken. Gestreefd wordt om ook 
andere stakeholders, zoals Enexis en WML hierbij te betrekken. Een voorbeeld hiervan is 
dat aanpassingen in de infrastructuur en renovaties van woningen beter op elkaar zijn 
afgestemd. Klimaatadaptieve maatregelen en verhogen van biodiversiteit krijgen hierdoor 
meer kans. Daar waar mogelijk wordt ook gekeken naar koppelkansen voor andere 
maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van transformatie, 
klimaatadaptatie, inclusief biodiversiteit en/of leefbaarheid. 

4. Corporaties en gemeente werken meer samen met betrekking tot 
duurzaamheidscampagnes gericht op bewustwording of stimulering met bijvoorbeeld een 
gemeentelijke (voucher)regeling.  

5. Initiatieven uit de gemeenschap, waar burgers zelf handen en voeten geven aan 
duurzaamheid en een stimulans geven aan de vitaliteit van de gemeenschap en 
leefbaarheid spelen een belangrijke rol om doelstelling voor energie te bereiken. Als zich 
initiatieven voordoen die een rol kunnen spelen in de brede opgave energie, 
klimaatadaptie en circulariteit overwegen corporaties en gemeente om deze initiatieven te 
ondersteunen of om daarbij aan te sluiten 

6. De thema’s hittestress en water overlast zijn maatschappelijke opgaven waar we 
gezamenlijk voor staan. Er is regionaal al veel onderzoek (stresstesten) door overheden 
gedaan: bv Klimaat-monitor I version 0.1.112 (klimaatmonitor.net). De gemeente en de 
corporaties spreken af om in 2023 concreet te onderzoeken welke afspraken en 
maatregelen hierover te treffen zijn. Denk hierbij aan vergroenen en afkoppelen. Daar 
waar mogelijk wordt altijd gekeken naar koppelkansen voor andere maatschappelijke 
opgaven.  

7. We spreken af in 2023 de waterklaarafspraken van Waterpanel Noord gezamenlijk te 
bespreken met als doel ‘welke punten kunnen we concreet invulling aan geven en wie 
heeft hierin welke rol?’ 
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Aldus getekend en overeengekomen, d.d. 13 december 2022 

                                                    

  

 
               
              

           

 
 
Stichting Wonen Limburg     
G. Peeters 
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Huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel 
 


