
     

Intentieverklaring prestatieafspraken 2023 

1. Ondertekening 

In dit document legen we de intentieverklaring prestatieafspraken vast tussen: 

1. Gemeente Rozendaal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder meneer S. Warmerdam 

gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het college van burgemeester en 

wethouders, hierna te noemen: ‘de gemeente’.  

 

2. Stichting Portaal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur-bestuurder de heer J. Wools, 

hierna te noemen: ‘Portaal’. 

Gemeente en Portaal gezamenlijk ook te noemen: ‘partijen’.  

Partijen werken in 2022 toe naar prestatieafspraken die, gebaseerd op de omgevingsvisie waarin de 

woonvisie is opgenomen, starten in 2023.  

Deze intentieverklaring is ondertekend door: 

Gemeente Rozendaal: S. Warmerdam      Portaal: J. Wools. 

Datum:         Datum: 

Plaats: Rozendaal        Plaats: Arnhem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Samenwerking 

Het maken van prestatieafspraken tussen woningcorporaties en gemeenten heeft sinds de invoering 

van de Woningwet een verplichtend karakter. Hoewel het bezit van Portaal in de gemeente 

Rozendaal gering is, willen beide partijen aan deze verplichting voldoen en een goede uitvoering 

geven aan de volkshuisvesting in de gemeente. De gemeente en Portaal starten in 2022 het 

wettelijke prestatieafsprakenproces, zodat er op basis van de woonvisie in 2023 prestatieafspraken 

zijn die gelijk lopen met de duur van deze visie.  

 

Het sociale bezit van Portaal in de gemeente Rozendaal is zeer gering. Portaal bezit 46 huurwoningen 

in Rozendaal. Portaal heeft in haar portefeuillestrategie gekozen de huidige capaciteit in gemeente 

Rozendaal te behouden. Portaal kan het bezit niet uitbreiden in Rozendaal omdat er geen ontheffing 

is om te bouwen.  Naast normaal onderhoud aan de woningen en aandacht voor leefbaarheid, 

onderzoekt Portaal de verduurzamingsmogelijkheden van de woningen.  

Vanuit de omgevingsvisie waar de woonvisie onderdeel van is, opgesteld door de gemeente, zal een 

opgave blijken waar we ons in de prestatieafspraken op gaan richten. Daarin komen voor het 

onderdeel woonvisie aandachtspunten naar boven die verschillende thematiek kunnen betreffen, 

zoals: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheidsambitie, (inkomensafhankelijke) 

huurverhoging, kwaliteit en leefbaarheid 

De gemeente start met het opstellen van de omgevingsvisie na de gemeenteraadsverkiezingen van 

2022. 

Gemeente en Portaal dragen vanuit hun eigen rol bij aan een goede en respectvolle samenwerking, 

waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen en verantwoordelijkheden. De partijen 

betrekken elkaar bij beleidsvorming op het gebied van wonen. Gemeente en Portaal zijn bereid tot 

uitwisseling van informatie.  

Partijen gaan uit van de volgende omgangsregels:  

• Gezamenlijkheid van gemeente en Portaal is het uitgangspunt in de totstandkoming van 

prestatieafspraken en de uitvoering hiervan. Dit vraagt optimale transparantie naar elkaar.  

• De woonvisie geeft het kader waarbinnen samengewerkt wordt. Dit is niet in beton gegoten. 

Bij ontwikkelingen buiten dit kader geldt dat dit in afstemming gebeurt tussen de partijen.  

• Partijen informeren elkaar tijdig over ontwikkelingen en investeringen.  

 

1 Juli: bod Portaal  

Conform de nieuwe Woningwet met ingangsdatum 1 januari 2022 gaan partijen voor 1 april met 

elkaar in overleg en stellen vast of er voor 1 juli een bod moet worden uitgebracht. In dit bod  voor 1 

juli voor het erop volgende jaar zet Portaal zo concreet mogelijk haar voorgenomen activiteiten in de 

gemeente Rozendaal uiteen. De gezamenlijke prestatieafspraken zullen voor 15 december worden 

opgesteld. 

 

 

 


