
 

 

Afspraken- Actielijst Prestatieafspraken 2021 

Gemeente Asten – woCom – Bewonersraad De Pan 

 

Nr1 Afspraak en/of actie Wie Wanneer 

1 Stimuleren tijdige inschrijving in Wooniezie. Om zo vooral senioren te bereiken, er wordt 

verbinding gezocht met KBO en Dorpsraad. Daarnaast ook Jeugd informeren over tijdige 

inschrijving 

woCom  2021 

2. woCom heeft een voorstel geschreven m.b.t. urgentieaanvragen. Deze staan in 2020 ter 

bespreking. Definitief voorstel wordt in 2021 geïmplementeerd en geëvalueerd. Het voorstel 

heeft beytrekking op het gehele werkgeboied van woCom (met uitzondering van Helmond).  

 

Gemeente 

woCom 

2021 

3. De mogelijkheden om het Project Van Eiges te  introduceren in Asten wordt besproken 

 

Gemeente 

woCom 

2021 

4. Het WMO convenant / werkafspraken is in 2020 door de partijen ondertekend. Evaluatie in 

2021. De gemeenten Asten en Someren trekken hierbij samen op. 

woCom 

Gemeente 

2021 

5. Gemeente en woCom bespreken in 2020 het voorstel urgentieregeling en implementeren en 

evalueren het uiteindelijke voorstel in 2021 

woCom Is inmiddels 

verstuurd 

6. De onderhoudsplanning voor 2021 wordt doorgestuurd woCom Is inmiddels 

verstuurd 

7. Nagekeken wordt of de APV van de gemeente Asten geactualiseerd is. gemeente 2021 



 

 

8. woCom onderzoekt of een andere afscheiding aangebracht kan worden tussen de Lisse en 

de bestaande koopwoningen. De huidige wilgenbomen zijn duur in onderhoud. WoCom is met 

de bewoners in gesprek om te zoeken naar een andere oplossing hiervoor. Deze actie wordt 

betaald vanuit de opbrengsten uit de koopgarantregeling (conform afspraak uit het BO 2019-

2020) 

woCom 2020-2021 

9 De gemeente organiseert een afspraak met woCom en Bergopwaarts met betrekking tot de 

nieuwbouwlocaties Bonafatiusschool en Lambertusschool. 

Gemeente 2021 

10 Op dit moment wordt de derde fase Heusden Oost opgestart. Volgens de Dorpsraad Heusden 
is het complex erg populair onder de bewoners van het dorp. Zij vragen of het mogelijk is om 
nog een dergelijk complex te realiseren. De gemeente gaat met woCom in overleg hierover.  

Gemeente 2021 

11 Implementeren format prestatieafspraken zoals deze door de HR De Pan is ontwikkeld. 

woCom neemt hierin het voortouw 

woCom Jan-2021 

12 Partijen denken na over mogelijke oplossing met betrekking tot de PA-cyclus en er later op 
terug te komen. (uniformiteit in prestatieafspraken gemeenten-werkgebied woCom 

Gemeente 

WoCom 

De Pan 

2021 

13 Bestuurlijke en ambtelijke overleggen; de frequentie van het Bestuurlijk Overleg gaat naar 
eenmaal per jaar in plaats van twee keer. Daarnaast heeft de gemeente de wethouder sociaal 
domein gevraagd aan te sluiten bij het overleg omdat de onderwerpen vaak die richting op 
gaan.  
Ook voor het Ambtelijk Overleg is jaarlijks vergaderen wellicht voldoende. Ambtenaren, 
huurdersorganisatie en woCom weten elkaar steeds makkelijker te vinden als er vragen zijn.  

Gemeente 

WoCom 

De Pan 

2021 

14 Implementeren Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). Gemeente  

woCom 

2021 

 


