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Discussienota commissie 
 
Commissie Ruimte Afdeling en opsteller  
14 oktober 2013 Fracties PvdA en VVD  
 Portefeuille  
 Westerkamp 
 Programma  
 6. Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
   
Agendapunt Onderwerp  
11 Input t.b.v. prestatieafspraken Triada 
 
 
De commissie geeft als advies: 

- aan het college het model prestatieafspraken van de gemeente Deurne mee te geven als 
richting voor de uit te werken prestatieafspraken in 2014 in aansluiting op de nog vast te 
stellen regionale en lokale woonvisie.  

 
Inleiding 
De fracties PvdA en VVD zijn van mening dat het kader van de prestatieafspraken zoals met Triada 
in 2008 is aangegaan voor de komende periode onvoldoende concreet is. Zij willen met de 
commissie in gesprek over de richting die meegegeven kan worden aan het college voor de nadere 
uitwerking van de prestatieafspraken met Triada. Hieronder wordt ingegaan op het proces waarbij 
gebruikt is gemaakt van de eerder aan de commissie aangeboden informatienota’s voor de 
commissies van 13 februari 2012 en 27 mei 2013. 
Op 5 februari 2008 is het convenant prestatieafspraken Gemeente Heerde en Triada 2008 – 2015 
ondertekend. Dit convenant vormt het kader voor de uitvoering van de gezamenlijke 
werkzaamheden in jaarplannen voor de Gemeente Heerde en Triada. Landelijk is er een commissie 
ingesteld (commissie Dekker) om te adviseren over hoe gemeenten meer “grip” op 
woningcorporaties kunnen krijgen en hoe corporaties beter kunnen aansluiten op het gemeentelijk 
woonbeleid. Bij voorkeur mondt dit uit in prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Er is 
dus op termijn een doorvertaling nodig naar lokale woonvisies en concrete prestatieafspraken. Deze 
doorvertaling is gepland voor de tweede helft van 2014.  
Gestreefd wordt dat medio 2014 de regionale Woonvisie wordt vastgesteld, zodat met de 
basisafspraken die daarin worden gemaakt rekening kan worden gehouden bij het opstellen van een 
lokale woonvisie, een nieuw samenwerkingsconvenant én concrete prestatieafspraken. 
Om tot een efficiënte vaststelling en discussie te kunnen komen willen de fracties PvdA en VVD op 
voorhand aan het college een richting meegeven voor deze nadere uitwerking.  
 
Bevoegdheid / Juridisch kader 
Het vaststellen van het convenant is een taak van de raad. Het vaststellen van de jaarplannen een 
taak van het college. De fracties PvdA en VVD willen de commissie verzoeken om op voorhand input 
mee te geven voor de nadere uitwerking van concrete prestatieafspraken.  
 
Eerdere besluitvorming en kaders 
Op 5 februari 2008 is het convenant prestatieafspraken Gemeente Heerde en Triada 2008 – 2015 
ondertekend. Meeste recente documenten: informatienota commissie 13 februari 2012 
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(doorgeschoven naar 27 februari) inzake het samenwerkingsconvenant Triada en informatienota 27 
mei 2013 inzake de planning voorbereiding woonvisie(s) en lokale afspraken. 
 
Essentie van de problematiek 
De afspraken zoals deze vooralsnog tussen de gemeente en Triada zijn gesloten zijn te open en 
vrijblijvend. Als fracties willen wij dat gerichter afspraken vastgesteld worden.  
 
Argumenten 

1. Landelijk wordt aangestuurd op meer “grip” op woningcorporaties en prestatieafspraken 
tussen gemeenten en corporaties. 

2. Uit het bijgevoegde voorbeeld van de gemeente Deurne blijkt tot op welk niveau en op 
verschillende onderdelen de concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Op deze wijze kan 
kunnen de gemeente en corporatie[s] beter aan de afspraken worden gehouden.  

3. Sturing is gewenst op de specifieke onderdelen van bouw voor specifieke doelgroepen, 
duurzaamheid, starters huurprijsniveau, verkoop etc.  

 
Kanttekeningen 

1. Bij het formuleren van concrete afspraken moet hier wel sturing op plaatsvinden en 
tussentijdse controle en afstemming.  

 
Communicatie 
Op basis van de commissiebehandeling, de discussienota en de achterliggende stukken kan aan het 
college de input worden meegegeven.  
 
Vervolg 
Volgens de planning uit de informatienota van 23 mei 2013 kan de commissie uiterlijk in november 
een concept regionale woonvisie tegemoet zien. De commissie wordt graag tijdig door het college 
geïnformeerd over het lokale vervolg en de concept prestatieafspraken.  

Heerde, 2 oktober 2013 
 
De fracties PvdA en VVD, namens hen 
S. Buist     , fractievoorzitter 
G.J. van Dijk     , fractievoorzitter 
 

Bijlagen: 

1. Convenant en prestatieafspraken Bergopwaarts, Deurne 
2. Informatienota d.d. 13 februari 2012 
3. Jaarplan 2012 
4. Informatienota d.d. 23 mei 2013 
5. Convenant 2008-2015 


