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ONDERWERP 

RIB biedingen 2021 van corporaties op het volkshuisvestingsbeleid 

Geachte gemeenteraad, 

Op 10 oktober 2019 heeft uw Raad ingestemd met de prestatieafspraken met de corporaties 
l'escaut, Zeeuwland en de huurdersorganisaties 'huurdersvereniging l'escaut' en 'stichting 
Huurdersbelangen Zeeuwland' zoals geformuleerd in de Prestatieovereenkomst 2020 ev. 

Onderdeel van deze prestatieafspraken is de jaarlijkse cyclus waarin de biedingen van de 
corporaties op het gemeentelijke volkshuisvestelijke beleid tot stand komen. Uw Raad heeft 
daarin een positie door aan het begin van het jaar in dialoog te gaan met de corporaties en 
huurdersorganisaties over de behaalde resultaten, de actualiteit en de input voor het bod van 
aankomend jaar. 

Als gevolg van de COVID-19 richtlijnen is deze dialoog dit voorjaar geannuleerd. De 
corporaties zijn verplicht een bieding te doen. Daarvoor hebben ze zich voor komend jaar 
gebaseerd op de recent vastgestelde prestatieafspraken. l’escaut en Zeeuwland hebben 
ondertussen hun biedingen voor 2021 ter goedkeuring aan het college voorgelegd. 

Aangezien het voortraject van voorliggende biedingen niet volgens de afgesproken werkwijze 
tot stand heeft kunnen komen, biedt het college bij deze de biedingen aan uw Raad aan ter 
informatie, alvorens zij hierover beslist. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze 
biedingen verneemt het college deze graag. Het college neemt de ontvangen reacties mee in 
de overwegingen voor goedkeuring op de biedingen. 
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Wij verzoeken u uiterlijk voor 30 oktober 2020, schriftelijk via de griffie, te reageren. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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