
Prestatieafspraken gemeente Den Helder 2016-2021 
 
 
Jaarschijf 2017 
 
 
Gemeente 
 

Onderdeel Activiteit Wanneer Bijdrage aan thema Woonvisie 

Organisatie en samenwerking Organiseren voorjaarsoverleg en ambtelijke voorbereiding 1
e
 kwartaal  

 Organiseren najaarsoverleg en ambtelijke voorbereiding  3
e
 kwartaal  

 Organiseren raadsspecial uitvoering prestatieafspraken 2
e
 kwartaal  

Betaalbaarheid en bereikbaarheid Onderzoek mogelijkheden aanbieden startersleningen 1
e
 kwartaal Betaalbare kwaliteit 

Goed wonen voor jong & oud 

 Ontwikkelen  Armoedebeleid 2017 Goed wonen voor jong & oud 

Beschikbaarheid Actueel overzicht en mutaties woningvoorraad per 1 januari 1
e
 kwartaal Betaalbare kwaliteit 

Huisvesting bijzondere doelgroepen Inventariseren woonwensen doelgroepen 1
e
/2

e
 kwartaal Goed wonen voor jong & oud 

Tijdelijk wonen 

 Organiseren overleg partijen met zorg- en welzijnsinstellingen 2
e
/3

e
 kwartaal Goed wonen voor jong & oud 

 Ontwikkelen visie op beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang 

2017 Goed wonen voor jong & oud 

Duurzaamheid en wooncomfort Uitvoeren bewonersgerichte aanpak verduurzaming en 
levensloopgeschikt maken particuliere woningvoorraad  

2017 Goed wonen voor jong & oud 
Duurzaamheid en wooncomfort 

Leefbaarheid en Veiligheid Opstellen programma Bewonersparticipatie 2016-2020 2017 Goed wonen voor jong & oud 

 Overzicht bestedingen Convenant Wijkaanpak Plus in 2018 3
e
 kwartaal Goed wonen voor jong & oud 

Herstructurering Meewerken aan juridische splitsing Woningstichting 1
e
/2

e
 kwartaal Alle thema;s 

 Uitvoering programma voor het stadshart met Woningstichting 
en Zeestad 

2017 Alle thema’s 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Woningstichting Den Helder 
 

Onderdeel Activiteit Wanneer Bijdrage aan thema Woonvisie 

Organisatie en samenwerking Uitbrengen bod aan de gemeente voor 2018 2
e
 kwartaal   

Betaalbaarheid en bereikbaarheid Overzicht bezit en toewijzing huurwoningen voorgaande jaar 1e kwartaal Betaalbare kwaliteit 

 Onderzoek mogelijkheden woonlasten als basis voor 
toewijzing 

2017 Betaalbare kwaliteit 

Beschikbaarheid Informatie bieden over wachttijden voor sociale huurwoningen  1
e
 kwartaal Betaalbare kwaliteit 

Huisvesting bijzondere doelgroepen Onderzoek mogelijkheden inschrijving vanaf leeftijd 17,5 2017 Goed wonen voor jong & oud 

Duurzaamheid en wooncomfort Actueel overzicht (per 1 januari) en verwachting van de 
energieprestaties van het eigen corporatiebezit  

1
e
 kwartaal Duurzaam wonen 

Leefbaarheid en Veiligheid Overzicht bestedingen Convenant Wijkaanpak Plus in 2018 3e kwartaal Goed wonen voor jong & oud 

Herstructurering Doorvoeren juridische splitsing van Woningstichting 1
e
/2

e
 kwartaal Alle thema’s 

 Uitvoering programma voor het stadshart met Zeestad en 
gemeente 

2017 Alle thema’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Stichting Woontij 
 

Onderdeel Activiteit Wanneer Bijdrage aan thema Woonvisie 

Organisatie en samenwerking Uitbrengen bod aan de gemeente voor 2018 2
e
 kwartaal   

Betaalbaarheid en bereikbaarheid Overwegen aansluiting bij Woonmatch Kop van Noord-Holland 2017  

 Overwegen aansluiting bij Convenant Wijkaanpak Plus 2017  

 Overzicht bezit en toewijzing huurwoningen voorgaande jaar 1
e
 kwartaal Betaalbare kwaliteit 

 Onderzoek mogelijkheden woonlasten als basis voor 
toewijzing 

2017 Betaalbare kwaliteit 

 Onderzoek mogelijkheden aanbieden startersleningen 2017 Betaalbare kwaliteit 
Goed wonen voor jong & oud 

Beschikbaarheid Informatie bieden over wachttijden voor sociale huurwoningen  1e kwartaal Betaalbare kwaliteit 

Huisvesting bijzondere doelgroepen Onderzoek mogelijkheden inschrijving vanaf leeftijd 17,5 2017 Goed wonen voor jong & oud 

Duurzaamheid en wooncomfort Actueel overzicht (per 1 januari) en verwachting van de 
energieprestaties van het eigen corporatiebezit  

1e kwartaal Duurzaam wonen 

    

 
 
 


