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Provides: Koersvast de toekomst in

Provides bouwt aan
sociaal wonen.
Wij vinden
betaalbaarheid,
beschikbaarheid en
kwaliteit het
belangrijkste.

Bekijk ons
dynamische
bedrijfsplan hier

Geen apart bedrijfsplan meer, een driejaarlijkse
begroting en één keer per vier in plaats van
drie maanden een tussenrapportage. Wij
besteden onze tijd liever aan waar wij voor
staan: onze huurders optimaal van dienst zijn.
Wij toetsen onze activiteiten aan onze
strategische doelstellingen:
•
Betaalbaarheid: voldoende betaalbare
woningen voor de primaire doelgroep.
•
Beschikbaarheid: voldoende beschikbare
woningen voor de primaire doelgroep.
•
Kwaliteit: goede kwaliteit woningen en
dito dienstverlening.
• Duurzaamheid: in de toekomst zijn al onze woningen CO2
neutraal.
• Leefbaarheid: wij zetten ons samen met huurders en andere
belanghouders in voor leefbare wijken en buurten.
• Bedrijfsvoering: wij werken effectief en efficiënt en presteren
naar vermogen.
Wat dat in de praktijk betekent voor de komende drie jaar, 2020 tot en
met 2022, ziet u in één oogopslag in het volgende overzicht:

Dit jaar houden wij
twee netwerkbijeenkomsten: 11
mei en 5 oktober
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Save the date!
De volgende data houden wij dit jaar onze netwerkbijeenkomsten: zet
ze vast in uw agenda!
Maandag 11 mei
Met een korte presentatie van de nieuwe Maatschappelijke Adviesraad
Provides.
Maandag 5 oktober
Waar wij iets vertellen over de aankomende Maatschappelijke Visitatie.
Locatie: Fulcotheater van 17.00 tot 19.00 uur.
Ondertekening Prestatieafspraken: woonbeleid 2020 - 2023
Woensdag 29 januari
tekenden gemeente
IJsselstein, Provides en de
Huurdersvereniging
IJsselstein afspraken hoe ze
samen het woonbeleid voor
de komende jaren invullen.
Hierin is aandacht voor de
betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, het uitbreiden en
verduurzamen van bestaande woningen en een prettig leefklimaat in woonwijken. Klik op deze link
en u kunt de complete prestatieafspraken lezen.
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De partijen zien de prestatieafspraken als een belangrijk onderdeel voor
het samenwerken aan goed sociaal en betaalbaar wonen in IJsselstein.
Kees Geldof (wethouder, midden), Henny van den Heiligenberg
(directeur Provides, links) en Walter Zevenbergen (Huurdersvereniging
IJsselstein) ondertekenden de nieuwe afspraken.
Maatschappelijke adviesraad: samenstelling bekend
Zorgen voor draagvlak en verbinding met de IJsselsteinse samenleving
vindt Provides belangrijk. Daarom is de
Maatschappelijke Adviesraad Provides
opgericht die het bestuur gevraagd en
ongevraagd adviseert over grote
maatschappelijke thema’s en trends.
Eind januari zijn de leden voor het eerst bij elkaar geweest:
•
•
•
•
•

Marjolein de Leeuw, eigenaar De Leeuw Communicatie &
Organisatie;
Martijn de Langen, manager RET Rotterdam;
Jeanette de Neijs, oud fractievoorzitter PvdA;
Koos Lieshout, gepensioneerd, was onder meer hoofd afdeling
wonen in Utrecht;
Denise Groesz, werkt bij NVWA en lid RvA Roest Crolliusfonds.

T 030 - 686 05 00
E info@provides .nl

Editie februari 2020

Tijdens de belanghoudersbijeenkomst van 11 mei zal de MAR Provides
vertegenwoordigd zijn.

Pagina 2

