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Omvang kernvoorraad per 31 december 2018 is 884 woningen (DAEB) Omvang kernvoorraad per 31 december 2018 is 64 woningen
(DAEB)

n.v.t. n.v.t. Overige sociale woningen:

25 woningen Stg Bejaardenbouw
3.1 De omvang van de kernvoorraad wordt bijgesteld naar de

omvang van de sociale huurvoorraad op peildatum 31

december 2018. Tot de kernvoorraad behoren woningen met

een huur tot de socialé huurprijsgrens.

Wooninc. werkt in 2019 e.v. aan de realisatie van minimaal 100 sociale

huurwoningen, passend binnen de financiële mogelijkheden, m.b.t. de

volgende plannen en projecten: Barcelona en evt. Leefdael, Ekerschot

en Moorland.

Uitgangspunt is dat bovengenoemde projecten voldoen aan

gemeentelijk beleid en ruimtelijke inrichtingseisen. Daarnaast staat de

toekomst van de locatie Leefdael ll nog ter discussie. ln het voorjaar van

2019 komt hier meer duidelijkheid in. Het plan Barcelona komt in de lste
helft van 2019 tot uitvoering.

Niet van toepassingc DoorlopendWooninc. zet zich in om de ambitie van de gemeente

Oirschot - om sociale huurwoningen toe te voegen - te

realiseren. Hierbij wordt gestreefd naar een evenredige

verdeling naar huurcategorie (goedkoop, betaalbaar en

bereikbaar).

3.2

3.3 Partijen geven voorrang aan transformatie van bestaande

(historische) gebouwen en herstructureringslocaties tot
sociale woningen (huur en koop). Hierbij wordt zoveel

mogelijk gebruik gemaakt van de subsidieregeling

Herbestemmingsopgaven.

C+G Doorlopend ln de eerste helft van 2019 is een sluitende verkenning geweest over wat
haalbaar is op het gebied van transformatie en herbestemming. ln juni

2019 vervolgacties bespreken, zoals het samen met een ontwikkelende
partij in gesprek gaan met het Franciscanessenklooster.

Niet van toepassing

Wooninc faciliteert (bij sluitende business case) in de vorm van

ontwikkelende partner, eigenaar, verhuurder.

Voorbeelden innovatieve woonconcepten
- Bijvoorbeeld flexibele woonvormen
- Concepten wonen & zorg

- Concepten wonen & werken
- Samenwonen met gelijkgestemden

- Duurzame woningen (innovatief)

- Atelierwoningen

Niet van toepassingW Doorlopend3.4 Wooninc. creert een breed aanbod sociale huur, door:

- ontwikkeling van innovatieve concepten of
- faciliteert, in overleg met de gemeente en voor zover de

initiatieven passen binnen de focus en woningvoorraad van

Wooninc., initiatiefnemers bij het realiseren van bijzondere

woonconcepten (b.v. woongroepen, splitsen van panden,

geïntegreerd wonen, tiny houses). Hierbij gaat het

bijvoorbeeld om woongroepen, diverse vormen van

ouderenhuisvesting etc. De initiatiefnemers blijven zelf

verantwoordelijk voor (het sluitend krijgen van) hun business

case.
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GemeenteTrekker Planning Wooninc.Nr Afspraken Mooiland

c ln voorjaar'19
over 2018

Stg Bejaardenbouw bezit 25

woningen, waarvan:
- 25 DAEB

De woningcorporaties geven elk jaar inzicht in de feitelijke

samenstelling van hun voorraad en de mutaties daarin

binnen de gemeente, conform de definities in de Woningwet.

Deze opgave vindt plaats via de dVi en dPi, mits op
gemeenteniveau, of via een overeengekomen format.

Wooninc. bezit 899 wooneenheden in de gemeente Oirschot, waarvan
- 884 DAEB (incl. 5 onzelfstandige zorgeenheden)
- 15 niet-DAEB.

3.5 Mooiland bezit 64 wooneenheden in de gemeente Oirschot,

waarvan
- 64 DAEB

c Doorlopend3.6 Bij projectmatige woningbouwontwikkelingen realiseren de

woningcorporaties in principe 100% sociaal (c.q. 90% indien

ook middeninkomens bediend worden), met een evenredige

verdeling naar huurcategorie (tot de aftoppingsgrenzen en

tot de sociale huurprijsgrens). Per project wordt actief

verbinding gelegd tussen de ontwikkelende partij en de

woningcorporaties.

M.b.t. de middeninkomens: Wooninc. en de gemeente bekijken per
project samen in hoeverre het mogelijk is om deze groep binnen haar
plannen te bedienen. Wooninc. kan hierbij mogelijk een deel van deze

woningen realiseren in het middeldure huursegment via haar dochter
Stayinc.

Niet van toepassing

De gemeente en Wooninc.

onderzoeken de hu isvestingsbehoefte

van jongeren.

Zie tekst Wooninc. heeft vooralsnog geen (appartementen-)bezit in Spoordonk
en slechts een klein aantal woningen in Oostelbeers. lste helft 201"9: de
gemeente bekijkt samen met Wooninc. waar de huisvestingsbehoefte
ligt in deze kernen. ln de 2e helft van 2019 wordt o.b.v. de

onderzoeksresultaten gewerkt aan een concrete actie. Ook als er een
tijdelijke behoefte bestaat.

Uitvoering in 2O2O.

3.7 De woningvoorraad in de kleinere kernen van de gemeente

is zeer eenzijdig: vooral grondgebonden woningen. Het doel

is om appartementen toe te voegen voor kleinere

huishoudens (senioren of starters) en op deze wijze meer

huisvestingsmogelijkheden te creëren in de kleine kernen.

Niet van toepassing

zie tekst De gemeente houdt in de eerste helfst
van 20L9 een enquete onderjongeren
(via inwonerpanel) naar de behoefte
aan woonruimte in Oirschot.

Behoefte aan woonruimte voor jongeren lste helft 20L9: De gemeente houdt in de eerste helfst van 2019 een

enquete onderjongeren (via inwonerpanel) naar de behoefte aan

woonruimte in Oirschot.

lndien er behoefte is, dan wordt in de 2e helft van 2019 bepaald welke
acties Wooninc. hieraan verbindt. Uitvoering in 2020.

3.8 Het complex van Mooiland leent zich hier niet voor.

De gemeente houdt in de eerste helfst

van 2019 een enquete onderjongeren
(via inwonerpanel) of er behoefte is

aan kleinere, gesplitstse woningen in

Oirschot.

Zie tekst Wooninc. bekijkt of bij eventuele afstoting van grote woningen (met een
hoge woningwaardering) een clausule kan worden opgenomen om
woningsplitsing door de nieuwe eigenaar te bevorderen.

3.9 Woningsplitsing toestaan om te komen tot kleinere

woonruimten.
Het complex van Mooiland leent zich hier niet voor

W+M Doorloþencl-- m regìonaaTFf edefiifGebied
Eindhoven) is afgesproken dat alle

woningcorporaties in deze regio hun

aanbod op Wooniezie publiceren.

Wooninc. en Mooiland bieden vrijkomende sociale

huurwoningen in Oirschot aan via het digitale platform

wooniezie.nl.

Jaarlijks komen ca. 75 huurwoningen beschikbaar van Wooninc. in de
gemeente Oirschot. Op de Enck heeft Wooninc. een centraal loket voor
informatie en verhuur.

Naast haar eigen woningen adverteert Wooninc. ook de woningen van
stg. Bejaardenzorg.

3.10

C+G lste helft 2019 De gemeente stelt hiervoor € 1..000

per woningcorporatie beschikbaar op

basis van het raadsbesluit inzake het

Vol kshu isvestingsfonds (nov.'16).

Via het portefeuillehoudersoverleg

Wonen SGE wordt ook bijde
gemeenten getoetst of hier behoefte

aan is.

3.tt ln regionaal verband (met Wooniezie gemeenten en

woningcorporaties) wordt bekeken of er behoefte is aan een

woningruilpagina.

Wooninc. neemt een actieve rol in het bespreekbaar maken van een
woningruilpagina op regionaal niveau.

Mooiland heeft geen actieve rol in het onderzoek naar de

behoefte van een woningruilpagina.
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Mooiland kan de gemeente van herkomst van de geslaagde

woningzoekende in principe niet leveren i.v.m. technische

beperkingen van hun toewijzingssysteem. Met de

accountmanager wordt besproken of dit niet alsnog kan

worden geleverd gezien het beperkt aantal mutaties.

3.12 De woningcorporaties geven ieder jaar verantwoording over
de woningtoewijzing (via Wooniezie èn via bemiddeling).
Hierin wordt opgenomen hoeveel woningen zij hebben

toegewezen aan de primaire doelgroep, de gemeente van

herkomst van de huurders en de sociale of economische

binding met Oirschot.

c ln voorjaar '19

over 2018

Wooninc. levert haar toewijzingsgegevens. Hierbij gaat het om

toewijzingen via Wooniezie èn toewijzingen die op andere wijze (zoals

bemiddeling) zijn toegewezen.

Niet van toepassing3.13 Wooninc. (de Tl) verkoopt in pr¡ncipe geen sociale

huurwoningen. Een klein deel van het bezit van Wooninc.
heeft een zodanige woningwaardering, dat de potentiële
markthuur significant hoger ligt dan die van reguliere sociale

huurwoningen. Het gaat hier om woningen met
woningwaardering van meer dan 195

woningwaarderingspu nten. Deze woningen komen voor
verkoop in aanmerking, waarbij de kernvoorraad wordt
aangevuld door woningtoevoeging via nieuwbouw in het
sociale segment, met als uitgangspunt dat de kernvoorraad
per saldo toeneemt.

W Doorlopend

Mooiland tekent hierbij aan dat zij bij overdracht van de

vastgoedportefeui lle deze prestatieafspraken niet juridisch

overdraagt aan de kopende partij. Deze afspraken zijn

namelijk gerelateerd aan de corporatie en niet aan het

vastgoed. De onderhavige prestatieafspraken komen bij

verkoop te vervallen. Mooiland neemt bij eventuele verkoop

wel de volkshuisvestelijke keuzes en opvattingen van een

partij in ogenschouw. Zo staat betaalbaarheid en

duurzaamheid bij Mooiland hoog op de agenda. Dit betekent

dat Mooiland dit onderwerp inhoudelijk mee laten wegen bij

de verkoopgesprekken.

3,14 De gemeente stelt richtlijnen op voor de verkoop van sociale

huurwoningen in samenspraak met woningcorporaties. Na

vaststelling van de richtlijnen gelden deze voor de
prestatieafspraken 2019.

G lste helft 2019

3.15 Wooninc. heeft maxima al 2/o van haar bezit binnen de Tl W Doorlopend Niet van toepassing
qq¡ rõ'sws¿çr r qrJ r ilçr-uñL9 \/ 9r rv¡vg/.

Bij aanvang 20L7 kent het bezit van Mooiland de volgende

huurkenmerken:

4 tot € 410

60 tussen € 4L0 en € 576

3.16

4.1

De gemeente en Wooninc. evalueren de subsidieregeling
t.b.v. doorstroming (subsidie huurgewenning en

verhuissubsidie). Hierbij wordt ingegaan op de vraag of de

regeling daadwerkelijk doorstroming bevorderen.

Wooninc. hanteert een huurprijs voor sociale huurwoningen
die gemiddeld 80% van de maximaal redelijke huurprijs
bedraagt. Wooninc. zorgt ervoor dat er voldoende woningen
onder de tweede aftoppingsgrens (in 20L9:€ 651,03)

beschikbaar blijven, waar nodig door toevoeging.

G+C

W

Lste helft 20L9

Doorlopend

De gemeente voert in het voorjaar

een effectmeting uit van de subsidies.

Eind 2017 (dvi 2017) kent het bezit van Wooninc. de volgende

huurkenmerken (o.b.v. netto huur):
85 tot € 41.0

688 tot € 635

104 tot € 710

17 boven € 710

5 onzelfstandige woningen

pa nte parafen woni tes pa urdersorga nisaties
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Nieuwe sociale huurwoningen (nieuwbouw, transformatie,
herbestemming, splitsing) hebben huurprijzen in het
goedkope, betaalbare en bereikbare segment. (zie ook

afspraak 3.2)

Doorlopend Niet van toepassing

Mooiland heeft voor de woningen in Oirschot de focus op de

primaire doelgroep (inkomen . Rekening houdende met
passend toewijzen zal Mooiland deze woningen qua hoogte

van de huurprijs dan ook beschikbaar houden voor de

primaire doelgroep. Dat wil zeggen dat de huurprijzen onder

de tweede aftoppingsgrens zullen blijven.

Doorlopend Niet van toepassing

De woningcorporaties voeren een zeer gematigd huurbeleid

en voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving (landelijk

bepaald) op het gebied van Passend Toewijzen en de

verwachte H u ursombenadering.

Doorlopend Het beleid van Wooninc. is inflatievolgend met een huurverhoging van
maximaal de huursombenadering (jaarlijkse huurverhoging en
huurverhoging bij mutatie) van inflatie+LYovoor huurders behorend tot
de primaire en secundaire doelgroep.

ni 2019ledere woningcorporatie stelt na overleg met de

huurdersorganisatie het percentage vast voor de

huurverhoging op l juli en stelt de gemeente Oirschot op de

hoogte. De huurverhoging staat in redelijke verhouding tot
de financiële draagkracht van de huurders en de kwaliteit
van de woning.

ln 20L9 worden geen sociale hu u rwoningen geli beraliseerd. n.v.t

De woningcorporaties zorgen voor voldoende betaalbare

woningen (tot de kwaliteitkortingsgrens: in 2019 € 424,44l

voor jongeren tot 23 jaar.

Doorlopend inc. past de labeling aan van 19 appartementen zonder lift in
rschot. De huren worden afgetopt op de kwaliteitskortingsgrens, zodat

jongeren voor deze woningen in aanmerking komen (conform de regels
rondom Passendheid). Nadat de behoefte van deze groep beter in beeld
is (door in 3.7 genoemd gemeentelijk onderzoek en inspanning van
Wooninc.medio 2019) wordt deze afspraak eventueel bijgesteld.

labelen voor middeninkomens ishoudens met Zie tekst

een inkomen tot € 45.357). ruimte te benutten.
2e helft 2019: Wooninc gaat 10% ruimte beter benutten om op deze
wijze middeninkomens te bedienen. Hierbij maakt Wooninc gebruik van
platforms die bij deze doelgroep aansluiten.

lste helft 2019: Wooninc

Nieuwe woningen voldoen aan de gemeentelijke richtlijnen
(onder meer Beleidsregels acceptatie
woningbouwinitiatieven) voor energieprestaties.

Doorlopend Uitgangspunt Wooninc.: nieuwe woningen gasloos en energieneutraal of
Nul-op-de-meter. Voor nieuwe plannen brengt Wooninc. in beeld wat de
meerkosten zijn, om vervolgens in overleg met gemeente te bepalen of
een bijdrage vanuit het volkshuisvestingfonds mogelijk is. Dit alles als
bijdrage aan een energieneutraal Oirschot in 2040.

Niet van toepassing

pa ge ente parafen wo urdersorganisaties
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Bij grootonderhoud of renovatie wordt de energetische

kwaliteit van de woning verbeterd naar minimaal

energielabelB.

Doorlopend Uitgangspunten bij renovatie: woningen naar minimaal label B, met het
streven naar label A. Wooninc. heeft vooralsnog voor de komende jaren
geen groot onderhoud/renovatie gepland in Oirschot. Wooninc. zet zich

in 2OL9 maximaal in op het realiseren van collegiale ondersteuning, dat
bij succes kan leiden tot meer ¡nzet op het verbeteren van de

energetische kwaliteit in de bestaande voorraad de komende 5 jaar in
Oirschot. Ook deze afspraak draagt bij aan een energieneutraal Oirschot
in204O.

ln 20t7 heeft Mooiland de energielabel van appertementen in
2 blokken teruggebracht naar A. De labels zijn opnieuw

door een extern bureau. Gemiddeld voldoet het
ningbezit van Mooiland in Oirschot aan label B.

November
2019 over 2018

De woningcorporaties geven elk jaar via de dVi en dPi inzicht

in de energieprestat¡es van hun woningvoorraad op
gemeenten¡veau, conform de definities in de Woningwet (zie

ook 3.3).

A+ 3%

A L2%

B t6%
c 46%

D L3%

E 6%

F 3%

G t%

- 49 woningen met een A label
- 14 woningen met een B label
- 34 woningen met een C label
- l woning met een D label

De woningcorporaties werken aan de verbetering van de

energieprestaties van de bestaande woningvoorraad. Het

streven is om in 2035 uit te komen op een gemiddelde

energielabel B.

Wooninc. zet zich in 2019 maximaal in op het realiseren van collegiale
ondersteuning, dat bij succes kan leiden tot meer inzet op het

rbeteren van de energetische kwaliteit in de bestaande voorraad de
komende 5 jaar in Oirschot. Ook deze afspraak draagt bij aan een

energieneutraal Oirschot in 2040.

ln 20t7 heeft Mooiland 2 blokken gerenoveerd met een

bel A. ln het meerjarenonderhouds-plan wordt steeds
naar perioden van 7 jaar gekeken. Voor de overige
appartementen blijft de afspraak staan dat zevóór 2026
teruggaan naar minimaal label B.

De woningcorporaties maken maximaal gebruik van

rijksregelingen betreffende duurzaamheid en geven hier

aarlijks inzicht in. Uitgangspunt hierbij is dat de woonlasten

voor de huurder niet stijgen

Doorlopend

Partijen geven in samenspraak en naar rato van omvang

woningbezit in de gemeente vorm en invulling aan de

bewustwordingscampagnes voor energiebesparing en

levensloopbestendigheid die door de gemeente wordt

G+W Medio 2019 Niet van toepassing

geiniteerd. Deze bewustwordingscampagnes worden in 2019

gehouden en mogelijk met een doorloop naar 2020. Partijen

trekken hierin gezamenlijk op.

Partijen geven aan op welke wijze

- de toepassing van zonnepanelen kan worden gestimuleerd;

- een standaardprocedure wordt ingesteld voor het

onderzoeken van de mogelijkheid voor het toepassen van

aardwarmte bij nieuwbouwprojecten.

c&G Doorlopend Barcelona wordt conform de erfpachtovereenkomst all-electric (dus
gasloos) uitgevoerd. Hierbij worden tevens gebruik gemaakt van pV-

panelen, dus met luchtwarmtepomp. Gezien de stand van het ontwerp
en de wens zo effectief mogelijk te investeren is gekomen voor
luchtwarmtepompen (en niet voor aardwarmte).

Niet van toepassing

Voorjaar 2019Partijen hechten waarde aan het verbinden van de

maatschappelijke organisaties en vastgoedeigenaren

nste 1 keer perjaar is er onder voorzitterschap van de

een plenair overleg van relevante partijen op het

van wonen, welzijn en zorg.

Niet van toepassing

para nte: parafen won nisaties
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6.2 Gemeente, woningcorporaties en zorgpartijen monitoren de

behoefte/vraag (via de monitor Wonen en regionale

onderzoeken) naar ouderen- en zorgwoningen en stemmen
de uitkomst daarvan en vervolgacties af in het jaarlijks

overleg over de prestatieafspraken evenals met de

Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de AdviesraadZorg

& Samenleving.

G Doorlopend Lste half jaar 2019 hebben we
gezamenlijk het gesprek gevoerd

Mooiland levert informatie aan ten behoeve van de

monitoring, maar neemt niet actief deel aan het overleg.

6.3 Wooninc. werkt aan de ontwikkeling van een loket voor

wonen, welzijn en zorg.

c Wooninc. informeert de gemeente over de samenwerking met onder
meer Joriszorg.

Niet van toepassing

6.4 Partijen monitoren de maximale grens van 25% geregelde

verhuur (aan urgenten) om tijdig te overleggen over
noodzakelijk te ondernemen acties.

G Doorlopend De grens van maximaal 25% geregelde

verhuur wordt regionaal gemonitord.

6.5 Urgent woningzoekenden krijgen in Oirschot woonruimte
toegewezen op basis van de regionale urgentieregeling[U

G&C Doorlopend ln 2019 volgen nog enkele acties a.g.v.

de implementatie van de

aanbevelingen uit de evaluatie van de

urgentieverordening. ln 2019 starten

de gemeenten i.s.m. de

woningcorporaties een traject om de

urgentieregeling en verordening te
actualiseren.

6.6 De gemeente onderzoekt in samenwerking met de andere
regiogemeenten of uitbreiding van de urgentiegronden nodig
is naar aanleiding van nieuwe gemeentelijke taken
bijvoorbeeld op het gebied van beschermd wonen.

G Najaar 20L9 De gemeente draagt dit aan bij het

Stedelijk Gebied bij de actualisatie van

de urgentieverordening in 2019.

6.7 De woningcorporaties huisvesten vergunninghouders naar

rato van bezit via de urgentieregeling. De woningcorporaties
houden hierbij rekening met de beschikbaarheid en

geschiktheid van haar complexen.

c Doorlopend Gemeente en Wooninc. toetsen 2x

per jaar wat er aan opgave ligt.

Wooninc. speelt in op actuele ontwikkelingen rondom taakstellingen. De huisvesting van vergunninghouders in het complex van

Mooiland vergt extra aandacht vanuit leefbaarheidsoogpunt

6.8 Partijen onderzoeken gezamenlijk op welke wijze Flex-

Wonen[3] vorm kan krijgen en welke wooncomplexen zich

hiervoor lenen als bijdrage in het huisvesten van
¡+a+r¡¡ha¡'¡la¡. ^r¡^^i,.¡.ñi^e^ñ+^^ ^+^el^,^ ^^ ^ñ^^¡-^^1,^-^

W Zie tekst Het complex van Mooiland leent zich hier niet voor

7.t Partijen werken aan leefbaarheid samen met buurtbeheren
en dorpsraden waar mogelijk in gezamenlijkheid. Om

bewoners voldoende invloed te geven op hun directe
leefomgeving zoeken partijen steeds vaker naar vormen van

co-creatie en coproductie. Alleen door ruimte te bieden voor
zeggenschap kunnen bewoners invulling geven aan

eigenaarschap.

G&C Doorlopend

Flexwonen blijft gewenst in de gemeente. Behoefte onderzoeken in de
lste helft van 2019. ln juni bepalen welke acties we hieraan verbinden.

behoeve van de leefbaarheid in Oirschot, zet Wooninc. één
huismeester in ten behoeve van het bevorderen van de leefbaarheid en

ligheid. Daarnaast zetten wij ons maatschappelijk vastgoed
(ontmoetingsruimte Ons Mevrouw in Middelbeers) in om een bijdrage te
leveren aan de sociale cohesie in onze gebouwen en buurten. ln 2019

wij maximaal €120 per jaar per sociale huurwoning u¡t aan
leefbaarheid. Met betrekking tot activiteiten op het gebied van
leefbaarheid is onze aandacht voornamelijk gericht op het vergroten van
het veiligheidsgevoel, het verbinden, het voorkomen van eenzaamheid,
het oplossen van overlastsituaties onder huurders en het verhogen van

woonkwaliteit van de directe woonomgeving (in het kader van

heel, veilig).

- ln Oirschot is bijdrage aan leefbaarheid voornamelijk gericht

op het oplossen van overlastsituaties.
- Op beleidsniveau overlegt Mooiland met haar centrale
huurdersorganisatie KMAS (m.b.t. gemeenten die niet tot haar

werkgebied behoren).

paraaf nte parafen woningco pa n¡saties
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7.2 De gemeente nodigt Wooninc. uit om deel te nemen aan

leefbaarheidsnetwerken. Bij het opstellen van

leefbaarheidsplannen wordt de koppeling gemaakt met
Wooninc.

G Doorlopend Niet van toepassing

7.3 Mooiland stimuleert huurdersparticipatie bij

leefbaarheidsprojecten die bij voorkeur vanuit de huurders
worden ontplooid. Mooiland biedt hulp bij het oprichten
huu rdersbelangenorganisaties.

M Doorlopend

7.4 Kennisuitwisseling over Kansen- en Sanctiebeleid

woningcorporaties en regionale afspraken.

c Voorjaar 2019 De in het SGE werkzame woningcorporaties, waaronder Wooninc,
hebben een Kansen- en Sanctiebeleid vastgesteld. Dit beleid wordt begin

2019 ingevoerd. Wooninc. past dit beleid toe.

Zuidoost Brabant behoort niet tot het werkgebied van

Mooiland. Mooiland is geen partij in de onlangs door de

corporaties vastgestelde Kansen- en Sanctibeleid.

7.5 Buurtbemiddeling wordt ingezet als instrument bij

burenoverlast.
c Doorlopend Wooninc. maakt gebruik van buurtbemiddeling.

7.6 Wooninc. neemt deel aan het signaleringsoverleg o Doorlopend Onder voorbehoud van het sluiten van een Convenant gegevensdeling. Niet van toepassing

7.7

8.1

Wooninc. heeft structureel overleg met Wijzer. Hierbij is het

doel om gebruik te maken van de signaleringsfunctie van

Wooninc.

Partijen wisselen gegevens en data uit, bijvoorbeeld uit
onderzoeken en monitoren.

o

C+G

Doorlopend

Doorlopend

Niet van toepassing

8.2 Partijen overleggen over projecten, de voortgang van de
prestatieafspraken en over nieuw op te stellen
prestatieafspraken.

C+G Doorlopend Minimaal tweemaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats en 4
maal per jaar een ambtelijk overleg.

Mooiland overlegt maximaal 2x per jaar op ambtelijk niveau.

paraaf parafen woningco es: pa rganisaties


