
Onderzoek Prestatieafspraken
gemeenten en woningcorporaties

Rapportage Bergen op Zoom

Juli 2010

Postbus 5000
4700 KA ROOSENDAAL

www.rekenkamerwestbrabant.nl



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties rapportage Bergen op Zoom2



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties rapportage Bergen op Zoom3

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .................................................................................................................3

1 Inleiding ................................................................................................................5
1.1 Aanleiding en achtergrond ................................................................................................................... 5
1.2 Onderzoek prestatieafspraken in negen gemeenten ...................................................................... 5
1.3 Aanpak van het onderzoek .................................................................................................................. 7
1.4 Leeswijzer................................................................................................................................................ 9

2 Algemene context................................................................................................10
2.1 Kenmerken en karakteristieken gemeente Bergen op Zoom...................................................... 10
2.2 Kenmerken en karakteristieken woningcorporaties ...................................................................... 10
2.3 Regionale afstemming ........................................................................................................................ 11
2.4 Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken ....................................................................... 12

3 Totstandkoming beleid ........................................................................................18
3.1 Introductie............................................................................................................................................. 18
3.2 Proces van overleg met corporaties omtrent beleid ..................................................................... 21
3.3 Betrekken corporaties bij beleid wonen, welzijn, zorg ................................................................. 24
3.4 Visie gemeente en corporaties .......................................................................................................... 25

4 Aard en invulling Prestatieafspraken ...................................................................29
4.1 Regiefunctie .......................................................................................................................................... 29
4.2 Doelen en prestatieafspraken............................................................................................................ 32
4.3 Borgen doeltreffende en doelmatige uitvoering ............................................................................ 38

5 Monitoring van de afspraken ...............................................................................39
5.1 Voortgangsrapportage en handhaafbaarheid prestatieovereenkomst ...................................... 39
5.2 Rapportage als basis voor overleg ................................................................................................... 40
5.3 Suggesties en verbeterpunten derden............................................................................................. 41

6 Realisatie afspraken ............................................................................................42
6.1 Verantwoording .................................................................................................................................... 42
6.2 Evaluatie ................................................................................................................................................ 45

7 Rol van de gemeenteraden ..................................................................................46
7.1 Informeren Raad en kaders Raad..................................................................................................... 46
7.2 Rapportages en bijsturing Raad........................................................................................................ 47

8 Conclusies en aanbevelingen ...............................................................................48
8.1 Doelstelling en onderzoeksvragen.................................................................................................... 48
8.2 Algemene conclusie ............................................................................................................................. 49
8.3 Totstandkoming van beleid................................................................................................................ 50
8.4 Aard en invulling afspraken ............................................................................................................... 50
8.5 Monitoring afspraken .......................................................................................................................... 51
8.6 Realisatie afspraken ............................................................................................................................ 52
8.7 Rol gemeenteraad................................................................................................................................ 52

9 Reactie College van B&W gemeente Bergen op Zoom ..........................................54

10 Reactie College van B&W woningcorporaties.......................................................56



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties rapportage Bergen op Zoom4

11 Nawoord Rekenkamer West-Brabant ...................................................................57

Bijlagen ..........................................................................................................................58

Bijlage 1: Literatuurlijst ...................................................................................................... 59

Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen .......................................................................... 61

Bijlage 3: Normenkader...................................................................................................... 62
Bijlage 4: Toelichting bij 10 prestatievelden en 13 stellingen .................................................................. 65
Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken............................................................................................. 67

Bijlage 6: Prestatieafspraken gemeente Bergen op Zoom........................................................68

Bijlage 7: Resultaten vragenlijst gemeente Bergen op Zoom......................................85

Bijlage 8: Gecombineerd voortgangsverslag .......................................................... 101



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties rapportage Bergen op Zoom5

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en achtergrond

De Rekenkamer West-Brabant is ingesteld als een samenwerkingsverband tussen

negen gemeenten, en doet onderzoek in de gemeenten Oosterhout,

Geertruidenberg, Bergen op Zoom, Rucphen, Zundert, Roosendaal, Etten-Leur,

Halderberge en Moerdijk.

Voor alle deelnemende gemeenten is in het onderzoeksprogramma 2010 van de

Rekenkamer opgenomen dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar

prestatieafspraken met woningcorporaties. In acht van de negen gemeenten heeft

de gemeenteraad aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan dit onderzoek.

Aanleiding voor dit onderzoek is dat zowel gemeenten als woningcorporaties een

belangrijke rol vervullen bij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van

wonen, welzijn en zorg. Regelmatig werken gemeenten en woningcorporaties nauw

samen om tot een maatschappelijk optimaal resultaat te komen. Afstemming tussen

beide partijen over gezamenlijke doelstellingen, rol en taakverdeling krijgt vaak

gestalte in de vorm van prestatieafspraken.

Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vormt de juridische basis voor het

functioneren van woningcorporaties. In het besluit worden de terreinen beschreven

waarop de corporaties actief mogen zijn en de toelatingseisen om een

woningcorporatie te kunnen worden. Het BBSH noemt zes prestatievelden waarop

de corporaties verantwoordelijkheid dragen. Dit zijn:

- passend huisvesten van de doelgroep;

- kwalitatief in stand houden van het woningbezit;

- betrekken van bewoners bij beleid en beheer;

- waarborgen van de financiële continuïteit;

- bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten;

- bijdragen aan de combinatie wonen en zorg (per november 2001).

De Rekenkamer West-Brabant heeft ervoor gekozen om onderzoek te doen naar de

opzet en werking van de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties in

het algemeen, en de totstandkoming en werking van prestatieafspraken in het

bijzonder.

1.2 Onderzoek prestatieafspraken in negen gemeenten

Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoekvraag

geformuleerd:

In hoeverre leidt de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties c.q. de

concretisering daarvan in prestatieafspraken tot een doeltreffende en doelmatige

bijdrage aan beleidsdoelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn?
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Bovenstaande hoofdvraag is vervolgens uitgesplitst in de volgende deelvragen:

a Op welke wijze komt het beleid van de gemeente op het gebied van wonen,

welzijn en zorg tot stand, en op welke wijze wordt daarbij gebruik gemaakt van

de kennis, ervaring en visie van woningcorporaties?

b Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de gemeente?

Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en

woningcorporaties tot stand, en biedt het proces c.q. de aard van de gemaakte

afspraken voldoende grondslag voor een doeltreffende en doelmatige

uitvoering?

c Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitord en bewaakt?

Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van

afspraken? En, indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, op welke

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

d Leidt het proces er toe dat de beoogde maatschappelijke doelen worden

gerealiseerd? Wordt op basis van een evaluatie van het proces c.q. inhoudelijk

bereikte resultaten tot bijstelling van de wijze van samenwerking c.q. opzet en

werking van prestatieafspraken gekomen?

e Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en

controlerende rol?

Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2005-2009. Als de situatie daar

aanleiding voor geeft zijn ook gegevens voor of na deze periode meegenomen in het

onderzoek.

Om de feiten helder te toetsen en tot een oordeel te komen, is een normenkader

opgesteld. Voor het maken van prestatieafspraken bestaan echter geen strikte

normen of wettelijke vormvereisten. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)

geeft wel een aanknopingspunt voor de inhoud van prestatieafspraken. Er is daarom

als basis van de normen gekozen voor analogie met landelijke onderzoeksgegevens

in opdracht van het ministerie van VROM en een gezamenlijke handreiking van VNG

en AEDES. Dat betekent dat de indelingen en definities die gehanteerd zijn in het

rapport “Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

woningcorporaties in 2008” van het bureau Severijn, in dit onderzoek terugkomen.

Voor de analyse worden de prestatieafspraken ingedeeld in prestatievelden, worden

6 typen prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil gemaakt tussen

kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Daarnaast zijn een aantal logische normen

gehanteerd zoals het betrekken van partners bij het vaststellen van beleid, het niet

alleen maken van afspraken, maar deze ook systematisch monitoren en zorgdragen

voor een goede verantwoording van de behaalde maatschappelijke resultaten. Deze

normen zijn mede gebaseerd op de gezamenlijke handreiking van de Vereniging

Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisatie voor woningcorporaties AEDES.

Deze handreiking heeft de titel “Samen meer presteren” en werd in 2002

uitgebracht. In bijlagen 3, 4 en 5 vindt u een verdere toelichting.
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1.3 Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van een projectteam van twee leden uit

de Rekenkamer West-Brabant dhr. drs. R.J.A. Clayden en mw. L. de Jong-Stabel. De

feitelijke onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam van

PricewaterhousCoopers bestaande uit dhr. dr. L. van den Dool (projectleider) en

mw. B.P. Mbundu MA, MSc.

Het onderzoek is verdeeld in een drietal fasen. Begin januari 2010 is gestart met

een pilot bij de gemeente Oosterhout. Vervolgens is vanaf februari 2010 gelijktijdig

in vier gemeenten onderzoeken gedaan naar de prestatieafspraken met

woningcorporaties (fase 1). In deze eerste fase zijn de gemeenten Geertruidenberg,

Bergen op Zoom, Rucphen en Zundert betrokken. De tweede fase van het onderzoek

is in maart 2010 gestart bij de gemeenten en woningcorporaties in Roosendaal,

Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk.

In het onderzoek zijn per gemeente de woningcorporaties betrokken, die een

substantiële woningvoorraad hebben en waarmee gemeenten al dan niet

prestatieafspraken hebben gemaakt.

De Rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 3), waarin voor alle

onderzoeksvragen normen opgesteld zijn. Aan de hand van het normenkader kan

worden getoetst of het onderzoeksobject wel of niet voldoet aan de gestelde norm.

Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke

onderzoeksgegevens is gekozen voor de indelingen en definities die ook gehanteerd

zijn in het rapport ‘Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

woningcorporaties in 2008’ dat in opdracht van het ministerie van VROM is

uitgevoerd door het bureau Severijn. In dit onderzoek worden prestatieafspraken

ingedeeld in prestatievelden, worden zes typen prestatieafspraken onderscheiden en

wordt verschil gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Deze

indelingen worden in dit onderzoek gevolgd.

Het normenkader en het onderzoek volgen de opbouw van de onderzoeksvragen. Dit

wordt schematisch als volgt weergegeven:
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Totstand-
koming beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

Figuur 1. Opbouw rekenkameronderzoek West-Brabant prestatieafspraken

woningcorporaties 2010, PricewaterhouseCoopers.

Op basis van documentstudie, (groeps)interviews en een enquête, zowel bij

gemeenten als bij woningcorporaties, is de benodigde informatie verkregen en

getoetst aan het normenkader. Bij het onderzoek zijn tevens relevante instellingen

(o.a. welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen etc.) betrokken die van

toegevoegde waarde waren voor dit onderzoek.

Per gemeente is een rapportage opgesteld waarin de resultaten worden

gepresenteerd. Daarnaast is door de onderzoekers een koepelnotitie opgesteld

waarin vergelijkingen tussen gemeenten worden getrokken en leerpunten en best

practices worden weergegeven.
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1.4 Leeswijzer

In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Bergen op Zoom

gepresenteerd. De snelle lezer verwijzen we naar hoofdstuk 8, waar de

onderzoeksvragen kort worden toegelicht en vervolgens de conclusies en

aanbevelingen aan de orde komen.

Hoofdstuk 2 schetst de algemene context van de gemeente Bergen op Zoom en de

drie woningcorporaties Wonen West Brabant, Soomland en Castria.

De hoofdstukken 3 tot en met 7 behandelen elk een onderzoeksvraag en gaan

respectievelijk in op de totstandkoming van beleid (H 3), aard en invulling afspraken

(H4), monitoring van de afspraken (H5), realisatie afspraken (H6) en de rol van de

gemeenteraad (H7). Tot slot worden in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen

gepresenteerd.
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2 Algemene context

2.1 Kenmerken en karakteristieken gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom is een middelgrote gemeente in het westen van

Brabant met 66.000 inwoners1. Bergen op Zoom ligt aan het water op de Brabantse

Wal tussen de provincie Zeeland en de Belgische grens.

De stad heeft 28.700 woningen, waarvan 43,5% bestaat uit huurwoningen (per 1-1-

2009). Bergen op Zoom bestaat naast de stad uit de vier kernen Halsteren,

Lepelstraat, Kladde en Heimolen. De totale oppervlakte van de gemeente omvat

8.347 hectare.

Van de bevolking is 16,7% jonger dan 20 jaar en 15,9% ouder dan 65 jaar.

Wanneer er wordt gekeken naar de samenstelling van de huishoudens is te zien dat

32,7% bestaat uit eenpersoonshuishoudens en 35,1% uit huishoudens met

kinderen2.

Het gemiddelde besteedbaar jaarinkomen bedroeg in Bergen op Zoom € 17.900 in

2006.

2.2 Kenmerken en karakteristieken woningcorporaties

In de gemeente Bergen op Zoom zijn een drietal woningcorporaties actief, te weten:

- Stichting Wonen West Brabant

- Woningstichting Soomland

- Stichting Castria Wonen.

Alle drie corporaties worden bij dit onderzoek betrokken aangezien de gemeente

Bergen op Zoom met de drie partijen gezamenlijke prestatieafspraken heeft

gemaakt.

Stichting Wonen West Brabant

Stichting Wonen West Brabant (WWB) bestaat sinds 1908 en heeft 8.694

woongelegenheden3 in haar bezit, waarvan het merendeel bestaat uit huurwoningen

(8.450), daarnaast bezit Wonen West Brabant 124 eenheden in verzorgingshuizen.

Wonen West Brabant is de grootste woningbouwcorporatie in Bergen op Zoom, waar

de corporatie ook het meeste bezit heeft4 (5.845 huurwoningen). In Bergen op

Zoom is het woningbezit verspreid over de hele gemeente met een concentratie in

Fort-Zeekant en Oost. Wonen West Brabant heeft daarnaast huurwoningen in de

gemeenten Steenbergen (1.624), Woensdrecht (609), Roosendaal (360) en Moerdijk

(3).

1 www.bergenopzoom.nl, maart 2010.
2 Gemeente op Maat, Bergen op Zoom 2009, (2009), Centraal Bureau voor de Statistiek.
3

Analyse CFV 2009, Corporatie in perspectief, L1785 Stichting Wonen West Brabant Bergen op Zoom,

Centraal Fonds Volkshuisvesting.
4 Vol vertrouwen, jaarverslag 2008, Wonen West Brabant.
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De corporatie heeft voor de gemeente Bergen op Zoom een gebiedsprogramma

2007-2011 opgesteld. Om de twee jaar presenteert WWB de te leveren prestaties

gericht op de komende vijf jaar in de gemeente Bergen op Zoom5.

Woningstichting Soomland

Soomland bezit in totaal 2.300 huurwoningen voornamelijk in Bergen op Zoom,

maar ook in Roosendaal en Etten-Leur. De woningcorporatie is sinds 1973 actief in

Bergen op Zoom6. Haar bezit ligt vooral in de binnenstad van Bergen op Zoom.

Voor Soomland is het van belang dat de klanten centraal staan bij alles wat de

corporatie doet. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft Soomland een

uitgebreid en divers aanbod aan woonruimte voor jong en oud.

Stichting Castria Wonen

Castria Wonen is in 1962 opgericht en bezit 3.955 huurwoningen in de gemeenten

Bergen op Zoom en Tholen7. De woningbouwcorporatie is in 2003 ontstaan uit een

fusie tussen Woningstichting Halsteren en Stichting Beter Wonen Tholen. In Bergen

op Zoom is Castria vooral actief in de kernen Halsteren en Lepelstraat. Castria

Wonen heeft in totaal 1.394 huurwoningen in Bergen op Zoom.

2.3 Regionale afstemming

De gemeenten in West-Brabant werken samen in het programmabureau West-

Brabant. De 19 gemeenten in West-Brabant willen dit meer vorm en inhoud geven

en zijn van plan per 1 januari 2011 tot een regionale samenwerking te komen. De

aangesloten gemeenten zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op

Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,

Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht,

Woudrichem en Zundert.

Binnen deze overkoepelende samenwerking zullen bestaande

samenwerkingsverbanden van kleinere regio’s een plaats krijgen. Eén van deze

samenwerkingsverbanden is het regiobureau Breda. Binnen dit regiobureau

overleggen 12 gemeenten over het regionale volkshuisvestingsbeleid. Daartoe

nemen zij deel aan een overlegtafel volkshuisvesting en is er in 2002 een regionale

woonvisie opgesteld die jaarlijks aan de hand van marktgegevens wordt

geactualiseerd, voor het laatst in 2009. Bij deze monitor worden ook andere partijen

betrokken zoals woningcorporaties en makelaars. De deelnemers aan deze

overlegtafel zijn: Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Drimmelen,

Moerdijk, Oosterhout, Etten-Leur, Breda, Zundert, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam.

Voor dit rekenkameronderzoek zijn dus de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom,

Rucphen, Halderberge niet bij dit regionale overleg betrokken.

5 Gebiedsprogramma 2007-2011 gemeente Bergen op Zoom (2007), Wonen West Brabant.
6 www.soomland.nl, april 2010.
7 Castria Jaarbode 2008, Jaarverslag 2008 van Castria Wonen Halsteren, Tholen, Castria Wonen.
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De gemeente Bergen op Zoom heeft samen met de gemeente Roosendaal een

Structuurvisie-Plus ontwikkeld8. Belangrijke reden hiervoor is dat de woningmarkt

geen harde grenzen meer kent die samenvallen met gemeentelijke grenzen.

Hierdoor is woonbeleid in toenemende mate regionaal beleid. Naast de

Structuurvisie-Plus hebben beide gemeenten, in het kader van het Uitwerkingsplan

van het Streekplan Noord-Brabant 2002 ‘Brabant in balans’, overeenstemming

bereikt over het te realiseren bouwprogramma. Deze regionale afstemming vormt

het kader voor het lokale woonbeleid in Bergen op Zoom.

Verder hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht

samengewerkt om te komen tot het Uitwerkingsplan voor de Brabantse

Buitensteden & Woensdrecht9.

Woningbouwcorporaties

Vijf woningcorporaties uit de regio Bergen op Zoom hebben samen een regionale

woonvisie opgesteld. Bij deze woonvisie waren de corporaties WWB, Soomland,

Castria wonen, Woningstichting Woensdrecht en Woningstichting Dinteloord

betrokken. De Regionale Woonvisie 2009-202510 bevat de totale visie van de

corporaties op het wonen en leven in de regio.

De woningbouwcorporaties Wonen West Brabant, Soomland, Castria Wonen en

Woningstichting Dinteloord hebben in de regio Bergen op Zoom voorbereidingen

getroffen om te komen tot één regionaal woonruimtebemiddelingssysteem11. Het

doel van dit nieuwe systeem is dat voor klanten in de gemeenten Woensdrecht,

Steenbergen, Tholen, Bergen op Zoom en Roosendaal dezelfde regels en criteria

gelden. Het systeem is per 1 december 2009 in werking en heet Zuid West Wonen.nl

2.4 Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken

Achtergrond geschiedenis ontstaan prestatieafspraken

Op 26 maart 2002 heeft de gemeente Bergen op Zoom een raamovereenkomst

gesloten met woningcorporatie Wonen West Brabant. In deze overeenkomst stond

de samenwerking en de inzet van beide partijen ten behoeve van de stedelijke

vernieuwing centraal12. De raamovereenkomst heeft een doorlooptijd van 8 jaar.

De Raamovereenkomst Stedelijke Vernieuwing heeft betrekking op een viertal

wijken. De afspraken die daaromtrent worden gemaakt vergen van beide partijen

grote investeringen. Voor de toenmalige woningstichting Spectrum zelfs

zodanig dat haar positie daardoor gevaar ging lopen. Om daarin te voorzien is een

bouwclaim voor compensatiewoningen overeengekomen waardoor het evenwicht

werd hersteld. Daarmee werd een aanzienlijk beslag op de nog te realiseren sociale

huurwoningen gedaan. Deze bouwclaim had tot gevolg dat er voor de andere

8 Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008, (2004), gemeente Bergen op Zoom, p. 3.
9 Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008, p. 12.
10 Visie op Wonen en leven in West Brabant en Tholen 2025, (2009), WWB, Castria Wonen, Soomland,
Woningstichting Dinteloord, Woningstichting Woensdrecht.
11 Vol vertrouwen, jaarverslag 2008, Wonen West Brabant.
12

Raamovereenkomst Stedelijke Vernieuwing 2005 tussen de gemeente Bergen op Zoom en Wonen

West Brabant ten behoeve van de ontwikkeling en herstructurering van diverse wijken in de gemeente
Bergen op Zoom (18.10.2005), gemeente Bergen op Zoom.
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woningcorporaties veel minder mogelijkheden voor de bouw van sociale

huurwoningen overbleven. De bouwclaim is inmiddels grotendeels ingevuld.

Als gevolg van de raamovereenkomst werd WWB aangewezen als enige corporatie

voor nieuwbouw in de sociale huursector. Wonen West Brabant en de gemeente

Bergen op Zoom hebben in 2005 de afspraken uit de raamovereenkomst 2002

geactualiseerd en een Raamovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling en

herstructurering van diverse wijken in de gemeente afgesloten13.

De gemeente Bergen op Zoom heeft in november 2004-2008 het Beleidsplan Wonen

vastgesteld. Met dit beleidsplan als basis zijn in 2005 de eerste prestatieafspraken

gemaakt tussen de gemeente Bergen op Zoom en de drie woningcorporaties

afzonderlijk. De prestatieafspraken hadden een doorlooptijd van 2 jaar tot 2007.

In de periode voor 2005 waren de verhoudingen tussen de drie woningcorporaties

en de gemeente minder goed om gezamenlijke prestatieafspraken op te stellen14.

Dit had enerzijds te maken met de gemeentelijke herindeling van 1999, waarbij het

grondgebied waar Castria Wonen actief was (Halsteren en Lepelstraat) bij de

gemeente Bergen op Zoom is gevoegd. Als nieuwe speler op de woningmarkt in

Bergen op Zoom was Castria nog niet goed aangesloten bij het beleidscircuit van de

gemeente Bergen op Zoom. In diezelfde periode stond WWB voor een grote

vernieuwingsopgave en realiseerde WWB zich dat de forse aantallen te slopen

woningen niet in dezelfde aantallen terug gebouwd konden worden op dezelfde

locaties. Met de gemeente werden daarom afspraken gemaakt over bouw van

woningen op andere locaties ter compensatie. Door de gemeente Bergen op Zoom

werd in die periode weinig gedaan aan de beleidsontwikkeling en voorzieningen in

de dorpen Halsteren en Lepelstraat. Er kwamen wel woningbouwplannen, onder

andere voor Halsteren (De Schans). Castria mocht niet bouwen in Halsteren, terwijl

Wonen West Brabant in een groot deel van Bergen op Zoom mocht bouwen,

waaronder in het uitbreidingsgebied De Schans in Halsteren. Deze factoren kwamen

de verhoudingen tussen de gemeente en de corporaties en de verhoudingen tussen

de corporaties onderling niet ten goede.

Met het opstellen van prestatieafspraken in 2005 werd een eerste stap gezet om de

verhoudingen tussen de partijen te normaliseren. De prestatieafspraken moesten

vooral bijdragen aan procesverbetering15 en hadden een geldigheidsduur van twee

jaar. Zowel de gemeente Bergen op Zoom als de drie corporaties hebben in die

periode veel geïnvesteerd in de onderlinge relaties. De verhoudingen zijn toen

verder verbeterd mede door de personele wisselingen bij een aantal

woningcorporaties. Castria Wonen ontstond in 2003 uit een fusie tussen

Woningstichting Halsteren en Stichting Beter Wonen Tholen. Wonen West Brabant

en Soomland kregen omstreeks 2004 beiden een nieuwe directeur. Dit heeft eraan

13 Raamovereenkomst Stedelijke Vernieuwing 2005 tussen de gemeente Bergen op Zoom en Wonen
West Brabant ten behoeve van de ontwikkeling en herstructurering van diverse wijken in de gemeente
Bergen op Zoom (18.10.2005), gemeente Bergen op Zoom.
14 Interviews met diverse relevante partijen, periode maart april 2010.
15 B&W omslag Prestatieafspraken corporaties, BW05-00354, (18.02.2005), gemeente Bergen op Zoom.
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bijgedragen dat de corporaties elkaar meer gingen opzoeken en meer gezamenlijk

gingen optreden.

Eind 2007 zijn nieuwe prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2008-2010. Dit

keer hebben de woningcorporaties besloten om gezamenlijke prestatieafspraken met

de gemeente Bergen op Zoom af te sluiten. In 2007 hebben de corporaties

gezamenlijk onderzoek gedaan naar het opstellen van een regionale woonvisie voor

de woningcorporaties. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke woonvisie van vijf

corporaties eind 2009.

In 2010 (ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek) wordt door de

woningcorporaties een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een mogelijke fusie

van WWB, Soomland en Castria Wonen. De corporaties onderzoeken de

haalbaarheid om vanaf januari 2011 te starten met een juridische fusie16 en daarna

een operationele en organisatorische fusie. Belangrijkste aanleiding voor een fusie is

dat de woningcorporaties het regionale denken nu ook willen invullen met

gezamenlijk regionaal handelen ‘doen’. Tot slot is er sprake van nauwe

samenwerking tussen zorginstelling Tante Louise-Vivensis en WWB. Er bestaat de

intentie om de samenwerking met WWB te intensiveren.

Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken

In dit onderzoek worden met name de prestatieafspraken 2008-2010 getoetst op

realiseerbaarheid en monitoring. De prestatieafspraken 2005-2007 zijn vooral

procesmatig en algemeen van aard. De corporaties en de gemeente geven aan dat

de afspraken toen zijn opgesteld om de verhoudingen tussen de partijen te

normaliseren en te verbeteren en om beleid te ontwikkelen. De afspraken uit 2005

zijn vaak zo geformuleerd dat ze al snel gerealiseerd zullen worden, of bieden zoveel

ruimte dat realisatie nauwelijks toetsbaar is.

Voorbeelden van de prestatieafspraken uit 2005 die moeilijk toetsbaar zijn:

- Ten behoeve van een gedifferentieerde wijkopbouw en ter voorkoming van

ongewenste segregatieverschijnselen kunnen in uitleggebieden

nieuwbouwwoningen aan de kernvoorraad worden toegevoegd. (afspraak

5.2.4)

- Wat betreft leefbaarheid streven de partijen de volgende doelen na: a.

betrokkenheid van bewoners, verbetering van draagvlak in wijken en

buurten bij herstructurering, b. verbetering van de sociale cohesie door

middel van een gedifferentieerde en evenwichtige wijkopbouw, c. het

verrichten van andere dan fysieke maatregelen, welke ten goede komen aan

het woongenot in een buurt of wijk etc. (11.3)

- 5.1 De minimale omvang van de kernvoorraad: de totale minimale omvang

van de kernvoorraad dient per 1 januari 2005 6.400 woningen te bedragen

dan wel de omvang, welke na actualisering zal blijken.

- 5.3 Verkoop van huurwoningen: 1. de gemeente stimuleert de verkoop van

huurwoningen voor zover de onder 5.2 geformuleerde uitgangspunten in

stand blijven.

16 open brief corporaties 2010
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In de periode van 2005 tot 2007 is het overleg met de gemeente meer structureel

en frequenter geworden en is in 2007 gewerkt aan het maken van nieuwe afspraken

voor de periode 2008-2010.

In onderstaande matrix is te zien voor welke 10 gemeentelijke doelen (conform het

rapport Severijn) de gemeente Bergen op Zoom beleid heeft vastgesteld en

prestatieafspraken heeft geformuleerd. Daarnaast wordt weergegeven of deze

prestatieafspraken uit 2008 zijn gemonitord en gerealiseerd.

Middels het gebruik van kleuren wordt telkens aangegeven in welke mate een

onderdeel wel/niet van toepassing is. De kleur groen staat voor ‘ja’ bijvoorbeeld, ja

opgenomen in gemeentelijk beleid. De kleur geel staat voor ‘deels’, bijvoorbeeld

gedeeltelijk prestatieafspraken gemaakt. De kleur blauw staat voor ‘nee’,

bijvoorbeeld geen aanwezigheid van een monitor.

Er zijn in de overeenkomst over prestatieafspraken 2008-2010 van de gemeente

Bergen op Zoom in totaal 41 afspraken vastgelegd (sub a, b etc. zijn apart

meegeteld). Deze afspraken zijn in de overeenkomst genummerd. In de tabel is met

dezelfde cijfers en letters aangegeven om welke afspraken het gaat, later in dit

rapport wordt dit verder toegelicht.
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10 gemeentelijke

doelen

Opgenomen in

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(ja/deels/nee)

Overwegend

kwantitatieve

kwalitatieve

afspraken

(kwalitatief

/kwantitatief)

Overheersende

type prestatie

(proces, intentie,

uitspraken, garantie,

transactie, handeling)

Monitoring

(ja/deels/

nee)

Realisatie*

(ja/deels/nee)

1. Verruimen

slaagkansen en

keuzemogelijkhede

n woningzoekenden

bescheiden

inkomen

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.1

2.2

2.3

5.2.1 a, b, c,

d,

kwantitatief handelingsafspraak 1x in 2008,

niet voor

alles

monitor

2.1 ja

2.2 nee

2.3 nee

5.2.1 a, b, c,

d, ja

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden

inkomen

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.7

2.8

2.9

kwalitatief garantieafspraak 1x in 2008,

niet voor

alles

monitor

2.7 nee

2.8 nee

2.9 nee

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 20

- Lokaal sociaal

beleid II, p.14

1.1

1.2

1.3

2.4

2.5

2.6

2.10

4.1.4

kwalitatief handelingsafspraak 1x in 2008,

niet voor

alles

monitor

1.1 ja

1.2 ja

1.3 ja

2.4 nee

2.5 nee

2.6 nee

2.10 nee

4.1.4 deels

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

- Wonen in

relatie met

welzijn en zorg,

p. 2

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 20

- Lokaal sociaal

beleid-II, p. 14

- Toekomstvisie

2025, p.9

2.6

4.1.1b

4.1.5

kwalitatief intentieafspraak 1x in 2008,

niet voor

alles

monitor

2.6 nee

4.1.1b deels

4.1.5 deels

5. Vergroten

differentiatie

aanbod en kwaliteit

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012

- Toekomstvisie

2025, p.9

4.1.1b

4.1.1c

4.1.1d

4.1.1e

kwalitatief garantieafspraak 1x in 2008,

niet voor

alles

monitor

4.1.1b deels

4.1.1c deels

4.1.1d deels

4.1.1e deels

* Het gaat hierbij om de realisatie op basis van de Tussenrapportage 2008-2009. Van de gemeente en
de corporatie heeft het onderzoeksteam in april 2010 nog geen geactualiseerde realisatie mogen
ontvangen.



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties rapportage Bergen op Zoom17

6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.3 kwantitatief handelingsafspraak 1x in 2008,
niet voor
alles
monitor

2.3 nee

7. Verhogen

kwaliteit

leefomgeving

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 10

- Lokaal sociaal

beleid II, p.13

- Toekomstvisie

2025, p. 9

3.3.b, c

3.5

3.6

4.1.1 a, c

4.1.2 a, b

4.1.3 a, b

4.2

5.1

kwalitatief intentieafspraak 1x in 2008,
niet voor
alles
monitor

3.3.b, c ja

3.5 ja

3.6 ja

4.1.1 a, c

deels

4.1.2 a, b

deels

4.1.3 a, b

deels

4.2 nee

5.1 deels

8. Bevorderen

duurzaamheid

Wonen in relatie

met welzijn en

zorg, p. 3

Geen

afspraken

n.v.t. n.v.t. 1x in 2008,
niet voor
alles
monitor

Geen

afspraken

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 9

- Toekomstvisie

2025, p.9

3.3.a kwalitatief garantieafspraak 1x in 2008,
niet voor
alles
monitor

3.3.a ja

10. Financiële

afspraken

Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 9

3.1.a

3.1.b

3.1.c

3.2

3.4

kwantitatief handelingsafspraak 1x in 2008,
niet voor
alles
monitor

3.1.a ja

3.1.b ja

3.1.c ja

3.2 ja

3.4 ja

Tabel 1. Samenvattend overzicht doelen en prestatieafspraken, gemeente Bergen op

Zoom.
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3 Totstandkoming
beleid

In dit hoofdstuk worden de

resultaten betreffende de

totstandkoming van beleid

gepresenteerd. De

onderzoeksvragen behorende bij deelvraag A zijn in onderstaand kader weergegeven.

Deelvraag A bestaat uit 3 normen. De bevindingen worden telkens per norm

weergegeven.

Deelvraag A

A.1 Op welke wijze komt het beleid van de gemeente op het gebied van

wonen, welzijn en zorg tot stand?

A.2 Op welke wijze wordt daarbij gebruik gemaakt van de kennis, ervaring

en visie van woningcorporaties?

3.1 Introductie

Beleid wonen, welzijn, zorg gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom kent een aantal beleidsdocumenten die van belang zijn

voor het volkshuisvestingsbeleid. Dit zijn:

- Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008 (25 november 2004)

- Wonen in relatie met welzijn en zorg (27 maart 2008)

- Lokaal sociaal beleid-II: Voor(uit)zien in voorzieningen (27 maart 2008)

- Wmo in uitvoering, Beleids- en uitvoeringsplan 2008-2012 (26 september

2008)

- Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025 (20 oktober 2008).

In onderstaande alinea wordt de inhoud van deze nota’s weergegeven.

Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008

In 2004 is het beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008 door de gemeenteraad

vastgesteld. Dit beleidsplan borduurt op hoofdlijnen voort op het beleidsplan Wonen

1999-2003 waarin de hoofddoelstelling het vergroten van de keuzevrijheid en

zeggenschap van de woonconsument was. Ook in het beleidsplan Wonen 2004-2008

blijft deze hoofddoelstelling gehandhaafd. De beleidsnota geeft voor de korte en de

lange termijn richting aan de woningmarkt in Bergen op Zoom.

Voor de bestaande voorraad blijft het lange termijn beleid gericht op vernieuwing van

wijken met een eenzijdig aanbod aan minder aantrekkelijke woningen. Bij nieuwbouw

wordt in het beleidsplan Wonen 2004-2008 gestreefd naar het toevoegen van

woningen die ook op lange termijn blijven voldoen aan de kwaliteitsvraag van

woonconsumenten17.

17 Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008 (25 november 2004), gemeente Bergen op Zoom, p.
7.

Totstand-
koming beleid
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afspraken

Monitoring

afspraken
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In het beleidsplan Wonen worden daarnaast vier nieuwe kernstrategieën

onderscheiden waarlangs de hoofddoelstelling moet worden bereikt, dit zijn:

1. Vergroten keuzevrijheid en zeggenschap van woonconsument.

2. Zorgdragen voor een passend aanbod aan woonmilieus.

3. Scheppen van kansen voor mensen in kwetsbare posities.

4. Bevorderen van wonen, zorg en welzijn op maat.

Een van de doelstellingen van kernstrategie 1 is het vergroten van het aanbod van

goedkope koopwoningen door het stimuleren van de verkoop van huurwoningen door

corporaties. Kernstrategie 2 is erop gericht dat het aanbod aan woningen en

woonmilieus aansluit bij de behoefte van de woonconsument. In het verlengde

hiervan past het voortzetten van de herstructurering van de wijken Fort-Zeekant,

Nieuw-Borgvliet, Gageldonk-West en Warande-West. Het nieuwbouwprogramma uit

het beleidsplan Wonen 2004-2008 is gericht op het vergroten van de diversiteit van

woningen en woonmilieus in en rond de stad Bergen op Zoom. Volgens de nota is

nieuwbouw van woningen die betaalbaar zijn voor groepen in kwetsbare posities geen

wenselijke optie, aangezien dit leidt tot woningen van matige kwaliteit18. Er wordt wel

gekozen voor andere alternatieven zoals woonruimteverdeling.

Kernstrategie 3 besteedt aandacht aan het waarborgen van kansen van groepen met

een kwetsbare positie op de woningmarkt. Het gaat daarbij vooral om jongeren en

starters. De laatste kernstrategie 4 richt zich op het bevorderen van wonen, zorg en

welzijn op maat. Tot deze doelgroep behoren niet alleen ouderen, maar ook

gehandicapten, (ex)psychiatrische patiënten, (ex)dak- en thuislozen, (ex)verslaafden

en ex-gedetineerden.

Het beleidsplan Wonen 2004-2008 heeft zijn einddatum gepasseerd. De gemeente

Bergen op Zoom is bezig om het beleidsplan te actualiseren.

Wonen in relatie met welzijn en zorg

Door de gemeenteraad is in 2008 de beleidsnotitie 'Wonen in relatie met welzijn en

zorg' vastgesteld. Deze notitie is gebaseerd op de nota Beleidsplan Wonen 2004-2008

en gaat verder in op kernstrategie vier van het beleidsplan Wonen: 'wonen, welzijn en

zorg op maat'. In deze strategie staat het voorzien in meer keuzemogelijkheden in de

huisvesting voor het toenemende aantal ouderen en mensen met een beperking

centraal19.

In de notitie zijn doelstellingen geformuleerd om in 2015 voldoende woningen

voorhanden te hebben die in kwalitatief opzicht op de verschillende doelgroepen zijn

afgestemd. Het gaat daarbij om huisvesting waarbij zowel intramurale als

extramurale zorg/diensten beschikbaar zijn20. Om te bereiken dat hulpbehoevende

personen daadwerkelijk langer maatschappelijk kunnen participeren, is ervoor

gekozen dat bij gebiedsontwikkeling van levensloopbestendige gebieden wordt

uitgegaan. Dit zijn gebieden binnen wijken waarin voorzieningen en (zorg)woningen

zodanig worden gesitueerd dat netwerkstructuren ten behoeve van ondersteunende

18 Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008 (25 november 2004), gemeente Bergen op Zoom, p.
8.

19 Raadsvoorstel vaststellen van de notitie Wonen in relatie met welzijn en zorg, (27 maart 2008),
gemeente Bergen op Zoom, p. 1.

20 Wonen in relatie met welzijn en zorg, (27 maart 2008), gemeente Bergen op Zoom, p.2.
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voorzieningen ontstaan. De gemeente Bergen op Zoom is hiervoor ingedeeld in een

11-tal levensloopbestendige gebieden.

Lokaal sociaal beleid-II: Voor(uit)zien in voorzieningen

In deze nota heeft de gemeente Bergen op Zoom haar sociaal-maatschappelijk beleid

tot 2015 omschreven. De gemeente gaat er vanuit dat een goede sociale

infrastructuur een bijdrage levert aan het versterken van de sociale samenhang en

leefbaarheid in Bergen op Zoom21. Met dit beleid wordt de burger centraal gesteld en

worden initiatieven geformuleerd die moeten leiden tot netwerken en

organisatiestructuren waardoor diensten en voorzieningen voor de burger zo optimaal

mogelijk kunnen functioneren. De gemeente Bergen op Zoom is opgedeeld in 11

woonservicegebieden waar in 2015 een sociale basisinfrastructuur en een structuur

voor maatschappelijke ondersteuning en zorg, passend bij het karakter van het

gebied, aanwezig moeten zijn (p14).

Wmo in uitvoering Beleids- en uitvoeringsplan 2008-2012

In het beleids- en uitvoeringsplan 'Wmo in uitvoering' worden kaders gesteld op het

gebied van wonen, doelgroepen en leefbaarheid. Het beleidsplan is geen op zichzelf

staand document, maar is een bundeling van een aantal strategische lijnen (zoals

lokaal sociaal beleid, kadernota Wmo en het collegeprogramma). Bergen op Zoom wil

het wonen, werken, leren en recreëren voor alle burgers in een sfeer van welbevinden

en veiligheid bevorderen door22:

- de sociale samenhang te versterken

- maatschappelijke participatie te bevorderen

- achterstanden te bestrijden en te voorkomen.

Ook wil de gemeente Bergen op Zoom de sociale samenhang versterken in de

woonservicegebieden door het realiseren van een adequate sociale infrastructuur in

die gebieden. Ten aanzien van het wonen voor kwetsbare groepen geldt het

realiseren van een fysieke infrastructuur die het functioneren van een

voorzieningennetwerk op gebiedsniveau waarborgt. Daartoe behoren in ieder geval

voldoende geschikte woningen, accommodaties, welzijnsvoorzieningen en

steunpunten voor zorginstellingen23.

Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025

Door de gemeenteraad is de kaderstellende nota 'Toekomstvisie Bergen op Zoom

2025 vastgesteld (2008). In deze nota worden beleidskeuzes gemaakt voor twaalf

terreinen waaronder wonen & wijken, veiligheid & milieu , zorg en samenwerking &

externe gerichtheid. In paragraaf 3.3. wordt dieper ingegaan op de toekomstvisie van

de gemeente Bergen op Zoom en de woonvisie van de drie woningcorporaties.

21 Lokaal sociaal beleid II: Beleid sociale infrastructuur ‘Voor(uit)zien in voorzieningen, (27 maart 2008),
gemeente Bergen op Zoom).
22 Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo 2008-2012, (13 mei 2008), gemeente Bergen op Zoom.
23 Wmo in uitvoering, Beleidsplan – en uitvoeringsplan 2008-2012, (26 september 2008), gemeente

Bergen op Zoom, p. 20.
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3.2 Proces van overleg met corporaties omtrent beleid

Norm:

a. Er is een duidelijk proces van overleg met maatschappelijke partners (waaronder

woningcorporaties) voor de totstandkoming van beleid op het gebied van wonen,

zorg en welzijn, waarbij diagnose (wat is er aan de hand), doelen (wat willen we

bereiken), aanpak (wat gaan we doen) en evaluatie (hebben we bereikt wat we

willen) een plaats hebben. (bron voor diagnose, doelen, aanpak en evaluatie:

VNG/AEDES 2002)

Oordeel:

Conform de norm

In dit onderzoek worden in norm ‘a’ een viertal fasen onderscheiden om het proces

van overleg met maatschappelijke partners voor de totstandkoming van beleid in

beeld te brengen. De vier fasen zijn:

- Diagnose (wat is er aan de hand)

- Doelen (wat willen we bereiken)

- Aanpak (wat gaan we doen)

- Evaluatie (hebben we bereikt wat we willen).

Telkens wordt bezien in hoeverre de woningcorporaties betrokken zijn in een

bepaalde fase.

Het proces van overleg met maatschappelijke partners vindt in Bergen op Zoom op

verschillende manieren plaats. De ene keer is er sprake van regulier overleg met

woningcorporaties en andere maatschappelijke partners, de andere keer worden

symposia en heidagen georganiseerd om partijen te betrekken bij de totstandkoming

van het gemeentelijke beleid. Bij het opstellen van het beleidsplan Wonen in relatie

met welzijn en zorg (2008) heeft de gemeente Bergen op Zoom een uitgebreide

procesomschrijving gegeven voor de samenwerking met woningcorporaties. Dit

proces wordt hieronder beschreven. Na deze omschrijving wordt ook aangegeven

voor welke andere beleidsstukken sprake was van een duidelijk proces van overleg

met maatschappelijke partners.

Proces Wonen in relatie met welzijn en zorg

Bij het vormgeven van de samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties

en het invullen van haar regiefunctie heeft de gemeente Bergen op Zoom een proces

ontwikkeld om met woningbouwcorporaties en andere instellingen te overleggen

omtrent wonen, welzijn en zorg24. Door de gemeente zijn de volgende stappen

doorlopen om tot een goed proces te komen:

Diagnose (wat is er aan de hand)

Door de gemeente Bergen op Zoom zijn plannen en beleidsvisies van betrokken

partijen geïnventariseerd bij het opstellen van de nota Wonen in relatie met welzijn

en zorg. Volgens de gemeente is een proces nodig waarbij voortdurend aandacht

bestaat voor de opgave en de wijze waarop alle betrokken partijen die activiteiten

24
Wonen in relatie met welzijn en zorg, (27 maart 2008,) gemeente Bergen op Zoom, p.25.



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties rapportage Bergen op Zoom22

vanuit hun positie kunnen en willen uitvoeren. Hiervoor zijn de juiste instelling en

mentaliteit nodig van de verschillende partijen (p. 25).

Doelen (wat willen we bereiken)

In de notitie is opgenomen dat voor het operationeel maken van beleidsdoelen

uitgegaan dient te worden van een bestuurlijk overleg en gebiedsgerichte

ontwikkelteams. Het bestuurlijk overleg richt zich op het nemen van initiatieven,

het bewaken van de voortgang en het stellen van prioriteiten. Het ontwikkelteam

richt zich op fysieke vraagstukken bij wijkvernieuwing en nieuwbouw.

Aanpak (wat gaan we doen)

De uiteindelijke procesfasering van de gemeente Bergen op Zoom is gericht op de

fasen doelen en aanpak uit het normenkader. Er wordt een onderscheid gemaakt in

initiatieffase, ontwikkelfase en realisatiefase (p.26). In de initiatieffase wordt door

betrokken partijen overleg gevoerd en wordt tot werkafspraken gekomen. Daarnaast

worden projectdoelstellingen geformuleerd en wordt onderzocht in welke mate een

bijdrage kan worden geleverd aan de uitgangspunten/doelstellingen van de notitie

'Wonen in relatie met welzijn en zorg'.

In de ontwikkelfase is sprake van feitelijke planvorming. Nadat een projectdefinitie is

opgesteld en een werkstructuur is gevormd gaan partijen in overleg om via een

cyclisch proces een plan tot ontwikkeling te brengen (p. 27). In de realisatiefase

worden vergunningen verleend en worden door de betrokkenen die activiteiten

ondernomen die leiden tot de uitvoering van het uiteindelijke plan (p.28).

Beleidsplan Wonen 2004-2008

Diagnose

Het Beleidsplan Wonen 2004-2008 is door een externe partij opgesteld. Op basis van

het onderzoek van het bureau ‘Gerrichhauzen en Partners’ is geconcludeerd dat de

gemeente meer in het duurdere segment moet gaan bouwen, aangezien er al

voldoende goedkope bouw bleek te zijn. Daarnaast moest de gemeente de primaire

aandachtsgroep bepalen.

In de prestatieafspraken van 2008-2010 is vastgelegd dat in 2008 onderzoek

uitgevoerd diende te worden naar de omvang en de behoefte van bijzondere

doelgroepen in Bergen op Zoom25.

Doelen

De woningbouwcorporaties zijn na het opstellen van de prestatieafspraken in 2005

steeds meer betrokken bij het opstellen van beleid. Als basis van de

prestatieafspraken van 2005 dient het Convenant Wonen dat als bijlage bij deze

prestatieafspraken hoort. In het Convenant Wonen zijn in paragraaf 3.1 de

gemeenschappelijke doelen vastgesteld.

25 Samenwerkings-/prestatieafspraken 2008-2010 (maart 2008) gemeente Bergen op Zoom,

Woningstichting Castria, Woningstichting Soomland en Woningstichting Wonen West-Brabant (cluster

1).
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Partijen onderschrijven in het convenant het belang van samenwerking waarbij de

volgende uitgangspunten gelden26:

- De vitale gemeente staat centraal;

- Een gevarieerder woningaanbod;

- Adequaat huisvesten van aandachtsgroepen.

De doelstellingen bij de uitgangspunten zijn:

- Partijen streven naar het creëren van aantrekkelijke woonmilieus in heel Bergen

op Zoom en Halsteren.

- Partijen streven naar meer differentiatie in de woningvoorraad naar prijs,

segment en type, waarbij de vraag van de woonconsument centraal staat. Het

doel is te komen tot een aantrekkelijk en gevarieerd woonmilieu voor een brede

groep woonconsumenten. De gemeente moet een ‘duurzame woningvoorraad en

woonomgeving bieden, welke een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op de

woonconsument.

- Partijen dragen zorg voor de adequate huisvesting van de aandachtsgroepen.

Aanpak

Bij de gemeente Bergen op Zoom en bij de drie corporaties is na 2006 steeds meer

aandacht voor voorzieningen in en positie van buurten. Dit heeft ertoe bijgedragen

dat partijen na het vaststellen van prestatieafspraken in 2007 gezamenlijk een Wonen

& Wijken fonds hebben ingesteld en men is gekomen tot ondersteuningsstructuur

(sociale infrastructuur) in het kader van leefbaarheid.

De prestatieafspraken 2005-2007 en 2008-2010 zijn opgesteld op basis van het

beleidsplan Wonen 2004-2008. In de prestatieafspraken 2008-2010 die tussen de

gemeente Bergen op Zoom, Wonen West Brabant, Soomland en Castria zijn gemaakt

worden de belangrijkste te verrichten activiteiten weergegeven. Er zijn op een vijftal

clusters afspraken geformuleerd waarin staat omschreven wat de partijen moeten

gaan doen. De clusters zijn:

- Cluster 1: Inzicht in woningbehoefte

- Cluster 2: Bereikbaarheid en betaalbaarheid

- Cluster 3: Woon- en leefmilieu (sociaal/maatschappelijk)

- Cluster 4: Woon- en leefmilieu (fysiek)

- Cluster 5: Maatschappelijk vastgoed.

Evaluatie

Door de gemeente Bergen op Zoom is eind 2008 een monitor Beleidsplan Wonen

opgesteld27, waarin is weergegeven welke onderdelen van het beleidsplan zijn

gerealiseerd. Ook wordt in de monitor ingegaan op enkele prestatieafspraken voor de

periode 2008-2010.

26 Convenant Wonen in Prestatieafspraken corporaties 2005 (26 mei 2005) gemeente Bergen op Zoom,
Woningstichting Castria, Woningstichting Soomland en Woningstichting Wonen West-Brabant.
27 Monitor Beleidsplan Wonen; Samenwerkings- prestatieafspraken 2008-2009, (16 december 2008),

gemeente Bergen op Zoom.
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3.3 Betrekken corporaties bij beleid wonen, welzijn, zorg

Norm:

b. De gemeente betrekt woningcorporatie(s) bij de formulering van beleid (dus

voordat het beleid is vastgesteld) op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit

is aantoonbaar voor de belangrijkste relevante beleidsnota’s (bijvoorbeeld

woonvisie, WMO-beleid, nota wijkaanpak).

Oordeel:

Voldaan aan norm

Stakeholderoverleg

Door middel van stakeholderoverleg zijn de drie woningcorporaties uit Bergen op

Zoom bij de conceptfase van het beleidsplan Wonen betrokken. Er is in die periode

een projectgroep Beleidsplan Wonen samengesteld om input te leveren voor het

beleidsplan. In de projectgroep waren het externe bureau, ambtenaren uit de sociale

en fysieke peiler en medewerkers van de woningcorporaties Wonen West Brabant,

Castria Wonen en Soomland vertegenwoordigd.

Projectgroepen

Vanaf 2006 zijn de drie corporaties nog nauwer betrokken bij het gemeentelijke

beleid en zijn de onderlinge verhoudingen sterk verbeterd (zie voor ontwikkeling

paragraaf 2.4). Corporaties zijn bij de verschillende beleidsstukken die in 2008 zijn

opgesteld in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptstukken28. De

prestatieafspraken 2008-2010 zijn samen met de corporaties in projectgroepen

opgesteld. Zowel de gemeente als de corporaties waren verantwoordelijk voor het

uitwerken van een cluster uit de prestatieafspraken.

Congres

De gemeente heeft voor het opstellen van haar stukken informatie opgevraagd bij de

betrokken woningbouwcorporaties en heeft in 2007 een congres georganiseerd

waarvoor corporaties, welzijns- en zorginstellingen en wijkcommissies waren

uitgenodigd. De lijn die in de verschillende nota’s wordt uitgezet, wordt door de

verschillende partijen onderschreven, maar wordt als ambitieus ervaren.

Heidagen

Door de gemeente zijn in het kader van het beleidsplan ‘Wonen in relatie met welzijn

en zorg’ (2008) heidagen georganiseerd waarbij bestuurders van corporaties,

zorginstellingen en gemeenten gezamenlijk optrokken om wonen, zorg en

welzijnsvraagstukken met elkaar te bespreken.

Symposium

Eind 2009 heeft de gemeente Bergen op Zoom een symposium ‘Goed wonen voor

iedereen’ georganiseerd waarvoor ook woningcorporaties waren uitgenodigd. Tijdens

het symposium werd onder ander aandacht besteed aan de krimp en de gevolgen

28 Wonen in relatie met welzijn en zorg, Lokaal sociaal beleid-II: Voor(uit)zien in(voorzieningen, Wmo in
uitvoering Beleids- en uitvoeringsplan 2008-2012, Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025.
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daarvan. Daarnaast stonden de ontwikkeling van centrale dienstenzones en de

ondersteuningsstructuur centraal.

Visies

De corporaties worden betrokken bij de stedenbouwkundige visie die in ontwikkeling

is voor Gageldonk-West. De gemeente Bergen op Zoom is bezig om een woonvisie op

te stellen. Er zijn nog geen procesafspraken gemaakt over de manier waarop de

gemeente de corporaties gaat betrekken bij de woonvisie.

De woningbouwcorporaties hebben een eigen regionale woonvisie opgesteld en

hebben hierbij ambtenaren en bestuurders van de gemeente Bergen op Zoom

betrokken. Ook is een open brief gepubliceerd om de aandacht te vestigen op de

regionale woonvisie van de corporaties.

3.4 Visie gemeente en corporaties

Norm:

c. De vastgestelde visie van de woningcorporatie komt overeen met de visie in

relevante beleidsnotities over wonen, zorg en welzijn. Wanneer zaken niet

overeenkomen is dit beargumenteerd.

Oordeel:

Voldoet deels aan norm, woonvisie gemeente in wording, corporaties hebben eigen

woonvisie

Visie gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom heeft meerdere beleidsdocumenten waarin de visie op

het gebied van wonen, welzijn en zorg aandacht krijgt. Specifiek op het beleidsterrein

wonen is een Woonvisie in wording. De visies die in de overige beleidsdocumenten

zijn beschreven, komen in de onderstaande alinea’s aan bod.

Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025

Door de gemeenteraad is de kaderstellende nota 'Toekomstvisie Bergen op Zoom

2025’ vastgesteld (2008). In deze nota worden beleidskeuzes gemaakt voor

uiteenlopende terreinen. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn de keuzes

voor wonen en zorg relevant. De toekomstige beleidskeuzes die voor Wonen & Wijken

zijn gemaakt, hebben betrekking op29:

- Versterken van woongemeente in samenwerking met woningcorporaties en

ontwikkelaars in Bergen op Zoom.

- Behouden en versterken van diversiteit van woonmilieus.

- Versterken en verbinden van groen in de wijk.

- Goede afstemming woningaanbod op woningbehoefte.

- Na afronding van De Markiezaten en De Schans de woningbouwcontour in stand

houden door in te zetten op inbreidingslocaties in plaats van uitbreidingslocaties

voor woningbouw.

29 Raadsvoorstel 'vaststellen van de notitie Wonen in relatie met welzijn en zorg, (27 maart 2008),
gemeente Bergen op Zoom, p. 9.
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- Inzetten van wijkmonitoring om de vitaliteit van de wijken te volgen en gericht te

kunnen bijsturen.

- Gebiedsgericht werken verder doorontwikkelen door de verantwoordelijkheid en

sturingsmogelijkheden bij wijken te leggen.

Voor wat betreft Zorg is de toekomstvisie van de gemeente Bergen op Zoom tot 2025

gericht op de volgende onderwerpen:

- In samenwerking met zorginstellingen de ontwikkelingen in de zorg nader

analyseren en concrete beleidskeuzes formuleren.

- Als gemeente actief beleid voeren om verder inzet van ICT-voorzieningen voor

inwoners te promoten. De inzet van ICT-voorzieningen geschiedt in

samenwerking met inwoners, woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente.

- Op gemeente- en wijkniveau moeten (woon)zorg mogelijkheden aanwezig zijn,

die goed aansluiten op de algemene welzijnsvoorzieningen.

Beleidsplan Wmo 2008-2012

In dit beleidsplan geeft de gemeente Bergen op Zoom haar visie op 'het bevorderen

van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken, dorpen en buurten30’. Volgens deze

visie zijn buurten met een sterke sociale samenhang en een relatief goed

sociaaleconomisch profiel veiliger, meer leefbaar en is de bereidheid van burgers om

zich in te zetten ten behoeve van de eigen buurt groter. Sociale samenhang is een

noodzakelijke randvoorwaarde die van grote invloed is op de leefbaarheid, veiligheid

en participatie van burgers.

Daarnaast wil de gemeente Bergen op Zoom een gemeente zijn waar haar inwoners

prettig kunnen wonen, werken, leren en recreëren (lokaal sociaal beleid).

Dit geldt voor alle burgers. Kwetsbare mensen worden niet als een aparte groep in de

samenleving gezien voor wie per definitie apart beleid gevoerd moet worden (p. 20).

Visie woningcorporaties Wonen West Brabant, Soomland Wonen, Castria

Wonen

De drie bij dit onderzoek betrokken woningbouwcorporaties Wonen West-Brabant,

Castria Wonen en Soomland hebben in 2009 een regionale woonvisie31 opgesteld

samen met de woningbouwcorporaties Woningstichting Dinteloord en Woningstichting

Woensdrecht. De partijen hebben de regionale woonvisie opgesteld omdat zij beter

inzicht wilden krijgen in de regionale woningmarkt om op basis daarvan betere

investerings- en beleidsbeslissingen te kunnen nemen32. Daarnaast is een

gezamenlijke woonvisie door de corporaties opgesteld om meer invloed uit te kunnen

oefenen op de bestuurlijke (politieke) agenda’s van gemeenten. De gemeenten zijn

volgens de corporaties nog te veel gericht op de eigen, lokale woningmarktbelangen.

Voor de woningbouwcorporaties houdt de woningmarkt echter niet op bij de

gemeentegrenzen.

30 Prestatieveld 1, Beleidsplan Wmo 2008-2012, (2008), gemeente Bergen op Zoom, p. 8.
31 Visie op Wonen en Leven in West Brabant en Tholen 2025, deel 1: De Visie (juli 2009), Wonen West-
Brabant, Castria Wonen, Woningstichting Soomland, Woningstichting Dinteloord en Woningstichting
Woensdrecht.
32 Woonvisie, www.castria.nl, februari 2010.
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In de woonvisie maken de corporaties de volgende keuzes:

- Omgaan met de krimp door identiteitsdragers in de regio te benoemen en uit te

bouwen.

- Opstellen van gezamenlijk regionaal beleid en regionale

woningbouwprogramma’s. Regionaliseren van winst en verlies binnen de sector

en eerlijk verdelen van de pijn.

- Blijven bouwen. Tot 2020 3250 woningen.

- Ambities van de gemeente en provincies gaan uit van te hoge productiecijfers,

gevaar van te ontspannen woningmarkt. De ambities moeten naar beneden

worden bijgesteld.

- Zorgen voor een aantrekkelijke kwaliteit van de woonomgeving in buurten waar

mensen prettig samen leven, dit is noodzakelijk voor de leefbaarheid en

aantrekkelijkheid van de regio in zijn geheel.

- Inzet mogelijk maken van voorzieningen ten behoeve van functies die relevant

zijn voor de kwaliteit van wonen en leveren, waar de leefbaarheid onder druk

staat (komt te staan).

In de visie wordt daarnaast per gemeente een sterkte en zwakte analyse gegeven.

Voor Bergen op Zoom stellen de corporaties dat sterke punten voldoende locaties in

het centrum zijn, kunst en cultuur en de deconcentratie van de intensieve zorg. Ook

biedt de HBO opleiding in de stad en de ontwikkeling van locaties in het centrum

kansen. Als belangrijkste zwakte wordt aangegeven dat de gemeente onvoldoende

focust / keuze maakt op profiel, dat er sprake is van projectbenadering en minder van

een stadsdeelbrede integrale visie. Bedreigingen zijn volgens de corporaties de

bestuurlijke continuïteit, concentratie van sociale problemen in een aantal wijken, de

versplintering van de welzijnssector en gezinnen en hoogopgeleiden die wegtrekken

(p.61).

Overeenkomst visie gemeente Bergen op Zoom en visie corporaties

De visie van de gemeente Bergen op Zoom en van de corporaties vertonen

overeenkomsten, maar hebben elk een ander abstractie niveau. Waar de corporaties

een afwijkende koers kiezen dan die van gemeenten, geven zij aan waarom hiervoor

is gekozen. Er wordt echter niet duidelijk in hoeverre de corporaties zich hebben

leiden door bestaand beleid van de gemeente Bergen op Zoom op het gebied van

wonen, zorg en welzijn. De primaire doelgroepen van de corporaties zijn mensen met

een inkomen tot anderhalf keer modaal, senioren en de onderkant van de

woningmarkt. Dat komt overeen met de visie van de gemeente in het beleidsplan

Wonen.

De gemeente Bergen op Zoom is bezig om een nieuw beleidsplan Wonen op te

stellen. Het is nog de vraag of en op welke wijze de woonvisie van de gemeente

Bergen op Zoom zal aansluiten bij de regionale visie van de corporatie. Het streven

van de gemeente Bergen op Zoom is in het nieuwe beleidsplan te komen tot een

afstemming met de trajecten MOP3 (stedelijke vernieuwing), stedelijke vernieuwing

en waar mogelijk de visie van de corporaties33. In haar beleidsplan zal de gemeente

zich vooral richten op ‘het wonen’. Doordat het beleidsplan nog niet is opgesteld, blijft

33 Besprekingsverslag regulier overleg Wonen, (9 maart 2009) gemeente Bergen op Zoom.
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het onduidelijk in hoeverre beide documenten overeen komen. De

woningbouwcorporaties zijn door de gemeente Bergen op Zoom nog niet betrokken

bij de woonvisie, maar de intentie bestaat wel om dit te gaan doen. Februari 2010

hebben de directeur-bestuurders van de vijf woningbouwcorporaties in een open brief

de gemeenten opgeroepen te accepteren dat de bevolking krimpt en om dit te zien

als een kans om te sturen op kwaliteit34.

34 Open brief vijf samenwerkende corporaties in de regio West-Brabant, februari 2010.
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4 Aard en invulling
Prestatieafspraken

In dit hoofdstuk wordt de volgende

schakel van de onderzoekscyclus

behandeld. De wijze waarop afspraken

worden ingevuld en de wijze waarop

de gemeente haar regierol vervult,

staan hierin centraal.

Deelvraag B

B.1 Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de

gemeente?

B.2 Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en

woningcorporaties tot stand?

4.1 Regiefunctie

Norm:

a. De regiefunctie van de gemeente is gedefinieerd in de relevante beleidsnota’s en

gecommuniceerd aan en bekend bij de betrokken woningcorporatie(s).

Oordeel:

Voldoet aan norm

De regierol van de gemeente Bergen op Zoom is conform norm ‘a’ gedefinieerd in

relevante beleidsstukken, zoals Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008,

Wonen in relatie met welzijn en zorg, Prestatieafspraken 2005-2007 en de

Prestatieafspraken 2008-2010.

In het beleidsplan Wonen Bergen op Zoom (p. 10) wordt gesteld dat de uitwerking

van het woonbeleid op lokaal niveau belangenafweging en samenwerking vergt.

Hierbij is de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk voor de regie van het

proces en fungeert het beleidsplan wonen als essentieel instrument. Volgens het

beleidsplan ligt een belangrijke taak van de gemeente in het coördineren en sturen

van een samenhangend programma van projecten en activiteiten die door

verschillende instanties worden uitgevoerd. Deze rol vereist een meer stimulerende

en enthousiasmerende opstelling van de gemeente Bergen op Zoom (p.11).

Op basis van het Convenant Wonen35 wordt de regierol van de gemeente Bergen op

Zoom vormgegeven door:

- Het formuleren van het lokale woningmarktbeleid op basis van periodiek op te

stellen beleidsnota’s.

- Het formuleren van het gemeentelijk investeringsbeleid.

35 Prestatieafspraken 2005-2007, (26 mei 2005), gemeente Bergen op Zoom, WWB, Soomland en
Castria.
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- Het zorgdragen voor een integrale planafstemming, ook op het gebied van de

stedelijke vernieuwing.

- Het in overleg cq. in samenwerking met partijen opstellen van meerjarenplanning

in het kader van de Wet op de Stedelijke vernieuwing.

Ook in de Prestatieafspraken 2008-2010 wordt melding gemaakt van de regierol van

de gemeente Bergen op Zoom. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente en

corporaties, onder de regie van de gemeente verantwoordelijkheid nemen voor

afspraken in actie- en uitvoeringsplannen. In een planning die onderdeel uitmaakt

van de prestatieafspraken is door de partijen uitgewerkt wie waarvoor

verantwoordelijk is en binnen welke termijn zaken gerealiseerd moeten worden.

Bij het opstellen van de notitie 'Wonen in relatie met welzijn en zorg' is de regierol

van de gemeente ten opzichte van andere partijen verder geconcretiseerd.

De regiefunctie is bekend bij de drie woningcorporaties. Dit blijkt uit het feit dat zij de

prestatieafspraken hebben ondertekend en betrokken zijn bij de verschillende

beleidsdocumenten. Op basis van de vragenlijst die door de Rekenkamer bij

medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom, corporaties en andere instellingen is

uitgezet, blijkt dat meer dan de helft van de respondenten tevreden is over de wijze

waarop de gemeente haar regierol vervult (zie stelling 4, bijlage 7), tegelijk noemen

respondenten verbeterpunten. Respondenten geven in de toelichting aan dat de

gemeente veel initiatieven neemt voor onder ander wijkgericht werken, project

centrale dienstenzone, maar dat de samenhang van de initiatieven niet altijd even

duidelijk is.

Een andere stelling van de vragenlijst gaat over de mate waarop partijen tevreden

zijn over de samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom en

woningcorporaties. 38,5% van de respondenten is tevreden over de samenwerking,

terwijl 53,8% niet tevreden en ook niet ontevreden is. 7,7% van de respondenten is

niet tevreden over de samenwerking tussen de partijen (respons 68%, resultaat

07.04.2010). Score 6 in onderstaande tabel laat zien dat 38,5% een toelichting heeft

gegeven op deze vraag. In de toelichting wordt aangegeven dat er soms heel hard

getrokken moet worden aan de samenwerking en dat er meer balans moet komen in

de besluitvorming. De gemeente voert regie op publieke taken maar treedt daarnaast

op als private partij. Enkele respondenten geven aan dat de samenwerking op

bepaalde gebieden goed verloopt, maar op andere gebieden ‘stroperig’ is. Als

voorbeeld daarvan wordt genoemd het convenant ter voorkoming van

uithuiszettingen.
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Norm:

b. Er wordt in de praktijk invulling aan de regiefunctie gegeven door regelmatig

overleg met de belangrijkste partners, waarbij de gemeente afspraken maakt

over de rollen en bijdragen van partners aan de vastgestelde doelen.

Oordeel:

Voldoet gedeeltelijk aan norm

De regierol van de gemeente Bergen op Zoom wordt ingevuld door het initiëren van

bestuurlijk overleg en (gebiedsgerichte) ontwikkelteams36. Daarnaast zijn er nog de

volgende overleggen:

- Regulier overleg Wonen

- Stuurgroep overleg per wijk

- Projectgroep Wonen: overleg woningcorporaties WWB, Soomland en Castria

- Projectgroep prestatieafspraken

- Overleg Sociaal Fonds (Wonen & Wijkenfonds).

Het regulier overleg Wonen is een overleg voor bestuurders van de corporaties en van

de gemeente Bergen op Zoom. Dit overleg is een kwartaaloverleg, maar is niet

structureel van aard en heeft voor het laatst op 9 maart 2009 plaatsgevonden. In het

verleden was er ook sprake van één op één overleg tussen de gemeente en de

afzonderlijke corporaties.

Per wijk (o.a. Gageldonk-West, Stedelijke vernieuwing Borgvliet) komen de gemeente

en corporaties bijeen in het stuurgroepoverleg. Bij het stuurgroepoverleg staan de

realisatieovereenkomsten centraal en de afspraken die daarin zijn gemaakt.

Projectgroep Wonen is een overleg op ambtelijk niveau voor projectleiders van de

gemeente Bergen op Zoom en beleidsmedewerkers van de drie woningcorporaties. Bij

dit overleg vormen de prestatieafspraken en de actualiteit de agenda. De

projectgroep komt doorgaans vier keer per jaar bijeen. In 2009 was de frequentie

lager.

36 Wonen in relatie met welzijn en zorg, (27 maart 2008), gemeente Bergen op Zoom.
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Voor het uitwerken van de prestatieafspraken is een ambtelijke projectgroep

ingesteld. Deze projectgroep komt formeel twee keer per jaar bij elkaar, maar in de

praktijk is de frequentie lager. Tijdens de overleggen worden alle clusters van de

prestatieafspraken besproken. Daarnaast wordt elk cluster uit de prestatieafspraken

in verschillende ambtelijke werkgroepen nader uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan is

het overleg Sociaal Fonds waarin het Wonen & Wijkenfonds (cluster 3) verder gestalte

heeft gekregen.

Uit interviews blijkt dat de regierol van de gemeente nog te gefragmenteerd is. Uit

interne en externe gesprekken blijkt dat een helder overzicht van de voortgang van

gemaakte afspraken en de samenhang daartussen wordt gemist. Geïnterviewden

geven aan dat de regierol nog beter kan worden opgepakt door de gemeente. De

samenwerkingsbereidheid en het vertrouwen zijn er wel.

De vragenlijst die door De Rekenkamer bij de respondenten is uitgezet, bood de

mogelijkheid om sterke punten en verbeterpunten van de samenwerking tussen

corporaties en gemeenten te benoemen. De verbeterpunten komen in hoofdstuk 6

aan bod. Voor de gemeente Bergen op Zoom zijn onder andere de volgende sterke

punten benoemd:

- Samenwerking op diverse vlakken (in de wijk, bij de totstandkoming van beleid)

- Gezamenlijk maatschappelijk belang en belang in volkshuisvestingsopgave

(burger/consument centraal stellen, leefbaarheid, sociale cohesie etc.)

- Betere afstemming

- Goede contacten en toenemend vertrouwen tussen partijen

- Elkaar makkelijker opzoeken en weten te vinden

- Delen van elkaars kennis en expertise.

4.2 Doelen en prestatieafspraken

Norm:

c. Daar waar de gemeente doelen heeft vastgesteld op het gebied van wonen, zorg

en welzijn, is een vertaling gemaakt naar prestatieafspraken met de

woningcorporatie(s) (zie kolom 1, 2 en 3 tabel 2).

Oordeel:

Voldoet overwegend aan norm, in één enkel geval is dat niet gebeurd (doel 8, zie

tabel 2)

De eerste afspraken die de gemeente Bergen op Zoom heeft gemaakt, zijn in 2002

opgenomen in een Raamovereenkomst Stedelijke Vernieuwing met corporatie Wonen

West Brabant. Deze raamovereenkomst is in 2005 geactualiseerd ten behoeve van de

ontwikkeling en herstructurering van diverse wijken in de gemeente afgesloten37.

37 Raamovereenkomst Stedelijke Vernieuwing 2005 tussen de gemeente Bergen op Zoom en Wonen West Brabant ten
behoeve van de ontwikkeling en herstructurering van diverse wijken in de gemeente Bergen op Zoom (18.10.2005),
gemeente Bergen op Zoom.
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Het convenant Wonen38 vormt in Bergen op Zoom de basis voor de eerste

prestatieafspraken uit 2005. Tussen de gemeente, de gevestigde corporaties en de

huurdersverenigingen bestaat overeenstemming over de inhoud van het convenant.

De partijen onderscheiden in het convenant een aantal gemeenschappelijke

doelstellingen en verantwoordelijkheden. De belangrijkste uitgangspunten uit dit

convenant zijn:

- de vitale gemeente staat centraal

- streven naar gevarieerd woningaanbod

- streven naar adequate huisvesting van aandachtsgroepen.

In Bergen op Zoom zijn voor het eerst in 2005 prestatieafspraken gemaakt tussen de

gemeente en drie afzonderlijke woningcorporaties. Deze prestatieafspraken hadden

een doorlooptijd van 2 jaar. Met elke corporatie zijn toen afzonderlijke afspraken

gemaakt. In 2007 zijn de prestatieafspraken geactualiseerd voor de periode 2008-

2010.

In de prestatieovereenkomst die de gemeente Bergen op Zoom heeft opgesteld met

de woningcorporaties zijn verschillende doelen opgenomen. Zoals eerder aangegeven

in hoofdstuk 2, worden in dit gedeelte alleen de prestatieafspraken 2008-2010

geanalyseerd (zie voor toelichting § 2.4).

Bij de analyse van de prestatieafspraken wordt de ordening toegepast die het

ministerie van VROM ook hanteert en toepast op de prestatieafspraken die door de

woningcorporaties zijn ingezonden aan het ministerie van VROM. In navolging van het

rapport ‘Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

woningcorporaties in 2008’ (Severijn, 2009) wordt onderscheid gemaakt in tien

aandachtsgebieden voor de doelen. Uit dit onderzoek blijkt dat doorgaans voor de

onderstaande doelen prestatieafspraken worden gemaakt. Bij onze analyse gebruiken

we deze beschrijving van doelen om de prestatieafspraken te ordenen (zie bijlage 4

voor een omschrijving van deze 10 algemene doelen). In het overzicht is tevens

aangegeven of de afspraken overwegend kwalitatief of kwantitatief van aard zijn.

Verder is een onderscheid gemaakt in het type afspraak. Het kan gaan om een

afspraak over het proces, een intentie, een uitspraak, een garantie, een transactie of

een handeling (zie bijlage 5).

De prestatieafspraken die tussen de gemeente Bergen op Zoom, Wonen West

Brabant, Soomland en Castria zijn gemaakt, zijn opgenomen in bijlage 6.

38 Raadsvoorstel Prestatieafspraken corporaties (26 mei 2005), gemeente Bergen op Zoom, p. 2.
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10 gemeentelijke

doelen

Opgenomen in

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(ja/deels/nee)

Overwegend

kwantitatieve

kwalitatieve

afspraken

(kwalitatief

/kwantitatief)

Overheersende

type prestatie

(proces, intentie,

uitspraken, garantie,

transactie, handeling)

1. Verruimen

slaagkansen en

keuzemogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden inkomen

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.1

2.2

2.3

5.2.1 a, b, c,

d,

kwantitatief handelingsafspraak

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden inkomen

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.7

2.8

2.9

kwalitatief garantieafspraak

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 20

- Lokaal sociaal

beleid II, p.14

1.1

1.2

1.3

2.4

2.5

2.6

2.10

4.1.4

kwalitatief handelingsafspraak

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

- Wonen in

relatie met

welzijn en zorg,

p. 2

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 20

- Lokaal sociaal

beleid-II, p. 14

- Toekomstvisie

2025, p.9

2.6

4.1.1b

4.1.5

kwalitatief intentieafspraak

5. Vergroten

differentiatie aanbod

en kwaliteit

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012

- Toekomstvisie

2025, p.9

4.1.1b

4.1.1c

4.1.1d

4.1.1e

kwalitatief garantieafspraak

6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.3 kwantitatief

7. Verhogen

kwaliteit

leefomgeving

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

3.3.b, c

3.5

3.6

4.1.1 a, c

4.1.2 a, b

kwalitatief intentieafspraak
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2012, p. 10

- Lokaal sociaal

beleid II, p.13

- Toekomstvisie

2025, p. 9

4.1.3 a, b

4.2

5.1

8. Bevorderen

duurzaamheid

Wonen in relatie

met welzijn en

zorg, p. 3

Geen

afspraken

n.v.t. n.v.t.

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 9

- Toekomstvisie

2025, p.9

3.3.a kwalitatief garantieafspraak

10. Financiële

afspraken

Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 9

3.1.a

3.1.b

3.1.c

3.2

3.4

kwantitatief handelingsafspraak

Tabel 2. Overzicht realisatie aard en invulling prestatieafspraken gemeente Bergen

op Zoom.

Uit tabel 2 blijkt dat voor alle tien aandachtsgebieden beleidsdoelen zijn vastgesteld

(zie kolom 2). Het merendeel van de doelen is opgenomen in het beleidsplan Wonen

2004-2008 en in het beleidsplan Wmo. De partijen hebben voor negen van de tien

aandachtsgebieden prestatieafspraken gemaakt. Opvallend is dat voor het

gemeentelijke doel acht ‘Bevorderen duurzaamheid’ geen concrete prestatieafspraken

zijn gemaakt (kolom 3). De prestatieafspraken die zijn gemaakt, zijn overwegend

kwalitatief van aard.

Bij het gemeentelijke doel zeven ‘verhogen kwaliteit leefomgeving’ zijn een dertiental

stellingen geformuleerd over leefbaarheid (bijlage 4). Op basis van de

prestatieafspraken 2008-2010 die in Bergen op Zoom zijn gemaakt is in onderstaand

kader aangegeven welke stellingen zijn terug te vinden in de gemaakte

prestatieafspraken. Overigens doen de corporaties en de gemeente meer en breder

aan activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid, maar deze zijn niet genoemd in

de prestatieafspraken 2008 (en in de afspraken daarvoor ook niet). Bepaalde zaken

zijn onder andere verwerkt in projectplannen per wijk zoals het projectenboek

Gageldonk-West39 waarin corporaties en de gemeente aangeven wat zij gaan doen op

het gebied van leefbaarheid.

39 Wijkontwikkelingsplan Gageldonk-West, deel II: Projectenboek, (10 september 2009), gemeente
Bergen op Zoom.
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1. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan de

realisatie van gedifferentieerde woonmilieus.

(wel opgenomen in prestatieafspraken).

2. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door mee te praten over

een gebiedsgerichte aanpak van de leefbaarheid op plaatsen waar zij woningbezit

heeft.

(wel opgenomen in prestatieafspraken).

3. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de eigen fasering

van nieuwbouwactiviteiten en woningverbetering af te stemmen op de plannen

van de gemeente en/of andere partijen.

(wel opgenomen in prestatieafspraken).

4. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan

plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.

(wel opgenomen in prestatieafspraken).

5. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de bouw of aanschaf

van panden ter verbetering van de leefbaarheid van de buurt. Daarbij gaat het

bijvoorbeeld om de realisatie van wijkcentra of opvanghuizen.

(wel opgenomen in prestatieafspraken).

6. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door activiteiten te

ondernemen die de sociale leefbaarheid moeten vergroten. In dit kader vallen

onder meer afspraken over de aanpak van overlast, het omgaan met moeilijk

plaatsbaren en het tweede kans beleid. Voorbeelden van moeilijk plaatsbaren zijn

ex-psychiatrische patiënten. Tweede kans beleid is gericht op het voorkomen dat

een huisuitzetting nodig is vanwege een huurachterstand en/of omdat de

betrokkene overlast veroorzaakt.

(wel opgenomen in prestatieafspraken).

7. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de veiligheid te

bevorderen door bijvoorbeeld: huismeester, flatwacht, toezichthouders en fysieke

maatregelen zoals achterpad verlichting.

(niet opgenomen in prestatieafspraken, wel onderdeel wonen en wijken fonds).

8. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het verbeteren van

de inbraakbestendigheid van woningen.

(niet opgenomen in prestatieafspraken).

9. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het bevorderen van

de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

(wel opgenomen in prestatieafspraken).

10. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het ondersteunen

van wijk- en buurtactiviteiten.

(niet opgenomen in prestatieafspraken).

11. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het belonen van

goed woongedrag.

(niet opgenomen in prestatieafspraken).

12. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het aangaan van

strategische allianties.

(niet opgenomen in prestatieafspraken).
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13. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door afspraken te maken

over het bevorderen van de integratie (integratie en werk en/of integratie en

leren).

(niet opgenomen in prestatieafspraken).

Aan de hand van een vragenlijst is aan medewerkers van de gemeente, corporaties

en andere instellingen gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van gemaakte

prestatieafspraken.

Score 1 in de tabel laat het percentage zien dat het helemaal eens is met de stelling,

score 5 representeert het percentage respondenten dat het helemaal oneens is met

de stelling. Score 3 staat voor niet mee eens/ niet mee oneens. Tot slot geeft score

6 het percentage respondenten weer dat een toelichting heeft gegeven op het eigen

antwoord.

46,2 % van de respondenten is zeer goed op de hoogte van de gemaakte

prestatieafspraken. 30,8% is goed op de hoogte van de afspraken tussen de

corporaties en de gemeente Bergen op Zoom en 23,1 heeft een neutrale mening.
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4.3 Borgen doeltreffende en doelmatige uitvoering

Norm (deelvraag B):

d. De gemeente geeft aan en kan onderbouwen dat er een vertaalslag van de

prestatieafspraken is gemaakt naar een planning of plan van aanpak om een

doelmatige en doeltreffende uitvoering te borgen.

e. De woningcorporatie(s) geeft aan en kan onderbouwen dat er een vertaalslag van

de prestatieafspraken is gemaakt naar een planning of plan van aanpak om een

doelmatige en doeltreffende uitvoering te borgen.

Oordeel:

Voldoet deels aan norm

Middels twee specifieke vragen is aan respondenten van de vragenlijst gevraagd om

te reageren op de stelling of de gemeente en corporaties een goede vertaalslag

maken van prestatieafspraken naar een planning.

De vertaalslag die de gemeente Bergen op Zoom maakt wordt door meer dan de helft

als goed ervaren. De overige respondenten hebben er geen zicht op. Als toelichting

geven respondenten aan dat op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie de

planning in samenspraak met betrokken partners wordt vastgelegd. Ook wordt

aangegeven dat de gemeente niet alleen de aangewezen partij moet zijn om de

vertaalslag te maken, aangezien de gemeente niet zelf woningen bouwt.

Voor de vertaalslag van de corporaties vindt 33% van de respondenten dat de

corporaties een goede vertaalslag maken naar een planning. De overige partijen

hebben een neutrale mening. De toelichting die wordt gegeven, is dat men geen zicht

heeft op de planning van corporaties voor alle afspraken. Daarnaast wordt

aangegeven dat niet alleen de corporaties de vertaalslag moet maken naar een

planning, aangezien deze niet verantwoordelijk is voor de politieke besluitvorming.

In de prestatieafspraken 2008-2010 hebben de partijen een planning opgenomen

waarin de te realiseren afspraken in de tijd zijn uitgezet van 2008 tot 2010. Per

afspraak is aangegeven welke partijen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van

de afspraak. De gemaakte planning heeft in de praktijk niet geleid tot een doelmatige

en doeltreffende uitwerking omdat beide partijen onvoldoende stil hebben gestaan bij

de planning. Uit de interviews blijkt dat partijen voor zichzelf de voortgang bij hebben

gehouden, maar dat dit niet gezamenlijk heeft plaatsgevonden.
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5 Monitoring van de
afspraken

In dit hoofdstuk wordt bezien in

hoeverre de voortgang van afspraken

wordt gemonitord en bewaakt, partijen

elkaar aanspreken en afspraken

daadwerkelijk worden nagekomen.

5.1 Voortgangsrapportage en handhaafbaarheid prestatieovereenkomst

Deelvraag C

C.1 Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitored en

bewaakt?

C.2 Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen

van afspraken?

C.3 En, indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, op welke

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

Norm:

a. Zowel de gemeente als de corporatie stelt periodiek een rapportage op met

daarin de voortgang op de gemaakte afspraken.

Oordeel:

Voldoet gedeeltelijk aan norm.

b. In de prestatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de handhaafbaarheid.

Deze afspraken betreffen één van de volgend vier typen: a. overleg, b.

monitoring, c. afrekening, d. geschilbeslechting. (bron: Severijn 2008)

Oordeel:

Voldoet niet aan norm.

In december 2008 hebben de gemeente Bergen op Zoom, Castria, Soomland en

Wonen West Brabant gezamenlijk een voortgangsrapportage40 opgesteld voor de

periode 2008-2009. Deze voortgangsrapportage is aan de Raad aangeboden met een

gecombineerde monitor van het beleidsplan Wonen.

De voortgangsrapportage is geen systematische uitwerking van alle

prestatieafspraken. Er is vooral ingegaan op de uitwerking van cluster 1 afspraak 1.1

analyse van woningbehoefte. De overige prestatieafspraken uit cluster 1 komen niet

genummerd terug in de rapportage. In de rapportage komen de prestatieafspraken

uit de overige clusters genummerd aan bod. De uitwerking ervan verschilt per cluster.

Voor cluster 2 is de voortgang summier teruggekoppeld, terwijl cluster 3 daarentegen

meer aandacht krijgt.

In de prestatieafspraken 2008-2010 zijn geen procesafspraken opgenomen over de

handhaafbaarheid van de prestatieovereenkomst. Er zijn geen afspraken gemaakt

40 Tussenrapport uitwerking Samenwerkings- / prestatieafspraken 2008-2009, (december 2008),
gemeente Bergen op Zoom, Woningstichting Castria, Woningstichting Soomland, Woningstichting
Wonen West-Brabant.

Totstand-
koming beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling

afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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over overleg, monitoring, afrekening of geschilbeslechting. Na december 2008 is geen

nieuwe voortgangsrapportage gemaakt.

Op basis van de vragenlijst is bij respondenten in beeld gebracht of de

prestatieafspraken concreet genoeg zijn om gemonitored te kunnen worden. 38,5%

van de respondenten vindt dat de afspraken concreet genoeg zijn om de resultaten te

kunnen monitoren. 23,1% is het niet eens met de stelling en vindt dat de

prestatieafspraken niet concreet genoeg zijn. De overige respondenten hebben een

neutrale houding ten opzichte van de stelling (zie vragenlijst, bijlage 7). In de

toelichting geven verschillende personen aan dat de mate waarin afspraken concreet

zijn, verschilt per afspraak. Anderen geven aan dat een aantal afspraken niet SMART

genoeg is geformuleerd en dat sommige clusters te theoretisch zijn zonder

verbindende afspraken.

5.2 Rapportage als basis voor overleg

Norm:

c. De gemeente en de corporatie hebben overleg op basis van de rapportage. Indien

nodig spreken partners elkaar aan en vindt bijsturing plaats.

Oordeel:

Voldoet niet aan de norm

d. De prestatieafspraken hebben per periode waarvoor de afspraken gelden een

andere inhoud en gaan uit van herijkte prioriteiten, uitgaande van de dan

geldende ontwikkelingen.

Oordeel:

Voldoet deels aan de norm

De gemeente Bergen op Zoom en de corporaties hebben gezamenlijk bestuurlijk

overleg, het kwartaaloverleg Wonen. Daaraan nemen de bestuurders/directeuren van

de drie woningcorporaties en de twee betrokken wethouders deel.

Voortgangsrapportages over de prestatieafspraken vormen echter niet de basis voor

het overleg en worden tijdens dit overleg niet systematisch besproken. Alleen eind

2008 is de hiervoor genoemde voortgangsrapportage van de prestatieafspraken in dit

overleg aan de orde geweest.

Uit de interviews blijkt dat het overleg tussen de gemeente en de drie

woningcorporaties in de periode van 2005 tot 2009 frequenter is geworden en dat

men het overleg ook positiever is gaan waarderen.

De prestatieafspraken worden tijdens de looptijd niet bijgesteld, dit is in de

overeenkomsten van 2005 en 2008 ook niet afgesproken. De

prestatieovereenkomsten kennen wel een relatief korte looptijd van 2 jaar. Landelijk

komt een looptijd van 5 jaar het meeste voor en zijn 4 jaar of 6 jaar ook gebruikelijk.

De afspraken van 2005 werden vooral gezien als een startpunt voor verbetering van

de samenwerking. In die zin worden de meer concrete afspraken van 2008 door de

gemeente en de woningcorporaties geduid als een herijking van de eerdere afspraken

en het inspelen op de ontwikkelingen in de periode van 2005 tot 2007.
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5.3 Suggesties en verbeterpunten derden

Norm:

e. De gemeente en de woningcorporatie(s) staan bij herijking van de afspraken open

voor suggesties/verbeterpunten van bewoners en andere partijen in de keten

(zorg- en welzijnsinstellingen) en hebben een structuur opgezet om deze boven

tafel te krijgen.

Oordeel:

Voldoet deels aan de norm

In paragraaf 3.2 is aangegeven dat bij de totstandkoming van beleid veel wordt

georganiseerd om de mening van derden te horen en mee te wegen in de formulering

van beleid. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van ‘heidagen’, congressen en

klankbordgroepen. De corporaties hebben ook regelmatig overleg met andere

partijen, zoals zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Wonen West Brabant nodigt

deze partners ook uit om feedback te verkrijgen over het eigen functioneren.

Er is geen sprake van een vaste structuur waarbij derde partijen verbeterpunten of

suggesties met betrekking tot de gemaakte prestatieafspraken kunnen aangeven. Uit

de gehouden interviews blijkt dat de exacte inhoud van de prestatieafspraken bij

andere partijen niet bekend is.

In de vragenlijst is aan respondenten van gemeente, corporaties en derde partijen

gevraagd om enkele verbeterpunten te benoemen in de samenwerking tussen

corporaties en gemeenten. Voor Bergen op Zoom zijn onder andere de volgende

verbeterpunten voorgesteld:

- Betere realisatie (naleven) van de prestatieafspraken.

- Betere monitoring van de prestatieafspraken en waar nodig sneller bijstellen.

- Opstellen van realistische prestatieafspraken en doelen.

- Betere communicatie, elkaar duidelijker aanspreken.

- Betere afstemming van de keten wonen, welzijn en zorg.
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6 Realisatie afspraken

In dit hoofdstuk wordt getoetst of de

gemaakte prestatieafspraken ook

daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

6.1 Verantwoording

Norm:

a. De woningcorporaties en gemeenten dragen zorg voor een goede

verantwoording over de realisatie van maatschappelijke doelen aan elkaar.

Oordeel: Voldoet gedeeltelijk aan norm

b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd

(zie matrix hieronder, kolom realisatie per doelstelling).

Oordeel: Voldoet gedeeltelijk aan norm

10

gemeentelijke

doelen

Opgenomen in

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(ja/deels/nee)

Monitoring

(ja/deels/ nee)

Realisatie

(ja/deels/nee)

1. Verruimen

slaagkansen en

keuzemogelijkhe

den

woningzoekende

n bescheiden

inkomen

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.1

2.2

2.3

5.2.1 a, b, c,

d,

1x in 2008,

niet alle

afspraken

gemonitored

2.1 ja

2.2 nee

2.3 nee

5.2.1 a, b, c, d,

ja

2. Beperken

woonlasten

mensen

bescheiden

inkomen

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.7

2.8

2.9

1x in 2008,

niet alles

gemonitored

2.7 nee

2.8 nee

2.9 nee

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 20

- Lokaal sociaal

1.1

1.2

1.3

2.4

2.5

2.6

1x in 2008,

niet alle
afspraken
gemonitored

1.1 ja

1.2 ja

1.3 ja

2.4 nee

2.5 nee

2.6 nee

Deelvraag D

D.1 Leidt het proces er toe dat de beoogde maatschappelijke doelen

worden gerealiseerd?

D.2 Wordt op basis van een evaluatie van het proces c.q. inhoudelijk

bereikte resultaten tot bijstelling van de wijze van samenwerking c.q.

opzet en werking van prestatieafspraken gekomen?

Totstand-

komingbeleid

Rol
gemeenteraad

Aard en

invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken
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beleid II, p.14 2.10

4.1.4

2.10 nee

4.1.4 deels

4. Versterken

samenhang

wonen, zorg,

welzijn

- Wonen in

relatie met

welzijn en zorg,

p. 2

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 20

- Lokaal sociaal

beleid-II, p. 14

- Toekomstvisie

2025, p.9

2.6

4.1.1b

4.1.5

1x in 2008,

niet alle

afspraken

gemonitored

2.6 nee

4.1.1b deels

4.1.5 deels

5. Vergroten

differentiatie

aanbod en

kwaliteit

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012

- Toekomstvisie

2025, p.9

4.1.1b

4.1.1c

4.1.1d

4.1.1e

1x in 2008,

niet alle
afspraken
gemonitored

4.1.1b deels

4.1.1c deels

4.1.1d deels

4.1.1e deels

6. Bevorderen

woningbezit,

vooral lage

inkomens

Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

2.3 1x in 2008,

niet alles

gemonitored

2.3 nee

7. Verhogen

kwaliteit

leefomgeving

- Beleidsplan

Wonen 2004-

2008, p. 8

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 10

- Lokaal sociaal

beleid II, p.13

- Toekomstvisie

2025, p. 9

3.3.b, c

3.5

3.6

4.1.1 a, c

4.1.2 a, b

4.1.3 a, b

4.2

5.1

1x in 2008,

niet alle
afspraken
gemonitored

3.3.b, c ja

3.5 ja

3.6 ja

4.1.1 a, c deels

4.1.2 a, b deels

4.1.3 a, b deels

4.2 nee

5.1 deels

8. Bevorderen

duurzaamheid

Wonen in relatie

met welzijn en

zorg, p. 3

Geen

afspraken

Niet van

toepassing

Niet van

toepassing

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

- Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 9

- Toekomstvisie

2025, p.9

3.3.a 1x in 2008,

niet alle
afspraken
gemonitored

3.3.a ja

10. Financiële

afspraken

Beleidsplan

WMO 2008-

2012, p. 9

3.1.a

3.1.b

3.1.c

3.2

3.4

1x in 2008,

niet alle

afspraken

gemonitored

3.1.a ja

3.1.b ja

3.1.c ja

3.2 ja

3.4 ja

Tabel 3. Overzicht realisatie prestatieafspraken gemeente Bergen op Zoom.
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Tabel 3 laat in de meest rechtse kolom zien dat van de prestatieafspraken die op de

tien gemeentelijke velden zijn gemaakt, er twee velden zijn waarop de afspraken zijn

gerealiseerd (score groen), op vijf velden heeft realisatie gedeeltelijk plaatsgevonden

(score geel) en op twee velden zijn de doelen niet (voldoende) gerealiseerd. Voor één

gemeentelijk doel zijn geen prestatieafspraken gemaakt en daarmee ook niet

gerealiseerd.

Van alle gemaakte en genummerde afspraken uit de prestatieovereenkomst zijn er 20

volledig gerealiseerd, 11 afspraken zijn deels gerealiseerd en 10 afspraken zijn niet

gerealiseerd. Wij wijzen er hierbij op dat deze optelling van de afspraken geen recht

doet aan een mogelijke weging per afspraak. Het belang van de afspraak zal niet voor

iedereen even zwaar wegen. Tabel 3 is op basis van het voortgangsverslag van de

gemeente Bergen op Zoom (april 2010) en het voortgangverslag van Soomland

ingevuld. Een gecombineerd voortgangsverslag waarin de stand van zaken van beide

organisaties is weergegeven, is opgenomen in bijlage 8.

Uit de gesprekken blijkt dat er veel belang wordt gehecht aan de totstandkoming van

het wonen en wijken fonds dat door de gemeente en de corporaties wordt betaald en

waaruit vervolgens diverse activiteiten worden gefinancierd. Het feit dat lang niet alle

prestatieafspraken zijn gerealiseerd kent volgens de geïnterviewden enkele oorzaken.

Het gebrek aan monitoring wordt genoemd. Daardoor is er geen overzicht van nog te

realiseren afspraken en krijgt de voortgang van realisatie te weinig impuls. Verder

wordt het grote aantal afspraken en de hoge ambitie genoemd, terwijl de

realisatietermijn erg kort is (2 jaar). Tenslotte geven externe partijen aan dat sociale

woningbouw een aantal jaren politiek-bestuurlijk minder hoog op de agenda heeft

gestaan, waardoor ambtelijk de beschikbare capaciteit is verminderd. Nu dit

onderwerp weer volop de aandacht heeft, wordt de beschikbare ambtelijke tijd en

ervaring door intern en extern geïnterviewden als een knelpunt ervaren. Verder wordt

er goed samen gewerkt in het WMO-loket, zie hiervoor onderstaande best-practice.

WMO-loket HetPunt, beste WMO-loket van Nederland

“We hebben in Nederland heel veel regelingen. Wanneer mensen dat allemaal zelf

uit moeten zoeken kunnen ze vaak de weg niet vinden in al die regelingen, het is

onoverzichtelijk. HetPunt helpt de mensen. Per jaar hebben we 70.000

klantcontacten. Zodra mensen hier met een vraag komen proberen we de mensen

meteen te helpen”, aldus dhr. Fassaert, manager van stichting Het Punt.

Bij HetPunt werken 47 medewerkers. Het bestuur van de stichting wordt gevormd

door de directeuren annex bestuurders van Stichting Groenhuysen, de Geestelijke

Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB), de Thuiszorg West-Brabant

(TWB), de gemeente Roosendaal en woningcorporatie Aramis AlleeWonen.

Daarnaast werken er nog meer organisaties samen binnen het WMO-loket,

namelijk De Markenlanden, MEE West-Brabant, DAT, de Zuidwester, Huispitaal,

HOOM, Traverse, Zorgburo Stip, Novadic-Kentron en Stichting Elisabeth.

In totaal heeft 53% van de gemeente meegedaan aan het onderzoek door een
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digitale vragenlijst in te vullen. Stichting Vraagwijzer Nederland heeft de lijst

opgesteld. De Vraagwijzer is de visie achter het WMO-loket en bestaat uit één of

meer plekken waar burgers terecht kunnen voor informatie en voor advies of

ondersteuning bij het verkrijgen van passende voorzieningen op het terrein van

wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. (Bron: Roosendaalse Bode,

zondageditie week 26)

De hoge score werd onder andere gehaald doordat klant en medewerker goed in

beeld zijn, de dienstverlening hoog scoort en ook de locatie positief wordt

beoordeeld. In een reactie geeft de wethouder aan dat na het besluit in 2007 om

samen een loket te realiseren de samenwerking van alle betrokken organisaties een

belangrijke voorwaarde is voor dit succes.

(zie ook: www.gemeente.nu; www.bergenopzoom.nl; www.hetpunt.nl).

6.2 Evaluatie

Norm:

c. Proces en inhoud van de prestatieafspraken worden geëvalueerd. Deze evaluatie

wordt gedocumenteerd.

d. Als uit de evaluatie blijkt dat aanpassingen in de samenwerking of opzet en

werking van de prestatieafspraken nodig zijn, worden deze ook daadwerkelijk

bijgesteld.

Oordeel: Voldoet niet aan norm

In maart 2008 zijn de corporaties in Bergen op Zoom gekomen tot herziene

prestatieafspraken. Er heeft geen vastlegging van een evaluatie van de

prestatieafspraken uit 2005 plaatsgevonden. De prestatieafspraken uit 2005 zijn

herzien naar aanleiding van de financiering van de wijkaanpak in Nederland, waarbij

aan woningcorporaties een heffing werd opgelegd door het ministerie van

VROM/WWI41. Door de gemeente Bergen op Zoom is een brief gestuurd naar het

ministerie om te voorkomen dat de mogelijkheden van de corporaties om te

investeren in Bergen op Zoom worden beperkt.

De prestatieafspraken van 2008 zijn nog niet geëvalueerd.

41 Brief gemeente Bergen op Zoom aan ministers van Wonen, Wijken en Integratie, ‘heffing
woningcorporaties’ (29 augustus 2007), gemeente Bergen op Zoom.
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7 Rol van de
gemeenteraden

In de laatste fase van de

onderzoekscyclus wordt bezien in

hoeverre de gemeenteraad invulling

heeft gegeven aan zijn kaderstellende

en controlerende rol in het kader van de prestatieafspraken.

7.1 Informeren Raad en kaders Raad

Norm:

a De gemeenteraad wordt geïnformeerd over trends, ontwikkelingen en het

overleg met de woningcorporaties in de gemeente.

Oordeel:

Voldoet aan norm

b De gemeenteraad heeft doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd op het

terrein van wonen, zorg en welzijn in het kader van de samenwerking tussen

gemeente en woningcorporaties.

Oordeel:

Voldoet aan norm

De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom heeft de volgende

beleidsdocumenten op het gebied van wonen, welzijn en zorg vastgesteld:

- Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008 (25 november 2004)

- Lokaal sociaal beleid-II: Voor(uit)zien in voorzieningen (27 maart 2008)

- Wonen in relatie met welzijn en zorg (27 maart 2008)

- Wmo in uitvoering’ Beleids- en uitvoeringsplan 2008-2012 (26 september

2008)

- Toekomstvisie Bergen op Zoom 2025 (20 oktober 2008).

De prestatieafspraken 2005-2007 zijn door de gemeenteraad vastgesteld (op 26 mei

2005). De prestatieafspraken van 2008 zijn door het College van B&W vastgesteld en

in de vorm van een raadsmededeling voorgelegd aan de Raad (raadsmededeling 13

maart 2008).

De gemeenteraad ontvangt diverse rapportages op het terrein van wonen en

stedelijke vernieuwing. Voor het beleidsplan wonen is er de monitor beleidsplan

wonen, verder is er de ISV-rapportage en worden er raadsmededelingen gedaan over

de voortgang van de wijkaanpak. Daarnaast wordt schriftelijke informatie verstrekt

over de diverse woningbouwprojecten waarbij de woningcorporaties betrokken zijn en

Deelvraag E

Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar

kaderstellende en controlerende rol?

Totstand-

komingbeleid

Rol
gemeenteraad

Aard en

invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken
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informeren de betrokken wethouders de raadscommissie mondeling over

ontwikkelingen.

7.2 Rapportages en bijsturing Raad

Norm:

c De gemeenteraad ontvangt periodieke rapportages over de mate waarin

voortgang wordt geboekt en doelstellingen worden gerealiseerd.

d De gemeenteraad neemt op basis van de rapportages besluiten tot bijsturing

wanneer daartoe aanleiding is.

Oordeel: Voldoet gedeeltelijk aan norm

De Raad heeft december 2008 een tussenrapportage ontvangen waarin de voortgang

van de prestatieafspraken 2008-2010 en de mate waarin de afspraken worden

gerealiseerd, is weergegeven. Van de prestatieafspraken uit 2005 is geen

voortgangsrapportage opgesteld. Er zijn op het gebied van de prestatieafspraken door

de Raad geen besluiten genomen tot bijsturing van de afspraken.
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8 Conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek

aan de orde. Eerst herhaalt het hoofdstuk kort de doelstelling en onderzoeksvragen.

Voorafgaand aan de conclusies en aanbevelingen dient te worden opgemerkt dat

enkele specifieke verbeterpunten niet alleen de verantwoordelijkheid van de

gemeente zijn, maar ook van de andere partijen in de (complexe) omgeving. Dit

betekent dat de verschillende partijen (gemeente, woningcorporatie en andere

instellingen) ook kritisch moeten kijken naar hun rol in het geheel om het samenspel

te verbeteren. De focus van dit onderzoek is echter wel in de eerste plaats gericht op

de gemeente Bergen op Zoom.

8.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal:

In hoeverre leidt de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties c.q. de

concretisering daarvan in prestatieafspraken tot een doeltreffende en doelmatige

bijdrage aan beleidsdoelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn?

Bovenstaande vraag is vervolgens uitgewerkt in de volgende deelvragen:

a Op welke wijze komt het beleid van de gemeente op het gebied van wonen,

welzijn en zorg tot stand, en op welke wijze wordt daarbij gebruik gemaakt van

de kennis, ervaring en visie van woningcorporaties?

b Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de gemeente?

Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en

woningcorporaties tot stand, en biedt het proces c.q. de aard van de gemaakte

afspraken voldoende grondslag voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?

c Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitord en bewaakt?

Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van

afspraken? En, indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, op welke

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

d Leidt het proces er toe dat de beoogde maatschappelijke doelen worden

gerealiseerd? Wordt op basis van een evaluatie van het proces c.q. inhoudelijk

bereikte resultaten tot bijstelling van de wijze van samenwerking c.q. opzet en

werking van prestatieafspraken gekomen?

e Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en

controlerende rol?

Onderstaand schema geeft deze deelvragen weer als schakels in een keten. Hierbij

geldt dat de zwakste schakel de sterkte van de keten bepaalt. Hieronder geven we

voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag de conclusies en aanbevelingen.

Deze conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de bevindingen van het

onderzoek in Bergen op Zoom. Daarnaast zal in een koepelnotitie een vergelijking

plaatsvinden met de andere 8 onderzochte gemeenten en landelijke trends en

gegevens. Daaruit zijn mogelijk nog aanvullende lessen te leren.
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Totstand-
koming beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

8.2 Algemene conclusie

De prestatieafspraken die voor de periode 2008-2010 tussen de gemeente Bergen op

Zoom, Stichting Wonen West Brabant, Woningstichting Soomland en Stichting Castria

Wonen zijn gemaakt, zijn gedeeltelijk gerealiseerd. Vooral door het hoge

ambitieniveau, het grote aantal afspraken (41) en de onderlinge volgtijdelijkheid van

een aantal afspraken is het niet gelukt om alle afspraken volledig te realiseren. De

realisatie bleef vooral achter op drie terreinen: a. afspraken om de woonlasten te

beperken voor mensen met een bescheiden inkomen, b. afspraken om huisvesting te

realiseren voor specifieke doelgroepen en c. de afspraak om woningbezit voor

mensen met een bescheiden inkomen te bevorderen.

Bij de totstandkoming van het beleid heeft de gemeente gebruik gemaakt van de

kennis en ervaring van de woningbouwcorporaties. De beleidsdoelen zijn vervolgens

consequent vertaald in prestatieafspraken, met uitzondering van afspraken voor het

gemeentelijke doel ‘bevorderen duurzaamheid’. Er is voor de prestatieafspraken

2008-2010 een plan van aanpak opgesteld waarin per afspraak is aangegeven wie

verantwoordelijk is voor de uitvoering. Eind 2008 is een voortgangsrapportage

opgesteld van de gemaakte afspraken, waarin echter niet voor alle afspraken een

helder beeld van de voortgang is opgenomen. Daarna heeft geen systematische

monitoring meer plaatsgevonden.

De samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom en de drie woningcorporaties

is in vergelijking met de periode voor 2005 belangrijk verbeterd en wordt nu als

voldoende tot goed ervaren. De prestatieafspraken hebben voor een deel bijgedragen

aan een doeltreffende en doelmatige realisatie van beleidsdoelen op het terrein van

wonen, zorg en welzijn. De meerwaarde van prestatieafspraken kan nog toenemen

door een systematische bewaking van de voortgang, waardoor overzicht en

samenhang beter zichtbaar blijft. Voorts levert dit een basis om elkaar aan te spreken
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op ieders bijdrage. Versterking kan ook plaatsvinden door de ervaringen van de

uitvoering van de afspraken van 2008 samen te evalueren.

In de onderstaande paragrafen gaan we verder in op deze conclusies en worden

aanbevelingen geformuleerd.

8.3 Totstandkoming van beleid

De gemeente Bergen op Zoom gebruikt de kennis, ervaring en visie van de

woningcorporaties bij de totstandkoming van beleid. Het ‘Beleidsplan Wonen Bergen

op Zoon 2004-2008’ is een belangrijk beleidsdocument voor de gemeente. De

corporaties hebben deelgenomen aan een projectgroep om een bijdrage te leveren

aan deze nota. Middels stakeholderoverleg, congressen, heidagen en symposia

hebben de corporaties ook input kunnen leveren op de andere nota’s als ‘Wonen in

relatie met welzijn en zorg’, ‘Lokaal sociaal beleid-II: Voor(uit)zien in voorzieningen,

‘Wmo in uitvoering, Beleids- en uitvoeringsplan 2008-2012’ en ‘Toekomstvisie Bergen

op Zoom 2025’.

Het Beleidsplan Wonen is verouderd en deze wordt geactualiseerd. Door de

woningcorporaties is een eigen visie op het wonen opgesteld die op sommige punten

verschilt van de visie van de gemeente. Het is nog onduidelijk in hoeverre de

gemeente bij het opstellen van het nieuwe beleid gebruik zal maken van de visie van

de drie woningcorporaties, die het voornemen hebben te gaan fuseren. De

woningcorporaties geven aan goed betrokken te worden in het beleidsproces.

Aanbeveling 1: (College en Raad) Geef in de nieuw op te stellen woonvisie aandacht

aan de regionale aspecten van de woningmarkt en de gezamenlijke woonvisie van de

corporaties.

8.4 Aard en invulling afspraken

De gemeente Bergen op Zoom toont haar regierol door beleid op het gebied van

wonen, zorg en welzijn te initiëren en dat beleid te vertalen naar prestatieafspraken.

De regierol van de gemeente is omschreven, maar in de praktijk ontbreekt een helder

overzicht en samenhang in de voortgang van afspraken.

Alle gezamenlijk geformuleerde beleidsdoelen hebben een vertaling gekregen in

prestatieafspraken, met uitzondering van afspraken voor het gemeentelijke doel

‘bevorderen duurzaamheid’. Bij de afspraken over leefbaarheid zijn niet alle lopende

activiteiten en mogelijkheden benut, zoals afspraken over de rol van huismeesters,

inbraakbestendigheid, het belonen van goed woongedrag en het aangaan van

strategische allianties met andere partijen.

De afspraken zijn vaker kwalitatief dan kwantitatief van aard. Met name de

kwalitatieve afspraken zijn niet altijd meetbaar geformuleerd.

Gerubriceerd naar type afspraken valt op dat er vaak handelingsafspraken,

garantieafspraken en intentieafspraken worden gemaakt42. Er worden weinig

procesafspraken gemaakt. Procesafspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over overleg,

42
Voor een verklaring van deze begrippen zie bijlage 5.
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monitoring en evaluatie en vullen in die zin andere typen afspraken aan. In de

prestatieafspraken uit 2008 is niets vastgelegd over de handhaafbaarheid zoals

overleg, monitoring, afrekening of geschilbeslechting.

Zowel door de gemeente Bergen op Zoom als door de drie woningbouwcorporaties is

aangegeven dat de afspraken gezien de korte periode een hoog ambitieniveau

hebben. De afspraken lopen over de periode 2008 -2010, terwijl de gemiddelde duur

van prestatieafspraken in Nederland 5 jaar is. De partijen geven aan dat in het

vervolg realistischere afspraken gemaakt dienen te worden, waarbij de prioritering

van belang is.

Daarnaast is met name vanuit de woningcorporaties aangegeven dat er meer

behoefte is aan wederkerigheid in de prestatieafspraken. Op dit moment wordt goed

beschreven welke bijdrage de woningcorporaties (financieel) dienen te leveren. De

bijdrage van de gemeente is minder inzichtelijk uitgewerkt in de prestatieafspraken.

Het Wonen en Wijken fonds brengt daarin voor een deel al een duidelijke verbetering,

omdat daarin alle partijen bijdragen.

Aanbeveling 2: (College, ambtelijke organisatie en ook drie corporaties): Bespreek bij

de nieuwe afspraken op welke van de 10 aangegeven beleidsdoelen

prestatieafspraken gewenst zijn. Houdt bij het formuleren van de nieuwe

prestatieafspraken rekening met de volgende punten:

a) beperk het totale aantal afspraken,

b) overweeg een langere periode,

c) maak de afspraken meetbaar,

d) vul de inhoudelijke afspraken aan met procesafspraken en afspraken over de

handhaafbaarheid en

e) maak de bijdrage van de woningcorporatie(s) en de gemeente inzichtelijk.

8.5 Monitoring afspraken

Geïnterviewden zijn in meerderheid tevreden over de samenwerking en wijzen

tegelijk op mogelijkheden om de samenwerking te versterken door onder andere

structureel overleg waarin systematische monitoring van de voortgang centraal staat.

Ook hebben partijen aangegeven dat het bewaken van de voortgang noodzakelijk is.

In een periode van ruim twee jaar is één keer een voortgangsrapportage opgesteld

van de prestatieafspraken. Deze voortgangsrapportage gaf geen helder beeld van de

voortgang van alle prestatieafspraken. Er is op bepaalde afspraken heel uitvoerig

ingegaan, terwijl andere afspraken worden onderbelicht. Terwijl in andere gemeenten

met een minder systematische monitoring de aandacht vooral uitgaat naar de

woningbouwprojecten en minder naar de voortgang op het terrein van zorg en

welzijn, heeft in Bergen op Zoom het Wonen en Wijkenfonds (cluster 3) veel aandacht

gekregen in de rapportage maar ook in het onderlinge overleg.

De prestatieafspraken uit 2008 zijn tussentijds niet bijgesteld of aangepast. Ten

opzichte van de afspraken uit 2005 kan worden opgemerkt dat er meer inhoudelijke

en meer concrete afspraken zijn gemaakt in 2008.

Aanbeveling 3: (College, ambtelijke organisatie en ook drie corporaties): Monitor

tenminste jaarlijks de gemaakte prestatieafspraken op basis van een systematische
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voortgangsrapportage, spreek elkaar aan op afwijkingen, wees bereid van ervaringen

te leren en stel zo nodig de prestatieafspraken tussentijds bij.

8.6 Realisatie afspraken

Van de 41 gemaakte prestatieafspraken in Bergen op Zoom zijn er 20 volledig

gerealiseerd, 11 deels en 10 niet. Deze optelling gaat simpelweg uit van de

nummering van alle gemaakte afspraken en houdt geen rekening met de scope en

het gewicht van de afspraken. Geïnterviewden vinden de instelling van het Wonen en

Wijkenfonds een belangrijke mijlpaal. Alle afspraken over de stedelijke vernieuwing

zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Dit heeft te maken met het hoge ambitieniveau

van de gemeente en de corporaties binnen een beperkte tijd. De realisatie bleef

verder vooral achter op drie terreinen: a. afspraken om de woonlasten te beperken

voor mensen met een bescheiden inkomen, b. afspraken om huisvesting te realiseren

voor specifieke doelgroepen en c. de afspraak om woningbezit voor mensen met een

bescheiden inkomen te bevorderen.

De afspraken uit 2005 zijn geëvalueerd, maar dit is niet vastgelegd. Voor de

afspraken uit 2008 heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden.

Aanbeveling 4: (College, ambtelijke organisatie en corporaties): Stel voor de

stedelijke vernieuwing haalbare prestatieafspraken op, waarbij rekening wordt

gehouden met een realistische doorlooptijd van projecten. Zorg voor prioritering in de

te realiseren prestatieafspraken zodat voor alle partijen duidelijk is waar als eerste

aandacht aan besteed dient te worden.

8.7 Rol gemeenteraad

De Raad van Bergen op Zoom heeft de nota’s ‘Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom

2004-2008’ en ‘Wonen in relatie met welzijn en zorg’ vastgesteld en heeft daarmee

kaders voor de uitvoering gegeven. Daarnaast zijn ook de overige beleidsnota’s

genoemd onder 8.3 vastgesteld door de gemeenteraad. De prestatieafspraken uit

2005 zijn door de Raad vastgesteld.

De gemeenteraad ontvangt diverse rapportages op het terrein van wonen, zorg en

welzijn waaronder de monitor beleidsplan wonen, de ISV-rapportage,

raadsmededelingen over de voortgang van de wijkaanpak, schriftelijke informatie

over diverse woningbouwprojecten waarbij de woningcorporaties betrokken zijn en

tenslotte mondelinge informatie van betrokken wethouders.

Niet duidelijk is hoe vaak en over welke zaken de Raad geïnformeerd wil worden in

het kader van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. De Raad heeft geen

besluiten genomen tot bijsturing en herijking op basis van verkregen informatie.

De monitor beleidsplan wonen biedt een goede mogelijkheid om de gewenste

informatie te verstrekken.
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Aanbeveling 5: (College en Raad): Bespreek in het kader van het nieuwe beleidsplan

Wonen en de op te stellen prestatieafspraken waarover de Raad periodiek

geïnformeerd wil worden. Pas de monitor beleidsplan wonen aan op basis van deze

wensen van de Raad.
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9 Reactie College van B&W gemeente Bergen op Zoom

Op 18 juni 2010 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor

bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 26

juli 2010. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte leden van de Rekenkamercommissie,

Met interesse hebben wij kennisgenomen van uw conceptrapportage onderzoek

Prestatieafspraken. Wij zijn van mening dat u op basis van gedegen onderzoek tot

heldere en constructieve aanbevelingen bent gekomen en willen u hiervoor

complimenteren. Voordat wij inhoudelijk onze reactie geven op uw conclusies en

aanbevelingen, willen wij een aantal algemene opmerkingen plaatsen.

Uw commissie merkt op dat de duur van de prestatieafspraken, zoals door onze

gemeente is vastgelegd, betrekking heeft op een relatief korte periode, vergeleken

met de landelijke praktijk waarbij een periode van 5 jaar wordt gehanteerd. Wij zijn

van mening dat een fors deel van onze ambities, ondanks de geringe tijdsspanne, is

gerealiseerd. Naar de toekomst toe overwegen wij om dergelijke afspraken voor een

wat langere termijn vast te leggen.

Een tweede opmerking heeft betrekking op de realisatie van de na te streven

gedeelde belangen (lees: prestaties). In dergelijke samenwerkingsverbanden is het

zo dat er vaak een discrepantie bestaat tussen de verschillende belangen van de

afzonderlijke partners in relatie tot het gezamenlijk geformuleerde belang. Dit

spanningsveld zal blijven bestaan. In goed overleg zal hier steeds een weg in moeten

worden gezocht.

Onze reactie per aanbeveling:

Aanbeveling 1: (College en Raad) Geef in de nieuw op te stellen woonvisie aandacht

aan de regionale aspecten van de woningmarkt en de gezamenlijke woonvisie van de

corporaties.

In het voortraject voor het nieuwe beleidsplan Wonen is de gezamenlijke woonvisie

van de corporaties al betrokken. Ook is al aandacht gegeven aan de regionale

aspecten van de woningmarkt. Bij de verdere uitwerking van het beleidsplan Wonen

zal eveneens aan beide zaken aandacht worden gegeven.

Aanbeveling 2: (College, ambtelijke organisatie en ook drie corporaties): Bespreek bij

de nieuwe afspraken op welke van de 10 aangegeven beleidsdoelen

prestatieafspraken gewenst zijn. Houdt bij het formuleren van de nieuwe

prestatieafspraken rekening met de volgende punten:

beperk het totale aantal afspraken,

overweeg een langere periode,

maak de afspraken meetbaar,

vul de inhoudelijke afspraken aan met procesafspraken en afspraken over de

handhaafbaarheid en
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maak de bijdrage van de woningcorporatie(s) en de gemeente inzichtelijk.

Zoals hierboven bij onze algemene opmerkingen al is aangegeven zullen wij hier

invulling aangeven. Wij nemen deze aanbeveling over. Verder is voor ons een

aandachtspunt gebleken dat procesmatig niet alles vastgelegd kan worden maar dat

wel van tevoren rekening gehouden moet worden met de randvoorwaarden.

Aanbeveling 3: (College, ambtelijke organisatie en ook drie corporaties): Monitor

tenminste jaarlijks de gemaakte prestatieafspraken op basis van een systematische

voortgangsrapportage, spreek elkaar aan op afwijkingen, wees bereid van ervaringen

te leren en stel zo nodig de prestatieafspraken tussentijds bij.

Deze aanbeveling nemen wij over. De te maken prestatieafspraken op basis van het

nieuw vast te stellen Beleidsplan Wonen zullen jaarlijks worden gemonitoord zoals

momenteel ook al het geval is met de gemaakte prestatieafspraken.

Aanbeveling 4: (College, ambtelijke organisatie en corporaties): Stel voor de

stedelijke vernieuwing haalbare prestatieafspraken op, waarbij rekening wordt

gehouden met een realistische doorlooptijd van projecten. Zorg voor prioritering in de

te realiseren prestatieafspraken zodat voor alle partijen duidelijk is waar als eerste

aandacht aan besteed dient te worden.

Deze aanbeveling nemen wij ter harte.

Aanbeveling 5: (College en Raad): Bespreek in het kader van het nieuwe beleidsplan

Wonen en de op te stellen prestatieafspraken waarover de Raad periodiek

geïnformeerd wil worden. Pas de monitor beleidsplan wonen aan op basis van deze

wensen van de Raad.

Deze aanbeveling nemen wij over.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de

koepelnotitie.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris, burgemeester,

Mevr. mr. A.C. Spindler Drs. J.M.M. Polman
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10 Reactie College van B&W woningcorporaties

Om tot een zo zorgvuldige mogelijke vaststelling van feiten te komen is in dit

onderzoek in de fase van ambtelijk wederhoor de Nota van Bevindingen tevens

toegezonden aan de bij dit onderzoek betrokken woningcorporaties. Ook in de fase

van bestuurlijk hoor en wederhoor is aan hen de mogelijkheid geboden om gelijktijdig

met het College van Burgemeester en wethouders een reactie te geven op de

conclusies en aanbevelingen.

Op 30 juni 2010 is, mede namens Woningstichting Castria en Woningstichting

Soomland,

een reactie ontvangen van Wonen West Brabant. De reactie is onderstaand integraal

opgenomen.

Geachte heer De Schipper,

Dank voor de conceptrapportage van het onderzoek naar de prestatieafspraken. De

conclusies en aanbevelingen hebben wij met belangstelling gelezen.

De eerste aanbeveling vinden wij gezien de ontwikkelingen op de regionale

woningmarkt naar de toekomst toe te zacht geformuleerd.

Ter toelichting het volgende:

Naar onze opvatting kan een lokale woonvisie per definitie slechts onderdeel

uitmaken van een regionale, onderling afgestemde, woonvisie omdat de woningmarkt

zich regionaal manifesteert. Gezien de komende krimp zowel qua bevolking alsmede

op termijn ook qua huishoudens, is concrete afstemming tussen de gemeenten in

kwantitatieve en kwalitatieve zin van de woningbouwopgaven, een randvoorwaarde

om tot prestatieafspraken te komen.

Liefst zouden wij op regionale schaal een basis/raam prestatieafspraak maken die

vervolgens op lokaal niveau kan worden uitgewerkt en verbreed naar andere

prestaties bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en investeringen in

maatschappelijk vastgoed.

De overige conclusies en aanbevelingen delen wij en wij zullen ons inzetten om deze

in de praktijk te verwerken.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Woningstichting Castria en Woningstichting Soomland,

Mr. A.B. Ringersma,

Directeur-bestuurder Wonen West Brabant
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11 Nawoord Rekenkamer West-Brabant

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het College en de

gezamenlijke reactie van de woningcorporaties Wonen West Brabant, Woningstichting

Castria en Woningstichting Soomland. Geconstateerd wordt dat er een goed

draagvlak is voor de realisatie van de aanbevelingen die op grond van dit onderzoek

zijn geformuleerd.

In de reactie van de woningcorporaties is daarbij wel aangegeven dat verdergaande

afspraken nodig worden geacht op het gebied van de regionale woningmarkt, en

worden ook de mogelijke contouren daarvan aangegeven. De Rekenkamer acht dit

een interessante, voor verdere uitwerking vatbare suggestie. Opgemerkt wordt dat in

de Koepelnotitie nog nader op het onderwerp Regionale samenwerking zal worden

ingegaan. Daarbij zal ook deze suggestie worden betrokken.
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Bijlage 1: Literatuurlijst

Gemeente Bergen op Zoom

- B&W omslag Prestatieafspraken corporaties, BW05-00354, (18.02.2005),

gemeente Bergen op Zoom.

- Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2004-2008 (25 november 2004), gemeente

Bergen op Zoom.

- Besprekingsverslag regulier overleg Wonen, (9 maart 2009) gemeente Bergen op

Zoom.

- Brief gemeente Bergen op Zoom aan ministers van Wonen, Wijken en Integratie,

‘heffing woningcorporaties’ (29 augustus 2007), gemeente Bergen op Zoom.

- Convenant Wonen in Prestatieafspraken corporaties 2005 (26 mei 2005)

gemeente Bergen op Zoom, Woningstichting Castria, Woningstichting Soomland

en Woningstichting Wonen West-Brabant.

- Lokaal sociaal beleid II: Beleid sociale infrastructuur ‘Voor(uit)zien in

voorzieningen, (27 maart 2008), gemeente Bergen op Zoom).

- Monitor Beleidsplan Wonen; Samenwerkings- prestatieafspraken 2008-2009, (16

december 2008), gemeente Bergen op Zoom.

- Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo 2008-2012, (13 mei 2008), gemeente Bergen op

Zoom.

- Raadsvoorstel Prestatieafspraken corporaties (26 mei 2005), gemeente Bergen op

Zoom2.

- Raadsvoorstel 'vaststellen van de notitie Wonen in relatie met welzijn en zorg,

(27 maart 2008), gemeente Bergen op Zoom.

- Prestatieafspraken 2005-2007, (26 mei 2005), gemeente Bergen op Zoom, WWB,

Soomland en Castria.

- Prestatieveld 1, Beleidsplan Wmo 2008-2012, (2008), gemeente Bergen op

Zoom.

- Raadsvoorstel vaststellen van de notitie Wonen in relatie met welzijn en zorg, (27

maart 2008), gemeente Bergen op Zoom.

- Raamovereenkomst Stedelijke Vernieuwing 2005 tussen de gemeente Bergen op

Zoom en Wonen West Brabant ten behoeve van de ontwikkeling en

herstructurering van diverse wijken in de gemeente Bergen op Zoom (18 oktober

2005), gemeente Bergen op Zoom.

- Samenwerkings-/prestatieafspraken 2008-2010 (maart 2008) gemeente Bergen

op Zoom, Woningstichting Castria, Woningstichting Soomland en Woningstichting

Wonen West-Brabant.

- Tussenrapport uitwerking Samenwerkings- / prestatieafspraken 2008-2009,

(december 2008), gemeente Bergen op Zoom, Woningstichting Castria,

Woningstichting Soomland, Woningstichting Wonen West-Brabant.

- Wmo in uitvoering, Beleidsplan – en uitvoeringsplan 2008-2012, (26 september

2008), gemeente Bergen op Zoom.

- Wonen in relatie met welzijn en zorg, (27 maart 2008), gemeente Bergen op

Zoom.

Woningcorporaties

- Analyse CFV 2009, Corporatie in perspectief, L1785 Stichting Wonen West

Brabant Bergen op Zoom, Centraal Fonds Volkshuisvesting.
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- Vol vertrouwen, jaarverslag 2008, Wonen West Brabant Xxx

- Castria Jaarbode 2008, Jaarverslag 2008 van Castria Wonen Halsteren, Tholen,

Castria Wonen.

- Gebiedsprogramma 2007-2011 gemeente Bergen op Zoom (2007), Wonen West

Brabant.

- Open brief vijf samenwerkende corporaties in de regio West-Brabant, februari

2010.

- Visie op Wonen en leven in West Brabant en Tholen 2025, (2009), WWB, Castria

Wonen, Soomland, Woningstichting Dinteloord, Woningstichting Woensdrecht.

- Visie op Wonen en Leven in West Brabant en Tholen 2025, deel 1: De Visie (juli

2009), Wonen West-Brabant, Castria Wonen, Woningstichting Soomland,

Woningstichting Dinteloord en Woningstichting Woensdrecht.

- Vol vertrouwen, jaarverslag 2008, Wonen West Brabant.

Overige documenten

- Gemeente op Maat, Bergen op Zoom 2009, (2009), Centraal Bureau voor de

Statistiek.

Geraadpleegde websites

- www.bergenopzoom.nl, maart 2010

- www.castria.nl, februari 2010

- www.soomland.nl, april 2010
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen

Gemeente Bergen op Zoom

- Dhr. A.J. van der Wegen, wethouder R.O., Volkshuisvesting en Prestatieafspraken

Corporaties)

- Mw. A.J.P.M. Veraart, wethouder WMO, Prestatieafspraken Corporaties en

Stedelijke Vernieuwing)

- Mw. Caroline Jacobs, hoofd R.O

- Mw. Tanja van As, beleidsmedewerkers op het terrein van wonen, zorg en welzijn

- Dhr. Jan Hopstaken, beleidsmedewerkers op het terrein van wonen, zorg en

welzijn

- Dhr. Jan Sengers, hoofd Beleidsatelier Maatschappelijke Dienstverlening

- Dhr. Frans van Loon, projectleider maatschappelijke dienstverlening en ISV

- Dhr. Frans Suijkerbuijk, projectleider/adviseur volkshuisvesting

- Mw. Brigitte Broijl, adviseur Volkshuisvesting en Stedelijke Vernieuwing

Woningcorporaties Castria Wonen, Soomland, Wonen West Brabant

- Dhr. Jaap Kloet, directeur Castria Wonen

- Dhr. Ko Droogendijk, Castria Wonen

- Dhr. Evert-Jan Van Exter, directeur Soomland

- Dhr. Thomas Filthaut, beleidsmedewerker Soomland

- Dhr. Ton Ringersma, directeur Wonen West Brabant

- Dhr. Willem Maas, Wonen West Brabant

Overige

- Mw. Marina Brokking, Stichting Traverse (welzijnsorganisatie)

- Dhr. Sjef Pelgrims, Stichting Tante Louise/Vivensis

- Mw. M. van Heerde, wijkcommissie Oost

- Dhr. P. van Rijswijk, wijkcommissie Borgvliet
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Bijlage 3: Normenkader

Hieronder zijn per deelvraag de normen weergegeven. Om de resultaten van dit

onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke onderzoeksgegevens is gekozen voor

de indelingen en definities die ook gehanteerd zijn in het rapport ‘Analyse van de

prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2008’ van het

bureau Severijn. In dit onderzoek worden prestatieafspraken ingedeeld in

prestatievelden, worden 6 type prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil

gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Deze indelingen worden in

dit onderzoek gevolgd.

Deelvraag A

A.1 Op welke wijze komt het beleid van de gemeente op het gebied van wonen,

welzijn en zorg tot stand?

A.2 Op welke wijze wordt daarbij gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en visie

van woningcorporaties?

Normen:

a. Er is een duidelijk proces van overleg met maatschappelijke partners (waaronder

woningcorporaties) voor de totstandkoming van beleid op het gebied van wonen, zorg

en welzijn, waarbij diagnose (wat is er aan de hand), doelen (wat willen we bereiken),

aanpak (wat gaan we doen) en evaluatie (hebben we bereikt wat we willen) een plaats

hebben. (bron voor diagnose, doelen, aanpak en evaluatie: VNG/AEDES 2002)

b. De gemeente betrekt medewerkers van de woningcorporatie(s) bij de formulering van

beleid (dus voordat het beleid is vastgesteld) op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Dit is aantoonbaar voor de belangrijkste relevante beleidsnota’s (bijvoorbeeld woonvisie,

WMO-beleid, nota wijkaanpak).

c. De vastgestelde visie van de woningcorporatie komt overeen met de visie in relevante

beleidsnotities over wonen, zorg en welzijn. Wanneer zaken niet overeenkomen is dit

beargumenteerd.

N.B.: Deze deelvraag wordt ook beantwoord in de vorm van een beschrijving van het proces

en de context in de betrokken gemeente.

Deelvraag B

B.1 Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de gemeente?

B.2 Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en

woningcorporaties tot stand?

B.3 Bieden het proces c.q. de aard van de gemaakte afspraken voldoende

grondslag voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?

Normen:

a. De regiefunctie van de gemeente is gedefinieerd in de relevante beleidsnota’s en

gecommuniceerd aan en bekend bij de betrokken woningcorporatie(s).

b. Er wordt in de praktijk invulling aan de regiefunctie gegeven door regelmatig overleg

met de belangrijkste partners, waarbij de gemeente afspraken maakt over de rollen en

bijdragen van partners aan de vastgestelde doelen.

c. Daar waar de gemeente doelen heeft vastgesteld op het gebied van wonen, zorg en

welzijn, is een vertaling gemaakt naar prestatieafspraken met de woningcorporatie(s).

(Zie de matrix hieronder, kolom 1 t/m 4)

d. De gemeente geeft aan en kan onderbouwen dat er een vertaalslag van de

prestatieafspraken is gemaakt naar een planning of plan van aanpak om een doelmatige
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en doeltreffende uitvoering te borgen.

e. De woningcorporatie(s) geeft aan en kan onderbouwen dat er een vertaalslag van de

prestatieafspraken is gemaakt naar een planning of plan van aanpak om een doelmatige

en doeltreffende uitvoering te borgen.

Deelvraag C

C.1 Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitord en bewaakt?

C.2 Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van

afspraken?

C.3 En, indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, op welke wijze wordt

tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

Normen:

a. Zowel de gemeente als de corporatie stelt periodiek een rapportage op met daarin de

voortgang op de gemaakte afspraken.

b. In de prestatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de handhaafbaarheid. Deze

afspraken betreffen één van de volgend vier typen: a. overleg, b. monitoring, c.

afrekening, d. geschilbeslechting. (bron: Severijn 2008)

c. De gemeente en de corporatie hebben overleg op basis van de rapportage. Indien nodig

spreken partners elkaar aan en vindt bijsturing plaats.

d. De prestatieafspraken hebben per periode waarvoor de afspraken gelden een andere

inhoud en gaan uit van herijkte prioriteiten, uitgaande van de dan geldende

ontwikkelingen.

e. De gemeente en de woningcorporatie(s) staan bij herijking van de afspraken open voor

suggesties/verbeterpunten van bewoners en andere partijen in de keten (zorg- en

welzijnsinstellingen) en hebben een structuur opgezet om deze boven tafel te krijgen.

Deelvraag D

D.1 Leidt het proces er toe dat de beoogde maatschappelijke doelen worden

gerealiseerd? D.2 Wordt op basis van een evaluatie van het proces c.q. inhoudelijk

bereikte resultaten tot bijstelling van de wijze van samenwerking c.q. opzet en

werking van prestatieafspraken gekomen?

Normen:

a. De woningcorporaties en gemeenten dragen zorg voor een goede verantwoording over

de realisatie van maatschappelijke doelen aan elkaar.

b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd (zie matrix

hieronder, kolom realisatie per doelstelling).

c. Proces en inhoud van de prestatieafspraken worden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt

gedocumenteerd.

d. Als uit de evaluatie blijkt dat aanpassingen in de samenwerking of opzet en werking van

de prestatieafspraken nodig zijn, worden deze ook daadwerkelijk bijgesteld.

Deelvraag E

Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en

controlerende rol?

Normen:

a. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over trends, ontwikkelingen en het overleg met

de woningcorporaties in de gemeente.

b. De gemeenteraad heeft doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd op het terrein

van wonen, zorg en welzijn in het kader van de samenwerking tussen gemeente en

woningcorporaties.

c. De gemeenteraad ontvangt periodieke rapportages over de mate waarin voortgang
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wordt geboekt en doelstellingen worden gerealiseerd.

d. De gemeenteraad neemt op basis van de rapportages besluiten tot bijsturing wanneer

daartoe aanleiding is.
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Bijlage 4: Toelichting bij 10 prestatievelden en 13
stellingen

Bij de analyse van de prestatieafspraken wordt het analysekader toegepast dat

bureau Severijn heeft ontwikkeld en toegepast op de prestatieafspraken die door de

woningcorporaties zijn ingezonden aan het ministerie van VROM. In navolging van het

rapport van ‘Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

woningcorporaties in 2008 (Severijn, 2009) wordt onderscheid gemaakt in tien

gemeentelijke doelen. Uit het onderzoek van Severijn blijkt dat doorgaans voor de

onderstaande doelen prestatieafspraken worden gemaakt. Bij onze analyse gebruiken

we deze beschrijving van doelen inclusief de uitwerking in concrete onderwerpen. De

te gebruiken omschrijvingen van de doelen zijn:

1. Verruimen slaagkansen en keuzemogelijkheden woningzoekenden met bescheiden

inkomen(de doelgroep). Daarbij is afzonderlijk gekeken naar het verschijnsel

‘krimp’.

2. Beperken van de woonlasten voor mensen met een bescheiden inkomen.

3. Creëren van huisvestingsmogelijkheden voor:

- ouderen en gehandicapten of andere personen die zorg of begeleiding nodig

hebben;

- andere huishoudens in kwetsbare positie (bijvoorbeeld daklozen).

4. Versterken van de samenhang tussen woon-, zorg- en welzijnsdiensten en het

verbreden van het assortiment aan woondiensten;

5. Vergroten van de differentiatie van het woonaanbod en het verhogen van de

woonkwaliteit;

6. Bevorderen van het eigen woningbezit en in het bijzonder onder lage

inkomensgroepen;

7. Verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van de sociale

samenhang. Dit onderwerp zal worden getoetst aan de hand van 13 stellingen

over de leefbaarheid, om zo te onderzoeken welke onderwerpen in de

prestatieovereenkomsten aan de orde komen.

8. Bevorderen van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en energiezuinigheid van

woningen en woonmilieus;

9. Vergroten van de zeggenschap van bewoners, zowel bij de ontwikkeling van

nieuwe als bij het beheer van bestaande woningen en woonmilieus.

10. Afspraken over kostenverdeling en andere financiële afspraken.

Deze stellingen zijn:

1. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan de

realisatie van gedifferentieerde woonmilieus.

2. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door mee te praten over

een gebiedsgerichte aanpak van de leefbaarheid op plaatsen waar wij woningbezit

heeft.

3. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de eigen fasering van

nieuwbouwactiviteiten en woningverbetering af te stemmen op de plannen van de

gemeente en/of andere partijen.
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4. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan

plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.

5. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de bouw of aanschaf

van panden ter verbetering van de leefbaarheid van de buurt. Daarbij gaat het

bijvoorbeeld om de realisatie van wijkcentra of opvanghuizen.

6. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheiddoor activiteiten te

ondernemen die de sociale leefbaarheid moeten vergroten. In dit kader vallen

onder meer afspraken over de aanpak van overlast, het omgaan met moeilijk

plaatsbaren en het tweede kans beleid. (voorbeeld moeilijk plaatsbaren: ex-

psychiatrische patiënten) (tweede kans beleid is gericht op het voorkomen dat

een huisuitzetting nodig is vanwege een huurachterstand en/of omdat de

betrokkene overlast veroorzaakt)

7. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de veiligheid te

bevorderen, door bijvoorbeeld: huismeester, flatwacht, toezichthouders en

fysieke maatregelen zoals achterpad verlichting.

8. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het verbeteren van de

inbraakbestendigheid van woningen.

9. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het bevorderen van

de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

10.De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het ondersteunen

van wijk- en buurtactiviteiten.

11. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het belonen van

goed woongedrag.

12. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het aangaan van

strategische allianties.

13. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door afspraken te maken

over het bevorderen van de integratie (integratie en werk en/of integratie en

leren).
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Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken

Afspraken kunnen verschillen van karakter, samenhangend met de bedoeling van de

afspraak. In de analyse is een verschil gemaakt tussen kwalitatieve afspraken en

kwantitatieve afspraken. Er wordt daarnaast een onderscheid gemaakt in

verschillende typen afspraken. De afspraken kunnen naar zes typen worden

ingedeeld:

1. Procesafspraken zijn bedoeld om te ordenen en te regelen en structureren

de manier van samenwerken. Overleg, planning, monitoring en evaluatie zijn de

meest voorkomende activiteiten die hieronder vallen.

2. Uitspraken zijn beschrijvend van karakter. Er worden uitgangspunten

vastgelegd, posities omschreven, stellingen betrokken, overeenstemming wordt

bevestigd, etc. De uitspraken geven aan op welke veronderstellingen de afspraken

zijn gebaseerd.

3. Intentieafspraken leggen de doelstelling(en) vast van eventueel handelen. Er

bestaat nog onzekerheid over de realisatie, maar de wenselijkheid hiervan wordt door

alle partijen gedeeld.

4. Handelingsafspraken zijn bedoeld om activiteiten te plannen en af te

stemmen. Het gaat om het uitvoeren van handelingen of de planning om bedoelde

handelingen te gaan uitvoeren.

5. Garantieafspraken zijn bedoeld om waarborgen te bieden. De afspraak die

wordt gemaakt zal in principe te allen tijde worden nagekomen.

6. Transactieafspraken leggen het ruilen of handelen tussen de gemeente en

woningcorporaties vast.
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Bijlage 6: Prestatieafspraken gemeente Bergen op Zoom
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Bijlage 7: Resultaten vragenlijst gemeente Bergen op
Zoom

Rekenkamer West-Brabant prestatieafspraken woningcorporaties

Gepubliceerd van 19.02.2010 tot 03.05.2010

13 antwoorden (13 uniek)

Huidig filter: gemeente Bergen op Zoom totaal

"Algemeen: Ik vul deze vragenlijst in voor ……." = "Gemeente Bergen op Zoom"

1. Algemeen: Ik vul deze vragenlijst in voor …….

Alternatieven Percentage Waarde

1 Gemeente Oosterhout 0,0 % 0

2 Gemeente Geertruidenberg 0,0 % 0

3 Gemeente Bergen op Zoom 100,0 % 13

4 Gemeente Rucphen 0,0 % 0

5 Gemeente Zundert 0,0 % 0

6 Gemeente Roosendaal 0,0 % 0

7 Gemeente Etten-Leur 0,0 % 0

8 Gemeente Halderberge 0,0 % 0

9 Gemeente Moerdijk 0,0 % 0

Totaal 13
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2. Algemeen: Ik werk voor ....

Alternatieven Percentage Waarde

1 Gemeente 46,2 % 6

2 Woningcorporatie 30,8 % 4

3 Andere instelling 23,1 % 3

Totaal 13
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3. Stelling 1: Ik ben helemaal op de hoogte van de prestatieafspraken die tussen de gemeente en

woningcorporaties zijn gemaakt.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 46,2 % 6

2 Mee eens 30,8 % 4

3 Niet mee eens / niet mee oneens 23,1 % 3

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 23,1 % 3

Totaal 13

Ik heb meegewerkt aan de totstandkoming van het document.

Helemaal is niet waar, maar wel voor een groot deel.

Ik ben met name op de hoogte van de afspraken met betrekking tot de gezamenlijke projecten op het gebied van

leefbaarheid en

sociale cohesie (welzijn en zorg)
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4. Stelling 2: De prestatieafspraken die tussen de gemeente en woningcorporaties zijn gemaakt, worden

over het algemeen gerealiseerd.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 46,2 % 6

3 Niet mee eens / niet mee oneens 53,8 % 7

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 46,2 % 6

Totaal 13

De mate van realisatie verschilt per thema.

Een aantal wel, een aantal niet.

Vanuit mijn beleidsgebied bezien is er sprake van een goede samenwerking in een aantal projecten.

deels wel, deels niet

Enige echte wapenfeit is het Wonen en Wijkenfonds

Voor zover ik dit kan overzien
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5. Stelling 3: Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 38,5 % 5

3 Niet mee eens / niet mee oneens 53,8 % 7

4 Oneens 7,7 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 38,5 % 5

Totaal 13

Bij tijd en wijle moet je er wel heel hard aan trekken.

Op bepaalde gebieden gaat het echt goed, op andere is het stroperig.

zie toelichting op stelling 2

er moet meer balans komen in besluitvorming. regievoeren op de publieke taak is 1, maar de gemeente treedt ook

op als private partij

Op persoonlijk vlak prima, niet over alle deelgebieden is concreet resultaat bereikt.
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6. Stelling 4: Ik ben tevreden over de wijze waarop de gemeente haar regierol vervult op het gebied van

Wonen, Welzijn en Zorg.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 15,4 % 2

2 Mee eens 53,8 % 7

3 Niet mee eens / niet mee oneens 23,1 % 3

4 Oneens 15,4 % 2

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 15,4 % 2

Totaal 13

Vanuit de gemeente worden veel initiatieven genomen ( voorbeelden via wijkgerichte aanpak, project centrale

dienstenzones)

Samenhang is nog niet altijd even duidelijk
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7. Stelling 5: Woningcorporaties worden door de gemeente goed betrokken bij de formulering van beleid

op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 38,5 % 5

2 Mee eens 30,8 % 4

3 Niet mee eens / niet mee oneens 30,8 % 4

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 15,4 % 2

Totaal 13

Corporaties worden geïnformeerd over initiatieven op dit terrein en uitgenodigd zitting te nemen in project- en

werkgroepen, in

Gesprekken met college en ambtelijke organisatie.

Begint nu voor het eerst op gang te komen en moet zich eerst maar eens bewijzen.
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8. Stelling 6: De gemaakte afspraken tussen gemeente en woningcorporaties zijn concreet geformuleerd,

waardoor het gemakkelijk is om de resultaten te monitoren.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 38,5 % 5

3 Niet mee eens / niet mee oneens 38,5 % 5

4 Oneens 23,1 % 3

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 46,2 % 6

Totaal 13

Toch zijn er soms interpretatieverschillen.

Een aantal onderdelen is niet Smart geformuleerd

Ik heb geen overzicht van alle afspraken. Afspraken op gebied leefbaarheid en sociale cohesie worden zo concreet

als mogelijk is geformuleerd.

Verschillend per afspraak

Deels wel deels niet

Sommige deelgebieden te theoretisch en zonder verbindende afspraken.
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9. Stelling 7: Doelen en afspraken worden door de gemeente en woningcorporaties tussentijds bijgesteld

als dreigt dat deze niet worden behaald.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 8,3 % 1

3 Niet mee eens / niet mee oneens 66,7 % 8

4 Oneens 25,0 % 3

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 33,3 % 4

Totaal 12

Ik ben nu niet meer betrokken bij de prestatieafspraken, dus kan dit moeilijk beoordelen.

Sommige zaken gaan stroperig en dan lijkt het alsof de klokken niet gelijk staan. Beter zou dan zijn om het concreet

te benoemen en evt. afspraken aan te passen.

Geven in ieder geval aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan.

Deels wel, deels niet
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10. Stelling 8: De gemeente maakt een goede vertaalslag van prestatieafspraken naar een planning om

tot een goede uitvoering te komen.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 53,8 % 7

3 Niet mee eens / niet mee oneens 46,2 % 6

4 Oneens 7,7 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting: 23,1 % 3

Totaal 13

Op gebied van leefbaarheid en sociale cohesie wordt de planning in samenspraak met alle betrokken partners

vastgelegd.

De gemeente is niet altijd DE partij om die vertaalslag te maken. zij bouwen niet.

Volgens mij moet dit nog gebeuren.
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11. Stelling 9: De woningcorporaties maken een goede vertaalslag van prestatieafspraken naar een

planning om tot een goede uitvoering te komen.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 8,3 % 1

2 Mee eens 25,0 % 3

3 Niet mee eens / niet mee oneens 58,3 % 7

4 Oneens 8,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 33,3 % 4

Totaal 12

Kan ik niet voor alle afspraken overzien.

Verschillend per onderdeel

Zie 8 maar dan omgekeerd. de corpo is niet verantwoordelijk voor de politieke besluitvorming

Ik heb dit nog niet gezien
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12. Stelling 10: De voortgang van de realisatie van de prestatieafspraken wordt door de gemeente en

woningcorporaties bewaakt en gerapporteerd.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 25,0 % 3

3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 6

4 Oneens 33,3 % 4

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 33,3 % 4

Totaal 12

Aantal onderdelen wel.

Kan ik niet voor alle afspraken overzien. Op gebied van leefbaarheid en sociale cohesie gebeurt dit.

Evaluatiemomenten worden onvoldoende benut.

Ik weet dit eerlijk gezegd niet.
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13. Stelling 11: De gemeente en woningcorporaties spreken elkaar aan op de realisatie van

prestatieafspraken.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 58,3 % 7

3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 4

4 Oneens 8,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 8,3 % 1

Totaal 12

Kan ik niet voor alle afspraken overzien.
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14. Stelling12: Proces en inhoud van prestatieafspraken worden regelmatig door de gemeenten en

woningcorporatie geëvalueerd.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 8,3 % 1

2 Mee eens 16,7 % 2

3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 6

4 Oneens 25,0 % 3

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 8,3 % 1

Totaal 12

Kan ik niet voor alle afspraken overzien.
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15. Wat zijn volgens u 3 sterke punten in de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties?

- Gezamenlijk benoemen van de prestatieafspraken.

- De totstandkoming van het Wonen & Wijkenfonds.

- De samenwerking in de wijk Gageldonk-West (=herstructureringsgebied).

overeenstemming op hoofdlijnen van beleid

bereidheid tot samenwerking

informatiebereidheid

gezamenlijk optrekken

oog voor problemen in wijken en buurten

samenwerking op diverse nivo's

1. Op beleidsmatig vlak weten de corporaties en gemeente elkaar steeds beter te vinden.

2. De noodzaak tot samenwerking wordt door alle partijen onderschreven (ieder vanuit hun eigen rol).

3. Op beleidsmatig vlak is de samenwerking goed te noemen.

- gezamenlijk belang met betrekking tot leefbaarheid en sociale cohesie (wonen, welzijn en zorg)

- gezamenlijk belang met betrekking tot de demografische ontwikkelingen

- verhoging kwaliteit in wijken, zowel op fysiek als sociaal gebied

1 Versterking wijkaanpak door gezamenlijke visie en inbreng

2 Delen elkaars kennis en expertise

3 Houden elkaar scherp vwb ontwikkelingen en ieders inbreng daarin

erkenning van elkaars positie en afhankelijkheid

meerjarig

breed/ steeds meer integraal

-afstemming

-versterking woon- en leefklimaar

- Gezamenlijk maatschappelijk belang (burger/consument centraal)

- We weten elkaar makkelijk te vinden

Toenemende bekendheid en vertrouwen tussen partijen.

Het gezamenlijk belang m.b.t. de volkshuisvestelijke opgave wordt gedeeld.

Integrale samenwerking voor de wijkaanpak wordt constructief ingevuld.

de drie lokale corporaties hebben samen prestatie afspraken gemaakt met de gemeenten

maken van een uniform sociaal volkshuisvestelijk beleid voor de gemeente

samen evalueren zorgt voor begrip bij alle partijen voor wat er gedaan moet worden en voor wat niet goed gaat

geen mening

Ik heb geen helicoptervieuw over alles wat er

gebeurt op het gebied van samenwerking.

Maar ik heb de indruk dat gemeente en woningbouwcooperatie elkaar goed weten te vinden als het gaat om

stedelijke vernieuwing. Ik

vind de samenwerking tussen de gemeente en
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16. Wat zijn volgens u 3 belangrijke verbeterpunten in de samenwerking tussen de gemeente en

woningcorporaties?

- Blijven investeren op communicatie op verschillende niveau's om interpretatieverschillen te voorkomen.

- Uitvoering prestatieafspraken: Op sommige onderdelen loopt het niet zo vlot.

gelijk gerichte investeringsstrategie in begrotingen vastleggen

nakomen afspraken

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor output

gemeente te gefixeerd op geld te weinig op volkshuisvesting

elkaar duidelijker aanspreken

strakkere planning aanhouden, gemeente is gaan schuiven inverband met andere prioriteitstelling

1. Het lijkt soms alsof de directies van de woningcorporaties onvoldoende naar de medewerkers die het beleid

moeten uitwerken

gecommuniceerd hebben. In elk geval zit men dan intern niet op hetzelfde spoor.

2. Soms lijkt er sprake van het prevaleren van het eigen belang, zonder dat dit uitgesproken wordt.

3. Er vinden vele overleggen met verschillende vertegenwoordigers plaats waar vele afspraken gemaakt worden.

Afstemming/communicatie zowel intern (maar wellicht ook in een gezamenlijk bulletin) als extern zou een winstpunt

zijn. Iedereen op de

hoogte van de gemaakte afspraken.

- (nog) betere afstemming van de keten wonen, welzijn en zorg

- vroetijdig inzicht bieden in de lange termijn doelen en plannen

- vroegtijdig inzicht beleid corporaties op gebied van maatschappelijke vastgoed, afstemming met gemeente.

1 Stellen van reële doelen ipv te hoge ambities

2 betere monitoring afspraken

3 Zowel een verbeterpunt voor college( interne communicatie) als corporaties: geen shopping bij verschillende

wethouders om

ondersteuning plannen

- smart aan beide zijden

- onderscheid tussen publieke en private rol en over beiden moet afspraken gemaakt worden

- gemeenten moeten niet opp de stoel van corpo's zitten.

-dezelfde uitgangspunten hanteren

-gemeente moet ook investeren en dit laten zien

- Opstellen van afspraken die realistisch zijn

- Continuering van overleg zolang de afspraken lopen (monitoring/stok achter de deur)

- de laksheid over afspraken en het op tijd uitvoeren moet worden aangepakt

Het delen van gezamenlijke definities en methodieken, bijvoorbeeld bij onderzoek naar woningbehoefte.

Wederkerigheid van afspraken.

Het formuleren van haalbare doelen ten opzichte van de termijn die daarvoor staat.

Minder bureaucratisch volgen van prestatieevalueren is niet efficient

Samen durven stellen dat ook wel een iets niet lukt

sneller bijstellen van sommige gemaakte afspraken, de huidige markontwikkelingen zijn daar een duidelijk voorbeeld

n.v.t.

1. het maken van een goede vertaalslag van de pretatieafspraken op het gebied van wonen welzijn en zorg

2. Het betrekken van zorgaanbieders bij dit proces
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Bijlage 8: Gecombineerd voortgangsverslag

Samenwerkings-/prestatieafspraken 2008-2010 gemeente Bergen op Zoom o.b.v.

voortgangsverslag woningcorporatie Soomland 14.04.2010 en gemeente Bergen

op Zoom 20.04.2010

Cluster 1 Inzicht in woningbehoefte

Op basis van de deelafspraken 1 t/m 3 is een rapportage opgesteld. In later termijn

(2009) hebben de gezamenlijke woningcorporaties een totaalonderzoek door Rigo

laten opstellen; hoewel dat primair was gericht op koersbepaling van de corporaties

werd daarbij vermeld dat in dezelfde doelstelling is voorzien. Corporaties hebben

inmiddels een databank ingericht; daarvan moeten we nog kennis gaan nemen. Op

dit moment kan nog niet worden bevestigd of in de beoogde doelstelling is voorzien.

1.1 t/m 1.3 gerealiseerd.

Cluster 2 Bereikbaarheid en betaalbaarheid

De afspraken 1 t/m 6 hebben betrekking bereikbaarheid; hiervoor is nodig een

gedifferentieerd inzicht in de woningvoorraad van de corporaties. Hoewel de afspraak

ogenschijnlijk eenvoudig leek, is de praktijk weerbarstiger gebleken. Het overzicht is

tot op heden nog niet boven tafel. Vervolgactiviteiten zijn dan ook niet gestart.

De afspraken 7 t/m 8 hebben betrekking op woonlastenonderzoek die bestaan uit

huur en bijkomende woonkosten; onderzoek heeft niet plaatsgevonden.

De afspraken 9 t/m 10 heeft betrekking op een match van cluster 1 en 2; omdat

cluster 2 niet volledig is uitgewerkt heeft matching niet plaatsgevonden.

2.1 gerealiseerd, maar zou in het kader van nieuwe WRV-systeem en energielabels

geactualiseerd moeten worden.

2.2 t/m 2.10 niet gerealiseerd.

Cluster 3 Woon en leefmilieu (sociaal-maatschappelijk)

De afspraken 1 t/m 6 hebben betrekking op het maken van afspraken over het

invullen van zaken die wel tot het woon- en leefmilieu behoren, maar niet specifiek

tot de verantwoordelijkheid van een der partijen behoren. Deze afspraken zijn

volledig uitgewerkt en er loopt momenteel een eerste pilot. Een eerste

jaarverslaglegging en evaluatie is inmiddels opgesteld.

3.1 t/m 3.6 gerealiseerd.
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Cluster 4 Woon-en leefmilieu (fysieke stadsvernieuwing)

De afspraken 4.1.1 t/m 4.1.5 hebben betrekking op de voortgang van de wijken

aanpak. Aan alle genoemde zaken wordt gewerkt, maar streefdata worden

momenteel niet gehaald.

De afspraak 4.2 heeft vooral betrekking op het in beeld brengen van de

vernieuwings/investeringopgaaf van de komende jaren. Dit onderzoek heeft nog niet

plaatsgevonden maar komt opnieuw op de agenda.

4.1.1 t/m 4.1.5 deels gerealiseerd

4.2 niet gerealiseerd.

Cluster 5 Maatschappelijk vastgoed

De afspraken 1 en 2 hebben betrekking op het onderzoeken van de mogelijkheid om

maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties te laten verrichten. Beide

onderzoeken zijn gedaan.

5.1 en 5.2 gerealiseerd


