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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, Bergen op

Zoom, Geertruidenberg, 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. 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. Bijna alle bij de Rekenkamer West-Brabant aangesloten gemeenten

hadden bij de voorbereiding van het jaarplan aangegeven dit een goed onderwerp

voor onderzoek te vinden. Voor de gemeente Halderberge geldt, dat in 2009 een

quick scan naar de effecten van het woonbeleid voor starters is uitgevoerd door de

Rekenkamer West-Brabant.
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1.2 Onderzoek prestatieafspraken in negen gemeenten

Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende

onderzoeksvraag 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?

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
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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.

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 PricewaterhouseCoopers bestaande uit dhr. drs. M. Essafi MA en dhr. drs. R. van

Kuijk 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:



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties, rapportage gemeente
Halderberge

8

Totstand-
koming beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

Figuur 1. Opbouw rekenkameronderzoek West-Brabant prestatieafspraken woningcorporaties

2010.

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. De vragenlijst is toegestuurd aan direct betrokkenen

bij de prestatieafspraken. Deze personen zijn door de gemeente aangegeven, het

gaat om medewerkers van de gemeente en enkele betrokken instellingen. Een groot

deel van de respondenten is ook geïnterviewd. De vragenlijst is daarmee geen

steekproef uit een grotere populatie, maar een gestructureerde uitvraag waardoor

de antwoorden opgeteld kunnen worden en een beeld geven van de mening van

betrokken experts. 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 worden

weergegeven. In de koepelnotitie wordt tevens ingegaan op best practices.

1.4 Leeswijzer

In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Halderberge gepresenteerd.

Hoofdstuk 2 schetst de algemene context van de gemeente Halderberge en

woningcorporatie Bernardus Wonen.

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

gemeenteraad (H7). Hoofdstuk 8 behandelt de conclusies en aanbevelingen van dit

rapport. De resultaten van bestuurlijk hoor en wederhoor treft in de laatste

hoofdstukken aan.
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2 Algemene context

2.1 Kenmerken en karakteristieken gemeente Halderberge

De gemeente Halderberge is een gemeente in West-Brabant met ruim 29.000

inwoners (per 1-1-2010), bestaande uit vijf kernen, namelijk Bosschenhoofd,

Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch, Stampersgat. Halderberge is een

plattelandsgemeente met een lage graad van verstedelijking. De totale oppervlakte

van de gemeente omvat 75,24 hectare.

De gemeente kenmerkt zich door een vergrijzende bevolkingsopbouw. Ten opzichte

van het landelijke gemiddelde zijn er weinig jongeren en jong volwassenen. Er is

een laag aandeel van de leeftijdscategorieën tot 34 jaar. Halderberge kent relatief

veel inwoners in de leeftijdscategorieën ‘55 tot 64 jaar’ en ’65 tot 74 jaar’. De

gemeente Halderberge telt in totaal ruim 12.000 huishoudens. Halderberge heeft in

vergelijking met het West-Brabantse en landelijke beeld, relatief weinig

eenpersoonshuishoudens en veel meerpersoonshuishoudens (met en zonder

kinderen).

Volgens de meest actuele aangetroffen gegevens, bedraagt de woningvoorraad van

de gemeente bedraagt 112.040 woningen, waarvan ruim 33% huurwoningen (per 1-

1-2008). De gemiddelde WOZ waarde komt uit op € 260.000,-. Het gemiddelde

jaarinkomen per inwoner bedraagt € 13.500,- (per 1-1-2005).

2.2 Kenmerken en karakteristieken woningcorporaties

In de gemeente zijn drie woningcorporatie actief. In dit onderzoek worden de

corporaties Thuisvester en WSG buiten beschouwing gelaten, omdat deze een te

gering aantal woningen bezitten in de gemeente Halderberge en omdat er geen

prestatieafspraken gemaakt zijn. De corporatie die wel beschouwd wordt, is:

- Bernardus Wonen

De gemeente Halderberge heeft sinds 2004 (prestatie)afspraken gemaakt met

woningcorporatie Bernardus Wonen. De prestatieafspraken die met de

woningcorporatie Bernardus zijn gemaakt, zijn in 2004 opgenomen in de

(meerjaren)overeenkomst 2004-2007 waarin aandacht werd besteed aan onder

andere: huisvesten van de doelgroepen van beleid, wonen, zorg, leefbaarheid

voorraadbeleid en de procesmatige afspraken (op ambtelijk niveau en

directie/bestuur). In 2009 zijn de prestatieafspraken geactualiseerd en vastgelegd in

de (meerjaren)overeenkomst 2009-2012. Dit betreft een uitbreiding en

concretisering van de eerder gemaakte afspraken.

Bernardus Wonen

Bernardus Wonen is een corporatie met ruim 4.200 verhuureenheden. Het kantoor

is gevestigd in Oudenbosch. Het bezit van Bernardus Wonen is gelegen in de

gemeenten Halderberge en Moerdijk, in zeven plattelandskernen: Bosschenhoofd,

Hoeven, Noordhoek, Oudenbosch, Oud Gastel, Stampersgat en Standdaarbuiten.
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De missie en visie van Bernardus Wonen hebben betrekking op het voorzien in het

wonen van een brede doelgroep, maar vooral van mensen die hierin niet kunnen of

willen voorzien. Bernardus Wonen biedt daartoe wonen op maat, in een betaalbare

woning en een veilige en gevarieerde woonomgeving op het West-Brabantse

platteland. Bernardus Wonen heeft in haar visie opgenomen te bouwen aan de

samenleving met hart voor de klant. De sociale doelstelling is uitgangspunt bij het

maatschappelijk ondernemen. Bernardus Wonen maakt naar eigen zeggen een

veranderingsproces door van een beherende naar een ontwikkelende sociale

ondernemer. Zij richten zich daarbij op een brede maatschappelijke aanpak van het

wonen voor verschillende doelgroepen1.

2.3 Regionale afstemming

In 2003 is de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ gestart. De gemeenten die

daaraan deelgenomen hebben zijn Bladel, Geertruidenberg, Grave, Halderberge,

Heeze-Leende, Oisterwijk en Zundert. De pilot komt voort uit het Streekplan Noord-

Brabant 2002 en het daarbij behorende Ontwikkelingsprogramma Ruimtelijke

Ordening van de Provincie Noord-Brabant. In dat programma is de volgende actie

opgenomen: de uitvoering van experimenten, waarbij gemeenten die bereid zijn

bestaande uitbreidingsplannen in te trekken, de vrije ruimte krijgen om binnen het

bestaande stedelijk gebied in een periode van vijf jaar met één jaar verlenging

zonder kwantitatieve beperkingen vooraf te bouwen.

Het woningbouwprogramma wordt daarmee dus alleen binnen ‘strakke contouren’,

op inbreidings- en herstructureringslocaties gerealiseerd. De pilot heeft een looptijd

van vijf jaar gehad, van 2003 tot en met (mei) 2008. Deze contouren volgen uit het

Streekplan uit 2003 en zijn in 2004 door de provincie nader ingevuld2.

Een belangrijk leerdoel van de pilot is na te gaan welke mogelijkheden er zijn om

binnen het bestaand stedelijk gebied het ruimtegebruik te intensiveren. Daarnaast is

een belangrijke vraag of door de inzet van een contour – en de ruimere

woningbouwmogelijkheden binnen die contour – ingewikkelde herstructurerings-

vraagstukken kunnen worden opgelost. Ook is de vraag van belang welke effecten

de intensivering van het ruimtegebruik heeft op de ruimtelijke kwaliteit.3

Deelname aan deze pilot heeft er voor Halderberge toe geleid dat plannen

ontwikkeld zijn die anders niet zo snel van de grond gekomen zouden zijn. Zo zijn

woonzorgcomplexen gerealiseerd en verbetering van het aanbod van woningen die

geschikt zijn voor zorg.

1 Zie http://www.bernarduswonen.nl
2 Uitwerkingsplan landelijke regio Steenbergen-Halderberge, 2004, Provincie Noord-Brabant
3 Pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ eindrapportage, 2008, Provincie Noord-Brabant



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties, rapportage gemeente
Halderberge

12

2.4 Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken

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

rapport Severijn) de gemeente Halderberge beleid heeft vastgesteld en

prestatieafspraken heeft geformuleerd. Daarnaast wordt weergegeven of deze

prestatieafspraken 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. De afspraken zijn opgedeeld in

artikelen. Er zijn in de overeenkomst voor de periode 2009-2012 in totaal 29

artikelen opgenomen. In de tabel is aangesloten bij de nummering van de artikelen.

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

keuzemogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden inkomen

Woonvisie
2005+, pp. 6-
11

2.2 Kwalitatief /
Kwantitatief

Uitspraak Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Een aantal
projecten is
opgeleverd
een aantal
nog niet.

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden inkomen

Woonvisie
2005+, pp. 7-
8

2.1
5.3

Kwalitatief Intentieafspraak
Uitspraak

Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Wordt
uitgevoerd
door
Bernardus,
gemeente
springt bij in
extreme
gevallen.

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

Woonvisie
2005+, pp. 6-
11

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Kwalitatief
Kwalitatief
Kwalitatief

Intentieafspraak
Intentieafspraak
Intentieafspraak

Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Gemeente
heeft
ondersteune
nde rol ihkv
Wro

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

Woonvisie
2005+, pp. 8-
9
Masterplan
Welzijn-
Wonen-Zorg,
pp. 8-12

3.3.3 Kwantitatief Garantieafspraak Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Plannen zijn
in gang
gezet. Groot
deel al
gerealiseerd

5. Vergroten

differentiatie aanbod

en kwaliteit

Woonvisie
2005+, pp. 6-
11

3.1
3.3
4.1

Kwalitatief
Kwantitatief
Kwalitatief

Intentieafspraak
Garantieafspraak
Intentieafspraak

Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Nieuwbouw-
programma
onder
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Woonvisie
2010+ wordt
verder
afgestemd
op
woonbehoeft
e

6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

Woonvisie
2005+, pp. 7-
8

3.2
3.3

Kwalitatief
Kwantitatief

Intentieafspraak
Garantieafspraak

Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

ja

7. Verhogen kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie
2005+, p. 13

4.1
4.2

Kwalitatief
Kwalitatief

Intentieafspraak
Intentieafspraak

Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Actieplan is
opgeteld op
basis van
uitkomsten
leefbaarheid
scan

8. Bevorderen

duurzaamheid

4.1 Kwalitatief Intentieafspraak Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

ja

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

Woonvisie
2005+, p. 17

5.1 Kwalitatief Intentieafspraak Nee, 1x in
2007,
afspraak was
jaarlijks

ja

10. Financiële

afspraken

nvt nvt nvt nvt

Tabel 1. Samenvattend overzicht doelen en prestatieafspraken, gemeente Halderberge.
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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

De gemeente Halderberge kent een aantal actuele beleidsdocumenten die van

belang zijn voor het wonen, welzijn en zorgbeleid. De belangrijkste zijn:

- Woonvisie 2005+

- Woonvisie 2010+

- Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg

- Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Halderberge 2008-2010

- Nota Leefbaarheid

Daarnaast zijn de Huisvestingswet, Huursubsidiewet, Vreemdelingenwet en het

Besluit Beheer Sociale Huursector relevant voor dit beleidsterrein. Hieronder gaan

we kort in op de inhoud van deze vijf nota’s, in het vervolg van dit hoofdstuk ligt het

accent op de Woonvisie 2005+ en het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg.

Woonvisie 2005+

De doelstelling van de gemeente Halderberge op het gebied van wonen is om

voldoende en passende woningen te bouwen, zodat iedere inwoner die dat wil in

Halderberge een geschikte woning kan vinden.4 De Woonvisie 2005+ is door de

Raad vastgesteld op 8 december 2005.

De belangrijkste uitgangspunten in de woonvisie zijn:

- Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt om gedifferentieerd bouwen in de

kleine kernen.

4 Woonvisie 2005+, gemeente Halderberge

Totstand-
koming beleid

Rol

gemeenteraad

Aard en

invulling
afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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- Groei in balans.

- De keuzemogelijkheden van de burgers vergroten.

- Het realiseren van een thuis voor alle markten.

- Het stimuleren van de doorstroming.

- De gemeente in de rol van regisseur.

Voor de volgende onderwerpen zijn beleids- en actiepunten geformuleerd:

- Voorraadbeheer

- Betaalbaarheid woningvoorraad

- Koppelen vraag en aanbod

- Nieuwbouwprogramma per kern

o Kwantitatief: aantal woningen

o Kwalitatief: woningtype,

o Doelgroepen: starters, vestigers, doorstromers, lagere inkomensgroepen,

ouderen en vertrokken jongeren

o Verhouding tussen koop en huur

Woonvisie 2010+

De gemeente Halderberge is op dit moment bezig met het opstellen van de

Woonvisie 2010+. Dit beleidsdocument is nagenoeg in concept af. De

geïnterviewden geven aan dat in de loop van 2010 het concept voor inspraak aan

betrokkenen en geïnteresseerden wordt aangeboden. Het document is dan

inhoudelijk reeds afgerond. Er zijn op dit moment geen uitspraken te doen ten

aanzien van de inhoud van de Woonvisie 2010+.

Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg

In het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg is een visie neergelegd waarin de sectoren

welzijn, wonen en zorg in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Het Materplan

is door de Raad vastgesteld op 8 december 2005.

Deze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Meer keuzemogelijkheden voor de zorgdoelgroep.

- Inspelen op vergrijzing.

- Inspelen op extramuralisering.

- Organisatie van de ongeplande zorg.

- Zelfredzaamheid: versterken van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

- Vernieuwing van het aanbod van welzijnsdiensten.

- Lokaal maatwerk.

Op basis van deze uitgangspunten geeft de gemeente per sector een omschrijving

van de stand van zaken en toekomstige activiteiten. In het masterplan wordt

eveneens ingegaan op de invulling van de regisseursol van de gemeente ten aanzien

van de uitvoering van het beleid.
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Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Halderberge 2008-

2011

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking

getreden. De Wmo vormt het wettelijke kader voor alle vormen van

maatschappelijke ondersteuning die dicht bij de burger horen en vooral (ook) op

preventie gericht zijn. Behalve op individuele burgers als zodanig is de Wmo tevens

gericht op de sociale verbanden tussen burgers. De Wmo geeft de gemeente de taak

de leefbaarheid in wijken en buurten te vergroten. De negen prestatievelden van de

Wmo betreffen:

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in de leefbaarheid van dorpen, wijken

en buurten.

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met

opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.

3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch

psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch

psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten

behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan

het maatschappelijk verkeer.

7. Maatschappelijke opvang.

8. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

9. Verslavingsbeleid.

Per prestatieveld geeft de gemeente een omschrijving van de stand van zaken en

toekomstige activiteiten. Het Beleidsplan is door de Raad vastgesteld op 14 februari

2008.

Nota Leefbaarheid

In de nota Leefbaarheid is een nadere uitwerking van het eerste prestatieveld van

de WMO gegeven. Zowel de woning, woonomgeving, sfeer en voorzieningen worden

tot leefbaarheid gerekend. De Nota is door de Raad vastgesteld op 23 april 2009. De

nadruk ligt daarbij op:

- Schoon en heel.

- Voorzieningen.

- Veiligheid.

- Sociale kwaliteit.

In deze nota zijn de kaders ten aanzien van de leefbaarheid vastgelegd. De

uitvoering is in handen van het college gesteld.
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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:

Voldoet deels aan de norm. Bij de totstandkoming van de Woonvisie 2005+ en het

Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg is met de maatschappelijke partners overlegd

omtrent de invulling van het beleid. In de aanloop van de Woonvisie 2010+ is er

geen helder geformuleerd proces van overleg met maatschappelijke partners. Er

vindt geen evaluatie van het beleid plaats.

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.

Diagnose (wat is er aan de hand)

Diagnose middels:

- Woningmarktonderzoek

- Leefbaarheidscan

- Werkgroepen

- Werkconferenties en interactieve informatiebijeenkomsten

Woningmarktonderzoek

De gemeente Halderberge heeft in 2003 en in 2008 een onderzoek laten uitvoeren

naar de woningmarkt in de gemeente Halderberge. Door een onafhankelijke partij is

in opdracht van de gemeente en Bernardus geschetst wat de woningmarktsituatie

en de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen is.

Het woningmarktonderzoek heeft als functie:

1. Het leveren van een bijdrage aan de onderbouwing van het gemeentelijk

woonbeleid.

2. Het verschaffen van (richtinggevend) inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve

woningbehoefte op gemeentelijk niveau.

3. Het verschaffen van (richtinggevend) inzicht in actuele ontwikkelingen.
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Leefbaarheidsscan

De leefbaarheidsscan heeft tot doel om de stand van zaken ten aanzien van de

onderdelen van leefbaarheid te meten. Deze diagnose is input voor de uitvoering

van het beleid en maakt gerichte aanpak mogelijk. Daartoe wordt een enquête

uitgezet onder de bewoners en een schouw georganiseerd met gemeente,

corporatie, politie en andere betrokken professionals. In deze schouw worden de

beelden uit de enquête naast het expertoordeel gelegd.

Werkgroepen

In de gemeente Halderberge is bij de totstandkoming van het Masterplan Welzijn-

Wonen-Zorg een werkgroep ingesteld om de lokale verankering te verzekeren. In

deze werkgroep waren vertegenwoordigd:

- Gemeente Halderberge (verschillende beleidsafdelingen).

- Zorgaanbieders.

- Welzijnsorganisaties.

- Woningcorporatie.

- Zorvragersorganisaties.

- Zorgkantoor

Werkconferenties en interactieve informatiebijeenkomsten

De gemeente Halderberge zet in de diagnosefase van de totstandkoming van beleid

werkconferenties en interactieve informatiebijeenkomsten in. Bij deze gelegenheden

krijgen betrokkenen en belanghebbenden de gelegenheid hun kennis en kunde in te

brengen. De deelnemers aan de werkconferenties kunnen bijdragen aan het vormen

van een visie op basis van de uitkomsten van de werkgroepen. Deze methode is

ingezet voor de Woonvisie 2005+, het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning,

het masterplan Welzijn-Wonen-Zorg, de nota leefbaarheid en de woonvisie 2010+.

Doelen (wat willen we bereiken)

Doelen geformuleerd in:

- Woonvisie 2005+

- Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg

Woonvisie 2005+

De doelen op het gebied van wonen zijn in de Woonvisie 2005+ geformuleerd. Aan

deze visie ligt een woningmarktonderzoek uit 2003 ten grondslag, waarbij ingegaan

is op de woningbehoefte voor de gemeente Halderberge voor de volgende jaren.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen en hun

behoeften en de verschillende dorpskernen. Uit dit onderzoek volgt een overzicht

van de nieuwbouw- en herstructureringsbehoefte. Deze zijn input geweest voor de

woonvisie. In de Woonvisie 2005+ geeft de gemeente aan dat ‘de gemeente

voldoende en passende woningen wil bouwen, zodat iedere inwoner die dat wil in

Halderberge een geschikte woning kan vinden. Dit geldt voor alleenstaanden en

gezinnen, voor grote en kleine huishoudens, voor jong en oud’.5 Daarnaast spreekt

de gemeente de wens uit om ‘een evenwichtiger bevolkingssamenstelling te krijgen,

5 Woonvisie 2005+, gemeente Halderberge, 2005, p. 2.
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het voorzieningenniveau in stand te houden en de druk op de woningmarkt op te

vangen die samenhangt met het ‘Ontwikkelingsprogramma West-Brabant’’.6

Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg

De doelen op het gebied van de samenhang tussen welzijn, wonen en zorg zijn

vastgelegd in het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg. Dit masterplan hangt samen met

de woonvisie en het woningmarktonderzoek. Het plan heeft tot doel de

veranderende behoeften van de bevolking op de domeinen welzijn, wonen en zorg

te inventariseren en te clusteren en deze te confronteren met het aanbod. Op basis

daarvan wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van het benodigde aanbod op het

gebied van welzijn, wonen c.q. huisvesting en zorg in de kernen voor het zelfstandig

wonen met behoud van kwaliteit van leven.7 Eveneens wordt een visie gegeven op

de wijze waarop zorg en welzijn worden ingevuld en welke eisen aan de woning en

woonomgeving worden gesteld.8 Deze inventarisaties zijn input voor een

uitvoeringsprogramma op het gebied van welzijn, wonen en zorg.9

Aanpak (wat gaan we doen)

Aanpak, middels:

- Prestatieafspraken

De prestatieafspraken zijn opgesteld op basis van de woonvisie en het masterplan.

In de prestatieafspraken, die met woningcorporatie Bernardus Wonen zijn opgesteld,

worden de belangrijkste te verrichten activiteiten weergegeven voor de periode

2004-2007 en de periode 2009-2012. De prestatieafspraken 2009-2012 zijn een

uitbreiding en nadere concretisering van de afspraken voor de periode 2004-2007.

Beide partijen hebben prestatieafspraken gemaakt voor de volgende vier

onderwerpen10:

1. Huisvesten van doelgroepen van beleid

2. Herstructurering, verkoop en nieuwbouw

3. Leefbaarheid

4. Procesmatige afspraken

De prestatieafspraken zijn opgedeeld in artikelen met subartikelen. In totaal zijn 29

artikelen gemaakt.

6 Woonvisie 2005+, gemeente Halderberge, 2005, p. 2.
7 Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg, gemeente Halderberge, 2005, p.2.
8 Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg, gemeente Halderberge, 2005, p.2.
9 Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg, gemeente Halderberge, 2005, p.2.
10 De inhoudelijke onderwerpen zijn overgenomen uit de prestatieafspraken voor de periode 2009-2012. Voor de
periode 2004-2007 zijn dezelfde inhoudelijke onderwerpen van toepassing.
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Evaluatie (hebben we bereikt wat we willen)

Evaluatie:

Niet van toepassing geweest

Er heeft in de onderzoeksperiode 2005-2009 geen evaluatie plaatsgevonden van de

woonvisie en het masterplan, aangezien voorafgaand aan deze periode nog geen

woonvisie en masterplan waren vastgesteld. Er heeft nog geen evaluatie

plaatsgevonden van de Woonvisie 2005+. In 2010 zal een nieuwe Woonvisie

vastgesteld worden. Over de prestatieafspraken uit 2004 heeft geen evaluatie

plaatsgevonden.

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:

Voldoet deels aan de norm. Bij de totstandkoming van de Woonvisie 2005+ is de

corporatie Bernardus Wonen betrokken geweest. Bij de totstandkoming van de

Woonvisie 2010+ is dat beperkt het geval. De perceptie van de mate en wijze van

betrokkenheid verschilt tussen partners.

De belangrijkste beleidsnota’s op de terreinen wonen, welzijn en zorg zijn de

Woonvisie 2005+, de Woonvisie 2010+, het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg en het

Wmo-beleid. De gemeente geeft via de Wmo-raad inspraak bij beleidsontwikkeling

het Wmo-beleid. De corporatie heeft daarin geen zitting. Maatschappelijke partners

zijn door middel van werkgroepen, werkconferenties en interactieve

informatiebijeenkomsten betrokken geweest bij de formulering van het beleid ten

aanzien van wonen, welzijn en zorg.

Uit de interviews blijkt dat de betrokkenheid van maatschappelijke partners in de

formulering van de Woonvisie 2005+ goed is geweest. De geïnterviewden geven

echter aan dat de betrokkenheid bij het opstellen van het concept van de Woonvisie

2010+ niet in een helder proces in vastgelegd. De betrokkenen, waaronder de

corporatie, geven aan dat zij geen inspraak hebben. De corporatie geeft aan dat zij

graag meer betrokken (had) willen zijn bij de formulering van de woonvisie 2010+.

De gemeente Halderberge geeft aan dat het een gemeentelijk beleidsdocument is.

In de Woonvisie 2005+ is betrekkelijk weinig aandacht voor welzijn en zorg. De kern

van de woonvisie betreft huisvesting en ruimtelijke ordening. De corporatie is

daarbij een belangrijke partner. Welzijn en zorg in relatie tot wonen is onderdeel van

het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg. Bij de totstandkoming van dit masterplan zijn

maatschappelijke partners betrokken geweest.
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De gemeente geeft aan dat in het opstellen van de Woonvisie 2010+ rekening

gehouden wordt en afstemming plaatsvindt met andere beleidsvelden buiten het

domein van de verantwoordelijke beleidsafdeling REZ. Geïnterviewden geven aan

dat de inhoudelijke integrale aanpak en samenwerking met andere beleidsafdelingen

beter opgepakt kan worden. Uit de interviews en de documentenanalyse blijkt dat

er veel beleidsdocumenten naast elkaar liggen en ten grondslag liggen aan de

samenwerking met de corporatie.

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 aan de norm. De gemeentelijke visie past binnen de abstracte visie van

Bernardus Wonen.

Norm ‘c’ stelt vast dat de vastgestelde visie van de woningcorporaties overeen dient

te komen met de visie van de gemeente. In onderstaande alinea geven wij de visies

van de verschillende partijen weer en laten wij op het eind zien in hoeverre deze

met elkaar overeenkomen.

Gemeente Halderberge

In het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg geeft de gemeente Halderberge haar visie op

de samenhang tussen de domeinen welzijn, wonen en zorg. Halderberge heeft de

volgende acht uitgangspunten11:

1. Meer keuzemogelijkheden voor de zorgdoelgroep.

2. Inspelen op vergrijzing.

3. Inspelen op extramuralisering.

4. Organisatie van de ongeplande zorg.

5. Zelfredzaamheid: versterking van de mantelzorg en vrijwilligerswerk.

6. Vernieuwing van het aanbod van welzijnsdiensten

7. Lokaal maatwerk.

8. Naadloze aansluiting op de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In de Woonvisie 2005+ hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten:

1. Verbeteren van de leefbaarheid vraagt om gedifferentieerd bouwen in de kleine

kernen.

2. Groei in balans

3. Keuzemogelijkheden voor de burgers vergroten.

4. ‘Voor alle markten een thuis’: bijzondere aandacht voor starters en jonge

gezinnen.

5. Stimuleren van de doorstroming.

6. Gemeente is regisseur.

11
Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg, gemeente Halderberge, 2005, pp. 8-9.
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Bernardus Wonen

De missie van Bernardus Wonen is het voorzien van wonen voor een brede

doelgroep en met name mensen die hierin niet kunnen voorzien. Daarbij biedt de

woningcorporatie betaalbare woningen op maat en een veilige gevarieerde

woonomgeving12. In de visie geeft Bernardus Wonen aan te bouwen aan de

samenleving met hart voor de klant. Belangrijkste uitgangspunt is daarbij het

maatschappelijk ondernemen en het feit dat de corporatie verandert van een

beherende naar een ontwikkelende sociale ondernemer.

Bernardus Wonen hanteert drie strategische speerpunten:

1. Nog beter inspelen op de wensen en behoeften van de klant door de wensen van

de klant expliciet in kaart te brengen. Deze wensen worden vertaald naar een

toegespitste dienstverlening (o.a. keuzemogelijkheden voor de klant).

2. Kiezen voor een strategische benadering van het vastgoed, waarbij per kern een

vastgoedvisie wordt ontwikkeld.

3. Een actieve aanpak van leefbaarheid en de woonomgeving.

Overeenkomst visie gemeente Halderberge en Bernardus Wonen

De visie van de gemeente Halderberge komt op veel punten overeen met de visie

van Bernardus Wonen. Thema’s die in beide visies terugkomen zijn:

- Aandacht voor doelgroepen, waaronder zorgbehoevenden, starters en senioren.

- Gevarieerd woningaanbod.

- Wonen in relatie tot welzijn en zorg.

- Vastgoedbeleid.

- Leefbaarheid.

De gemeente heeft, ter voorbereiding van de Woonvisie 2010+, wel kennisgenomen

van de visie van Bernardus Wonen in de documentenstudie. De visie van Bernardus

Wonen is wel vrij abstract geformuleerd. Uit de interviews blijkt dat er geen

structurele afstemming plaatsvindt bij de totstandkoming van de visies maar dat

gemeente en corporatie elkaar wel informeren over de inhoud van hun visies.

12 Samen kiezen, Jaarverslag 2008 Bernardus Wonen, 2009, Bernardus Wonen, p. 23.
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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 de norm. In de relevante beleidsnota’s is de regiefunctie gedefinieerd.

De regierol van de gemeente Halderberge is conform norm ‘a’ opgenomen in

relevante beleidsstukken. Bij de gemeente Halderberge zijn dat de Woonvisie 2005+

en het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg. De gemeente heeft een regisseursrol in het

proces van integratie van de sectoren en samenwerking tussen lokale/regionale

partijen om te komen tot een vertaling van het beleid naar concrete prestaties. De

gemeente Halderberge vervult daarbij een makelaarsfunctie door als

netwerkmanager verschillende partijen bij elkaar te brengen. De regierol bevat de

volgende onderdelen13:

a. Stimuleren.

b. Situeren.

c. Steun creëren.

d. Structureren.

e. Sturen.

In de Woonvisie 2005+ wordt eveneens aangegeven dat de gemeente een regierol

inneemt. Succesvol beleid komt tot stand in overleg met verschillende actoren

vanuit een eigen visie van de gemeente. De gemeente kan ook participant zijn in

bepaalde situaties. De gemeente wil telkens de rol die zij speelt concreet benoemen

13 Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg
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en duidelijk maken aan de andere partijen.14 De precieze invulling hangt af van de

situatie, de partners en de dorpskern.

Uit de reacties op de vragenlijst die door de Rekenkamer is uitgezet bij

medewerkers van de gemeente Halderberge, corporaties en andere instellingen

blijkt dat 16,7% van de respondenten tevreden is over de manier waarop de

gemeente Halderberge haar regierol oppakt. 50,0% van de respondenten heeft hier

geen directe mening over (resultaten 29.04.2010). Wat de samenwerking tussen de

gemeente en woningcorporatie in Halderberge betreft, is dat 33,3% van de

respondenten daarover tevreden is, 33,3% heeft hierover geen mening en 33,3% is

ontevreden.

Score 1 in de tabel laat het percentage mensen 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. Score

6 geeft het percentage respondenten aan dat een toelichting heeft gegeven op het

eigen antwoord. In totaal is de vragenlijst door 6 respondenten ingevuld. Daarbij is

geen bijdrage van Bernardus Wonen geleverd.

Bij de uitwerking van de prestatieafspraken in 2004 is opgenomen dat de corporatie

en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien ten aanzien van de

volgende terreinen: samenwerking tussen gemeente en corporatie, zorg voor

voldoende en kwalitatief goede woningen voor de doelgroepen van beleid,

woonkwaliteit, waaronder kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid van de

buurt, de combinatie van wonen, zorg en aanpassing van de bestaande voorraad en

nieuw te bouwen woningen, het vergroten van de zeggenschap van burgers over

woning en woonomgeving en de woonruimteverdeling en het huur- en

huursubsidiebeleid. Deze onderwerpen vormen de basis van de prestatieafspraken.

Uit de interviews blijkt dat voor de vernieuwing van de woonvisie de gemeente het

initiatief heeft genomen. De Woonvisie 2005+ was volgens de geïnterviewden meer

een coproductie tussen gemeente en corporatie dan dat de Woonvisie 2010+ zal

14 Woonvisie 2005+
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zijn. De prestatieafspraken 2004-2007 zijn in 2005 uitgelijnd met de Woonvisie van

de gemeente.

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 deels aan de norm. Er vindt geregeld overleg plaats tussen gemeente en

Bernardus Wonen, deze hebben echter niet altijd expliciet betrekking op de

rolverdeling.

Tussen de gemeente Halderberge en woningcorporatie Bernardus Wonen vindt

regelmatig en structureel overleg plaats. Er is in de onderzoeksperiode 2005-2009

sprake van overleg in drie vormen. Door de gemeente Halderberge en

woningcorporatie Bernardus Wonen zijn in de prestatieovereenkomsten voor de

periode 2004-200715 procesafspraken vastgelegd betreffende deze onderlinge

samenwerking en overlegmomenten. De gemeente en Bernardus Wonen houden

jaarlijks strategisch overleg, waarbij in ieder geval het College van B&W en de

directie van Bernardus Wonen aanwezig zijn. Tevens wordt eenmaal per kwartaal

regulier bestuurlijk overleg gehouden tussen de verantwoordelijke

portefeuillehouder en de directeur van Bernardus Wonen. Ambtelijk overleg vindt al

naar gelang daaraan behoefte is plaats. In de prestatieafspraken voor de periode

2009-201216 zijn dergelijke afspraken niet opgenomen. De overleggen vinden nog

wel plaats.

Centraal in de genoemde overleggen staan de belangrijkste projecten en andere

actuele ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de economische crisis. Uit de

samenvattingen van de gespreksverslagen blijkt dat in de loop van 2005 de

prestatieafspraken zijn uitgelijnd met de woonvisie. Er zijn geen volledige

gespreksverslagen ter beschikking gesteld. Uit de interviews blijkt dat de

prestatieafspraken niet de leidraad voor het overleg vormen.

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

mogelijkheid om sterke punten van de samenwerking tussen corporaties en

gemeenten te benoemen en te verbeteren. De sterke punten komen in deze

paragraaf aan de orde, de verbeterpunten worden in paragraaf 5.3 behandeld.

Voor de gemeente Halderberge zijn onder andere de volgende sterkte punten

benoemd:

- Lokale verankering.

- Deels dezelfde belanghouders.

- Korte lijnen.

- Praktische aanpak.

- Samen sterk.

- Communicatie en afstemming.

15 Prestatieafspraken 2004-2007, maart 2004, gemeente Halderberge.
16 Prestatieafspraken 2009-2012, juli 2009, gemeente Halderberge.
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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 aan de norm

In de prestatieafspraken tussen Bernardus Wonen en de gemeente Halderberge voor

de periodes 2004-2007 en 2009-2012 is een aantal doelen opgenomen. 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 van ‘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 tien 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).

Tabel 2 laat zien in hoeverre de tien algemene doelen die landelijk in

prestatieovereenkomsten voorkomen ook zijn opgenomen in het gemeentelijke

beleid en zijn verwerkt in de prestatieafspraken van de gemeente Halderberge.

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 prestatieafspraken. De afspraken zijn

opgedeeld in artikelen. Er zijn in de overeenkomst voor de periode 2009-2012 in

totaal 29 artikelen opgenomen. Deze afspraken zijn in de overeenkomst van de

gemeente Halderberge genummerd en komen dusdanig terecht in kolom

‘Prestatieafspraken gemaakt’. In de tabel is met dezelfde cijfers 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)

Prestatieafsprak

en 2009-2012

Overwegend

kwantitatieve

kwalitatieve

afspraken

kwalitatief

/kwantitatief

Overheersende

type prestatie

(proces, intentie,

uitspraken, garantie,

transactie,

handeling)

1. Verruimen
slaagkansen en
keuzemogelijkheden
woningzoekenden
bescheiden inkomen

Woonvisie
2005+, pp. 6-11

2.2 Kwalitatief/
Kwantitatief

Uitspraak

2. Beperken
woonlasten mensen
bescheiden inkomen

Woonvisie
2005+, pp. 7-8

2.1
5.3

Kwalitatief Intentieafspraak
Uitspraak

3. Creëren van
huisvestigings-
mogelijkheden
doelgroepen

Woonvisie
2005+, pp. 6-11

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Kwalitatief
Kwalitatief
Kwalitatief

Intentieafspraak
Intentieafspraak
Intentieafspraak

4. Versterken
samenhang wonen,
zorg, welzijn

Woonvisie
2005+, pp. 8-9
Masterplan
Welzijn-Wonen-
Zorg, pp. 8-12

3.3.3 Kwantitatief Garantieafspraak

5. Vergroten
differentiatie aanbod
en kwaliteit

Woonvisie
2005+, pp. 6-11

3.1
3.3
4.1

Kwalitatief
Kwantitatief
Kwalitatief

Intentieafspraak
Garantieafspraak
Intentieafspraak

6. Bevorderen
woningbezit, vooral
lage inkomens

Woonvisie
2005+, pp. 7-8

3.2
3.3

Kwalitatief
Kwantitatief

Intentieafspraak
Garantieafspraak

7. Verhogen kwaliteit
leefomgeving

Woonvisie
2005+, p. 13

4.1
4.2

Kwalitatief
Kwalitatief

Intentieafspraak
Intentieafspraak

8. Bevorderen
duurzaamheid

4.1 Kwalitatief Intentieafspraak

9. Vergroten
zeggenschap
bewoners

Woonvisie
2005+, p. 17

5.1 Kwalitatief Intentieafspraak

10. Financiële
afspraken

nvt nvt

Tabel 2. Overzicht realisatie aard en invulling prestatieafspraken gemeente Halderberge.

De prestatieafspraken die tussen de gemeente Halderberge en Bernardus Wonen

zijn gemaakt voor de periode 2009-2012 zijn opgenomen in bijlage 7.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat voor acht van de tien aandachtsgebieden door

de gemeente Halderberge beleidsdoelen zijn vastgesteld (zie kolom 2). Het

merendeel van de beleidsdoelen is opgenomen in de Woonvisie 2005+. Vervolgens

zijn ook voor alle aandachtsgebieden prestatieafspraken gemaakt (kolom 3). Deze

prestatieafspraken zijn overwegend kwalitatief van aard (kolom 4). De afspraken

bevatten vooral intentieafspraken, wat erop wijst dat er nog onzekerheid bestaat

over de realisatie van de afspraken, maar dat de wenselijkheid hiervan door alle

partijen wordt gedeeld (zie bijlage 5). Dit beeld is in overeenstemming met het

beeld dat volgt uit het Rekenkameronderzoek uit 2009 naar het startersbeleid. De

Rekenkamer heeft daarover opgemerkt:
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“Het maken van prestatieafspraken met marktpartijen kan een krachtig instrument

zijn om als gemeente de regie in het beleid te nemen. Met Bernardus Wonen heeft

de gemeente prestatieafspraken voor de jaren 2004-2007 afspraken gemaakt, die

op het punt van starters weinig concreet zijn. Gemeente en corporatie hebben

afgesproken de voorraad huurwoningen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de

vraag van onder andere jongeren. Ook laat de afspraak “de corporatie levert een

bijdrage aan de bouw van goedkope koopwoningen” bijzonder veel ruimte voor

nadere interpretatie.

Dit wordt vertaald in een aantal nieuwbouwwoningen in het goedkope

bouwsegment. Bernardus Wonen levert hier "een bijdrage aan". Deze afspraak had

meer concreet kunnen worden gemaakt door aan te geven welke bijdrage Bernardus

Wonen levert.”17 Daarnaast wordt opgemerkt dat een opgemaakte lijn ten aanzien

van het formuleren van prestatieafspraken is ingezet: “In de daaropvolgende

afspraken (voor de periode 2009-2012) worden de afspraken concreter. Op het punt

van starters richten de afspraken zich tot het realiseren van 5% van de nieuwbouw

in het goedkope segment (tot € 160.000,-) en stelt Bernardus Wonen het label

‘direct te huur’ in.”18

Bij het gemeentelijk doel zeven ‘Verhogen kwaliteit leefomgeving’ zijn een dertiental

stellingen geformuleerd over leefbaarheid (bijlage 4). Er is uitsluitend getoetst of de

stellingen terugkomen in de geformuleerde prestatieafspraken. Het niet voorkomen

van een stelling in de prestatieafspraken houdt niet vanzelfsprekend in dat er geen

activiteiten op dat gebied worden uitgevoerd. Op basis van de prestatieafspraken

van de gemeente Halderberge kunnen de volgende stellingen bevestigend worden

beantwoord, zie onderstaand kader.

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

de realisatie van gedifferentieerde woonmilieus (stelling 1).

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 (stelling 2).

3. 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 (stelling

5).

4. 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 (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) (stelling 6).

17 Rapportage Quick scan Effecten woonbeleid voor starters gemeente Halderberge, Rekenkamer West-Brabant,
2009, p.33.
18 Rapportage Quick scan Effecten woonbeleid voor starters gemeente Halderberge, Rekenkamer West-Brabant,
2009, p.33.
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5. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de veiligheid te

bevorderen, door bijvoorbeeld: huismeester, flatwacht, toezichthouders en

fysieke maatregelen zoals achterpad verlichting (stelling 7).

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

de inbraakbestendigheid van woningen (stelling 8).

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

de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt (stelling 9).

Op basis van de prestatieafspraken van de gemeente Halderberge de volgende

stellingen kunnen niet bevestigend worden beantwoord, zie onderstaand kader.

1. 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 (stelling 3).

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

plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving (stelling 4).

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

van wijk- en buurtactiviteiten (stelling 10).

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

goed woongedrag (stelling 11).

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

strategische allianties (stelling 12).

6. 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) (stelling 13).

Uit de interviews blijkt dat er op het gebied van leefbaarheid een aantal afspraken

buiten de prestatieafspraken om gemaakt is.

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.
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33,4% van de respondenten geeft aan zeer goed op de hoogte te zijn van de

gemaakte prestatieafspraken. 16,7% is goed op de hoogte van de afspraken tussen

corporaties en de gemeente Halderberge en 50% heeft een neutrale mening.

Score 1 in de tabel laat het percentage mensen 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. Score

6 geeft het percentage respondenten aan dat een toelichting heeft gegeven op het

eigen antwoord.

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 niet aan de norm. Er is zowel door de gemeente als de corporatie geen

concrete planning of plan van aanpak opgesteld.

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

Halderberge maakt wordt door 33,3% als goed ervaren. 50% heeft er geen zicht op

of heeft daar geen mening over. 16,7% geeft aan dat de vertaalslag door de

gemeente niet goed gemaakt is. Voor de vertaalslag vanuit de corporaties geldt dat

33,3% deze als goed ervaart, 33,3% heeft er geen mening over of geen zicht op en

33,3% geeft aan dat de vertaalslag door de corporatie niet goed gemaakt is.
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Er is in Halderberge geen plan van aanpak of planning gemaakt nadat de

prestatieafspraken zijn vastgesteld in 2004. In het bestuurlijk overleg tussen

corporatie en gemeente is het onderdeel ‘prestatieafspraken’ een terugkerend

agendapunt. Uit de extracten van de verslagen blijkt echter niet dat aan de acties

ten aanzien van de prestatieafspraken een plan van aanpak of planning ten

grondslag ligt.
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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

Norm:

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

daarin de voortgang op de gemaakte afspraken.

Oordeel:

Voldoet niet aan de norm. In de prestatieafspraken 2004-2007 is in het convenant

voor 2007 eenmaal een toelichting gegeven op de stand van zaken van de

afspraken. Er wordt door beide partijen niet periodiek een rapportage opgesteld.

b. In de prestatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de

handhaafbaarheid. Deze afspraken betreffen één van de volgende vier typen:

a. overleg,

b. monitoring,

c. afrekening,

d. geschilbeslechting. (bron: Severijn 2008)

Oordeel:

Voldoet aan de norm. Er zijn afspraken gemaakt over de invulling van het overleg

(uitsluitend in de prestatieafspraken 2004-2007) en geschilbeslechting (in beide).

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

prestatieafspraken concreet genoeg zijn om gemonitord te kunnen worden. Dit is

volgens 33,3% van de respondenten het geval. 33,3% heeft er geen zicht op of

heeft daar geen mening over. 33,3% vindt dat de prestatieafspraken niet concreet

genoeg zijn om gemonitord te worden. Dit beeld is in overeenstemming met het

beeld dat volgt uit het Rekenkameronderzoek uit 2009 naar het startersbeleid. De

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?

Totstand-
koming beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling

afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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Rekenkamer heeft daarover opgemerkt: “De wijze waarop de gemeente wil toetsen

of deze 5% wordt gehaald, blijft onduidelijk. De gemeente houdt niet actief een

registratie bij van de prijsklassen van de nieuw gebouwde woningen. Daarmee

kunnen partijen niet beoordelen of de doelstellingen op dit punt worden gehaald.

Ook de monitoring van het aantal starters dat een huurwoning krijgt toegewezen, is

nog niet van de grond gekomen.”19 en “Om de voortgang en de effectiviteit van het

beleid te kunnen nagaan, is het wenselijk daartoe heldere en toetsbare

doelstellingen te formuleren. Bijvoorbeeld: hoeveel woningen van welke typen en

prijsklassen op welke locaties in welke periode worden gebouwd? In de uitvoering

dient dan rekening te worden gehouden met beschikbare plancapaciteit en de

bereidheid van partners om het beleid (mede) uit te voeren.”20

In zowel de prestatieafspraken voor de periode 2004-2007 als de periode 2009-

2012 is opgenomen dat de afspraken jaarlijks geëvalueerd worden. Na het

vaststellen van de prestatieafspraken in 2004 is eenmalig in het convenant voor het

jaar 2007 een toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de

prestatieafspraken ingevoegd.

Voor en na 2007 heeft er geen overall monitoring van de prestatieafspraken

plaatsgevonden in enige vorm. Er zijn dan ook geen jaarlijkse rapportages over de

voortgang van de uitvoering van de prestatieafspraken opgesteld. In het kader van

dit rekenkameronderzoek is bij de gemeente Halderberge opgevraagd welke

afspraken gerealiseerd zijn.

Norm b vereist dat er afspraken worden gemaakt over de handhaafbaarheid. De

prestatieafspraken worden volgens de overeenkomst gehandhaafd door overleg en

geschilbeslechting. Eveneens is opgenomen dat de afspraken jaarlijks worden

geëvalueerd. In de prestatieovereenkomst voor de periode 2004-2007 zijn

afspraken over overleg opgenomen. In de overeenkomst voor de periode 2009-2012

is dat niet het geval. Uit de interviews blijkt echter dat de afspraken nog steeds

doorgang vinden. Basis van het overleg is het regulier bestuurlijk overleg tussen de

portefeuillehouder en de directeur van Bernardus Wonen. Uit de interviews blijkt dat

deze overleggen frequent en periodiek plaatsvinden en worden gewaardeerd door

beide partijen. Daarnaast geeft de overeenkomst een jaarlijks strategisch overleg

aan tussen het voltallige College van B&W en de directie en Raad van Toezicht van

Bernardus Wonen.

Daarnaast biedt de overeenkomst ruimte om al naar gelang de behoefte ambtelijke

afstemming tussen gemeente en corporatie in te plannen. Uit de interviews blijkt dat

dit regelmatig gebeurt en dat deze contacten goed en constructief verlopen. De

persoonlijke relaties tussen de betrokkenen zijn goed en de lijnen kort.

Wat betreft de geschilbeslechting is in de prestatieafspraken opgenomen dat in het

geval van onenigheid bestuurlijk overleg plaatsvindt en de partijen vervolgens

19 Rapportage Quick scan Effecten woonbeleid voor starters gemeente Halderberge, Rekenkamer West-Brabant,
2009, p.33.
20 Rapportage Quick scan Effecten woonbeleid voor starters gemeente Halderberge, Rekenkamer West-Brabant,
2009, p.33.
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zonodig het geschil ter beslechting kunnen voorleggen aan de arbitragecommissie

die instemming heeft van alle partijen. Dit geldt zowel voor de periode 2004-2007

als de periode 2009-2012.

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. Er is geen rapportage als bedoeld bij norm 5.a. Er vindt

weliswaar overleg plaats, maar de rapportage is daar geen basis voor. Er is geen

bewijs van aanspreken en bijsturing.

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 niet aan de norm. Er is geen expliciete herijking of herprioritering van

afspraken op basis van actuele ontwikkelingen. Met het verschijnen van de

Woonvisie 2005+ zijn de afspraken aangevuld en geconcretiseerd.

Omdat er geen voortgangsrapportages zijn opgesteld voor de prestatieafspraken,

kon dit tijdens het overleg ook niet besproken worden. Het overleg tussen de

gemeente en woningcorporatie richt zich met name op de woningbouwprojecten. De

invulling van deze projecten brengt ook vragen met zich mee over het type

woningen en de doelgroepen, alsmede het realiseren van voorzieningen.

Geïnterviewden geven aan dat vooral op deze twee onderwerpen beide partijen

elkaar voortdurend spreken en indien nodig ook aanspreken.

16,7% van de respondenten vindt dat de gemeente en de corporatie de voortgang

van de afspraken bewaken en daarover rapporten. 50% van de respondenten heeft

een neutrale houding en 33,3% geeft aan dat de afspraken niet bewaakt worden en

dat daarover niet gerapporteerd wordt. De respondenten geven aan dat bewaking

weliswaar plaatsvindt, maar dat hierover niet gerapporteerd wordt en dat het een

verbeterpunt betreft.
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50% van de respondenten geeft aan dat gemeente en woningcorporatie elkaar

aanspreken op de gemaakte prestatieafspraken. 33,3% heeft hierover geen mening

of geen zicht op. 16,7% van de respondenten is van mening dat de gemeente en

corporatie elkaar niet voldoende aanspreken op de realisatie van de

prestatieafspraken.

Er heeft geen herijking plaatsgevonden van de prestatieafspraken (norm ‘d’). Wel

heeft er een nadere invulling plaatsgevonden van de afspraken rondom het

nieuwbouwvolume. Deze aanvulling en concretisering volgen uit het vaststellen van

de Woonvisie 2005+ en het onderliggende woningmarktonderzoek.
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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 aan norm.

Uit de interviews en de beschrijving van de totstandkoming van de beleidsnota blijkt

dat de gemeente en de woningcorporatie in de aanloop van de Woonvisie 2005+

gezamenlijk zijn opgetrokken en daarbij maatschappelijke partners gestructureerd

hebben betrokken. Dit is onder meer gebeurd door middel van werkconferentie,

projectgroep en regionaal overleg21. In de aanloop van de herijking van de

woonvisie en het opstellen van de Woonvisie 2010+ blijkt uit de interviews, dat het

proces anders verloopt. Partners geven aan dat het proces door de gemeente meer

naar zich toegetrokken is en dat niet volstrekt duidelijk is wat de rol van de partners

is en welke waarde hun inbreng heeft. De gemeente Halderberge geeft aan dat het

een document is van de gemeente, waarbij de input van de betrokkenen wel

degelijk wordt meegenomen. Zo zijn er onder meer werksessies en een interactieve

informatiebijeenkomst gehouden. Deze sessies hebben enige tijd geleden

plaatsgevonden en het beleid is nog niet af. Dit kan bij betrokken partners het beeld

wekken dat zij niet mee mogen doen. Er is door de gemeente een brief gestuurd

waarin uitgelegd is wat de reden van de vertraging in het opstellen van de woonvisie

is. De verwachtingen van de deelnemende partijen zijn duidelijk anders. De rollen

en verwachtingen zijn niet goed benoemd in het proces. Bovendien zijn de beelden

van wat ‘beleid’ is, niet bij iedereen bekend. Daardoor kan het lijken alsof inbreng

genegeerd is, terwijl deze misschien te concreet is geweest en niet in het beleid

past. In de uitvoeringsregels kunnen deze opmerkingen wel weer terugkomen, maar

dan is het vertrouwen volgens de geïnterviewden vaak al geschonden.

In de vragenlijst is aan respondenten gevraagd om enkele verbeterpunten te

benoemen in de samenwerking tussen corporaties en gemeenten. Voor Halderberge

zijn o.a. de volgende zaken meegegeven:

1. Verbeteren van de openheid in het beleid

2. Ambtenaren moeten meer inspraak toelaten

3. De gemeente moet veel klantgerichter worden

4. Sneller werken/afhandelen (binnen de gestelde termijnen)

5. Afspraak is afspraak= en deze afspraken moeten van beide kanten worden

nagekomen. Er kunnen dan niet zomaar wijzigingen worden doorgevoerd.

6. Beide partijen dienen beter aan elkaar hun beleid/standpunten/motivatie voor

een standpunt kenbaar te maken en dit moet in vroegtijdig stadium worden

vastgelegd zodat latere discussie kan worden voorkomen. Partijen zouden hun

21 Woonvisie 2005+, juni 2005, gemeente Halderberge, p.3.
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fouten meer aan elkaar moeten durven erkennen en durven uitspreken dat we

ervan hebben geleerd opdat het in de toekomst niet meer zal plaatsvinden.

7. Partijen mogen elkaar absoluut meer vertrouwen en moeten elkaar daarin

opzoeken. Men heeft immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid richting de

samenleving in Halderberge en werken niet ieder voor zich.
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6 Realisatie doelen

In dit hoofdstuk wordt bezien in

hoeverre gemeentelijke doelen zijn

opgenomen in het beleid van de

gemeente Halderberge en in hoeverre

op basis daarvan prestatieafspraken

zijn gemaakt.

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 niet aan de norm. Zowel de gemeente als de corporatie leggen niet

expliciet en systematisch verantwoording af aan elkaar over de realisatie van

maatschappelijke doelen.

b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd

(zie matrix hieronder, kolom realisatie per doelstelling).

Oordeel:

Deels, een deel van de prestatieafspraken wordt gerealiseerd. Een aantal prestaties

is nog niet of niet geheel gerealiseerd.

Tabel 3 laat in de meest rechtse kolom zien dat van de prestatieafspraken die op de

tien gemeentelijke velden, er 3 velden zijn waar de afspraken zijn gerealiseerd

(score groen), op 6 velden zijn de afgesproken doelen deels gerealiseerd (score

blauw) en op 1 veld zijn de doelen niet (voldoende) gerealiseerd. Van de 29

gemaakte en genummerde afspraken uit de prestatieovereenkomst zijn er 14

gerealiseerd, 12 deels en 3 niet. 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. Bijlage 7 geeft meer

inhoudelijke informatie per afspraak. Ten behoeve van dit onderzoek is door de

gemeente Halderberge een memo opgesteld waarin de actuele stand van zaken is

opgenomen. Deze memo is bijgesloten in Bijlage 8. Uit deze memo blijkt dat een

aantal prestatieafspraken nader uitgewerkt is in overeenkomsten, bijvoorbeeld in

het kader van projecten.

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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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

keuzemogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden inkomen

Woonvisie
2005+, pp. 6-11

2.2 Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Een aantal
projecten is
opgeleverd een
aantal nog niet

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden inkomen

Woonvisie
2005+, pp. 7-8

2.1
5.3

Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Wordt uitgevoerd
door Bernardus,
gemeente springt
bij in extreme
gevallen.

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

Woonvisie
2005+, pp. 6-11

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Gemeente heeft
ondersteunende
rol ihkv Wro

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

Woonvisie
2005+, pp. 8-9
Masterplan
Welzijn-Wonen-
Zorg, pp. 8-12

3.3.3 Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Plannen zijn in
gang gezet.

5. Vergroten

differentiatie aanbod

en kwaliteit

Woonvisie
2005+, pp. 6-11

3.1
3.3
4.1

Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Nieuwbouw-
programma onder
Woonvisie 2010+
is afgestemd op
woonbehoefte

6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

Woonvisie
2005+, pp. 7-8

3.2
3.3

Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

ja

7. Verhogen kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie
2005+, p. 13

4.1
4.2

Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

deels

Actieplan is
opgeteld op basis
van uitkomsten
leefbaarheidscan
en delen zijn in
uitvoering

8. Bevorderen

duurzaamheid

4.1 en
convenant
duurzaam
wonen

Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

ja

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

Woonvisie
2005+, p. 17

5.1 Nee, 1x in 2007,
afspraak was
jaarlijks

ja

10. Financiële

afspraken

nvt nvt nvt

Tabel 3. Overzicht realisatie prestatieafspraken gemeente Halderberge.
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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 deels aan de normen. De evaluatie van de afspraken heeft

plaatsgevonden, maar is niet gedocumenteerd. Deze bespreking heeft geleid tot

een uitbreiding en nadere concretisering van de prestatieafspraken voor de periode

2009-2012.

De genoemde prestatieafspraken lopen tot eind 2012 en zijn nog niet geëvalueerd.

Voor de afspraken die voor de periode 2004-2007 opgesteld zijn, geldt dat er geen

schriftelijke evaluatie van de prestatieafspraken is opgesteld. Uit de interviews is

gebleken dat de prestatieafspraken in een bestuurlijke bespreking geëvalueerd zijn.

Op basis van deze bespreking heeft een concretisering van de afspraken

plaatsgevonden. De prestatieafspraken 2009-2012 zijn een uitbreiding en nadere

concretisering van de afspraken voor de periode 2004-2007. In het kader van de

geplande nieuwe Woonvisie zullen de prestatieafspraken opnieuw opgesteld worden.

De prestatieafspraken zijn niet tussentijds geëvalueerd.
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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 deels aan de norm. De Raad wordt niet actief geïnformeerd, maar krijgt

wel de gelegenheid zich te laten informeren over trends en ontwikkelingen door

middel van de interactieve informatiebijenkomsten.

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 de norm

De gemeenteraad is in de periode 2004 – 2007 en de periode 2009 tot heden niet

geïnformeerd over de voortgang van de prestatieafspraken en trends of

ontwikkelingen. Wel wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over het

woonbeleid en is zij betrokken en geïnformeerd bij de ontwikkeling van de nieuwe

Woonvisie 2010+. Ten behoeve van deze woonvisie zijn interactieve

informatiebijeenkomsten georganiseerd waar de Raad zich op de hoogte heeft

kunnen laten stellen van de trends en ontwikkelingen.

De Raad heeft op 8 december 2005 de Woonvisie 2005+ vastgesteld. Deze nota

geeft kaders aan voor het woonbeleid. Daarnaast is in het kader van wonen, welzijn

en zorg ook het Masterplan Welzijn-Wonen-Zorg door de gemeenteraad vastgesteld.

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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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 niet aan de normen

De gemeenteraad ontvangt geen periodieke rapportages over de mate waarin

voortgang wordt geboekt bij de prestatieafspraken.

De Raad heeft geen besluiten genomen om tot bijsturing van de prestatieafspraken

te komen. Doordat er geen rapportages waren, was daartoe ook geen directe

aanleiding.
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8 Conclusies en aanbevelingen

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 vanuit dit onderzoek is echter wel dat de gemeente

Halderberge in samenwerking met Bernardus Wonen de kracht bij zichzelf moet

zoeken en daarmee zo optimaal mogelijk moet opereren.

8.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

In dit onderzoek staat 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.
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Totstand-
koming beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

8.2 Algemene conclusie

De gemeente Halderberge en Bernardus Wonen maken vanaf de periode 2004-2007

gebruik van prestatieafspraken. Voor de periode 2009-2012 zijn nieuwe afspraken

opgesteld. Deze afspraken zijn meer concreet van aard dan de voorgaande periode.

Hierin is duidelijk een opgaande lijn zichtbaar.

Binnen de gemeente Halderberge en tussen de gemeente Halderberge en

woningcorporatie Bernardus Wonen vindt beperkte afstemming plaats over de

invulling van het beleid en de prestatieafspraken. De geringe interne afstemming

leidt ertoe dat de prestatieafspraken beperkt integraal zijn. De afspraken die zijn

gemaakt, zijn daarnaast niet concreet. Dit heeft tot gevolg dat er veel (aanvullende)

afspraken buiten de prestatieafspraken om gemaakt worden tussen (afdelingen van)

de gemeente en Bernardus Wonen.

Er vindt geen monitoring van de prestatieafspraken plaats. Er vindt frequent

bestuurlijke afstemming plaats tussen de gemeente en Bernardus Wonen, de

voortgang van de prestatieafspraken wordt daarbij echter niet of nauwelijks

besproken.

Uit een aanvullende memo van de gemeente Halderberge blijkt dat van de 29

afspraken er 14 gerealiseerd zijn, 12 deels en 3 niet. Daarbij zijn met name de

afspraken die betrekking hebben op het maken van afspraken (intentieafspraken)

gerealiseerd. De afspraken die betrekking hebben uitvoering en uitwerking van

beleid zijn in gang gezet en vragen meer aandacht (en tijd) om uit te werken.
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8.3 Totstandkoming van beleid

De gemeente Halderberge heeft de Woonvisie 2005+ interactief opgesteld samen

met betrokken maatschappelijke partners, waaronder Bernardus Wonen. De

Woonvisie 2005+ heeft met name betrekking op het woonbeleid van de gemeente

Halderberge. De Woonvisie is weinig integraal. Naast de Woonvisies is een aantal

samenhangende beleidsdocumenten relevant voor het beleid ten aanzien van

wonen, welzijn en zorg. De belangrijkste daarvan is het Masterplan Wonen-Welzijn-

Zorg. Dit document is gelijktijdig met de Woonvisie 2005+ opgesteld. Aan deze

documenten ligt een uitgebreid en grondig woningmarktonderzoek ten grondslag.

Een ander relevant document is de leefbaarheidsnota. De samenhang tussen deze

documenten is niet overal expliciet gemaakt.

Ten tijde van het onderzoek, werkt de gemeente aan de Woonvisie 2010+. Deze

woonvisie komt minder op basis van interactie en afstemming met de

belanghebbende partners tot stand dan de Woonvisie 2005+. De belanghebbende

partijen geven aan dat deze verminderde betrokkenheid in de totstandkoming van

het beleid afbreuk doet aan het commitment en het draagvlak voor het nieuwe

beleid.

Aanbeveling 1 (Raad, College en ambtelijke organisatie): Betrek maatschappelijke

partners meer aan de voorkant, bij de totstandkoming van het beleid. Leg de

partners uit hoe de processen geregeld zijn, manage de verwachtingen van de

partners en maak duidelijke welke taken en verantwoordelijkheden alle betrokkenen

hebben.

8.4 Aard en invulling van de afspraken

De prestatieafspraken zijn beperkt concreet en specifiek. In de quick scan van de

Rekenkamer West-Brabant uit 2009 is al vastgesteld dat verbetering zichtbaar is in

de mate van concreetheid van de prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn niet

integraal. Een deel van de doelen en onderwerpen die genoemd zijn in het

onderzoek van Severijn (2008), wordt niet of beperkt behandeld in de

prestatieafspraken. Een voorbeeld daarvan is leefbaarheid. Als gevolg daarvan

worden buiten de prestatieafspraken om, op het niveau van beleidsthema’s,

afspraken gemaakt met Bernardus Wonen. Deze afspraken zijn inhoudelijk niet per

sé slecht of onjuist, maar zij zijn niet integraal. Dit maakt het instrument

prestatieafspraken minder effectief en het sturen op de prestatieafspraken is

hierdoor minder goed mogelijk.

Bij maatschappelijke partners, waaronder Bernardus Wonen bestaat het beeld dat

prestatieafspraken niet op basis van interactie tot stand komen.

Ten aanzien van de mate van concreetheid van de prestatieafspraken is reeds een

verbetering in gang gezet. Het verschijnen van de Woonvisie 2010+, zal er toe

leiden dat de bestaande afspraken herzien worden. Dit biedt de mogelijkheid deze

opgaande lijn door te zetten. Eveneens biedt het de mogelijkheid om de nieuwe
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prestatieafspraken meer integraal op te stellen, zodat er geen additionele afspraken

gemaakt hoeven te worden. Het instrument prestatieafspraken zal dan beter

functioneren en het sturen op de afspraken wordt eenvoudiger.

Aanbeveling 2 (College, ambtelijke organisatie en Bernardus Wonen): Stel de

prestatieafspraken in onderling overleg op, om zo bij te dragen aan het commitment

en het draagvlak voor de afspraken.

8.5 Monitoring afspraken

Op dit moment vindt niet of nauwelijks monitoring van de prestatieafspraken plaats.

Er vindt op verschillende niveaus afstemming plaats tussen de gemeente

Halderberge en Bernardus Wonen. Deze gesprekken vinden plaats op bestuurlijk en

op ambtelijk niveau. De bestuurlijke besprekingen hebben met name betrekking op

de lopende projecten en veel minder op inhoud en voortgang van de

prestatieafspraken.

De overlegmomenten tussen de gemeente Halderberge en Bernardus Wonen vinden

reeds plaats. De prestatieafspraken verdienen daarbinnen meer aandacht. Door de

afspraken meer op de agenda te zetten, kan de voortgang beter bewaakt worden.

Daarbij is het van belang dat de prestatieafspraken enerzijds meer concreet,

specifiek en meetbaar (SMART) en anderzijds meer integraal opgesteld worden, om

monitoring ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Met name op ambtelijk niveau kan

de voortgang van de realisatie van de prestatieafspraken dan frequent en

inhoudelijk besproken worden. Op bestuurlijk niveau kunnen vervolgens de

belangrijkste bevindingen en aandachtspunten besproken worden.

Aanbeveling 3 (College, ambtelijke organisatie en Bernardus Wonen) Gebruik een

heldere voortgangsrapportage van de prestatieafspraken als basis voor periodiek

overleg.

8.6 Realisatie afspraken

De prestatieafspraken worden op dit moment niet gemonitord. De realisatie van de

afspraken is gebleken uit een memo van de gemeente Halderberge ten behoeve van

dit onderzoek. Van de 29 gemaakte en genummerde afspraken uit de

prestatieovereenkomst zijn er 14 gerealiseerd, 12 deels en 3 niet. Daarbij zijn met

name de afspraken die betrekking hebben op het maken van afspraken

(intentieafspraken) gerealiseerd. De afspraken die betrekking hebben uitvoering en

uitwerking van beleid zijn in gang gezet en vragen meer aandacht (en tijd) om uit te

werken. Dit hangt samen met de looptijd van de afspraken tot 2012 en het feit dat

er geen tussentijdse resultaten afgesproken (mijlpalen) afgesproken zijn.

Hoewel de looptijd van de prestatieafspraken doorloopt tot 2012, worden de

prestatieafspraken opnieuw opgesteld nadat de Woonvisie 2010+ is vastgesteld. Een

aantal prestatieafspraken is nader uitgewerkt in overeenkomsten, bijvoorbeeld in

het kader van projecten.
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Door de prestatieafspraken meer specifiek en meetbaar (SMART) te maken, is het

mogelijk te monitoren op voortgang van de realisatie. Daarbij is het van belang

eveneens na te gaan waarom prestatieafspraken (nu) niet of slechts gedeeltelijk

gerealiseerd worden. De mate waarin prestatieafspraken gerealiseerd worden is

belangrijke input voor het herijken en opnieuw opstellen van prestatieafspraken.

Aanbeveling 4 (College, ambtelijke organisatie en Bernardus Wonen) Neem

tussentijdse mijlpalen op in de nieuwe afspraken, met name wanneer de uitkomsten

of effecten over een langere periode gerealiseerd worden. Monitor deze mijlpalen en

stuur waar nodig tussentijds bij.

Aanbeveling 5 (College, ambtelijke organisatie en Bernardus Wonen) Benut de

monitoring en het goede overleg om waar nodig bij te sturen in de uitvoering om zo

meer afspraken te realiseren. Stel waar nodig de prestatieafspraken bij.

8.7 Rol gemeenteraad

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk beleid vast dat ten grondslag ligt aan de

prestatieafspraken. Bij het opstellen van de beleidsdocumenten, zoals de Woonvisie

en het Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg, is de Raad gedurende het proces

geïnformeerd over de inhoud. Dit is onder meer gebeurd tijdens seminars. De Raad

heeft echter niet aangegeven op welke doelen zij de accenten wil leggen. De Raad is

niet betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken en wordt niet

geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de afspraken.

Aanbeveling 6 (Raad en College): Bespreek met de Raad op basis van de nieuwe

woonvisie welke prioriteiten er zijn en over welke onderdelen van de realisatie de

Raad periodiek gerapporteerd wil worden.
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9 Reactie College van B&W gemeente Halderberge

Op 27 juli 2010 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor

bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 9

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

Geachte heer de Schipper,

Wij danken u voor de conceptrapportage “Onderzoek prestatieafspraken gemeenten

en woningcorporaties, rapportage gemeente Halderberge” van de Rekenkamer

West-Brabant en de mogelijkheid die u ons biedt om in het kader van het bestuurlijk

hoor en weder hoor een reactie te geven. Onderstaand treft u onze reactie aan

waarbij allereerst een algemene reactie gegeven wordt, waarna inhoudelijk ingegaan

wordt op een aantal onderwerpen.

Algemeen

De gemeente en Bernardus Wonen leggen al geruime tijd hun gezamenlijke

verantwoordelijkheden op het terrein van wonen vast in prestatieafspraken. Medio

2009 zijn de prestatieafspraken geactualiseerd en vastgelegd in de overeenkomst

2009-2012. Bij de instemming met deze prestatieafspraken is door het college is

besloten dat er vanaf 2010, na vaststelling van de woonvisie, nieuwe

prestatieafspraken worden gemaakt waarin de afspraken concreter worden

vastgelegd. Omdat er een beperkte termijn is tussen de nieuwe afspraken en de

vaststelling van de woonvisie is ervoor gekozen om de prestatieafspraken na nieuw

vastgesteld woonbeleid geheel te herzien. In de concept woonvisie 2010+ wordt het

vernieuwen van de prestatieafspraken met Bernardus Wonen ook als actiepunt

aangegeven.

Dit onderzoek geeft enkele aanbevelingen die bruikbaar kunnen zijn voor de

herziening van de prestatieafspraken maar geeft ook aan dat het lastig is om alle

afspraken op een juiste wijze vast te leggen en te monitoren.

Onderzoek

Zoals in de inleiding van het rapport wordt aangegeven geven de vragenlijsten enkel

een beeld van de meningen. In het rapport worden de uitkomsten van de

vragenlijsten zeer concreet weergegeven in percentages en tabellen. Hierdoor

bestaat het risico dat de uitkomsten verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom

willen wij benadrukken dat de uitkomsten van de interviews en vragenlijsten met

voorzichtigheid moeten worden benaderd.

Deze voorzichtigheid komt ook voort uit het feit dat er slecht zes vragenlijsten zijn

ingevuld, Bernardus Wonen geen vragenlijst heeft ingevuld en de helft van de

ondervraagden onbekend zijn met de prestatieafspraken. Naast de vragenlijsten zijn

er ook interviews gehouden met diverse partijen: uitspraken en meningen uit deze
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interviews zijn opgenomen terwijl het niet duidelijk is op basis waarvan juist deze

uitspraken in het rapport worden opgenomen.

Conclusies en aanbevelingen

In de algemene conclusie wordt beschreven dat binnen de gemeente Halderberge

beperkte afstemming plaatsvindt over de invulling van het beleid en de

prestatieafspraken. Deze conclusie gaat over de interne werkwijze welke buiten de

reikwijdte van het onderzoek valt.

Aanbeveling 1: deze aanbeveling is opgesteld aan de hand van een van de

uitspraken uit een interview. Bij de totstandkoming van de woonvisie zijn diverse

belangenpartijen betrokken bij interviews, werksessies, informatiepodium en de

inspraakprocedure en ze zijn tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken. Het

college is het dan ook niet eens met het oordeel dat er geen helder geformuleerd

proces van overleg met maatschappelijke partners is geweest (p. 17). Het college is

ook van mening dat belanghebbenden bij de totstandkoming van het beleid worden

betrokken en dat er helderheid over het proces moet bestaan. En hebben dit ook

zorgvuldig bewaakt bij het opstellen van de woonvisie 2010+. Tijdens de

verschillende stappen bij de totstandkoming van de woonvisie is de corporatie echter

telkens betrokken geweest (de directeur, beleidsmedewerker, projectleiders en

woonconsulenten). Zowel bij de interviews, werksessies en het informatiepodium als

bij tussentijdse informatie over de stand van zaken. Uit de verslaglegging blijkt

duidelijk dat genodigden van Bernardus Wonen bij de werksessies verschillende

keren niet aanwezig zijn geweest.

Aanbeveling 2: Zoals hierboven aangegeven heeft het college medio 2009 al

geconstateerd dat de prestatieafspraken concreter kunnen worden geformuleerd.

Bewust is gekozen om de nieuwe (SMART) afspraken pas na vaststelling van het

woonbeleid op te stellen. De afspraken werden reeds in onderling overleg opgesteld,

zowel intern als extern. Dit zal bij de opstelling van de nieuwe prestatieafspraken

ook zeker weer gebeuren.

Aanbeveling 3, 4 en 5 zullen meegenomen worden in de overwegingen bij de

herziening van de prestatieafspraken.

Diverse opmerkingen rapport

p 10 de woningvoorraad bedraagt 12.040 woningen

p 12 punt 4: nieuwbouwprogramma is reeds afgestemd op de behoefte middels

de

woningbouwprogrammering.

punt 7: actieprogramma’s naar aanleiding van leefbaarheidscans zijn gedeeltelijke al

uitgevoerd.

p 15 De ontwerpWoonvisie ligt van 5 augustus tot en met 30 september ter

inzage voor

inspraak, daarna zal de woonvisie aan de gemeenteraad worden

aangeboden.
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Conclusie

In zijn algemeenheid is de conclusie dat wij niet tevreden zijn me de door u

gepresenteerde resultaten en dat deze wederom een beperkte meewaarde hebben.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door het generaliseren van meningen en

uitspraken en het gegeven dat Bernardus Wonen de vragenlijsten niet heeft ingevuld

terwijl met hen de prestatieafspraken worden gemaakt.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben bericht en zijn geïnteresseerd

in de koepelnotitie waarin de resultaten van de negen gemeenten waar dit

onderzoek heeft plaatsgevonden weergegeven worden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

drs. H.J.J.M. Roels A.F.W. Osterloh
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10 Reactie woningcorporatie

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 woningcorporatie. Ook in de fase

van bestuurlijk hoor en wederhoor is de mogelijkheid geboden om gelijktijdig met

het College van Burgemeester en wethouders een reactie te geven op de conclusies

en aanbevelingen.

Door woningcorporatie Bernardus Wonen is op 3 augustus 2010 per brief bericht dat

er geen op- en aanmerkingen zijn op de conceptrapportage.
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11 Nawoord rekenkamer West-Brabant

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reacties van het College en

Woningcorporatie Bernardus Wonen, en wacht de behandeling in de gemeenteraad

af.



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties, rapportage gemeente
Halderberge

53

Bijlagen

Bijlage 1: Literatuurlijst

Bijlage 2: Lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 3: Normenkader

Bijlage 4: Toelichting bij 10 prestatievelden en 13 stellingen

Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken

Bijlage 6: Resultaten vragenlijst gemeente Halderberge

Bijlage 7: Prestatieafspraken Gemeente Halderberge en Bernardus Wonen 2009-2012

Bijlage 8: Memo realisatie prestatieafspraken
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Bijlage 1: Literatuurlijst

Gemeente Halderberge

- Convenant duurzaam bouwen in West Brabant, maart 2007, RDC Brabant.

- De woningmarkt in Halderberge 2008-2018, juni 2008, SGBO.

- Halderbergse Zilveren Kracht aan het woord. Eindrapportage Halderberge

Ouderenproof+ eerste fase, november 2006, Stichting Ouderen Plaform

Halderberge.

- Intentieovereenkomst voor “Woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen in

Westelijk Noord-Brabant”, september 2008, gemeente Halderberge.

- Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg, juni 2005, gemeente Halderberge.

- Nota Leefbaarheid, gemeente Halderberge.

- Pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’, eindrapportage, 2008, Provincie Noord-

Brabant

- Plan van aanpak Halderberge Ouderenproof+, maart 2008, gemeente

Halderberge.

- Prestatieafspraken 2004-2007, maart 2004, gemeente Halderberge.

- Prestatieafspraken 2004-2007, november 2005, evaluatie 1, gemeente

Halderberge.

- Prestatieafspraken 2004-2007, april 2007, evaluatie, gemeente Halderberge.

- Prestatieafspraken 2009-2012, juli 2009, gemeente Halderberge.

- Samen aan het werk. Collegeprogramma 200-2010, september 2006, gemeente

Halderberge.

- Samen doen. Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011, gemeente

Halderberge.

- Samen kiezen, Jaarverslag 2008 Bernardus Wonen, 2009, Bernardus Wonen.

- Samenvatting verslagen bestuurlijk overleg tussen gemeente en Bernardus

Wonen, 2010, gemeente Halderberge.

- Startnotitie herziening Ouderenbeleid, april 2008, gemeente Halderberge.

- Uitwerkingsplan landelijke regio Steenbergen-Halderberge, 2004, Provincie

Noord-Brabant

- Woonvisie 2005+, juni 2005, gemeente Halderberge.

Woningcorporatie Bernardus Wonen

- Portfoliomanagement in hoofdlijnen, december 2009, Bernardus Wonen.

Overige documenten

- Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties

in 2008, (maart 2009), Severijn B.V.

Geraadpleegde websites

www.halderberge.nl

www.bernarduswonen.nl
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen

Gemeente Halderberge

- Jan Akkermans – Wethouder

- Natascha van Eck – Afdeling REZ

- Jikke Zollner – Afdeling REZ

- Anton de Beer – Afdeling samenleving: cluster dienstverlening

- José Voesenek – Afdeling samenleving: cluster beleid

- Rob Spijkers – Afdeling bestuur en burgerzaken: openbare orde & veiligheid en

leefbaarheid

Corporatie Bernardus Wonen

- Wil Hectors – Directeur / Bestuurder

- Jim Oostra – Manager Financiën

Overige

- Wil Maas – Voorzitter WMO-raad

- Kees van Duuren – Lid seniorenraad

- Antoon Koevoets – Lid seniorenraad

- Peter Jobse – Politie Midden en West Brabant
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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).
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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

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
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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

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: Resultaten vragenlijst gemeente
Halderberge

Gepubliceerd van 19.02.2010 tot 21.05.2010
6 antwoorden (6 uniek)

Huidig filter: gemeente Halderberge
"Algemeen: Ik vul deze vragenlijst in voor ……." = "Gemeente Halderberge"

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 0,0 % 0
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 100,0 % 6
9 Gemeente Moerdijk 0,0 % 0
Totaal 6
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2. Algemeen: Ik werk voor ....

Alternatieven Percentage Waarde
1 Gemeente 40,0 % 2
2 Woningcorporatie 0,0 % 0
3 Andere instelling 60,0 % 3
Totaal 5
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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 33,3 % 2
2 Mee eens 16,7 % 1
3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 3
4 Oneens 0,0 % 0
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 0,0 % 0
Totaal 6



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties, rapportage gemeente
Halderberge

65

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 33,3 % 2
3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 3
4 Oneens 16,7 % 1
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 0,0 % 0
Totaal 6
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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 33,3 % 2
3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 2
4 Oneens 33,3 % 2
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 0,0 % 0
Totaal 6
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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 0,0 % 0
2 Mee eens 16,7 % 1
3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 3
4 Oneens 33,3 % 2
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 16,7 % 1
Totaal 6

- maar het kan natuurlijk altijd nog iets beter
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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 0,0 % 0
2 Mee eens 50,0 % 3
3 Niet mee eens / niet mee oneens 16,7 % 1
4 Oneens 33,3 % 2
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 0,0 % 0
Totaal 6
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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 33,3 % 2
3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 2
4 Oneens 33,3 % 2
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 16,7 % 1
Totaal 6

- dit is een groeiproces en daarmee ook een verbeterpunt en daar wordt continue aan
gewerkt.
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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 16,7 % 1
2 Mee eens 0,0 % 0
3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 3
4 Oneens 33,3 % 2
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 50,0 % 3
Totaal 6

- Heb ik geen zicht op
- Wordt niet doorgecommuniceerd naar de Seniorenraad Halderberge
- tussentijdse bijstelling vindt maar beperkt plaats. Wel worden de afspraken geregeld

geactualiseerd.
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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 16,7 % 1
3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 3
4 Oneens 16,7 % 1
5 Helemaal mee oneens 16,7 % 1
6 Toelichting: 33,3 % 2
Totaal 6

- Wordt niet doorgecommuniceerd naar de Seniorenraad Halderberge dit geldt zeker
voor de woningbouw
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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 0,0 % 0
2 Mee eens 33,3 % 2
3 Niet mee eens / niet mee oneens 66,7 % 4
4 Oneens 0,0 % 0
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 16,7 % 1
Totaal 6

- Geen informatie beschikbaar bij Seniorenraad
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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 16,7 % 1
3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 3
4 Oneens 33,3 % 2
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 33,3 % 2
Totaal 6

- Geen informatie beschikbaar bij Seniorenraad
- Bewaking vindt inderdaad plaats, rapportages worden beperkt gemaakt. Ook hier

geldt dat sprake is van een groeiproces en dit betreft een verbeterpunt.
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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 50,0 % 3
3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 2
4 Oneens 16,7 % 1
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 0,0 % 0
Totaal 6
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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 0,0 % 0
2 Mee eens 50,0 % 3
3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 2
4 Oneens 16,7 % 1
5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0
6 Toelichting 33,3 % 2
Totaal 6

- geen zicht op al kan daar meer structuur in worden aangebracht= opnieuw een
leerproces en een verbeterpunt.
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15. Wat zijn volgens u 3 sterke punten in de samenwerking tussen de gemeente en
woningcorporaties?

1. locale verankering

2. deels dezelfde belanghouders

3. Doelstellingen zijn concreet geformuleerd.

1. Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid maken we gebruik van korte lijnen.

2. praktische aanpak

3. gunnen eigen verantwoordelijkheid

4. bereid te luisteren

1. Woningbehoefte afstemmen

2. Samen sterk

3. Communicatie

1. partijen weten elkaar heel eenvoudig te vinden= er is makkelijk direct contact met

elkaar, op de verschillende niveaus.

2. er heerst over het algemeen een gevoel dat partijen tezamen voor de samenleving en

leefbaarheid zorg moeten dragen

3. beide partijen durven grote nieuwbouwontwikkelingen op te pakken= schuwen het

onbekende daarbij niet.
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16. Wat zijn volgens u 3 belangrijke verbeterpunten in de samenwerking tussen de
gemeente en woningcorporaties?

1. synergie

2. oplossingsgericht denken en handelen

3. Wie voert regie, is dit bekend binnen de gemeentelijke organisatie,

evaluatiemomenten, communicatie daarover.

1. gezamelijke visie

2. openheid

3. vertrouwen

1. Vertrouwen over en weer

2. Gemeente moet veel klantgerichter worden

3. Ambtenaren moeten inspraak toelaten

1. Sneller werken/afhandelen (binnen de gestelde termijnen.

2. Duidelijke communicatie naar o.a. de Seniorenraad Halderberge.(Kernen van de

Gemeente Halderberge)

3. Plan-Do-Check-Action, of te wel, gestructureerd.

1. afspraak is afspraak= en deze afspraken moeten van beide kanten worden

nagekomen. Er kunnen dan niet zomaar wijzigingen worden doorgevoerd.

2. beide partijen dienen beter aan elkaar hun beleid/standpunten/motivatie voor een

standpunt kenbaar te maken= en dit moet in vroegtijdig stadium worden vastgelegd

zodat latere discussie kan worden voorkomen. Partijen zouden hun fouten meer aan

elkaar moeten durven erkennen en durven uitspreken dat we ervan hebben geleerd

opdat het in de toekomst niet meer zal plaatsvinden.

3. partijen mogen elkaar absoluut meer vertrouwen en moeten elkaar daarin

opzoeken= we hebben immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid richting de

samenleving in H'berge en werken niet ieder voor zich.
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Bijlage 7: Prestatieafspraken 2009-2012
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Bijlage 8: Memo realisatie prestatieafspraken

Stand van zaken prestatieafspraken
2.1.1 BW en de gemeente hebben gezamenlijk een woningmarktonderzoek

uitgevoerd (2008). De behoefte is de leidraad voor nieuwe ontwikkelingen.

2.1.2 De afspraak wordt in hetzelfde artikel al nagekomen.
2.2.3.1 In het kader van de woonvisie zijn er diverse overleggen gevoerd over wonen

met zorg. De woonvisie gaan nader in op hetgeen de laatst jaren is
gerealiseerd.

3.1.1 In het kader van de leegstandswet heeft Bernardus Wonen een vergunning
aangevraagd voor een aantal woningen, deze zijn allemaal verleend door de
gemeente.

3.1.2 Bernardus Wonen houdt de laatste stand van zaken bij. Welke jaarlijks
verantwoord worden in het jaarverslag.

3.1.3 Dit is vastgelegd in een aantal realisatieovereenkomsten, per project wordt een
realisatieovereenkomst afgesloten. Met Bernardus Wonen zijn
realisatieovereenkomsten afgesloten voor diverse projecten.

3.1.4 Afspraken over bovenwijkse voorzieningen worden ook vastgelegd in de
realisatieovereenkomst

3.2.2 Dit heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden en zal de komende tijd ook nog
plaatsvinden.

3.3.1.1 De woonvisie zal op korte termijn in het college besproken worden, in de
woonvisie is aandacht voor het actieprogramma.
Tevens heeft de gemeenteraad 21 januari 2010 de woningbouwprogrammering
vastgesteld. Hierin ligt de programmering voor de komende 10 jaar vast.

3.3.1.2 De woonvisie is nog niet vastgesteld, de nieuwe prestatieafspraken zullen pas
na vaststelling worden opgesteld.

3.3.2.1 Locatie centrumplan BSH : ontwikkeling in voorbereiding
Locatie Maatjens : gestart met bouw woningen
Locatie Maria ter engelen : voor 1 juli wordt gestart met de uitvoering
Locatie centrumplan Hoeven : ontwikkeling in voorbereiding
Locatie centrumplan Stampersgat: geagendeerd voor raadsvergadering 8 juli
(ontwikkeling in voorbereiding)
Locatie Markiezaatstraat : oriëntatiefase

3.3.2.2 Bij het project maatjens zijn alle woningen verkocht met MGE, met succes.
Daardoor heeft BW meer projecte met koopgarant MGE woningen voor starters
uitgevoerd.

3.3.3.1 Locatie centrum BHF : ontwikkeling in voorbereiding
Locatie centrum ODB : ontwikkeling in voorbereiding
Locatie centrumplan Hoeven : ontwikkeling in voorbereiding
Locatie Centrumplan Sgat : ontwikkeling in voorbereiding
Locatie Maria ter Engelen : ontwikkeling in voorbereiding
Locati ’s Sluisje ; oriëntatiefase

3.3.3.2 De gemeente Halderberge en Bernardus Wonen hebben medio 2007 het
Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant ondertekend. Het ambitieniveau
dat in het convenant is vastgelegd is uitgedrukt in een score van minimaal 7.0
in het systeem “GPR-gebouw” versie 4.0.
Deze afspraak heeft ook betrekking op ingrepen in de bestaande voorraad met
een investeringsniveau van minimaal Euro 25.000,-.

4.1.1 Alle afspraken worden per project vastgelegd in een realisatieovereenkomst. In
deze realisatieovereenkomst worden afspraken vastgelegd over het
stedenbouwkundig plan, pkvw, duurzaam bouwen enz. Voor alle projecten van
BW zijn realisatieovereenkomsten afgesloten.
Voor het centrumontwikkeling Bosschenhoofd is onderzoek uitgevoerd naar
duurzame bouwmogelijkheden.
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4.1.2 Zowel de nieuwbouw woningen voldoen aan pkvw (voor toekomstige
bouwprojecten vastgelegd in realisatieovereenkomst) als ook de meeste
bestaande huurwoningen.

4.1.3 Middels het jaarverslag wordt de gemeente (globaal) op de hoogte gesteld.
4.2.2 Onbekend met tweede kans beleid
4.2.3 In de wijken Albano, Spui Zuid, Spui Noord en Stampersgat zijn schouwen

uitgevoerd. Na de schouw, die deel uitmaken van de leefbaarheidsscans, zijn
actieprogramma’s verbonden. De actieprogramma’s worden uitgevoerd door
onder andere gemeente en BW.

4.2.5 Zie 4.2.3
4.2.6 Hierover vindt momenteel overleg plaats
4.3.1 De gemeente heeft geconstateerd dat er een verschil van mening bestaat

tussen de interpretatie van maatschappelijk ondernemen. Momenteel vindt
hierover overleg plaats tussen BW en gemeente.

5.1.1 De gemeente betrekt belanghebbende bij diverse projectgroepen. Bijvoorbeeld
bij de opstelling van het IDOP zijn onder andere bewoners en
welzijnsorganisaties betrokken geweest bij de opstelling.

5.1.2 Er zijn het afgelopen jaar geen geschillen geweest waarvoor de gemeente
benaderd zou moeten worden.

5.1.3 De woonconsulenten hebben regelmatig contact met bewoners. Hiervoor
worden bijvoorbeeld bewonersavonden georganiseerd. Tevens is er regelmatig
contact met de huurdersbelangenvereniging

5.4 Hier is aandacht voor
5.5 Intentie en realisatieovereenkomsten worden per project afgesloten.
5.6 Hier is aandacht voor.
6.2 De evaluatie heeft niet plaatsgevonden


