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Prestatieafspraken 2021 
 
In dit document, de Prestatieafspraken 2021, zijn de afspraken vastgelegd die gemeente Laarbeek, woningcorporatie WoCom en Bewonersraad 
Laarbeek met elkaar hebben gemaakt. De afspraken gelden per 1 januari 2021 voor de duur van één jaar. De woonvisie van gemeente Laarbeek die in 
april 2017 is vastgesteld en een looptijd heeft tot en met 2021, is de basis geweest voor deze nieuwe prestatieafspraken. 
 

 
Deze Prestatieafspraken bevatten de tussen partijen gemaakte prestatieafspraken over de volgende thema’s: 
1. Betaalbaarheid 
2. Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg 
3. Kwaliteit en duurzaamheid  
4. Leefbaarheid 
5. Beschikbaarheid en transformatie 
6. Organisatie en samenwerking 
 
Deze thema’s zijn door gemeente Laarbeek, woningcorporatie woCom en Bewonersraad Laarbeek nader uitgewerkt in prestatieafspraken geldend voor 
het komende jaar en gebaseerd op de woonvisie die een looptijd heeft tot eind 2021.  Met deze prestatieafspraken geven partijen uitvoering aan het 
volkshuisvestelijke beleid van de gemeente waarbij rekening gehouden wordt met ieders verantwoordelijkheden en rollen.   
 
Samenvattend zijn voor 2021 de volgende afspraken gemaakt: 
Betaalbaarheid: 
• WoCom voert gematigd huurbeleid. 
• Bij woningtoewijzing worden de wettelijke inkomensgrezen gehanteerd.  
• WoCom zet in op de 10% uitzonderingsmogelijkheden voor middeninkomens door het verruimen van de inkomensgrens voor sociale 

huurwoningen naar €50.000,- 
Sociaal maatschappelijk opgave en zorg: 
• Er volgen werkafspraken voor de uitvoering van de urgentieregeling die gelden voor alle gemeenten. 
• WoCom verleent haar medewerking om de jaarlijks reguliere taakstelling van de gemeente voor huisvesting van vergunninghouders te 

realiseren. 

• Op het moment dat een nieuwe taakstelling bekend wordt, treden gemeente, huurdersorganisatie en woCom in overleg over die inzet en te 
nemen maatregelen en informeren elkaar tijdig als de opgave te groot is om dit streven te realiseren. 

• Gemeente en WoCom voeren een actief beleid ten aanzien van de huisvesting van vergunninghouders en zijn zo nodig bereid tot het doen van 
extra investeringen. 
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• Gemeente en WoCom spannen zich in om het woningaanbod af te stemmen op speciale doelgroepen. Bijvoorbeeld door middel van 
experimenten en/of pilots voor nieuwe woonvormen. 

• Begeleiding en huisvesting van verwarde personen is speerpunt van gemeentelijk beleid. 
Kwaliteit en duurzaamheid: 
• WoCom heeft voldaan aan gemiddeld label B in 2020. In 2021 bepaald woCom een nieuwe doelstelling.  
• WoCom stimuleert haar huurders zonnepanelen op hun dak te laten leggen. 
• Als er in de toekomst sprake is van sloop van huurwoningen, zorgt woCom samen met de gemeente voor een goede communicatie en 

afstemming met de huurders en de omwonenden. Dit geldt ook voor renovatieprojecten. 
Leefbaarheid: 
• WoCom zet actief in op vroegtijdige signalering van leefbaarheidsproblematiek en zoekt nadrukkelijk samenwerking met maatschappelijke 

partners.  
• Bij huisuitzetting vanwege hennepkweek neemt WoCom voor wat betreft de herhuisvestingsopgave het “Nieuw Kans Beleid’ in acht. 
• Gemeente en WoCom trekken samen op bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven. 
• WoCom en gemeente zetten actief in op het bestrijden van woonfraude. 

• WoCom investeert op gemeentelijk niveau in projecten met betrekking tot de invulling van leefbaarheid zoals vroegsignalering, 
buurtbemiddeling, achter de voordeur projecten, voortuinprojecten, burendag, wijkontwikkelingsplannen/gebiedsvisies, enz. (dit kan per 
gemeente verschillen, afhankelijk van de problematiek, behoefte en mogelijkheden). Daarnaast zijn er medewerkers leefbaarheid en/of 
buurtconciërges in de wijken actief. 

Beschikbaarheid en transformatie: 
• Tot en met 2025 zal de woningvoorraad van WoCom met 170 worden uitgebreid. Stand van zaken na uitvoering t/m 2019 en na gereed van de 

in planning zijnde woningen is nog 90 te bouwen woningen tot en met 2025. 
• Mocht er een urgentieregeling komen dan kan een urgent woningzoekende binnen een half jaar woonruimte krijgen. Voor overige actief 

woningzoekenden is een zoekduur van 18 maanden acceptabel. Partijen treden met elkaar in overleg wanneer de zoekduur langer is dan 18 
maanden om mogelijke oplossingen met elkaar te bespreken. Voor 1 juli wordt een overzicht aangeleverd met informatie over de sociale 
huurmarkt van Laarbeek. Met daarin zoekduur, inschrijfduur, reactiegraad e.d. 

• Realiseren van huurwoningen in de kern Aarle-Rixtel heeft prioriteit. De gemeente is actief op zoek naar geschikte bouwlocaties waar ook 
huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. 

• 9 sociale huurwoningen in Nieuwenhof Noord (Lieshout), 4 of 5 woningen aan Vogelenzang (Lieshout) en 13 woningen in de Beekse Akkers 
(Beek en Donk) zijn in ontwikkeling verwachte oplevering is halverwege 2021. 

• Gemeente en WoCom treden met elkaar in overleg over mogelijke herontwikkelingslocaties en nieuwe nieuwbouwlocaties en zullen concrete 
afspraken jaarlijks bij het bestuurlijk overleg bekrachtigen. De locaties Baverdestraat in Lieshout, Merellaan, witte woningen (Leonardusplein en 
Michaelplein/Smalleweg in Beek en Donk en Bosscheweg en Mariastraat in Aarle-Rixtel worden onderzocht. 
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• Bij nieuwe uitbreidingslocaties wordt de sociale grondprijs opnieuw bekeken en met partijen besproken met als doel de sociale grondprijs laag 
te houden. 

 
Qua begrippen en definities wordt in deze prestatieafspraken aangesloten bij de Regionale Begrippenlijst Wonen van de Metropoolregio Eindhoven. In 
bijlage 1 is een link te vinden naar deze Regionale Begrippenlijst Wonen.  
 
Bewonersraad Laarbeek heeft ervoor gekozen om een rol in te nemen als volwaardige partner van de gemeente en corporaties bij deze 
prestatieafspraken door de afspraken mede te ondertekenen. De huurdersorganisatie levert een bijdrage aan de thema’s van deze prestatieafspraken 
die recht doet aan de eigen mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan huurders. 
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Aldus overeengekomen in Someren,  
 

   
 

Namens het College van Burgemeester en 
Wethouders van gemeente Laarbeek 

A.J.L. Meulensteen, wethouder 
 
 
 
 
 

 
 

Namens woCom 
M.M. Kräwinkel, directeur-bestuurder 

 
 
 
 
 

 
 

Namens Bewonersraad Laarbeek 
S.E.A. Smits, voorzitter 

 
 
 
 
 

 
  

https://www.laarbeek.nl/wethouder-ajl-meulensteen
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1. Betaalbaarheid  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afspraak Stand van zaken Afspraak 2021 

1. WoCom voert een gematigd huurbeleid. 
Streefhuurprijzen zijn dusdanig gematigd dat 
90% van het woningbezit een huurprijs heeft 
onder de hoogste aftoppingsgrens, waarvan 80% 
onder de eerste aftoppingsgrens. Hierdoor zorgt 
woCom dat er voldoende woningen beschikbaar 
zijn voor woningzoekenden met een inkomen 
onder de huurtoeslagnorm.  
 
Jaarlijks wordt de slaagkans van de diverse 
inkomensdoelgroepen gemonitord en bekeken of 
aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Verzoek om afspraak aan te passen. Slaagkans is namelijk niet 
makkelijk te meten omdat daarvoor de slaagkansen per 
doelgroep uitgewerkt moet worden om betrouwbare 
informatie te geven (zie woonrapportage Wooniezie).  
 
Voor 1 juli wordt een rapportage gemaakt waarin het aantal 
verhuringen, zoekduur, reactiegraad en weigeringsgraad 
gemonitord wordt. Dit wordt verspreid voor 1 juli onder de 
partijen. 
 
Door indexatie van de huurprijzen is het percentage onder de 1e 
aftoppingsgrens onder de 80% gezakt (76% op 1 sept). Daarom 
heeft er in september een reparatie in streefhuren plaats 
gevonden (229 woningen (totaal woCom) hebben een lagere 
streefhuur gekregen). Overigens is de mutatiegraad van 
woningen onder de 1e aftoppingsgrens hoger. Daarom wordt er 
meer dan 80% van de woningen verhuurd met een huurprijs 
onder de eerste aftoppingsgrens. 

Continueren 
 
 
 

AMBITIE/DOELEN PERIODE 2020 - 2021 
Een betaalbare huurwoning is voor veel mensen van groot belang. De gemeente, de corporatie 
en de huurdersorganisatie willen de woonlasten van zowel huurders als eigenaar-bewoners met 
een laag inkomen beheersbaar houden. De focus ligt in deze prestatieafspraken op de groep 
huurders die is aangewezen op een sociale huurwoning. De gemeente, de corporatie en de 
huurdersorganisatie willen de invloed die zij hebben om woonlasten beheersbaar te houden, zo 
doelmatig mogelijk benutten. Hierbij wordt generiek beleid gehanteerd waar dat kan en 
maatwerk geboden waar dat nodig is. Op het moment dat een huishouden in de knel dreigt te 
komen vanwege te hoge woonlasten, is alle inzet gericht op het voorkómen van huisuitzetting.  
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2. WoCom voldoet aan de landelijke wet- en 
regelgeving op het gebied van woningtoewijzing 
(passend toewijzen en de maximale 
inkomensgrenzen). 

Passend toewijzen: 99,7% 
Staatssteunregeling: 96,7% - 1,5%, 1,8% 

Continueren 
 

3.  WoCom gebruikt de beperkte wettelijke 
mogelijkheden om ook toe te wijzen aan 
woningzoekenden met een hoger inkomen die 
niet op de particuliere markt terecht kunnen. Op 
dat moment wordt er bewust scheef 
toegewezen. Dit vanwege de op dit moment nog 
beperkte mogelijkheden voor deze doelgroep om 
op de particuliere markt geschikte huisvesting te 
vinden en om op deze manier bewust te 
differentiëren. De gemeente Laarbeek heeft in 
de woonvisie aangegeven het aantal 
scheefwoners (middeninkomens) in de sociale 
huursector te willen terugdringen en 
doorstroming te bevorderen. In haar 
nieuwbouwprogramma benut de gemeente de 
mogelijkheden om voor deze doelgroep te 
bouwen. Dat kan door het toevoegen van 
middeldure huurwoningen of goedkope 
nieuwbouw koopwoningen. De gemeente en 
woCom bekijken hoe zij huurders kunnen 
stimuleren om door te stromen naar een 
duurdere huurwoning of koopwoning. De 
gemeente neemt hiervoor het initiatief. 
WoCom zet zich maximaal in om de 10% + 10% 
voor de middeninkomens en geliberaliseerde 
huurders die nergens anders terecht kunnen te 
huisvesten . 

Landelijk is men bezig met ophoging van inkomensgrens, een 
nieuw wetsvoorstel is in de maak.  
 
Plannen rijksbegroting: 
Inkomensgrenzen worden in 2021 anders. Er komt een 
differentiatie van de inkomensgrenzen bij toewijzing. Het 
kabinet verlaagt de grens voor eenpersoonshuishoudens van 
38.000 euro naar 35.000 en de grens voor 
meerpersoonshuishoudens wordt 42.000 euro. 
 
Huisvesting middeninkomens: 
De maximale vrije ruimte bij toewijzing gaat omhoog naar 
vijftien procent als 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 procent vrije toewijzingsruimte. 
Dit geldt nog niet voor 2020. Daardoor hoeft dit niet in de 
afspraken voor 2020. 
 
woCom: 
Grenzen verruimd naar 50.000,-. 7 woningzoekenden met een 
inkomen tussen 44.000,- en 49.225,- hebben een woning 
toegewezen bij woCom (geen in Laarbeek) 
 
Gemeente: 
Er vindt nieuwbouw plaats voor middeninkomens dure huur. 
Onder hoofdstuk 5 van dit document staan de aantallen 
geplande dure huur.  

Bij woningtoewijzing worden de 
wettelijke inkomensgrenzen 
gehanteerd. 
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BRL: vraagt aan de gemeente of zij de huurprijs van particuliere 
huurwoningen een bepaalde jaren laag kunnen houden. De 
gemeente maakt afspraken met ontwikkelaars. Bij de 
planvorming zijn die afspraken te maken, maar in de praktijk 
zijn die niet te garanderen.   
 
Gemeente bouwt zelf geen woningen, daarvoor is de gemeente 
te klein.  

4. Op dit moment kan er geen afspraak over de 
huuraanpassing opgenomen worden. 
Bewonersraad Laarbeek en woCom treden 
hierover op een later moment in overleg.  

Huuraanpassing is administratief doorgevoerd en gaat in per 1 
juli. 
 
Huurverhoging was inflatie volgend (2,6%). 
Bewonersraad Laarbeek heeft negatief adves gegeven.  

WoCom beperkt de huurverhoging tot 
inflatie. Als dit niet mogelijk is 
vanwege de continuïteit van de 
bedrijfsvoering, vindt hierover overleg 
plaats met de bewonersraad en 
gemeente en volgt het adviestraject 
omtrent de huurverhoging.  
 

5. Partijen spannen zich in om de woonlasten voor 
de huurders van Laarbeek te beperken. WoCom 
spant zich in om 80% van haar woningen te 
verhuren onder de eerste aftoppingsgrens (tot 
€607,- in 2019) en om de huurverhoging te 
beperken tot maximaal inflatievolgend. Over de 
huurverhoging vindt nog overleg plaats. 
De gemeente bekijkt hoe de betaalbaarheid van 

de huurders meegenomen kan worden in het 

beleid van de gemeente. De drie partijen treden 

hierin zoveel mogelijk samen op. 

WoCom beperkt de huurverhoging tot inflatievolgend. WoCom 
en huurdersorganisatie treden jaarlijks met elkaar in gesprek 
om te kijken of een inflatievolgende huuraanpassing nog wel 
noodzakelijk is om aan al de volkshuisvestelijke doelen van 
woCom te kunnen voldoen, of dat er mogelijk ruimte is om 
hiervan af te kunnen wijken. Ter voorbereiding op de begroting 
wordt er bepaald of er mogelijk ruimte is om af te wijken van 
het scenario (inflatievolgende huuraanpassing zoals 
doorberekend in de begroting voor de komende jaren). 
Hiervoor kunnen eventuele scenario’s vanuit de HO’s ook 
doorgerekend worden (mits tijdig aangeleverd, omdat dit 
tijdintensief werk is). De HO’s en woCom bespreken dit in 
september met elkaar door.  
 
De huurdersorganisatie heeft behoefte aan inzicht in de 
mogelijkheden van de gemeente voor het beperken van de 
woonlasten van de huurders. Daarom wordt hier in het eerste 

Continueren 
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kwartaal van 2020 een toelichting over gegeven door de 
gemeente en zal het gesprek hierover gevoerd worden. Gesprek 
moet nog plaats vinden. Gemeente plant afspraak.  

Afspraak is komen te vervallen, vanwege ziekte, BRL neemt 
initiatief voor nieuw overleg.  

6. Met ingang van September 2018 is vanuit het 
Kernteam Financiële dienstverlening een 
meewerkend voorman aangesteld om bij 
betalingsproblemen bij huurders zo snel mogelijk 
en adequaat te handelen. De verkenning van 
vraag en aanbod op het gebied van 
schulddienstverlening en armoede wordt begin 
2019 afgerond. Daarna wordt dit in 2019 verder 
uitgewerkt in concrete plannen. Omdat de 
verkenning op dit moment nog niet is afgerond is 
nog niet duidelijk wat dit concreet gaat 
betekenen. Tijdens de evaluatie van de 
prestatieafspraken (half 2019) concrete plannen 
(wat betekent dit voor huurders en voor de 
samenwerking tussen gemeente en woCom) hier 
opnemen. 

BRL heeft gesprek gehad met financiële dienstverlening. 
Boekjes met daarin waar men in Laarbeek terecht kunnen voor 
ondersteuning. WoCom stuurt deze boekjes naar mensen met 
betalingsproblemen.  
BRL wil nog op de hoogte blijven over dit onderwerp (is nog niet 
gebeurd).  
 
BRL neemt initiatief om contact op te nemen met de gemeente 
(Ruud Gorissen).  
 

Continueren 
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2. Sociaal-maatschappelijke opgave en zorg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITIE/DOELEN PERIODE 2019 - 2021  
De gemeente geeft in haar WMO-beleidsplan ‘Iedereen doet mee’, subtitel ‘Ruimte geven aan 
een vitale zorgzame samenleving’, aan dat zij streeft naar een Laarbeek met een actieve 
gemeenschap waarin zorgdragen voor elkaar een vanzelfsprekendheid is.  
Vertaald naar wonen betekent dit onder meer dat: 

• mensen zich thuis voelen in hun buurt; 

• mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen; 

• mensen zich comfortabel voelen in hun eigen woning; 

• de gemeente streeft naar woonbuurten met een representatieve afspiegeling van de 
samenleving. 

 
Wij vinden het belangrijk dat mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning die 
past bij hun situatie. Dit geldt ook voor speciale doelgroepen. 
Door gewijzigde regelgeving komen minder doelgroepen in aanmerking voor het wonen in een 
instelling of beschermd wonen. Denk bijvoorbeeld aan cliënten van de geestelijke 
gezondheidszorg. Deze woningzoekenden doen een beroep op reguliere sociale huisvesting vaak 
in combinatie met woonbegeleiding. Daarnaast zijn er doelgroepen met een urgente 
huisvestingsvraag zoals vergunninghouders en hun gezinshereniging. Ook deze doelgroep doet 
een beroep op sociale huisvesting. 
 
Voor dorpen en wijken betekent dit dat die te maken krijgen met een veranderende samenleving 
en bevolkingssamenstelling. Het is belangrijk hier aandacht voor te hebben en waar nodig 
maatregelen te nemen die de sociale cohesie versterken. 
 
Zowel de regulier woningzoekenden als de woningzoekenden uit de speciale doelgroepen 
moeten ook de komende jaren in gelijke mate toegang houden tot een sociale huurwoning. Als 
dit door bijvoorbeeld een hogere instroom van mensen uit de speciale doelgroepen in het 
gedrang dreigt te komen, moeten hiervoor oplossingen worden gezocht. 



Prestatieafspraken gemeente Laarbeek 2021 

 

 
 

11 

 Afspraak Stand van zaken  Afspraak 2021 

 Voorrang speciale doelgroepen   

1. De gemeente Laarbeek heeft in de Woonvisie 
aangegeven de intentie te hebben om aan te sluiten bij 
de urgentieverordening van het stedelijk gebied. Het 
college wil eerst nog alle mogelijke alternatieven in 
beeld gebracht hebben. Na instemming van SGE zal de 
gemeenteraad de verordening nog moeten vaststellen. 
In 2019 wordt dit verder uitgewerkt en 
geïmplementeerd. Er wordt rekening gehouden met 
dat er bewaakt wordt dat het urgentiebeleid geen 
negatieve invloed heeft op de regulier 
woningzoekende en dat er geen concentratie van 
urgenten in een gebied ontstaat. 

College heeft het besluit aangehouden, mede in 
het licht van de financiële situatie. Niet zeker of 
aansluiting in 2020 zal plaatsvinden. 
 
1e gesprek met de gemeente heeft 
plaatsgevonden. Gebleken is dat de gemeente 
niet bereid zijn om een urgentieverordening op 
te stellen. woCom heeft daarom besloten om 
de urgenties op dezelfde manier uit te voeren. 
Wel bekijkt woCom hoe het slimmer ingericht 
kan worden. Ook onderzoekt woCom nog de 
mogelijkheid voor samenwerking met Goed 
Wonen Gemert en Bergopwaarts.    
 
Er volgen werkafspraken voor de uitvoering van 
de urgentieregeling die gelden voor alle 
gemeenten. Verzoek voor terugkoppeling via 
platform. 
 

Er volgen werkafspraken voor de 
uitvoering van de urgentieregeling die 
gelden voor alle gemeenten. Verzoek 
voor terugkoppeling via platform. 
 

 Huisvesting vergunninghouders   

2. WoCom verleent haar medewerking om de jaarlijkse 
reguliere taakstelling van de gemeente voor de 
huisvesting van vergunninghouders te realiseren. Met 
een zoveel mogelijke spreiding over de wijken en 
kernen. De gemeente zoekt daarbij actief naar andere 
huisvestingsmogelijkheden buiten de reguliere sociale 
huurwoningen. WoCom denkt daarin mee en is bereid, 
binnen wettelijke mogelijkheden en met redelijke 
condities, daarin (mee) te investeren. Voor 2019 lijkt 
zoeken naar andere huisvestingsmogelijkheden niet 

De taakstelling van 2e helft 2020 bedraagt 9. 
 
Nu nog 12 te gaan waarvan 6 zijn toegewezen 
aan een woning (november). 
Restant nog 6. Er is een gezin van 5 gekoppeld.  
 

Continueren 
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noodzakelijk om de reguliere taakstelling te kunnen 
behalen. 

3. Op het moment dat een nieuwe taakstelling bekend 
wordt, treden partijen in overleg over die inzet en te 
nemen maatregelen. Ook informeren zij elkaar tijdig als 
de opgave te groot is om dit streven te realiseren. De 
gemeente neemt het initiatief voor dit overleg dat 
twee keer per jaar plaatsvindt namelijk zodra de 
halfjaarlijkse taakstelling bekend is gemaakt (in juni en 
november). De instroom van nieuwe vluchtelingen is 
fors afgenomen. De te huisvesten vergunninghouders 
zijn steeds vaker nareizigers waarvan de familie al in 
Laarbeek woont. Dit betekent dat de druk op de 
woningmarkt afneemt en andere 
huisvestigingsmogelijkheden voor 2019 niet 
noodzakelijk zijn. Mocht de situatie veranderen, dan 
dit tijdig met elkaar bespreken en kijken naar 
oplossingen.  

Zie punt 2. Continueren 

4. Gemeente voert een actief beleid ten aanzien van de 
huisvesting van vergunninghouders. Desgewenst kan 
woCom haar expertise ter beschikking stellen door 
mee te denken of het beheer voor een project uit te 
voeren. 

Loopt. 
 
 

Continueren 

5 Partijen maken afspraken over het aantal woningen dat 
kamergewijs verhuurd wordt aan vergunninghouders. 
Gemaakte afspraken over het beheer en de begeleiding 
van vergunninghouders bij kamergewijze verhuur 
worden gecontinueerd en jaarlijks  geëvalueerd.  

Kamergewijze verhuur is noodzakelijk gebleken 
vanwege de hoge taakstelling. Nu de 
taakstelling terugloopt kan de kamergewijze 
verhuur weer worden afgebouwd. 

In 2021 vindt er een verkenning (pilot) 
plaats in de gemeente Cranendonck en 
Heeze-Leende naar de vraag en 
mogelijkheden voor het realiseren van 
versnelde bouw (denk aan flexwonen 
en tiny houses) van woningen voor de 
doelgroep jongeren en alleenstaande. 
Indien hier iets positiefs uit komt wil 
woCom hierover in gesprek met de 
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gemeente Laarbeek om de 
mogelijkheden te onderzoeken.  

6.  Bij extra taakstelling is woCom onder voorwaarden ook 
bereid tot investeringen. De nadere uitwerking van 
deze voorwaarden vindt in overleg plaats met de 
gemeente en kan ook leiden tot een investering aan de 
kant van de gemeente.  

Is niet aan de orde (zie punt 2). Voor 2021 wordt geen extra taakstelling 
verwacht en daarom is dit punt niet van 
toepassing. 
 
De taakstelling voor de eerste helft van 
2021 bedraagt 18 personen.  

 Wonen en zorg   

7. In 2018 zijn er concrete werkafspraken gemaakt over 
WMO-voorzieningen. In 2019 vindt er een evaluatie 
plaats over de afspraken en de voortgang. 
Partijen ontwikkelen een kaart waarop het huidige 
woon-/zorglandschap in beeld wordt gebracht. De 
kaart biedt een overzicht van bestaand woon-/ 
zorgvastgoed. 
Op de kaart worden de locatie, het aantal 
wooneenheden, de zorgdoelgroep, de eigenaar en de 
zorgaanbieder weergeven. 

Dit wordt in het 3e kwartaal door woCom 
opgepakt in overleg met de gemeente en WMO. 
Een informatief gesprek heeft plaatsgevonden, 
uitvoering 4e kwartaal met doorloop naar 2020.  
Op het moment dat het gereed is worden 
partijen hiervan op de hoogte gebracht.  
 
Gesprek heeft plaats gevonden in 2019 over 
WMO convenant. Vervolg vanuit de gemeente. 
John brengt collega in contact met Lucien over 
de mogelijkheid voor het opstellen van een 
WMO convenant. 
 

Continueren 
 
 
 

8. Individuele aanvragen voor aanpassing van de woning 
lopen via de WMO. WoCom werkt mee bij de aanvraag 
en de uitvoering van de werkzaamheden. Als er bij 
groot onderhoud mogelijkheden zijn om 
woningaanpassingen in het kader van de 
levensloopbestendigheid van de woning te realiseren, 
vindt overleg plaats tussen de gemeente en woCom. 

Loopt. Continueren 

9. Gemeente en woCom spannen zich in om het 
woningaanbod af te stemmen op de eisen die 
huisvesting van speciale doelgroepen, zoals 
woningzoekenden met specifieke woonbegeleiding, 

Gemeente en WoCom zijn in gesprek om te 
komen tot nieuwe woonvormen (concept 
Knarrenhof) en onderzocht wordt of het 

Continueren 
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met zich meebrengt. Dit kan door middel van 
experimenten en/of pilots voor nieuwe woonvormen. 

mogelijk is een zogenaamde 
doelgroepenwoning te realiseren. 
 
Knarrenhof is nog niet concreet. 
 
Voor Zonnetij is een community manager aan 
de slag voor de ontmoetingsruimte. Lopen 
gesprekken tussen woCom, Zorgboog en 
gemeente 
 
Gemeente is bezig met beleidsvorming zorg en 
wonen.  

10. Begeleiding en huisvesting van verwarde personen is 
speerpunt van gemeentelijk beleid. Gemeente en 
woCom trekken samen op om de wet aanpak 
woonoverlast uit te werken. Hierin wordt 
meegenomen hoe partijen samen optrekken en 
gegevens uitwisselen. Ook wordt hierin meegenomen 
bij wie bewoners overlastmeldingen kunnen melden 
buiten werktijden zodat er een duidelijk aanspreekpunt 
is. De gemeente ligt partijen in over de AVE (Aanpak 
Voorkomen Escalatie). De AVE zorgt ervoor dat partijen 
vroegtijdig betrokken worden bij escalaties. De 
decentralisatie van Beschermd Wonen (waarschijnlijk 
per 2022) is een ontwikkeling die hier waarschijnlijk 
invloed op heeft.  

Overlastmeldingen buiten werktijd zouden 
gemeld kunnen worden via de crisisdienst van 
de LEV groep.  
 
Voor de huisvesting van inwoners met een 
begeleidingsvraag (decentralisatie beschermd 
wonen) wordt er op dit moment een regioplan 
vastgesteld. De conclusie hieruit is dat de 
situatie waarschijnlijk de komende tijd 
grotendeels hetzelfde blijft. Dat betekent dat 
Helmond de indicaties blijft afgeven en dat ook 
het bestaand aanbod blijft bestaan. Wel wordt 
er lokaal aansluiting gezocht bij het stellen van 
indicaties, zodat er gemakkelijker afgeschaald 
kan worden. Hierdoor kan een 
huisvestingsprobleem ontstaan. Als iemand uit 
een intramurale setting komt en begeleiding in 
de thuissituatie gaat ontvangen moet hierop 
geanticipeerd worden. Hiervoor moeten 
woningen beschikbaar zijn (maar valt onder 
doelgroepenbeleid). 

Continueren 
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Op dit moment is nog niet duidelijk om hoeveel 
inwoners dit gaat, verwachting is dat dit er 
maximaal 3 a 4 zijn op jaarbasis (er zitten er op 
dit moment nog geen 20 in beschermd wonen 
thuis).  

11. Met ingang van September 2018 is vanuit het 
Kernteam Financiële dienstverlening een meewerkend 
voorman aangesteld om bij betalingsproblemen bij 
huurders zo snel mogelijk en adequaat te handelen. De 
verkenning van vraag en aanbod op het gebied van 
schulddienstverlening en armoede wordt begin 2019 
afgerond. Daarna wordt dit in 2019 verder uitgewerkt 
in concrete plannen (met cijfermatige onderbouwing). 
Het streven is om het armoedebeleid echt 
laagdrempelig te maken. 

In Kwartaal 1 zal een afspraak plaats vinden 
voor het armoedebeleid. Hierin worden 
casuïstieken ingebracht en corporatie en 
gemeente delen hierin wat de mogelijkheden 
zijn. Bewonersraad Laarbeek zal ook aanwezig 
zijn bij deze afspraak. Sociaal domein van de 
gemeente neemt initiatief tot plannen van de 
afspraak.  
 
Afspraak met bespreken casuïstiek heeft niet 
plaats gevonden. Nog inplannen. John vraagt 
aan sociaal domein om een afspraak in te 
plannen. 
Afspraak heeft niet plaats gevonden door 
ziekte. BRL neemt initiatief voor nieuwe 
afspraak.  

Continueren 
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3. Kwaliteit en duurzaamheid  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Afspraak Stand van zaken  Afspraak 2021 

 Duurzaamheid   

1. WoCom voldoet aan een gemiddelde energie-index 
van 1,25 (label B) in 2020. 

woCom loopt op schema Gemiddeld label B is in 2020 behaald.  
In 2021 bepaald woCom een nieuwe 
doelstelling.  

2. Het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is volop in 
ontwikkeling, ditzelfde geldt voor het 
duurzaamheidsbeleid van woCom. Partijen treden 
met elkaar in overleg om de mogelijkheden en kansen 
te benutten om te komen tot een duurzame 
woningvoorraad. Door de wet VET moeten sinds 1 juli 
2018 alle nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd 
worden. De drie partijen maken afspraken over op 
welke wijze de bestaande woningvoorraad gasloos 
gemaakt kan worden. Uiterlijk in 2021 moet de 

Het warmteplan 2021 is in ontwikkeling. 
RES is nog volop in ontwikkeling 
 
De commissie heeft geadviseerd aan de Raad 
om de duurzaamheidslening ook open te 
stellen voor huurders. Met als voorwaarde om 
goede afspraken te maken tussen huurder en 
verhuurder. Dit is onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Raad.  
 

Continueren 
 
 

AMBITIE/DOELEN PERIODE 2019 - 2021  
De gemeente heeft in haar woonvisie de ambitie opgenomen om in 2025 de nieuwbouw 
energieneutraal te krijgen. Ook heeft de gemeente Laarbeek de ambitie uitgesproken om de 
woningvoorraad in de sociale huursector in 2040 energieneutraal te krijgen.  
 
WoCom vindt verduurzaming van de woningvoorraad belangrijk en is volop bezig met het nemen 
van energiemaatregelen. Hiermee verlaagt woCom de CO2-uitstoot, verbetert het wooncomfort 
en de woonlasten voor de huurder blijven gelijk of worden verlaagd. WoCom heeft de afgelopen 
jaren al veel in duurzaamheid geïnvesteerd. In 2020 moet gemiddeld label B gehaald worden. 
Voor 2050 is het doel om een volledig CO2 neutrale woningvoorraad te hebben. WoCom spant 
zich in om indien mogelijk eerder deze doelstelling te behalen. 
De komende jaren plegen de gemeente, de corporatie en de huurdersorganisatie extra inzet om 
inwoners meer energiebewust te maken.  
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Gemeente een plan hebben hoe Laarbeek gasloos 
gemaakt kan worden. De gemeente stelt 
duurzaamheids- en stimuleringsleningen en/of 
subsidies beschikbaar ter bevordering van 
duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente wil 
meewerken om deze leningen ook beschikbaar te 
stellen voor huurders.  
De gemeente houdt de WOZ-waarde laag zodat het 
positieve effect van zonnepanelen op de woonlasten 
ook voelbaar blijft.  

De wijkplannen zijn in ontwikkeling.  
Het verzoek is om BRL op tijd hierbij te 
betrekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. De huurdersorganisatie kan een rol spelen in het 
geven van voorlichting aan of bemiddelen bij 
huurders waar energiebesparende maatregelen 
worden voorgesteld bij groot onderhoud. 

Op dit moment is er geen energiecoach voor 
Laarbeek. Dit wordt besproken in 
bestuursvergadering.  

Continueren 
 
  

4. Partijen werken, eventueel in samenwerking met een 
energiecoöperatie, aan de bewustmaking van 
huurders bij het omgaan met energie en 
ondersteuning bieden bij het opzetten van 
initiatieven. 

BRL vraagt wanneer en hoe de partijen gaan 
werken bij het opzetten van initiatieven.  
Zie punt 2 
 
Ook huurders willen mogelijkheid tot 
subsidies en leningen. Dit wordt meegenomen 
op de lokale agenda van de uitvoering van de 
RES (regionale energie strategie).  
 
 

Continueren 
 

5. Duurzaamheid is ook om zoveel mogelijk de 
werkzaamheden te laten verrichten door lokale en/of 
regionale partijen uit het werkgebied van woCom. Zo 
mogelijk en wanneer partijen aan alle voorwaarden 
voldoen, worden lokale partijen ingeschakeld (zo 
mogelijk ook in het kader van de participatiewet). 

Loopt. Continueren 

 Kwaliteit en onderhoud   
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6. WoCom voert conform de meerjarenonderhouds-
planning onderhoud uit aan haar huurwoningen. 
WoCom informeert jaarlijks de gemeente en de 
huurdersorganisatie over het geplande onderhoud 
(t.b.v. levensloopbestendigheid, duurzaamheid maar 
ook de woonomgeving denk aan groen voor 
grijsprojecten in gezamenlijkheid met de gemeente). 

Op het moment dat de begroting van woCom 
definitief is, informeert woCom de gemeente 
en huurdersorganisatie middels de projecten 
op een kaart (uiterlijk in kwartaal 1).  
 
De projecten op kaart heeft vertraging 
opgelopen. Verwachting is dat vanaf 2021 dit 
wel in kwartaal 1 aangeleverd kan worden. 

Continueren 
  

7. Als er in de toekomst sprake is van sloop van 
huurwoningen, zorgt woCom samen met de 
gemeente voor een goede communicatie en 
afstemming met de huurders en de omwonenden. 

Loopt. 
 
Dit geldt ook voor renovatieprojecten. 
WoCom heeft hiervoor 2 medewerkers 
aangenomen.  

Continueren .  
 
 

8. WoCom realiseert bij nieuwbouw minimaal energie-
neutrale woningen. In 2019 worden 8 energie-
neutrale woningen opgeleverd in Mariahout.  
 
Verder stimuleert woCom haar huurders om 
zonnepanelen op hun dak te laten leggen.  
Geïnteresseerde huurders kunnen zich hiervoor 
melden bij woCom. 

Ook in 2020 stimuleert woCom haar huurders 
om zonnepanelen op hun dak te laten leggen.  
Geïnteresseerde huurders kunnen zich 
hiervoor melden bij woCom. 
 
In de Bij Buurten heeft er een oproep gestaan 
voor huurders die hier interesse in hebben.  
 

Continueren 
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4. Leefbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Afspraak Stand van zaken  Afspraak 2021 

1. Gemeente en woCom hanteren een praktische en 
laagdrempelige benadering bij sociale 
leefbaarheidsproblematiek. 

De uitwerking is vooral een resultante van 
de overige in dit hoofdstuk genoemde 
afspraken. 
 

Continueren 

2. WoCom zet actief in op vroegtijdige signalering van 
leefbaarheidsproblematiek en zoekt hierin nadrukkelijk 
de samenwerking met maatschappelijke partners. Om 
nog meer zichtbaar te zijn in de wijken heeft woCom in 
2018 een medewerker leefbaarheid aangesteld. 

In Q1 wordt een afspraak ingepland met BRL 
en het leefbaarheidsnetwerk (coördinator 
leefbaarheidsnetwerk) om een beeld te 
krijgen van het leefbaarheidsnetwerk en of 
dit goed loopt.  
 
BRL heeft met Ruud Gorissen eerste gesprek 
gehad. Verzoek voor herhaling in kwartaal 3. 
Afspraak moet nog gepland worden. BRL 
neemt initiatief. 

Continueren 
 
  

3. Het leefbaarheidsnetwerk gaat in vorm veranderen: 
van per kern een afzonderlijk overleg, naar één overleg 
per maand. Dit omdat veelal dezelfde professionals bij 

 Continueren 
 

AMBITIE/DOELEN PERIODE 2019 - 2021 
Gemeente, corporatie en huurdersorganisatie willen een prettige en veilige woonomgeving voor 
de bewoners waarin ze elkaar blijven ontmoeten en de betrokkenheid met de eigen omgeving 
wordt vergroot. Een positieve waardering van de omgeving draagt bij aan een grotere lokale 
betrokkenheid van bewoners. 
Ook het realiseren van levensloopbestendige woningen kan een positieve bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid. Door af te stappen van het begrip ‘seniorenwoningen’ en te kiezen voor de term 
‘levensloopbestendige woningen’ worden meerdere doelgroepen aangesproken. Op deze wijze 
worden ouderen niet in specifieke buurten, wijken of complexen gehuisvest. De interactie tussen 
jong en oud wordt versterkt, hetgeen de dynamiek en leefbaarheid ten goede komt. 
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elke kern aansluiten, wat voor een te grote belasting 
zorgt. Daarnaast komt, naast de signaleringsfunctie, 
meer multi-problem casuïstiek (MPC) op de agenda. 
Deze MPC wordt gemonitord door betrokken partijen 
en er wordt op hoofdlijnen afgestemd wie welke rol in 
de casus heeft. 

4. Partijen zien de meerwaarde van buurtbemiddeling en 
woCom en gemeente dragen samen bij in de kosten. 

 Continueren 

5. WoCom informeert de politie over (vermoedens) van 
strafbare feiten met als doel het nemen van 
maatregelen ter bestrijding van de exploitatie van 
hennepkwekerijen en de daaraan gerelateerde 
strafbare activiteiten. WoCom informeert haar 
huurders dat hennepkweek of daaraan gerelateerde 
strafbare activiteiten kunnen leiden tot ontbinding c.q. 
beëindiging van de huurovereenkomst.  
Een huisuitzetting of het vrijwillig verlaten van een 
huurwoning vanwege hennepkweek of een daaraan 
gerelateerde activiteit heeft in beginsel tot gevolg 
uitsluiting van de toewijzing van een huurwoning voor 
de duur van 3 jaar. WoCom neemt voor wat betreft de 
herhuisvestingsopgave het onderling overeengekomen 
“Nieuwe Kans Beleid ” in acht.  
Conform de Beleidsregel handhavingsprotocol 
Opiumwet 13b wordt een woning – waarin middelen 
als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet met meer 
dan de toegestane hoeveelheid worden aangetroffen – 
voor drie of zes maanden gesloten. Gelet op de 
bijzondere verantwoordelijkheid op grond van de 
Huisvestingswet van de gemeente en WoCom kan 
worden besloten om niet over te gaan tot sluiting van 
de huurwoning. 

BRL vraagt om terugkoppeling aan de buurt 
zodat de buurt op de hoogte is van de 
situatie.  
Navragen hoe we dit nu doen en hoe we dit 
kunnen borgen dat dit voortaan gebeurt. 
WoCom kan geen specifieke terugkoppeling 
geven aan de buurt (AvG) waarom een 
woning gesloten is. De casussen worden met 
de gemeente besproken.  
 
BRL is hier nog mee bezig met Manager 
Wonen en Reggie en Harriet. Loopt nog.  
 
BRL neemt op in platformoverleg met 
woCom. 
 

Continueren 
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6. Gemeente en woCom trekken samen op bij de 
ondersteuning van bewonersinitiatieven waarbij 
woCom zich richt op initiatieven conform de 
woningwet. 

Plan van aanpak is opgesteld. Dit jaar nog zal 
het verder uitgezet worden binnen woCom. 

Continueren 
 
 

7. In 2019 wordt een gebiedsvisie opgesteld voor Beek en 
Donk. De drie partijen trekken hierin samen op met 
dorpsondersteuner, dorpsraad Beek en Donk, huurders 
en woningeigenaren. Initiatief ligt bij woCom. 

 Gebiedsvisie is klaar. Deze afspraak is komen te 
vervallen. 
 
 

8. WoCom en de gemeente zetten actief in op het 
bestrijden van woonfraude.   

Overzicht afgelopen jaren mbt woonfraude 
toesturen  woCom (door gestuurd op 1-7-
2020). 
Verzoek om aan het einde van het jaar 
opnieuw een overzicht te krijgen.  

Continueren 
 
 

9. In de eerste helft van 2019 vindt een evaluatie plaats 
over de inzet van de buurtconciërge. Bekeken wordt of 
de inzet en het takenpakket van de buurtconciërge nog 
in overeenstemming zijn met de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij is 
de afgelopen 10 jaar veranderd en dit kan van invloed 
zijn op de inzet van de buurtconciërge. 

WoCom heeft de samenwerking met de 
buurtconciërge inmiddels opgezegd omdat 
ondertussen Dennie volledig is ingewerkt en 
samen met Harriet de taken over kan 
nemen. 
 
De afgelopen 2 jaar werd er door woCom al 
nauwelijks gebruik gemaakt van de 
buurtconciërge, omdat deze alleen een pet 
van de gemeente op had. De samenwerking 
verliep niet goed, daarom is de 
samenwerking opgezegd en zal er nauwelijks 
iets veranderen voor de inwoners.  
 

Na één jaar wordt gekeken hoe de manier van 
werken zonder samenwerking van woCom met de 
buurtconciërge loopt. WoCom is daarbij 
verantwoordelijk voor de huurwoningen en de 
buurtconciërge voor de koopwoningen.  
 

10. Partijen zetten zich in om groen in de wijk te 
stimuleren. Partijen blijven samen optrekken bij 
initiatieven. WoCom deelt de planning voor 
grootonderhoud met de gemeente. Mogelijk kunnen 
partijen samen optrekken om groen in de wijk te 
stimuleren. Daarnaast trekken partijen meer samen op 

 Continueren 
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met voortuinenprojecten. Hierbij moet het initiatief bij 
de buurt en huurders liggen, woCom kan faciliteren. 

11. Bij overlast wordt BOA ingeschakeld. Indien geen 
oplossing wordt gevonden dan volgt gesprek 
burgemeester. Daarna eventueel en zo nodig 
handhaving. Om ervoor te zorgen dat partijen niet 
tegen elkaar uitgespeeld worden informeert de 
gemeente woCom tijdig wanneer BOA/burgemeester 
ingeschakeld wordt.  

Loopt Continueren 

12. WoCom investeert op gemeentelijk niveau in projecten 
met betrekking tot de invulling van leefbaarheid zoals 
vroegsignalering, buurtbemiddeling, achter de 
voordeur projecten, voortuinprojecten, burendag, 
wijkontwikkelingsplannen/gebiedsvisies, enz. (dit kan 
per gemeente verschillen, afhankelijk van de 
problematiek, behoefte en mogelijkheden). Daarnaast 
zijn er medewerkers leefbaarheid en/of 
buurtconciërges in de wijken actief. Met de gemeente 
worden jaarlijkse afspraken gemaakt over de verdere 
invulling van deze leefbaarheidsgelden.  
Ook zet woCom middelen in voor de aanleg en 
onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de 
directe nabijheid van haar huurwoningen bijvoorbeeld 
plaatsen van poorten, onderhoud groen, plaatsen 
verlichting, containeracties, etc. 
 
Huurders organiseren activiteiten in de wijk ter 
bevordering van de leefbaarheid en de samenhang in 
de wijk. Hiervoor vragen zij een tegemoetkoming om 
deze activiteiten mogelijk te maken. De praktijk wijst 
uit dat ze deze activiteiten vaak pas kort van tevoren 
bij woCom aanvragen. WoCom stelt voor 2019 

Loopt Continueren 
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financiële middelen ter beschikking om deze 
leefbaarheidsactiviteiten mogelijk te maken. 
 
Het thema leefbaarheid vraagt altijd om flexibiliteit om 
te acteren indien nodig. Gedurende het jaar kunnen er 
aanvullingen of wijzigingen optreden. Partijen treden 
hierover in gesprek. 
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5. Beschikbaarheid en transformatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMBITIE/DOELEN PERIODE 2019 - 2021 
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning gelden strakke inkomensgrenzen.  
Verwachtingen van woningzoekenden die denken in aanmerking te komen voor een sociale 
huurwoning, komen soms niet overeen met de werkelijkheid. Ook is er steeds meer vraag naar 
woningen net boven de sociale huurgrens, het segment woningen waar de corporatie zich niet 
meer op mag richten.  In 2016 zien we de druk op de woningmarkt toenemen. Wachttijden voor 
een sociale huurwoning worden langer. 
 
Uit het Rigo-onderzoek dat in 2016 in opdracht van woCom is uitgevoerd, blijkt dat er de 
komende jaren nog sociale huurwoningen toegevoegd moeten worden om tot een solide sociale 
kernvoorraad te komen. Het gaat hierbij om een netto toevoeging van 170 woningen in de 
gemeente Laarbeek tot en met 2025.  
 
De bevolkings-en woningbehoefte prognose van de Provincie Noord-Brabant (actualisering 2017 
en vastgesteld in mei 2017) is leidend voor de gemeente wat betreft het maximaal aantal te 
bouwen woningen de komende jaren. Tot en met 2025 mag de gemeente Laarbeek haar totale 
woningvoorraad uitbreiden met 640 woningen. De nieuwe prognose heeft geen invloed op de al 
vastgestelde prognose van Rigo over de huurvoorraad. 
 
De gemeente vindt het belangrijk dat de corporatie in staat is om betaalbare woningen te blijven 
bouwen. De gemeente faciliteert de corporatie hierbij op verschillende manieren, zoals het 
hanteren van gereduceerde grondprijzen voor de bouw van betaalbare huurwoningen.  
 
De gemeente, de corporatie en de bewonersraad Laarbeek streven ernaar dat het aanbod aan 
huurwoningen in de sociale sector qua prijs en kwaliteit aansluit bij wat de markt vraagt en dat 
woningzoekenden eenvoudig en transparant inzicht kunnen krijgen in dit aanbod.   
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 Afspraak Stand van zaken  Afspraak 2021 

 Beschikbaarheid   

1. Begin 2019 wordt er geïnventariseerd wat is er vanaf 
2016 aan sociale huurwoningen gerealiseerd is, welke 
projecten nog in de planning zitten en wat nog de 
herstructureringsmogelijkheden zijn. Hieruit komt 
een overzicht wat er nog te realiseren is tot 2025. De 
doelstelling van alle partijen is om in 2025 (vanaf 
2016 bekeken) netto 170 sociale huurwoningen 
toegevoegd te hebben. Ook sociale huurwoningen 
van andere partijen tellen hierbij mee. De netto 
toevoeging wordt gerealiseerd door nieuwbouw 
(uitbreiding) én transformatie van bestaand bezit. 
WoCom zet zich maximaal in voor beschikbaarheid. 

Van de 170 woningen zijn inmiddels 
gerealiseerd: 
24 woningen Lieshout (2017) (woCom) 
22 woningen Aarle-Rixtel (2018) (BOW) 
8 woningen Mariahout (2019) (woCom) 
In planning: 
Lieshout: 13 woningen (woCom) 
Beek en Donk: 13 woningen. (woCom) 
Wocom en gemeente hebben hierover 
structureel overleg. 
  

Stand van zaken 2021: 
Netto toevoeging vanaf 2016        : 170 
Gerealiseerd (22 BOW, 32 woCom)     : 54 
In planning (woCom)                       : 26 
 
Nog te realiseren                              : 90  
(totaal alle corporaties) 
 

2. Inschrijftijd is geen goede graadmeter om de druk op 
de woningmarkt te meten. Vanaf 2017 wordt daarom 
de zoekduur in Wooniezie gemeten. Daarmee 
ontstaat inzicht in de tijd die actief woningzoekenden 
nodig hebben om een geschikte woning te vinden. 
Mocht er een urgentieregeling komen dan kan een 
urgent woningzoekende binnen een half jaar 
woonruimte krijgen. Voor overige actief 
woningzoekenden is een zoekduur van 18 maanden 
acceptabel. Partijen treden met elkaar in overleg 
wanneer de zoekduur langer is dan 18 maanden om 
mogelijke oplossingen met elkaar te bespreken.  

Voor 1 juli wordt een overzicht 
aangeleverd met informatie over de 
sociale huurmarkt van Laarbeek. Met 
daarin zoekduur, inschrijfduur, 
reactiegraad e.d. 
 
Zoekduur t/m T2 2020 is 12,6 maanden 
voor Laarbeek (16,8 voor woCom totaal) 

Continueren 
  

3. WoCom heeft een analyse gemaakt van de 
woningzoekenden in de gemeente Laarbeek. Deze 
analyse is aan de betrokken partijen in 2018 
gepresenteerd. We zien dat slechts 14% van de 
inwoners van Laarbeek reageren op een woning in 
Laarbeek. De uitkomsten hiervan vragen om een 

Stand van zaken 20-10-2020 (over 2020) 
66% van de inwoners in Laarbeek 
reageert op een woning in Laarbeek.  
19% van de inwoners uit Laarbeek komt 
op nummer 1 
38% uit Laarbeek krijgt een woning 
toegewezen in Laarbeek. 

WoCom monitort de reacties van inwoners uit 
Laarbeek op woningen in Laarbeek en 
verhuringen van woningen in Laarbeek aan 
inwoners uit Laarbeek en deelt de uitkomsten 
met partijen. 
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nader onderzoek. Dit onderzoek wordt in het eerste 
kwartaal van 2019 afgerond.  

 Transformatie   

4.  In 2019 vindt de oplevering plaats van de woningen: 
8 sociale huurwoningen Hooge Suute Mariahout 
 
Start bouw 2019: 
9 sociale huurwoningen Nieuwenhof Noord 
(Lieshout) 
4 of 5 woningen Vogelenzang (Lieshout) 
13 woningen Beekse Akkers (Beek en Donk) 

Hooge Suute is verhuurd. Voornamelijk 
aan mensen uit Laarbeek. De andere 
projecten zijn in gang gezet. 
 
Sociale huurwoningen in Nieuwenhof en 
Vogelenzang (Lieshout) en Beekse Akkers 
(Beek en Donk) zijn in ontwikkeling. 
Verwachtte start eind 2020   
 

Verwachtte oplevering 26 sociale 
huurwoningen in Nieuwenhof en Vogelenzang 
(Lieshout) en Beekse Akkers (Beek en Donk) is 
halverwege 2021.  
 

5. Gemeente en woCom treden met elkaar in overleg 
om de nieuwbouwopgave verder te bespreken en 
invulling te geven, te weten: 
10 sociale huurwoningen in Hoge Regt in Beek en 
Donk. De aanbieding staat gepland voor eind 2019. 

Loopt. 
 
Ontwikkelaar neemt sociale huur mee in 
laatste fase 

Continueren 
 

6. Herontwikkeling: 
Baverdestraat start bouw mogelijk einde 2019, 
afhankelijk van de procedure die doorlopen moet 
worden. 

Project loopt uit. 
Bestemmingsplanprocedure in 2020. 
Start bouw staat nu gepland voor eind 
2020/2021.  
Berekeningen worden op dit moment 
gedaan om het plan van de grond te 
trekken. Hiervan is planontwikkeling 
afhankelijk.  

Baverdestraat (LH): woCom is in 
onderhandeling met de gemeente over 
herontwikkeling (22 sociale huur).  
Merellaan (BD): woCom onderzoekt de 
mogelijkheden voor deze locatie 
Witte woningen (Leonardusplein en 
Michaelplein/Smalleweg BD): verwachte start 
bouw vanaf 2023 (project wordt in meerdere 
fases uitgevoerd).  

7. Bij de genoemde nieuwbouwprojecten wordt 
bekeken of specifieke acties wenselijk zijn om 
gerichte doorstroming op gang te brengen. Per 
project kunnen daarover afspraken gemaakt worden, 
uiteraard rekening houdend met regelgeving. 

Loopt. Gekeken wordt of het mogelijk is 
om dit ook bij andere nieuwbouw 
projecten te doen. 
 
 

Continueren 
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8. Partijen zien een prioriteit in het realiseren van 
huurwoningen in de kern Aarle-Rixtel en gaan actief 
op zoek naar geschikte locaties. WoCom heeft locatie 
Bosscheweg (4 woningen) voor sloop/nieuwbouw 
(mogelijke start bouw 2020) 
Verzoek van woCom voor mogelijkheden bouw 
sociale huurwoningen aan Klokkengieterij locatie. 

In het plan Klokkengieterij worden sociale 
huurwoningen meegenomen. Hierover 
zijn al principe afspraken gemaakt tussen 
gemeente en WoCom.  
Meerdere locaties worden onderzocht 
binnen woCom.  
- Witte woningen, nog niets definitiefs 
- Bosscheweg, nog niets definitiefs 
- Merellaan sloop/nieuwbouw besluit MT 
 
Plan Klokkengieterij, woCom in gesprek 
met projectontwikkelaar voor sociale 
huur (10 a 15 woningen) 

Bosscheweg (AR): woCom onderzoekt de 
herontwikkeling van 6  nultredenwoningen. 
Geoogde uitvoering 2022-2023 
Mariastraat (AR): woCom en de gemeente zijn 
in gesprek over de ontwikkeling van het gebied 
en het te aantal bouwen sociale huurwoningen 
 

9. Gemeente en woCom treden met elkaar in overleg 
over mogelijke nieuwe nieuwbouwlocaties en 
bekrachtigen concrete afspraken jaarlijks bij het 
bestuurlijk overleg. Uitbreidingsmogelijkheden zijn 
beperkt. Inzet zal ook meer gericht moeten worden 
op transformatie. Alle mogelijkheden transformatie 
in beeld brengen (i.c.m. sloop/groot onderhoud e.d.) 

Is vast agendapunt bij regulier overleg 
gemeente en WoCom. 
Meerdere locaties worden onderzocht 
binnen woCom.  
- Witte woningen, nog niets definitiefs 
- Bosscheweg, nog niets definitiefs 
- Merellaan sloop/nieuwbouw besluit MT 

Continueren 

 

 

10. WoCom zet verkoop van huurwoningen in als middel 
om transformatie van het woningbezit mogelijk te 
maken. Verkoop wordt vervangen door nieuwbouw 
vanwege het behoud van de sociale huurvoorraad in 
de gemeente Laarbeek. 

Verkoop wordt op de langere termijn 
vervangen voor nieuwbouw (niet 1 op 1 
per jaar). 
 
Jaarlijks wordt er een lijst aangeleverd 
met de verkochte woningen van het jaar 
ervoor. Ook staan deze gegevens in het 
jaarverslag van woCom.  
 

Continueren 
 

11. De gemeente onderzoekt bij uitbreidingslocaties of er 
en zo ja, welke duurzaamheidsinspanningen verricht 
kunnen worden. De gemeente moet uiterlijk in 2021 

Loopt. Continueren 
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een plan hebben hoe alle wijken/kernen gasloos 
gemaakt kunnen worden. 

12. Gemeente neemt haar financiële 
verantwoordelijkheid ten aanzien van verschillende 
doelgroepen op de woningmarkt in Laarbeek door 
het hanteren van een lagere grondprijs voor sociale 
woningbouw.   

Bij nieuwe uitbreidingslocaties wordt de 
sociale grondprijs opnieuw bekeken en 
met partijen besproken met als doel de 
sociale grondprijs laag te houden. 

Continueren 

13. In het streven om het percentage dure scheefwoners 
terug te dringen, spant de gemeente zich in om 
nieuwbouw in de middeldure huur (€ 700,- - € 900,-) 
en goedkope koopwoningen te realiseren. WoCom 
neemt alle mogelijke maatregelen ter bevordering 
van de doorstroming van dure scheefwoners naar 
middeldure huurwoningen en goedkope 
koopwoningen of anderszins.  
 
Er lopen plannen vanuit de gemeente voor 36 
nieuwbouw middeldure huurwoningen (15 Beekse 
Akkers, 8 Vogelenzang en 13 Hoge Suute). Mocht het 
wetsvoorstel voor de bescherming van middeldure 
huurders erdoor komen. Dan zet de gemeente zich in 
om dit bij nieuwe woningen toe te passen.  
Er zijn ook projecten voor CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) en goedkope koopwoningen 
mogelijk. 

Uitbreiding nieuwbouw wordt steeds 
moeilijker wegens gebrek aan 
bouwgrond. Meer inzetten op uitbreiding 
door transformatie. 
 

 Continueren 
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6.  Organisatie en samenwerking 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Overlegstructuur Stand van zaken  Afspraak 2021 

1. Tweemaal per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente, 
de corporatie en de huurdersorganisatie over de (uitvoering van de) 
prestatieafspraken. Er wordt stilgestaan bij de uitvoering van de afspraken 

 Continueren 

AMBITIE/DOELEN PERIODE 2019 - 2021 
De gemeente, de corporatie en de huurdersorganisatie willen met elkaar samenwerken in 
een partnerschap. De partijen zijn voor huurders in de gemeente Laarbeek de belangrijkste 
partijen en hebben als gezamenlijk streven dat het goed wonen is in de gemeente. Iedere 
partij geeft hier binnen de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan.  
 
Bij een partnerschap is er sprake van wederzijdse inspanning, vertrouwen en 
aanspreekbaarheid. Dat houdt ook in dat partijen zich kwetsbaar durven op te stellen en 
bepaalde marges van onzekerheid aanvaarden. Het samenwerken in een partnerschap 
betekent concreet dat de gemeente, de corporatie en de huurdersorganisatie: 
• transparant en open zijn naar elkaar toe, ook over ieders mogelijkheden qua menskracht 

en financiële middelen; 
• het gemeenschappelijke doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen 

organisatie toewerken naar het bereiken van dit gemeenschappelijke doel; 
• elkaars positie en elkaars inbreng in het partnerschap respecteren; 
• in een vroegtijdig stadium informatie met elkaar delen die betrekking heeft op de 

onderwerpen in deze prestatieafspraken; 
• onderzoek dat betrekking heeft op de onderwerpen in deze prestatieafspraken, zoveel 

mogelijk gezamenlijk uitvoeren; 
• elkaar aanspreken op het moment dat er knelpunten in de uitvoering van deze 

prestatieafspraken of in de samenwerking optreden; 
• elkaar aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken.  
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en zo nodig wordt bijgestuurd. In het voorjaar en najaar wordt stilgestaan 
bij de uitvoering van de jaarlijkse prestatieafspraken van het betreffende 
jaar. In het najaar worden tevens de jaarlijkse prestatieafspraken voor het 
komende jaar vastgesteld. 

2. Het bestuurlijk overleg over de (uitvoering van de) prestatieafspraken wordt 
gezamenlijk op ambtelijk niveau voorbereid. Zo vaak als nodig vindt hierover 
overleg plaats. 

 Continueren 

3. De afspraken voor de bestuurlijke en ambtelijke overleggen worden aan het 
begin van het jaar voor het gehele jaar gepland. 

 Continueren 

 Samenwerking bij onderzoek en beleid   

4. Partijen geven elkaar voorafgaand aan opdrachtverstrekking voor onderzoek 
dat betrekking heeft op de onderwerpen in deze prestatieafspraken, de 
gelegenheid om gezamenlijk de opdracht te formuleren en te verstrekken 
en de kosten te delen. 

 Continueren 

5. Partijen betrekken elkaar bij beleidsontwikkeling waar dat betrekking heeft 
op de onderwerpen in deze prestatieafspraken. 

 Continueren 

6. In het bijzonder wordt informatie uit Wooniezie gedeeld en besproken. 
Informatie over woningtoewijzingen en mutaties is belangrijk voor 
beleidskeuzes van gemeente en woCom en vormt één van de 
informatiebronnen voor de prestatieafspraken. 

Overzicht Wooniezie 
rapportages aanleveren aan 
BRL (is uitgezet binnen 
woCom dat dit weer 
verstuurd gaat worden).  

Continueren 
 

 Werkwijze jaarlijkse prestatieafspraken   

7. Jaarlijks worden voor het volgende jaar concrete activiteiten en 
werkzaamheden vastgelegd waar partijen (gezamenlijk) aan zullen werken, 
genaamd de ‘jaarlijkse prestatieafspraken’. Zowel de corporatie als de 
gemeente en eventueel bewonersraad houden vervolgens in de begroting 
voor het betreffende jaar qua budget en capaciteit rekening met de 
activiteiten zoals die zijn vastgelegd in deze jaarlijkse prestatieafspraken. 

 Continueren 

 Looptijd en evaluatie van de afspraken   

8. Deze overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021.   Continueren 

 Bijzondere omstandigheden   

9. De publiekrechtelijke omgeving van deze overeenkomst leidt tot het 
voorbehoud dat als de Rijksoverheid of de provinciale overheid haar beleid 

 Continueren 
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verandert, dit ook kan betekenen dat de afspraken uit deze overeenkomst 
moeten worden bijgesteld. 

10. Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid jegens elkaar, 
ook bij gewijzigde omstandigheden. Als één van de betrokken partijen 
meent dat deze afspraken gevolgen hebben die onredelijk of onbillijk zijn, is 
deze partij gerechtigd voorstellen te doen aan de andere partijen om deze 
onredelijkheid/onbillijkheid te voorkomen. Dit geldt ook als er naar mening 
van één van de partijen sprake is van overmacht, waardoor partijen elkaar in 
redelijkheid en billijkheid niet aan deze werkafspraken kunnen houden. 

 Continueren 

11. Bij een eventueel geschil vindt er eerst ambtelijk overleg plaats om tot een 
oplossing te komen. Als dit ambtelijke overleg niet tot een voor partijen 
aanvaardbare oplossing leidt, kan bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de 
gemeente, de woningcorporatie en de huurdersorganisatie. Op het moment 
dat ook bestuurlijk geen overeenstemming wordt gevonden, zal een traject 
van mediation worden gestart. 

 Continueren 

12. Indien het geschil ook niet ingevolge 6.12 kan worden beslecht, leggen 
partijen het geschil voor aan de Adviescommissie geschilbeslechting 
prestatieafspraken Woningwet. 

 Continueren 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


