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Woonvisie en prestatieafspraken 
 
Het proces rondom het Woonplan (straks woonvisie), prestatieafspraken en 
activiteitenoverzichten is volop in beweging. Het huidige Woonplan van de gemeente 
Midden-Drenthe liep formeel gezien tot en met 2021. In 2022 zijn er stappen gezet om het 
Woonplan te actualiseren tot een nieuwe woonvisie. Op verschillende manieren zijn 
organisaties en inwoners betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe woonvisie. Zo 
vonden er op 4 en 6 juli stakeholdersbijeenkomsten plaats waar met verschillende 
maatschappelijke organisaties, marktpartijen en consumentenorganisaties is gesproken over 
het wonen in de gemeente Midden-Drenthe. Knelpunten, potentiële oplossingen en 
toekomstige richtingen van beleid zijn in beeld gebracht. 
Op 21, 26 en 28 september vonden er inloopbijeenkomsten plaats in Smilde, Westerbork en 
Beilen, waar inwoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor het wonen in 
Midden-Drenthe. In de periode van 14 september tot en met 4 oktober 2022 heeft ook een 
woon-enquête online gestaan. Aan deze enquête deden 475 inwoners uit Midden-Drenthe 
mee. Op basis van de verkregen informatie en met het woningmarktonderzoek als 
onderlegger, wordt momenteel geschreven aan de concept-woonvisie.  
 
Het is gebruikelijk om tripartiet prestatieafspraken te maken op basis van een actuele 
woonvisie. De huidige raamovereenkomst prestatieafspraken kent eenzelfde looptijd als het 
Woonplan. Ook tot en met 2021 dus. Begin dit jaar was de verwachting dat de planning van 
de nieuwe woonvisie en meerjarige prestatieafspraken gelijk op konden lopen. In de praktijk 
is dit niet haalbaar gebleken. De concept-woonvisie is nog niet gereed, waardoor de 
noodzakelijke kruisbestuiving tussen de twee documenten niet tijdig mogelijk is.  
 
Partijen kiezen er daarom formeel voor om de huidige raamovereenkomst te blijven 
verlengen tot de woonvisie is vastgesteld. Ondertussen gaan partijen verder met het 
voorbereiden van de meerjarige prestatieafspraken, zodat dit document gelijk na vaststelling 
woonvisie getekend kan worden. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 
plaatsvinden.  
 
 
Bijlagen  
1. Meerjarige raamovereenkomst Prestatieafspraken Midden Drenthe 2018 – 2021, 

inclusief addendum 2019, 2020, 2021 en 2022. 
2. Activiteitenoverzicht 2023 Woonservice 
3. Activiteitenoverzicht 2023 Actium 
4. Activiteitenoverzicht 2023 MEVM  
5. Activiteitenoverzicht 2023 Samen Sterk 
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Handtekeningen 
Aldus overeengekomen, 7 december 2022. 
 
 
Gemeente Midden-Drenthe 
 
……………………………… 
Dhr. D. Bouwman 
 
 
Actium  
 
……………………………… 
Dhr. R. Swart  
 
 
Woonservice  
 
..……………………………. 
Mevr. B. Buma 
 
 
Huurdersplatform MEVM 
 
……………………………… 
Dhr. H. Oostland 
 
 
Huurdersvereniging Samen Sterk 
 
……………………………… 
Dhr. I. van der Sluis 

 


