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Gemeente: Heeze-Leende 
Jaarlijkse prestatieafspraken: 2021 
 

 

Hoofdstuk 3: Betaalbaarheid 

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker 

WoCom 
3.1. Voor 1 juli wordt er een rapportage gemaakt waarin het aantal 
verhuringen, zoekduur, reactiegraad en weigeringsgraad gemonitord 
wordt. Dit wordt verspreid onder de partijen. 

WoCom 

WoCom/Gemeente 

3.3 Wocom hanteert bij woningtoewijzing de (nieuwe) wettelijke 
inkomensgrenzen. 
Partijen vinden het door de lokale situatie belangrijk dat 

middeninkomens meer kans hebben op de woningmarkt. De vrije 

ruimte tot 15% kan daarom worden ingezet voor de toewijzing aan 

woningzoekenden met een middeninkomen. Dit geldt indien de nieuwe 

wettelijke inkomensgrenzen zijn doorgevoerd. Partijen bekijken of er 

samen iets gedaan kan worden aan communicatie waardoor deze 

doelgroep beter wordt bereikt.    

WoCom 

Hoofdstuk 4: Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg 

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker 

WoCom 
4.3 WoCom is verantwoordelijk voor de huisvesting van bijzondere 
doelgroepen waaronder statushouders. Dit wordt gemonitord.  

WoCom 

Gemeente 

4.12: Het aantal  GGZ-cliënten dat een woning nodig heeft  is nauwelijks 
te achterhalen. Er wordt onderzocht of de aanpak van huisvesting van  
GGz-cliënten in samenhang met de gemeente Cranendonck kan. Elkaar 
hierover blijven informeren.   

Gemeente 

Hoofdstuk 5: Kwaliteit en duurzaamheid  

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker 

WoCom 
5.4 Jaarlijks wordt een overzicht van het werkelijke uitgevoerde 
onderhoud van de gemeente Heeze-Leende aan partijen uitgereikt.  

WoCom 

Hoofdstuk 6: Leefbaarheid 

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker 

Gemeente  
6.3: Het project Buurtbemiddeling wordt geevalueerd, om te kijken of 
een verlenging gewenst is.  

Gemeente 

WoCom 

6.5: Er wordt een Plan van Aanpak gemaakt voor de ondersteuning van 
bewonersinitiatieven  
De (on)mogelijkheden worden woCom-breed in het 4e kwartaal 2020 
ontwikkeld. 
In 2021 volgt de implemantatie. 

WoCom 

WoCom/Gemeente 
* Onderzoek of VanEiges (gestart in Helmond) uitgebreid kan worden 
naar Heeze-Leende 

WoCom 

Hoofdstuk 7:  Beschikbaarheid 

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker 

WoCom  7.2: Onderzocht wordt waar gebouwd gaat/kan worden.  WoCom 

WoCom 
7.3: Jaarlijks wordt een overzicht aangeleverd met de aan de sociale 
voorraad ontrokken woningen van het voorgaande jaar.  

WoCom 

WoCom 

7.6: Ergens in het werkgebied van Wocom wordt een pilot uitgevoerd 
om de doorstroming te bevorderen bij ouderen. Vanuit deze pilot wordt 
beleid ontwikkeld. Heeze-Leende is geïnteresseerd en wordt op de 
hoogte gehouden.  

WoCom 
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Pilot in Cranendonck heeft vertraging opgelopen door eerst ziekte 
medewerker woCom. Daarna door vervanger opgepakt en nu loopt het 
vertraging op door ziekte medewerker gemeente Cranendonk.  

WoCom 
In 2021 worden 6 duurzame nultredenwoningen aan het Marijkeplein 
opgeleverd. 

WoCom 

Gemeente/WoCom 
*In 2021 vindt een verkenning plaats naar de vraag en mogelijkheden 
voor het realiseren van ver snelde bouw (denk aan flexwonen en tiny 
houses) van woningen voor de doelgroep jongeren en alleenstaande. 

Gemeente 

Gemeente/WoCom 

*Verkenning naar mogelijkheden overdracht van het bijhouden en 
verwerken van aanvragen en wellicht ook het beheer en de 
bijbehorende administratieve handelingen van de standplaatsen van de 
woonwagenlocaties  (6 standplaatsen) aan woCom. 

Gemeente 

Hoofdstuk 8: Organisatie en samenwerking 

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2021 Trekker 

Alle partijen 

8.3 Aan het begin van het jaar worden de afspraken voor zowel de 
bestuurlijke als ambtelijke overleggen voor het gehele jaar gepland.  
Ambtelijke overleggen uiterlijk 3 weken voor de bestuurlijke overleggen 
en zomogelijk aansluitend aan de andere afspraken van De Pan met 
andere gemeenten. Agenda en verslag wordt beurtelings door woCom 
en de gemeente gemaakt. Dit wordt ook aan het begin van het jaar 
gepland.  

WoCom 

Alle partijen  * Prestatieafspraken 2022-2025 WoCom 

WoCom * Bod voor 1 juli WoCom 

Huurdersorganisatie 
* Nieuw format voor prestatieafspraken v.a. 2021 (is reeds gereed, 
implementatie 2021) 

Huurderorganisatie 

 

*) Nieuwe afspraken 

 

Datum: 1 december 2020 
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