
Datum  : 12-10-2022 

             

  

Addendum: Prestatieafspraken De Wolden 2023 

  

De Raamwerkovereenkomst De Wolden 2019-2023 en de jaarlijkse addenda bieden voor de 

periode 2019 t/m 2023 het kader op hoofdlijnen voor de bijdrage die partijen leveren aan de 

volkshuisvestelijke opgave in de gemeente De Wolden. Het is de onderlegger voor het jaarlijkse 

activiteitenoverzicht van Actium en de jaarlijks te maken nadere prestatieafspraken tussen 

gemeente De Wolden, MEVM en Actium.  

 

Partijen stellen de afspraken vast onder voorbehoud van vaststelling van de individuele begroting 

en onder voorbehoud van de daadwerkelijke mogelijkheden voor financiering en borging. Partijen 

houden zich het recht voor om de afspraken, in gezamenlijk overleg, bij te stellen als gevolg van 

nieuwe of gewijzigde wetgeving. 

  

Prestatieafspraken 2023 

Gemeente De Wolden werkt in 2022 aan de actualisatie van de woonvisie. Naar verwachting 

stelt de gemeente deze nieuwe woonvisie begin 2023 vast. Op basis van de nieuwe woonvisie 

stellen de partijen gezamenlijk nieuwe (meerjarige)prestatieafspraken op. Partijen spreken af dat 

de activiteitenoverzichten van de gemeente, Actium en MEVM voor het jaar 2022 worden 

overgenomen als zijnde prestatieafspraken voor het jaar 2023, totdat de nieuwe (meerjarige) 

prestatieafspraken zijn vastgesteld. De prijspeilen passen wij aan op het peiljaar 2023. 

 

Afspraken die afwijkend, dan wel aanvullend zijn op het Raamwerk, voorgaande addenda en/of 

de voorgenomen activiteiten zijn: 

   

Algemeen: 

Geen wijzigingen 

 

A. Betaalbaarheid: 

Nieuwe afspraak: 

“Partijen spannen zich samen in om de energiearmoede aan te pakken op zowel de korte 

als lange termijn. Waar mogelijk worden middelen gezamenlijk ingezet op een zo effectief 

mogelijke manier.” 

 

B. Voorraad & Beschikbaarheid: 

Geen wijzigingen 



 

C. Kwaliteit & Duurzaamheid 

Geen wijzigingen 

 

D. Leefbaarheid & bijzondere doelgroepen 

Geen wijzigingen 

 

E. Wonen, Welzijn en Zorg  

Geen wijzigingen 

 

F. Overig 

Geen wijzigingen 

 

De in dit document gemaakte afspraken leggen we vast tussen: 

 

1. Gemeente De Wolden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw  

G. Hempen gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het college van 

burgemeester en wethouders 

2. Actium, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder de heer R. Swart 

3. Huurdersplatform MEVM, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter de heer  

H. Oostland 

  

Gemeente De Wolden Actium Huurdersplatform MEVM 

mevrouw G. Hempen De heer R. Swart  de heer H. Oostland 
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