Aan de leden van gemeenteraad, steunfractieleden, MT- en collegeleden, contactambtenaren en
genodigden.

Datum
26 april 2022
Uw brief van/uw kenmerk
-Ons kenmerk
--

Contactpersoon
B. Bessels
Telefoon
(0578) 699 494

Bijlagen
Datum verzonden

Onderwerp

Themabespreking 9 mei 2022

Geachte raads-, steunfractie-, college- en MT-leden, genodigden en contactambtenaren,
Graag nodigen wij u uit voor een openbare themabijeenkomst:

Prestatieafspraken en woningmarktonderzoek corporaties

Datum
: 9 mei 2022
Locatie : Raadzaal, Dorpsstraat 1, Heerde
Aanvang : 20:00 uur

De gemeente Heerde heeft eind 2021 met de drie corporaties; Woonstichting Triada, Habion en
Woonzorg Nederland, die actief zijn in de gemeente, voor het eerst meerjarige prestatieafspraken
gesloten. Een mooi moment om de nieuwe raad kennis te laten maken met deze corporaties. De
corporaties verzorgen die avond dan ook een presentatie aan de hand van de gemaakte
prestatieafspraken, waarbij ze de raad meenemen in hun taken, plannen en lokale ambities.
Als laatste wordt door bureau Companen, die een woningmarktonderzoek opgesteld heeft in
opdracht van Woonstichting Triada en de gemeente Heerde, de belangrijkste punten uit het
onderzoek toegelicht. Dit onderzoek richt zich met name op de sociale huursector.

Programma
20:00 uur

Opening
Door wethouder Nienhuis

20:05 uur

1. Presentatie door mevrouw Saskia Antvelink, clustermanager van regio
Twente, Salland en Noordoost Veluwe van Woonzorg Nederland. Het
complex De Zeven Morgen in Heerde is in eigendom van Woonzorg
Nederland;
2. Presentatie door mevrouw Baudien Boekhoudt, regisseur van Habion. De
woonzorgcentra Brinkhoven in Heerde en Rehoboth in Wapenveld zijn in
eigendom van Habion;
3. Korte pauze;
4. Presentatie door mevrouw Jolanda van Loon, directeur – bestuurder van
Woonstichting Triada. Zij hebben zo’n 20% van de woningvoorraad in de
gemeente in bezit;
5. Presentatie door de heer Pim Tiggeloven, adviseur van bureau
Companen. Op 18 mei 2021 is een woningmarktonderzoek opgeleverd in
opdracht van Woonstichting Triada en de gemeente Heerde. De
belangrijkste punten uit dit onderzoek worden toegelicht.

22:00 uur

Afsluiting
Door wethouder Nienhuis

De avond is openbaar en wordt bekend gemaakt in de Schaapskooi van 3 mei.
Omdat er sprake is van een themabespreking is er geen inspreekrecht.
Voor deze avond zijn specifiek uitgenodigd de raadsleden, steunfractieleden en het college.

De burgemeester van Heerde,
drs. J.W. Wiggers

