
 

 

 

 

 

 

Stadsronde Evaluatie Prestatieafspraken 2017 

 

Besluitenlijst 

 

Onderwerp  Evaluatie Prestatieafspraken 2017 

Datum Behandeling  11 september 2018 

Portefeuillehouder  Wethouder Heijnen 

Aanwezig  11 bezoekers waaronder leden van de huurdersbelangenverenigingen en 
vertegenwoordigers van corporaties. 
 

Woordvoerders  Grippeling (PVV), Schulpen (SAB), Van Lune (PvdA), Beckers (VVD), Van Est 
(50PLUS), Wijnands (D66), Steijns I(SPM), Brüll (CDA), Van der Gugten 
(GroenLinks), Schut (SP), Smeets (PVM), Lurvink (M:OED). 
 

Voorzitter  René Betsch 

Secretaris  Maurice Cobben 

Samenvatting en 
afspraken  

Na een presentatie door mevrouw Suzanne Mestrom worden vragen gesteld en 
beantwoord. 
 
De fracties zijn van oordeel dat de gemeenteraad in de positie moet worden gebracht 
om de wensen voor de nieuwe prestatieafspraken 2019 met de corporaties en 
huurdersbelangenverenigingen te bespreken op basis van de biedingen van 2019  in 
een stadsronde, nog vóór dat de afspraken worden ondertekend. Aan het presidium 
zal worden gevraagd een stadsronde in te plannen in oktober a.s. 
 
Daarnaast worden de volgende afspraken gemaakt: 

1. De raad wordt geïnformeerd over het Plan van Aanpak ouderenhuisvesting. 
2. De vragen van de SP-fractie worden schriftelijk beantwoord. 
3. De biedingen 2019 van de corporaties worden met de raad gedeeld. 
4. De Prestatieafspraken 2017 en 2018 worden toegevoegd aan het 

Raadsdossier Wonen 
 

Toezeggingen   
  

 

  



 

 

 

 

 

 

Rondebriefje 

 

Onderwerp Evaluatie Prestatieafspraken 2017 

Datum 11 september, 2018 

Portefeuillehouder Wethouder  Heijnen 

Programmanummer 11 Wonen 

Behandelend ambtenaar SM Mestrom 
Telefoonnummer: 043-350 4374 
suzanne.mestrom@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Raadsleden en aanwezige bewoners/belangstellenden weten de stand van 
zaken van de uitvoering van de Prestatieafspraken 2017. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het College 

Verloop voorgaande 
proces 

De Prestatieafspraken 2017 zijn in 2016 gepresenteerd tijdens een 
stadsronde. Hierna zijn deze ondertekend door de corporaties, de 
huurdersbelangenverenigingen en door het college. Het maken van 
Prestatieafspraken is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en 
Wethouders, omdat de Prestatieafspraken bijdragen aan de uitvoering van het 
door de raad vastgestelde woonbeleid.  

Inhoud  Er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt tussen de corporaties, de 
huurdersbelangenverenigingen en de gemeente. In deze prestatieafspraken 
geven de corporaties aan hoe zij bijdragen aan het, door de raad vastgestelde, 
woonbeleid. De uitvoering van de Prestatieafspraken wordt jaarlijks 
geëvalueerd en teruggekoppeld aan de raad.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, corporaties en huurdersbelangenverenigingen 

Vervolgtraject De biedingen van de corporaties voor 2018 zijn binnengekomen. Op basis van 
de evaluatie van de afspraken van 2017, de biedingen van de corporaties in 
2018 en de daarop volgende onderhandelingen tussen de gemeente, de 
huurdersbelangenverenigingen en de corporaties, worden de 
Prestatieafspraken voor 2019 gemaakt. Deze worden voor december 2018 
ondertekend door het bestuur van de corporaties, het bestuur van de 
huurdersbelangenverenigingen en door het college van burgemeester en 
wethouders.  

 


