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adviesaanvraag Prestatieafspraken Gemeente Etten-Leur – WEL
2014

Geacht bestuur,
Enige tijd geleden hebben we met elkaar gesproken over de wens om voor 2014
prestatieafspraken te maken met de gemeente. Dit vooruitlopend op de vaststelling van de
gemeentelijke woonvisie eind dit jaar.
De intentie was om gelet op de gemeenteraadsverkiezingen snel nieuwe afspraken te maken. Dit
korte tijdbestek maakte het niet mogelijk om de HBV intensiever te betrekken bij het opstellen
van de afspraken, zoals we eerder met elkaar hadden besproken. We zullen u uiteraard weer wel
aan de voorkant betrekken bij het maken van de afspraken voor 2015.
Hierbij bieden wij u de concept prestatieafspraken voor 2014 aan die Woonstichting Etten-Leur
en gemeente hebben gemaakt. We stellen u graag in de gelegenheid om hierover advies uit te
brengen. We stellen het op prijs uiterlijk 1 juni 2014 uw advies over de gemaakte afspraken en
beoogde resultaten en effecten te ontvangen.
Wethouder Jean-Pierre Schouw en ondergetekende nodigen u binnenkort uit voor een toelichting
op de concept afspraken. Tevens bent u dan in de gelegenheid om eventuele vragen te stellen.
Voor deze bijeenkomst zullen ook de Seniorenraad en de WMO-adviesraad uitgenodigd worden.
Zij zijn door de gemeente om advies gevraagd. Een gezamenlijke bijeenkomst lijkt ons voor alle
partijen een meerwaarde op te kunnen leveren. Wij zien u dan ook graag als deelnemer van de te
plannen bijeenkomst.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Karo van Dongen
Directeur-bestuurder
Bijlage: prestatieafspraken Gemeente Etten-Leur – Woonstichting Etten-Leur 2014

