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Prestatieafspraken 2021
Reactie bod: prestatieafspraken 2021

Geachte mevrouw Tijsma,

Eind mei hebben wij uw bod op de gemeentelijke woonvisie ontvangen. Een belangrijk
speerpunt in onze woonvisie is het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van
sociale huurwoningen. Het is daarbij belangrijk dat zowel de hoeveelheid als de kwaliteit
van het aanbod sociale huurwoningen zoveel mogelijk aansluit op de (toekomstige)
vraag. Gezamenlijk hopen wij deze ambities te realiseren. Met het maken van prestatieafspraken voor 2021 dragen we hier aan bij.
Meerjarige prestatieafspraken
U geeft aan dat u graag met ons en de huurdersorganisatie Bewoners Organisatie Westerwolde de prestatieafspraken voor 2021 ‘light’ en pragmatisch wilt houden, om voor de
periode 2022 t/m 2026 te komen tot meerjarige prestatieafspraken.
Voor de periode 2021-2025 hadden we al, in samenwerking met de regio OostGroningen en onder begeleiding van het RWLP, tot meerjarige regionale prestatieafspraken willen komen. Vanwege corona konden de bijeenkomsten die daarvoor gepland waren helaas niet doorgaan. Wij hebben nog steeds de wens om in afstemming met de
huurdersorganisatie(s) en de regio tot meerjarige prestatieafspraken te komen, en willen
dit proces in 2021 graag weer opstarten.
Prestatieafspraken 2021
Voor 2021 zullen we nog afzonderlijke prestatieafspraken maken. Op hoofdlijnen zullen
we de prestatieafspraken voor 2020 voortzetten; mede door corona hebben lopende projecten vertraging opgelopen en zijn nog niet (volledig) uitgevoerd. Dat geldt onder meer
voor de geplande nieuwbouw in Bellingwolde en Vlagtwedde en voor de extra aandacht
die gegenereerd zou worden voor leefbaarheidsprojecten. Ook de pilot VoorzieningenWijzer heeft vertraging opgelopen en loopt nog tot eind dit jaar, waardoor afspraken over
het structureel inzetten van de VoorzieningenWijzer in 2021 gemaakt zullen worden.
Verder willen wij graag van de huisvesting van kwetsbare en bijzondere doelgroepen een
aandachtspunt maken in de prestatieafspraken voor 2021. In de bijlage zijn de bestaande
prestatieafspraken aangepast en aangescherpt voor 2021. Wij zetten graag onze samenwerking met Acantus voort om aan de woonkwaliteit en leefbaarheid in Westerwolde
te blijven werken.

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Rika Plat, beleidsadviseur
wonen, via telefoonnummer (0599) 320 220 of via r.plat@westerwolde.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

B. Huizing,
wethouder

Namens de Bewonersorganisatie Westerwolde,

H. Tempel,
voorzitter

