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Huizen jaarschijf 2018 HBV gemeente en Alliantie 7 februari 2018  

    

Datum : 9 februari 2018  

 

Jaarschijf 2018 prestatieafspraken gemeente Huizen 

 

De prestatieafspraken tussen de gemeente Huizen, Huurders Belangen Vereniging en de Alliantie 

Gooi en Vechtstreek die op 13 december 2016 zijn getekend voor de periode 2017-2019.  

Alle meerjarige afspraken blijven staan met aanscherping van de hieronder genoemde wijzigingen.  

 

Thema Onderwerp  Afspraak 

Beschikbaarheid Groei beschikbare sociale 

huurwoningen en sociale 

voorraad en bijdrage aan 

gemengde wijken 

 

De taskforce ondersteunt en stimuleert de 

beschikbaarheid en ontwikkeling van 

bouwlocaties. In ieder geval ligt er een 

afspraak voor planontwikkeling van 50 

woningen in 2018 en 50 woningen in 2019. 

Beschikbaarheid Tussenevaluatie en 

Voortzetting project 

Wooncoach 

 

Uitbreiding gebied inzet wooncoach van het 

Oude Dorp de Zuid en Westereng naar rest 

van het Oude Dorp (Oude Dorp de Noord en 

Havengebied). 

Tussenevaluatie van de wooncoach van het 

eerste half jaar (mei 2017-november 2017). 

De definitieve evaluatie volgt mei 2018. 

Financiering uitwerken ook in relatie tot de 

mogelijke inzet van RAP2 gelden.  

Beschikbaarheid Kwetsbare groepen, 

beschermd wonen 

Inzichtelijk maken vraag en aanbod op 

niveau van Huizen door de gemeente op 

basis van de inventarisatie en cijfers op 

regionaal niveau (besproken in Brede Kijk). 

Betaalbaarheid Dure scheefheid  Nader onderzoek naar het vraagstuk en 

oplossingsmogelijkheden, bv in regionaal 

verband. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

naar (inkomens-) groepen. 
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Thema Onderwerp  Afspraak 

 

 

 

  

Betaalbaarheid Afspraken maken t.a.v. de 

incassoprocedure met de 

Alliantie 

Meer preventieve maatregelen zoals ‘Vroeg 

erop af’ of hulp aan huis bij de administratie 

c.q. instellen steunfonds voorkoming 

huisuitzettingen.  

Betaalbaarheid Statushouders Gemeente geeft uiterlijk januari 2018 

duidelijkheid over betaling van de eerste 

verhuurnota van statushouders aan de 

Alliantie.  

Leefbaarheid 

en sociaal 

Financiering en rolverdeling 

bij aanpak vervuilde 

woningen 

Uitwerken in convenant met gemeente, 

Alliantie en evt. zorgpartijen. Nader uit te 

werken. 

Leefbaarheid en 

sociaal 

Kwetsbare huurders, 

zelfstandig 

Nieuw convenant (1e, 2e, 3e) Kans beleid 

(waaronder Huren onder Voorwaarden), 

wordt regionaal opgesteld, met daarin 

expliciet aandacht voor de financiële kant. 

Leefbaarheid Bijdrage gemeente  

aan beheer Huizermaatweg 

(statushouders en bijzondere 

doelgroepen/noodopvang) 

 

Voorstel1: nader onderzoek of de gemeente 

een bijdrage kan leveren aan het beheer naar 

rato van aandeel statushouders c.q. 

bijzondere doelgroepen.  

Voorstel 2: onderzoeken welke (ook 

regionale) invulling wordt gegeven aan het 

complex, hierbij wordt gedacht aan een 

corporatiehotel, voorziening voor uitstroom 

maatschappelijke doelgroepen en/of 

interventiewoning.   
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Thema Onderwerp  Afspraak 

Leefbaarheid Beheer afvalcontainers 

Ombouwen van een 

bergruimte voor rolcontainers 

in het seniorencomplex en 

Goethehof  en Akkerweg tot 

een scootmobielstalling 

 

 

De Alliantie en de gemeente trekken in relatie 

tot de GAD samen op.  De Alliantie en de 

Gemeente versterken elkaar juist als het om 

beleidsthema’s gaat waar beiden voor staan, 

zoals langer zelfstandig thuis wonen. 

Afvalstoffen Dienst (GAD) prioriteiten te 

stellen  

Leefbaarheid Gebiedsvisies 

Integraal plan: Wat willen we 

en wie doet wat? 

Gebiedsvisie Oostermeent wordt 

aangescherpt onder regie van de gemeente 

ism andere partijen mbt openbare orde, 

fysieke infrastructuur, beveiliging 

(camerabewaking), overlast dieren (duiven).  

Integrale gebiedsvisie voor Kostmand wordt 

opgesteld onder regie van de gemeente ism 

andere partijen. 

Verduurzaming Uitwisseling/afstemming 

activiteiten/plannen op het 

gebied van voornemens mbt 

duurzaamheid 

Bespreken in het kader van de regionale en 

plaatselijke energiestrategie  in gemeentelijk 

overleg.  

 

 

 


