‘Uitwisseling ervaringen prestatieafspraken
met vijf Gelderse wethouders’
Bijeenkomst 15 september 2016
Trêveszaal van het Stadhuis van Nijmegen, 15 september 2016
Deelnemers:
○ Bert Velthuis, wethouder Wonen Nijmegen
○ Geert Ritsema, wethouder Wonen Arnhem
○ Marije Eleveld, wethouder Wonen Ede
○ Han ter Maat, wethouder Wonen Wageningen
○ Kim Kerckhoffs, beleidsadviseur duurzaamheid Nijmegen
○ Gert van Putten, sr beleidsadviseur Wonen Arnhem
○ Dion Thielen, beleidsadviseur Wonen Ede
○ Cindy van Soest, sr beleidsadviseur Wonen Wageningen
○ Harold van Ganzenwinkel, sr beleidsadviseur Wonen Apeldoorn
○ Christine Wevers, Stookjerijk, GNMF
○ Maarten Visschers, Stookjerijk, GNMF
○ Michel Jehae, gespreksleider
Verhinderd: Nathan Stukker (wethouder Wonen Apeldoorn), Bas Böhm (sr beleidsadviseur Wonen Nijmegen; Prestatieafspraken).
1. Welkomstwoord
Wethouder Bert Velthuis heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt dat in de Trêveszaal van het Stadhuis van Nijmegen waar vandaag de bijeenkomst van Stookjerijk plaatsvindt, in 1678-1679 de Vrede van Nijmegen is gesloten. Bert Velthuis geeft aan dat de
wethouders Wonen vandaag bij elkaar zijn om ervaringen bij het opstellen van prestatieafspraken (driepartijenoverleg van de nieuwe Woningwet 2015) met elkaar uit te
wisselen. Hij zal aftrappen. Daarna volgen de andere wethouders.
Michel Jehae is gevraagd als gespreksleider. Hij is communicatiedeskundige en
journalist, en heeft vele malen Stookjerijk-bijeenkomsten in goede banen geleid.
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2. Rol Estafettewethouders Stookjerijk
Maarten Visschers van de Gelderse Natuur en Milieufederatie licht de opzet van
Stookjerijk2016 toe. Bij Stookjerijk vinden in gemeenten driepartijenoverleggen plaats
tussen corporaties, huurdersverenigingen en de gemeente over energiebesparing in de
sociale huursector. Dit jaar voor het vijfde jaar. Daarbij treden de wethouders Wonen
van de gemeenten Den Haag, Nijmegen, Utrecht en Zwolle op als zgn. estafettewethouder. De estafette-wethouders delen hun ervaringen bij het opstellen van
prestatieafspraken met andere wethouders. De ervaringen van de estafette-wethouders
worden vastgelegd op videofilmpjes en in blogs (zie de nieuwe website
www.stookjerijk.nl). Vandaag wisselen ze ervaringen uit. Tijdens de landelijke
slotbijeenkomst op dinsdagavond 29 november (17.30u Stadskantoor Utrecht; gastheer
wethouder Paulus Jansen) dragen de vier estafette-wethouders hun stokje over aan de
nieuwe estafettewethouder voor 2017. Dit leidt tot een sneeuwbaleffect.
3. Ervaringen estafettewethouder Bert Velthuis
Aan de hand van een presentatie legt hij de Nijmeegse ervaringen uit. Aan de hand van
zeven onderwerpen geeft hij zijn ervaringen weer.
1. Visie en ambitie
De Nijmeegse raad heeft de doelstelling van het landelijke Energieakkoord (gemiddeld
energielabel B in 2020) overgenomen. Aanvankelijk ging de gemeenteraad voor
minimaal Energielabel B in 2018 (einde deze collegeperiode). Dat bleek te ambitieus. De
gemeenteraad van Nijmegen is buitengewoon kritisch en zit er bovenop, aldus Bert
Velthuis. Het liefst zit de raad zelf aan de knoppen en wil het geld zelf verdelen.
2. Aanpak driepartijenoverleg
In januari 2016 is het proces gestart met een zgn. verwachtingensessie. In april en mei
volgden inhoudelijke werkateliers. De inzet en bijdrage van elke partij is besproken. Dit
heeft geleid tot een tussenstand per onderwerp (waaronder energiebesparing). Zie
raadsbrief Tussenstand Prestatieafspraken dd juli 2016. Medio december 2016 zijn de
prestatieafspraken definitief.
3. Gewaagdheid van partijen aan elkaar/ krachtenveld
De Nijmeegse huurdersverenigingen zijn uitgenodigd voor het driepartijenoverleg en
nemen deel. Zij hebben nog nooit aan de onderhandelingstafel gezeten. Sommige
huurdersverenigingen tonen zich energiek, andere moeten nog wennen. Aanvankelijk
waren ze aarzelend, nu weten ze meer van wanten, ook op het gebied van duurzaamheid. Bert Velthuis vindt het belangrijk dat de huurdersverenigingen professioneel
acteren. Scholing is daarom belangrijk. Het Huurdershuis (te Arnhem) ondersteunt de
huurdersverenigingen met kennis. Het budget hiervoor komt van de corporaties (direct
aan het Huurdershuis of via de huurdersvereniging).
Bestuurders van woningcorporaties kenden de huurdersverenigingen aanvankelijk
minder goed. Nu gaat dat beter. De gemeenteraad is nu ook bekend met het traject.
Aanvankelijk dacht de raad dat het proces binnen twee maanden wel zou zijn afgerond.
Voor de raad is het traject nu duidelijk.
Het feit dat huurdersverenigingen aan tafel zitten, was aanvankelijk ook voor de
gemeente even wennen.
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4. Informatievoorziening en transparantie
De raad is via de Tussenstand Prestatieafspraken op de hoogte gesteld. Dat geeft meer
rust. Van belang is draagvlak te creëren. Dat is er nu bij alle partijen. Voorstellen hoeven
nu niet meer echt verdedigd te worden.
Goede communicatie zorgt voor een natuurlijk lopend traject. Bert Velthuis geeft aan
dat een delegatie met ex-premier Balkenende laatst op bezoek in Nijmegen was om van
de Nijmeegse ervaringen te leren.
5. Overeenkomst en halen ambitie
De corporaties waren om een gemeenschappelijk bod gevraagd. Ze zijn echter met
afzonderlijke, eigen biedingen gekomen. Dit heeft geleid tot zeven bilaterale overleggen.
Elk jaar doen de corporaties een nieuw bod.
6. Rol gemeenteraad
Zoals aangegeven zit de raad het liefst aan de knoppen. De raad heeft halverwege het
traject bedenkingen en zienswijze kunnen indienen over de raadsinformatiebrief
Tussenstand Prestatieafspraken. Ook na de definitieve vaststelling van de prestatieafspraken kan de raad nog worden gehoord. Van belang is om de raad aan de voorkant
mee te nemen. Ook de Apeldoorn kent een zgn. tussentijdse consultatie van de raad.
7. Successen, knelpunten, voortgang
In Nijmegen wil men nu een zonne-coöperatie voor huurders oprichten. Doel is
zonnepanelen op huurdaken. Wethouder Geert Ritsema geeft aan dat in Arnhem ook
een dergelijk project loopt, BuurtZon. Organisatie ZonCorp organiseert dit. Corporatie
Volkshuisvesting stelt haar daken beschikbaar.
Aansluitend aan de presentatie volgt een discussie.
Tempo verduurzaming
Gespreksleider Michel Jehae stelt dat het ambitieuze doel (minimaal B eind 2018) helaas
moest worden bijgesteld. Bert Velthuis geeft aan dat corporaties die net huurwoningen
van energielabel E naar energielabel C hebben bijgesteld, dan op korte termijn opnieuw
die huurwoningen van energielabel C naar B moeten renoveren. Dat zou erg
dwangmatig worden. Verregaande renovaties dienen te worden gekoppeld aan de
onderhoudscycli (oa verfbeurten en dakisolatie). Een deel van de huurders (met lage
huur) geeft aan dat ze liever drie truien aan trekken in plaats van deelnemen aan een
renovatie. Dit maakt dat het verduurzamingstempo niet zo hoog ligt als aanvankelijk
door de raad gewenst. Gemiddeld energielabel B in 2020 gaat wel lukken. Nijmegen gaat
ca 1000 woningen nieuw bouwen. Een derde deel daarvan is sociale huur. Daardoor
verduurzaamt de Nijmeegse huurvoorraad ook. De nieuwbouw is ca 1% van de totale
Nijmeegse huurvoorraad ( 30.000 sociale huurwoningen). Michel Jehae stelt dat bij
andere gemeenten de verduurzaming wel moeilijker gaat. Bert Velthuis geeft aan dat bij
renovaties de investeringen ook substantieel zijn.
Percentage goedkope huurwoningen
De gemeente Nijmegen wil het aantal ‘goedkope’ huurwoningen (met een maandhuur
tot 410 euro) minimaal op 20% van de huurvoorraad houden. Bert Velthuis geeft aan dat
het goed is om een minimaal percentage in prestatieafspraken vast te leggen.
In het Nijmeegse nieuwbouwproject Koningsdaal bouwt men voor een huur onder de
410 euro. Het gaat om kleine eenpersoons huishoudens (kleiner 50 m2).
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Harold van Ganzenwinkel geeft aan dat men in Apeldoorn ook kleinere huurwoningen
bouwt. Het aanbod van kleinere wooneenheden wordt belangrijker.
Bewustwording, draagvlak renovaties, energiecoaches
Kim Kerckhoffs (gemeente Nijmegen) en Maarten Visschers (GNMF) geven aan dat
corporatie Talis nu jaarlijks ca 10% van haar huurvoorraad renoveert. Als voorbeeld
worden de gerenoveerde flats in Weezenhof aangegeven. Verduurzaming van de
bestaande huurvoorraad is bij deze corporatie ook van belang. In de wijk Neerbosch
Oost worden nu ook weer een aantal flats gerenoveerd. Het is belangrijk dat huurdersverenigingen en bewonerscommissies van complexen als ambassadeurs optreden voor
geplande renovaties. Huurders goed betrekken is belangrijk.
Harold van Ganzenwinkel geeft aan dat in Apeldoorn bij een huurdersvereniging
energiecoaches zijn opgeleid onder de huurders. Deze energiecoaches zorgen voor
verdere bewustwording en draagvlak bij renovaties.
Gert van Putten (gemeente Arnhem) geeft aan dat het managen van de verwachtingen
bij huurders aandacht nodig heeft. Wethouder Geert Ritsema geeft aan dat er dan juist
meer voorlichting nodig is. Bij de Huurdersbond Ede heeft men ook een zevental
energiecoaches opgeleid.
In Wageningen is een project in de Kruisstraat gestart. Daar gaat de huur iets omhoog,
terwijl de energierekening omlaag dient te gaan. Wethouder Han ter Maat is benieuwd
in hoeverre de woonlasten omlaag gaan. Daling van de woonlasten is wel het uitgangspunt. Verandering van gezinssamenstelling kan er ook toe leiden dat de energierekening
na renovatie hoger uitpakt. Ook wethouder Geert Ritsema geeft aan dat energiemaatregelen juist tot een financiële verlichting dienen te leiden.
4. Ervaringen wethouder Geert Ritsema, gemeente Arnhem
Plus op gemiddeld B 2020
Geert Ritsema vindt het een spannend en boeiend dossier, met veel kansen. Ook
Arnhem heeft in de nieuwe Woonprincipes (Arnhemse Woonvisie) gekozen voor een
doelstelling van gemiddeld energielabel B in 2020. De woningcorporaties gaan hier in
mee. Ze hebben zich aan deze doelstelling gecommitteerd. Daar bovenop wil men een
plus zetten, in de vorm van lagere woonlasten. In Arnhem vinden een aantal innovatieve
pilots in de vorm van nul-op-de-meter renovaties (oa bij corporatie Volkshuisvesting)
plaats. Er wordt geen huurverhoging voor gerekend. Die vindt plaats bij mutatie. Michel
Jehae vraagt zich af of dit een uitgestelde huurverhoging is. Gert van Putten geeft aan
dat aan de huurverhoging een maximale grens van 145 euro op basis van het WoningWaarderingsStelsel zit.
Verhuurdersheffing
De woningcorporaties zwemmen tegen de stroom op. De Verhuurdersheffing gaat
verder stijgen van 1.7 naar 1.9 miljard per jaar. Gemeente Arnhem heeft ook geld voor
verduurzaming van de Arnhemse huurvoorraad ingezet (2.4 miljoen cofinanciering).
Corporatie Volkshuisvesting legt hier ca 15 miljoen euro bij. Geert Ritsema vindt het
belangrijk dat de negatieve effecten van de Verhuurdersheffing worden gerepareerd. Hij
vindt het belangrijk om gezamenlijk richting Den Haag op te trekken.
Lagere woonlasten
In Arnhem heeft betaalbaarheid prioriteit. Betaalbaarheid leeft het meeste bij de
huurders. Energiemaatregelen kunnen wel bijdragen tot lagere woonlasten voor
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huurders mits de huur niet te veel stijgt, ook niet na mutatie. De 22.000 Arnhemse
huurwoningen worden volgend jaar gedifferentieerd op betaalbaarheid. Geert Ritsema
wil ook wel een minimaal percentage betaalbare huurwoningen invoeren (goedkoop in
combinatie met betaalbaarheid). Ook door het zgn. passend toewijzen wordt de vraag
naar goedkope huurwoningen groter.
Geert Ritsema heeft vanuit zijn vorige baan bij Milieudefensie deelgenomen aan de
onderhandelingen bij het landelijk Energieakkoord. Hij vindt het een nadeel dat na 2020
geen doel is gesteld. De verduurzaming kan dan stilvallen. Van belang is ook voorbij
2020 te kijken.
Buurtzon
In Arnhem is nu de energiecoöperatie BuurtZon opgericht. Doel is om op huurdaken
zonnepanelen te leggen. Corporatie Volkshuisvesting stelt haar daken beschikbaar. Doel
is dat 4000 Arnhemmers voor zonnepanelen deelnemen aan de energiecoöperatie. Ook
particulieren kunnen investeren. Het is een energiecoöperatie van, voor en door leden.
Vraag is of de huurders met de smallere beurs ook aan investeren toekomen.
Gasloze wijk
Geert Ritsema vindt aandacht voor gasloze buurten en wijken ook van belang. Vanaf
2023 moet Nederland gas inkopen bij Poetin. Dat zullen vele Nederlanders niet prettig
vinden. Vanuit Alliander en het Gelders Energieakkoord wordt nu het project Gasloze
Wijk/ Wijk van de Toekomst uitgerold. Daarbij worden wijken van het gas afgekoppeld.
In Arnhem is Spijkerkwartier pilotwijk. Door afkoppeling komen de kosten voor
onderhoud van het overige deel van het gasnet bij de rest van Nederland te liggen.
Zeker voor burgers met een kleinere beurs kan dat een nadeel zijn. Experimenten en
pilots die verder dan 2020 reiken, zijn van belang.
Rol huurders
Van de drie grote Arnhemse woningcorporaties heeft er maar een (Vivare) een
volwaardige huurdersvereniging. Portaal Arnhem en Volkshuisvesting hebben alleen
bewonerscommissies voor afzonderlijke complexen. Beide corporaties willen nu
faciliteren dat zij weer volwaardige huurderverenigingen krijgen.
Afgelopen dinsdag heeft de eerste workshop plaatsgevonden. 20 deelnemers waren er
waarvan de helft huurder. Deelname aan het proces van prestatieafspraken is nieuw
voor de huurdersverenigingen. Het Huurdershuis uit Arnhem ondersteunt hierbij. De
Arnhemse corporaties betalen het Huurdershuis.
Bod
De vijf Arnhemse corporaties doen wel een gezamenlijk bod. Dit in tegenstelling tot de
zeven Nijmeegse corporaties. De Arnhemse corporaties is gevraagd om een bod te doen
op het doel gemiddeld energielabel B. Ook is de corporaties gevraagd om mee te
denken aan een open warmtenet.
Transparantie
Bij het bespreken van de financiële investeringsruimte is het belangrijk om zelf door te
vragen bij de corporaties. Bert Velthuis geeft aan dat in Nijmegen de financiële boeken
van de corporaties zijn bekeken. De raad dacht dat de corporaties zakken met geld
hadden. Corporaties hebben transparantie geboden. Michel Jehae vraagt of de
investeringsruimte ook duidelijk is voor huurders. Belangrijk is dat er van begin af aan
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een open situatie is. Anders ontstaat er een situatie van wantrouwen. Helder dient te
zijn waar het geld naar toe gaat.
De investeringsruimte ligt ook aan de ouderdom van de huurvoorraad, aan de
portefeuille. Als de corporatie veel oude huurwoningen heeft, zijn renovatiekosten
hoog. Zie bijvoorbeeld monumentale panden.
De Nijmeegse studentenhuisvester SSHN maakt financieel inzichtelijk in hoeverre de
woonlasten dalen bij het plaatsen van zonnepanelen.
Rol van de raad
Een aantal raadsleden tonen zich deskundig op het dossier verduurzaming van de
huursector. Het blijft een complex dossier. Raadsleden zijn betrokken. Gert van Putten
geeft aan dat het werken met wijkteams en een wijkbegroting ook draagvlak geeft voor
verduurzaming.
5. Ervaringen Marije Eleveld, wethouder Wonen Ede
Duurzaamheid in de huursector is een prioritair onderwerp. Betaalbaarheid scoort op dit
moment wel hoger. Dat geeft spanning. De Edese huursector betreft 20% van het aantal
Edese woningen. De druk op de sociale huursector wordt wel hoger.
Gemiddeld energielabel B in 2025
Doelstelling is gemiddeld B in 2025 (het energieakkoord gaat uit van 2020). Deze doelstelling dateert al van het vorige convenant met de huursector. De raad heeft hier geen
opmerkingen over gemaakt. Ede heeft een grote corporatie in Ede (Woonstede) en een
kleinere in Bennekom. Ede heeft een warmtenet dat draait op resthout uit de bossen.
Veel huurwoningen worden hierop aangesloten.
Energiecoaches
De Huurdersbond Ede heeft zes energiecoaches. Deze zijn van belang voor brede
bewustwording en draagvlak voor renovaties. De energiecoaches zijn er voor alle
huurders. Belangrijk is dat huurder bewuster worden van hun eigen energierekening.
De nieuwe voorzitter van de Huurdersbond Ede zet minder in op duurzaamheid dan de
voorganger. Uitgangspunt is het profijtbeginsel. Dat er een andere wind kan gaan
waaien, kan een knelpunt zijn. Dat maakt het ook kwetsbaar.
Meest trots
Wethouder Marije Eleveld is het meest trots op het feit dat er al jarenlang prestatieafspraken konden worden gemaakt met Huurdersbond Ede en de twee corporaties. Zij is
ook trots op de energiecoaches en op het proces van de Woonvisie. Daarbij zijn op
thema`s huurders uitgenodigd. Ook aannemers zijn uitgenodigd. De Woonvisie is echt
een product van de stad geworden. De gemeenteraad had er weinig commentaar op.
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6. Ervaringen Han ter Maat, wethouder Wageningen
Duurzaamheid in betaalbaarheid
Ook Han ter Maat is het meest trots op het proces van de Woonvisie. Het is afgelopen
maandag in de raad behandeld en vastgesteld. Inspraak vond plaats door de directeuren
van Idealis (studentenhuisvesting) en corporatie De Woningstichting. Uitgangspunt is
dat duurzaamheid de betaalbaarheid versterkt. Verduurzaming dient tot lagere woonlasten te leiden.
Nieuw bedrijfsplan corporatie
Het bod van corporatie De Woningstichting wordt de komende twee maanden in het
proces van het opstellen van de prestatieafspraken worden verwerkt. In de vorige
prestatieafspraken stond als doelstelling gemiddeld energielabel B in 2020. Wageningen
wil in 2030 energieneutraal zijn.
Corporatie De Woningstichting stelt een nieuw bedrijfsplan op. Uit het nieuwe ondernemingsplan zal blijken waar de corporatie haar accenten legt. Daar waar mogelijk stelt
men mogelijk bovenwettelijke doelen.
Gasloze wijk
Wethouder Han ter Maat zit op dit moment in een mediationproces met het Bouwfonds
over de gasloze wijk. Het gaat oa over de uitleg van de bouwlocatie Kortenoord. Het
Bouwfonds wil over een termijn van 15 jaar tot de gewenste duurzaamheid komen, niet
over een termijn van 10 jaar. Han ter Maat geeft aan dat hij gasloos beter vindt.
Bert Velthuis geeft aan dat in Nijmegen de gebouwde omgeving dient aan te koppelen
aan het warmtenet. Het warmtenet moet ‘vollopen’ om de businesscase rendabel te
maken. Er is een verplichting tot aankoppelen.
Warmtenet
Papierfabriek Parenco te Renkum haar energievoorziening realiseren met ultradiepe
geothermie (bodemwarmte van een diepte van ca 6-7 km). Parenco en Alliander vragen
de gemeenten Wageningen en Ede om tot een warmtenet te komen.
Kim Kerckhoffs geeft aan dat de Nijmeegse woningcorporaties hebben gevraagd om het
exacte tracé van het warmtenet aan te geven. Dan kunnen de corporaties ook beter
aangeven waar zij kunnen aantakken. In dit kader is het van belang om een lange
termijnscenario op te stellen. Daarmee raakt de labeldiscussie meer op de achtergrond.
Michel Jehae geeft aan dat in dit kader no-regret maatregelen van belang zijn.
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7. Ervaringen Harold van Ganzenwinkel, senior beleidsadviseur Wonen Apeldoorn
Wethouder Nathan Stukker is op dit moment in onderhandeling met de Apeldoornse
corporaties. Helaas is hij verhinderd.
De doelstelling Apeldoorn Energieneutraal (voor de gebouwde omgeving) in 2020 is
verschoven naar 2030. De gemeenteraad heeft aangegeven om nog eens goed naar dit
traject te kijken. 2030 wordt gezien als een stip op de horizon. De raad wil onderwerpen
concreter benoemen en in kaart brengen wat no-regret is. Als energiemaatregelen niet
passen in nul-op-de-meter zijn dit desinvesteringen. Gas- en elektriciteitsverbruik en
mobiliteit staan centraal.
Organisaties als Energiecoöperatie deA, VAK, Kerschoten Energieneutraal werken ook
aan de Apeldoornse Energietransitie. SVn duurzaamheidsleningen kunnen particuliere
woningeigenaren ondersteunen. Apeldoorn zelf heeft weinig financiële middelen.
Vanwege de grondpolitiek staat Apeldoorn tot 2022 onder curatele van de provincie.
De Apeldoornse prestatieafspraken zijn in 2015, net voor het van kracht worden van de
nieuwe Woningwet, vastgesteld. We zijn nu een jaar verder. Afgelopen jaar wordt als
een testjaar beschouwd. Er is nu een stedelijk overlegplatform. Apeldoorn heeft een
voorzichtig doel. Energielabel C in 2020 wordt gegarandeerd. Dit is nu al bijna gehaald.
De huurvoorraad nadert vanuit energielabel D, energielabel C. Qua doelstelling gaat
Apeldoorn niet voor het onderste uit de kan. De corporaties proberen wel zover
mogelijk te komen. Van de vier grootste corporaties gaan drie corporaties gemiddeld B
wel halen. De vraag is in welke thema`s je dan minder investeert als corporatie. Wat
betreft de lange termijn wordt ingestoken op groot onderhoud en nul-op-de-meter.
Best practices worden uitgewisseld. Er is een corporatie die energiecoaches heeft. De
andere drie corporaties wordt dan gevraagd om dit voorbeeld te volgen. Het financiële
inzicht in de corporatieboekhouding is niet goed. Gevraagd wordt of een externe
deskundige niet kan meekijken in de boekhouding. Huurdersverenigingen dienen hierin
ondersteuning te krijgen. De beleidsambtenaren zitten meer op de relatie dan op de
inhoud. Bij de Apeldoornse corporaties is een onderlinge voorzichtigheid in de
informatievoorziening.
Verder is relevant hoe er wordt omgegaan met gemeentelijke belastingen zoals OZB,
Afvalheffing en rioolheffing. Worden deze bij de huurder of de corporatie gelegd.
8. Observaties
Maarten Visschers geeft een aantal onderwerpen aan die hij meeneemt in het
vervolgtraject van Stookjerijk:
* Betaalbaarheid is belangrijk voor huurders. Wethouders vinden dat verduurzaming de
betaalbaarheid dient te versterken dit wil zeggen tot lagere woonlasten dient te leiden.
* de wijkaanpak in Arnhem werkt ondersteunend bij de verduurzaming van de huurvoorraad. Ook worden in Arnhem weer twee nieuwe huurdersverenigingen opgericht
zodat huurders een volwaardigere rol kunnen spelen bij het driepartijenoverleg.
* De gemeente Nijmegen heeft het proces van het opstellen van prestatieafspraken
zorgvuldig gepland. Gestart is met een verwachtingensessie, gevolgd door inhoudelijke
werkateliers. De gemeenteraad is tussentijds geïnformeerd (raadsbrief Tussenstand
Prestatieafspraken). De Tussenstand is een tussenstand op hoofdlijnen. De uitwerking
die dit najaar plaatsvindt is vollediger en concreter. Voor de komende twee jaar worden
concrete projecten in de bilaterale afspraken inzichtelijk gemaakt.
De vijf Arnhemse corporaties doen een gezamenlijk bod. Dit in tegenstelling tot de
zeven Nijmeegse corporaties die elk afzonderlijk een bod hebben gedaan.
De gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen hebben medio 2016 hun Woonvisie
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vastgesteld en stellen dit najaar hun prestatieafspraken vast.
* de ambities voor 2020 verschillen sterk tussen de gemeenten. Nijmegen, Arnhem en
Wageningen hebben als doelstelling gemiddeld energielabel B in 2020. Ede heeft als
doelstelling gemiddeld B in 2025 en Apeldoorn energielabel C in 2020.
* de wethouders vinden dat het verder kijken dan 2020 belangrijk is. Daarbij vinden zij
dat plannen gebaseerd dienen te zijn op no-regret maatregelen. Het traject naar een
energieneutrale (gasloze) huurvoorraad dient helder gemaakt te worden.
* De bijeenkomst zoals deze blijft ook voor de toekomst belangrijk. Wethouders kunnen
zo goed van elkaar leren.
9. Afsluiting
Michel Jehae nodigt alle deelnemers uit voor de landelijke slotbijeenkomst op dinsdag
29 november om 17.30u in het nieuwe Gemeentekantoor te Utrecht.
Bert Velthuis bedankt alle deelnemers voor deze uitwisseling van ervaringen en wenst
iedereen succes met het voltooien van de prestatieafspraken.
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