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Gemeente: CRANENDONCK 
Jaarlijkse prestatieafspraken: 2021 
 

Hoofdstuk 3: Betaalbaarheid  

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker Stavaza 

Gemeente 
*Wet Schuldhulpverlening per 1 januari 2021. In het kader van 
deze wet werkafspraken met woCom maken. 

Gemeente 
 

woCom 
*Aandacht voor corona gevolgen en maatwerk voor huurders die 
problemen krijgen met huurbetaling. 

woCom 
 

WoCom 
*Mochten de nieuwe toewijzingsregels per 1-1-2021 in gaan, 
verruimt woCom de toewijzingsruimte van 7,5 naar 15%. 

woCom 
 

Hoofdstuk 4: Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg  

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker Stavaza 

Alle partijen *Verder onderzoek naar realisatie 2e Os Thoes. woCom  

Gemeente/woCom 
* Afspraken over handelen bij sociale problematiek evalueren en 
eventueel herzien.  

Gemeente 

woCom 

 

Hoofdstuk 5: Kwaliteit en duurzaamheid   

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker Stavaza 

Gemeente  Gemeentelijke Warmtevisie is eind 2021 gereed. Gemeente  

WoCom 
Verduurzaming bestaande bouw (onderhoudsplanning)  en 
nieuwbouw 

woCom 
 

Hoofdstuk 6: Leefbaarheid  

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker Stavaza 

WoCom 

Urgentieregeling verder uitwerken. WoCom voert voorlopig de 
urgentieregeling zelf uit, maar blijft onderzoeken of een 
externe/onafhankelijke commissie voor de dorpen mogelijk is in 
de toekomst. WoCom streeft daarbij naar een financiële bijdrage 
door de gemeentes (naar rato van aantal sociale huurwoningen). 

woCom 

 

Hoofdstuk 7:  Beschikbaarheid    

Partij  Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker  Stavaza  

Alle partijen  
* Concrete afspraken en waar mogelijk start bouw de Ark (4), 
Beuk&Berk (6), bibliotheek (15), Boschakkers 1, Neerlanden II. 

Gemeente  
  

WoCom/Gemeente  
Overdracht woonwagenlocatie De Wilg. Na evaluatie worden 
afspraken gemaakt over de overige 2 locaties. 

Gemeente  
  

Alle partijen  
Implementatie doorstroomproject om verhuisbeweging ouderen te 
stimuleren. Regeling is accoord.  

woCom  
  

Alle partijen 
*Gezamenlijk notitie over visie, noodzaak en mogelijkheden 
flexwonen in Cranendonck.  

 Gemeente 
  

Alle partijen 

* In de voorbereiding voor meerjarige prestatieafspraken, evalueert 
woCom haar streefportefeuille. Mede door onderzoek naar en 
conclusies over benodigde aantal sociale huurwoningen in 
Cranendonck wordt de streefportefeuille aangepast. 

woCom 
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 Hoofdstuk 8: Organisatie en samenwerking    

Partij  Werkzaamheden en activiteiten in 2021  Trekker  Stavaza  

Alle partijen  Prestatieafspraken 2022-2025  woCom    

WoCom  Bod juli 2021  woCom    

Alle partijen 
* Gezamenlijk gesprekken voeren in de kernen over wonen, 
woningvoorraad, flexwonen, leefbaarheid (participatie) 

Gemeente 
 

  
Datum: 1 december 2020 
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F. van der Wiel, wethouder  M. Kräwinkel, directeur/bestuurder J. Noten, voorzitter 

       


