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Onderwerp Samenwerkingsafspraken met de corporaties 

Datum 17 maart 2015 Dag/maand/jaar van agendering  

Portefeuilleh. Gerdo van Grootheest Ambtelijk contact Wim Meys 4083 
wim.meys@maastricht.nl 

Soort 
bijeenkomst 

In Stadsronde 
Informatiebijeenkomst 

Reden van 
aanbieding 

College informeert raad 
  

Inhoud  Daar waar er vroeger verschillende overleggen voor de wijkaanpak en de 
prestatieafspraken bestonden, worden deze samengevoegd tot één bestuurlijk 
overleg wonen en wijken. Aan deze bestuurstafel komen alle afspraken tussen 
gemeente en corporaties aan bod. Wethouder van Grootheest zit het overleg voor. 
Er wordt niet meer rondom wijken georganiseerd, maar rondom thema’s.  

De lokale woonagenda vormt tot 2020 het gemeentelijk beleidskader samen met 
de vastgestelde wijkontwikkelingsplannen en het coalitieakkoord. Ook voorstellen 
op provinciaal niveau, zoals programma’s rondom nieuwbouw, zijn van invloed. 

Er zijn vijf bestuursopdrachten geformuleerd rondom vijf thema’s: Wonen en Zorg; 
Doe-democratie en participatie; Beschikbaarheid-woonruimteverdeling; 
Woonmilieus. Voor de uitwerking neemt per thema één of meerdere bestuurders 
het voortouw. De invulling is omschreven in het document Wonen en Wijken in 
Maastricht 2015. Ook zijn hierin de concrete voornemens voor 2015 opgenomen. 

Via het nieuwe spoor wonen en wijken wordt verder gewerkt aan de 
ontwikkelingen die in het kader van de wijkaanpak in gang zijn gezet. In het 
document Jaarverslag Wijkaanpak 2014 wordt voor de 18 buurten en 7 thema’s 
belicht welke resultaten in 2014 zijn bereikt. 

Wethouder van Grootheest zal een beknopte mondelinge toelichting geven op de 
stukken en een beeld schetsen van de voortgang op de vijf bestuursopdrachten.  
De raad kan vragen stellen en punten meegeven voor het vervolgproces. 

Van de 
raadsleden 
wordt gevraagd 

Kennisnemen van de voortgang van de samenwerkingsafspraken en de wijze 
waarop het College samen met de directeuren van de corporaties en het proces om 
te komen tot uitwerking van de vijf thema’s, vorm zal geven. 

Betrokkenen Woningbouwcorporaties 

Vervolg De raad wordt op de hoogte gehouden over de voortgang en resultaten van de 
bestuursopdrachten. 

Bijbehorende 
documenten 

- Raadsinformatiebrief 19-3-2015  

- Wonen en Wijken in Maastricht 2015, met als bijlagen het instellingsbesluit en de vijf 

bestuursopdrachten  

- Jaarverslag Wijkaanpak 2014  
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