
 

 

Prestatieovereenkomst 

 

De ondergetekenden,  

1. De gemeente Dinkelland, in deze vertegenwoordigd door de heer B.H.G.J. Blokhuis, wethouder 
Wonen, hierna te noemen: ‘de gemeente’; 

2. Woningstichting Sint Joseph, gevestigd te Almelo, in deze vertegenwoordigd door haar bestuurder, 
mevrouw C.M. Beumer, hierna te noemen: ‘ Sint Joseph’; 

3. De Huurdersadviesraad Sint Joseph, in deze vertegenwoordigd door de heer H. Nieboer voorzitter, 
hierna te noemen: ‘HAR’; 
 

Overwegende dat 

•  Sint Joseph conform regelgeving in de Woningwet 2015 op 28 juni 2018 een bod heeft uitgebracht 
aan de gemeente Dinkelland, waarin omschreven staat wat de voorgenomen activiteiten van Sint 
Joseph in de gemeente Dinkelland in het jaar 2019 zullen zijn; 

• deze activiteiten op 30 juni 2018 in een gesprek tussen de hierboven vermelde personen zijn 
besproken; 

• de in het uitgebrachte bod vermelde activiteiten nog steeds van toepassing zijn; 
• partijen op een constructieve wijze met elkaar samenwerken en de beperkte omvang van de 

activiteiten voor 2018 niet noodzaakt tot het opstellen van aparte prestatieafspraken; 
 

Komen het volgende overeen; 

- Partijen beschouwen het uitgebrachte bod van 28 juni 2018, dat als bijlage aan deze 
overeenkomst is gehecht, als prestatieafspraak voor het jaar 2019. (NB. De in het bod opgenomen 
passage m.b.t. de geldlening aan de Stichting Kulturhus Denekamp is bedoeld als kennisgeving en 
maakt geen onderdeel uit van de prestatieafspraak tussen partijen)  

- Partijen informeren elkaar over en weer indien de omstandigheden daarom vragen; 
- Partijen voeren overleg indien de omstandigheden daarom vragen; 
- Tussen de gemeente en Sint Joseph vindt periodiek (tenminste twee maal per jaar) bestuurlijk 

overleg plaats, waarbij de voortgang van de prestatieafspraken onderwerp van gesprek zal zijn; 
 

Aldus overeengekomen en ondertekend te Denekamp op 15 november 2018. 

 

Gemeente Dinkelland  Woningstichting Sint Joseph  Huurdersadviesraad 

    Almelo     Sint Joseph Almelo 

 

 

B.H.G.J. Blokhuis   C.M. Beumer    H. Nieboer 

Bijlage: Bod 2019 d.d. 28 juni 2018 






