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Datum
Betreft Bindende uitspraak inzake geschil over de totstandkoming van

prestatieafspraken

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Bij brief van 31 januari 2019 heb ik de ontvangst bevestigd van uw geschil dat de
totstandkoming van prestatieafspraken in de gemeente Rotterdam in de weg
staat (hierna te noemen: geschil), zoals bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de
Woningwet. U heeft mij verzocht om over dit geschil een bindende uitspraak te
doen.

Met deze brief ontvangt u de bindende uitspraak in dit geschil.

Verloop van de procedure
Het geschil is voorgelegd aan de Adviescommissie geschilbeslechting
prestatieafspraken Woningwet (hierna te noemen: de commissie). De commissie
heeft op 1 mei 2019 haar advies uitgebracht. Bijgaand treft u het advies aan.

Advies commissie
De commissie heeft mij geadviseerd gemeente Rotterdam in het ongelijk te
stellen voor de eerste 2 vragen, met als gevolg dat aan de derde vraag niet wordt
toegekomen.

Bindende uitspraak
Mijn bindende uitspraak is, overeenkomstig het advies van de commissie van 1
mei 2019 en kenmerk 2019/2, dat de gemeente Rotterdam voor de eerste 2
vragen in het ongelijk wordt gesteld en daarom niet wordt toegekomen aan de
derde vraag.

Ik geef u in overweging om, gelet op deze bindende uitspraak, opnieuw met
betrokken partijen in overleg te treden.

Overwegingen
Voor de motivering van de bindende uitspraak verwijs ik u naar de overwegingen
die de commissie aan haar advies ten grondslag heeft gelegd. De overwegingen
neem ik over en worden hier als herhaald en ingelast beschouwd.
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Aard van de bindende uitspraak
Bijgaand treft u een nadere toelichting aan over de aard van de bindende
uitspraak, zoals bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Woningwet.

Kennisgeving en publicatie
Andere betrokken partijen bij dit geschil worden schriftelijk in kennis gesteld van
de bindende uitspraak in dit geschil. Eveneens wordt de bindende uitspraak
digitaal gepubliceerd.

Zaken en Koninkrijksrelaties,
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