
  
  

 
 

 
 

 
 

 
Procesbeschrijving prestatieafspraken 2022 en 2023 
 
Doel procesbeschrijving: Uitkomsten uitgesteld woondebat nog kunnen meenemen in 
prestatieafspraken 2022 
In juni 2020 is de Woonvisie Enschede vastgesteld in de gemeenteraad. De corporaties doen jaarlijks 
een bod op deze Woonvisie om zo te komen tot prestatieafspraken tussen de corporaties, 
huurdersorganisaties en de gemeente. Als onderdeel van de vaststelling van de woonvisie is er 
afgesproken jaarlijks een Woondebat te houden in de gemeenteraad. De uitkomsten van dit 
woondebat kunnen leiden tot actualisatie van de Woonvisie. Het Woondebat heeft op 27 september 
2021 plaats gevonden. Gemeente en woningcorporaties hebben samen geconcludeerd dat op basis 
van het Woondebat aanpassingen nodig zijn in de (meerjarige) prestatieafspraken. Om de vertaling 
van het Woondebat naar de prestatieafspraken te kunnen maken, is meer tijd nodig. Om deze reden 
wordt het vaststellen van de (meerjarige) prestatieafspraken 2022 uitgesteld. 
 
Meerjarige prestatieafspraken 
De gemeente Enschede, de vijf woningcorporaties en haar huurdersvertegenwoordigingen hebben 
meerjarige prestatieafspraken opgesteld. Deze zijn in werking getreden per januari 2019. Ieder jaar 
wordt een plan do check act cyclus doorlopen waarin we gezamenlijk werken aan de uitvoering van de 
prestatieafspraken. In maart 2021 is de actualisatie van de prestatieafspraken vastgesteld. In de 
bijlage zijn deze prestatieafspraken opgenomen. Deze procesbeschrijving geeft aan hoe we als 
gezamenlijke partijen omgaan met de prestatieafspraken voor het jaar 2022. 
 
Terug naar onze reguliere cyclus vanaf 2023  
De prestatieafspraken zijn meerjarig, maar actualiseren we normaal gesproken elk jaar om in te spelen 
op actuele ontwikkelingen. De komende actualisatie die we in maart 2022 ondertekenen geldt ook 
voor het jaar 2023. Dit geeft ons de tijd en ruimte om onze reguliere cyclus vanaf 2023 weer op te 
pakken. Namelijk beeldvorming in het voorjaar en opstellen en vaststellen in het najaar. De manier 
waarop wij dit tripartite invulling aan geven spreken we nog nader af na een evaluatie van de 
ervaringen van afgelopen jaren.  
 
Daarnaast streeft de gemeente ernaar om het moment waarop het Woondebat wordt gevoerd beter 
aan te laten sluiten op de prestatieafsprakencyclus.  
 
Bestaande afspraken blijven gelden  

1) De meerjarige prestatieafspraken 2021 blijven gelden. 
2) De uitkomsten van het woondebat verwerken we voor maart in de prestatieafspraken voor 

2022. 
3) De focus blijft liggen op de onderwerpen waar we gezamenlijk mee aan de slag zijn.  
4) Begin 2022 evalueren we onze manier van werken en maken op basis hiervan nieuwe 

procesafspraken.   
  



  
Organisatie Naam Datum Handtekening 
Domijn Wilma van Ingen 

 
  

De Woonplaats Marion Wolters 
 

  

Ons Huis Yolanda Winkelhorst 
 

  

SJHT Wouter van Hemert 
 

  

De Veste Martijn Rink 
 

  

Gemeente Enschede Jeroen Diepemaat   

Bewonersrijk Leen Huisman   

SHOH Wieger Roffel   

HBE Trijnie Hollink   

VHBS Dolf Borgmeyer   

Project 
beheercommissie 
SJHT 

Annelot Jaspers   

Stichting Centrale 
BewonersRaad 
Drienerlo   

Mirre van den Bos 
 

  

     
     
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 


