
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Prestatieafspraken wonen 

Datum 9 oktober, 2018 

Portefeuillehouder Wethouder  Heijnen 

Programmanummer 11 Wonen (wordt vanaf begroting 2019 programma 8 Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing) 

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 hebben kennis genomen 
van de biedingen en hebben het voor hen meest prioritaire thema aan het 
college meegegeven welke in de onderhandeling met de corporaties en de 
huurdersbelangenverenigingen kan worden meegenomen. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk 
het besluit?  

Het College 

Verloop voorgaande 
proces 

In januari 2018 heeft de raad de woonvisie Maastricht vastgesteld. Voor 1 juli 
2018 hebben de corporaties een bod gedaan op de gemeentelijke Woonvisie. 
Op dit moment zijn de corporaties, huurdersbelangenverenigingen en de 
gemeente aan het onderhandelen over de uiteindelijk, voor december 2018, te 
tekenen Prestatieafspraken.  

Op 11 september 2018 heeft een stadsronde plaatsgevonden om de raad te 
informeren over de evaluatie van de prestatieafspraken uit 2017. Tijdens deze 
evaluatie heeft de raad aangegeven de biedingen van de corporaties te willen 
ontvangen en naar aanleiding van de inhoud van deze biedingen prioritaire 
thema’s aan het college mee te geven die in de onderhandeling met de 
corporaties en de huurdersbelangenverenigingen kunnen worden meegenomen. 

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. 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. 

Van de raadsleden 
wordt gevraagd 

Zich te informeren en het voor hen meest prioritaire thema aan het college mee 
te geven. 

Worden er extra 
partijen uitgenodigd 
voor de stadsronde 

Ja, corporaties en huurdersbelangenverenigingen 

Vervolgtraject 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. In de onderhandeling wordt extra de 
nadruk gelegd op het meest voorkomende prioritaire thema opgehaald uit de 
stadsronde. De Prestatieafspraken worden voor december 2018 ondertekend 
door het bestuur van de corporaties, het bestuur van de huurders-
belangenverenigingen en door het college van burgemeester en wethouders.  

 


