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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,
Geertruidenberg, Bergen op Zoom, Rucphen, Zundert, Roosendaal, Etten-Leur,
Halderberge en Moerdijk.
Voor alle deelnemende gemeenten is in het onderzoeksprogramma 2010 van de
Rekenkamer
opgenomen
dat
een
onderzoek
wordt
uitgevoerd
naar
prestatieafspraken met woningcorporaties. In acht van de negen gemeenten heeft
de gemeenteraad aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan dit onderzoek.
Aanleiding voor dit onderzoek is dat zowel gemeenten als woningcorporaties een
belangrijke rol vervullen bij maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Regelmatig werken gemeenten en woningcorporaties nauw
samen om tot een maatschappelijk optimaal resultaat te komen. Afstemming tussen
beide partijen over gezamenlijke doelstellingen, rol en taakverdeling krijgt vaak
gestalte in de vorm van prestatieafspraken.
Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vormt de juridische basis voor het
functioneren van woningcorporaties. In het besluit worden de terreinen beschreven
waarop de corporaties actief mogen zijn en de toelatingseisen om een
woningcorporatie te kunnen worden. Het BBSH noemt zes prestatievelden waarop
de corporaties verantwoordelijkheid dragen. Dit zijn:
Passend huisvesten van de doelgroep.
Kwalitatief in stand houden van het woningbezit.
Betrekken van bewoners bij beleid en beheer.
Waarborgen van de financiële continuïteit.
Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten.
Bijdragen aan de combinatie wonen en zorg (per november 2001).
De Rekenkamer West-Brabant heeft ervoor gekozen om onderzoek te doen naar de
opzet en werking van de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties in
het algemeen, en de totstandkoming en werking van prestatieafspraken in het
bijzonder.

1.2

Onderzoek prestatieafspraken in negen gemeenten
Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoekvraag
geformuleerd:
In hoeverre leidt de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties c.q. de
concretisering daarvan in prestatieafspraken tot een doeltreffende en doelmatige
bijdrage aan beleidsdoelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn?
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Bovenstaande hoofdvraag is vervolgens uitgesplitst in de volgende deelvragen:
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?
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?
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?
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?
Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en
controlerende rol?
Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2005-2009. Als de situatie daar
aanleiding voor geeft zijn ook gegevens voor of na deze periode meegenomen in het
onderzoek.
Om de feiten helder te toetsen en tot een oordeel te komen, is een normenkader
opgesteld. Voor het maken van prestatieafspraken bestaan echter geen strikte
normen of wettelijke vormvereisten. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
geeft wel een aanknopingspunt voor de inhoud van prestatieafspraken. Er is daarom
als basis van de normen gekozen voor analogie met landelijke onderzoeksgegevens
in opdracht van het ministerie van VROM en een gezamenlijke handreiking van VNG
en AEDES. Dat betekent dat de indelingen en definities die gehanteerd zijn in het
rapport “Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en
woningcorporaties in 2008” van het bureau Severijn, in dit onderzoek terugkomen.
Voor de analyse worden de prestatieafspraken ingedeeld in prestatievelden, worden
6 typen prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil gemaakt tussen
kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Daarnaast zijn een aantal logische normen
gehanteerd zoals het betrekken van partners bij het vaststellen van beleid, het niet
alleen maken van afspraken, maar deze ook systematisch monitoren en zorgdragen
voor een goede verantwoording van de behaalde maatschappelijke resultaten. Deze
normen zijn mede gebaseerd op de gezamenlijke handreiking van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisatie voor woningcorporaties AEDES.
Deze handreiking heeft de titel “Samen meer presteren” en werd in 2002
uitgebracht. In bijlagen 3, 4 en 5 vindt u een verdere toelichting.
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1.3

Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van een projectteam van twee leden uit
de Rekenkamer West-Brabant dhr. drs. R.J.A. Clayden en mw. L. de Jong-Stabel. De
feitelijke onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam van
PricewaterhousCoopers bestaande uit dhr. dr. L. van den Dool (projectleider), dhr.
drs. M. Essafi en mw. B.P. Mbundu MSc. MA.
Het onderzoek is verdeeld in een drietal fasen. Begin januari 2010 is gestart met
een pilot bij de gemeente Oosterhout. Vervolgens is vanaf februari 2010 gelijktijdig
in vier gemeenten onderzoeken gedaan naar de prestatieafspraken met
woningcorporaties (fase 1). In deze eerste fase zijn de gemeenten Geertruidenberg,
Bergen op Zoom, Rucphen en Zundert betrokken. De tweede fase van het onderzoek
is in maart 2010 gestart bij de gemeenten en woningcorporaties in Roosendaal,
Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk.
In het onderzoek zijn per gemeente de woningcorporaties betrokken, die een
substantiële woningvoorraad hebben en waarmee gemeenten al dan niet
prestatieafspraken hebben gemaakt.
De Rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 3), waarin voor alle
onderzoeksvragen normen opgesteld zijn. Aan de hand van het normenkader kan
worden getoetst of het onderzoeksobject wel of niet voldoet aan de gestelde norm.
Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke
onderzoeksgegevens, is gekozen voor de indelingen en definities die ook gehanteerd
zijn in het rapport ‘Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en
woningcorporaties in 2008’ dat in opdracht van het ministerie van VROM is
uitgevoerd door het bureau Severijn. In dit onderzoek worden prestatieafspraken
ingedeeld in prestatievelden, worden zes typen prestatieafspraken onderscheiden en
wordt verschil gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Deze
indelingen worden in dit onderzoek gevolgd.
Het normenkader en het onderzoek volgen de opbouw van de onderzoeksvragen. Dit
wordt schematisch als volgt weergegeven:
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Totstandkoming beleid

Aard en
invulling
afspraken
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gemeenteraad

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

Figuur 1. Opbouw rekenkameronderzoek West-Brabant
woningcorporaties 2010, PricewaterhouseCoopers.

prestatieafspraken

Op basis van documentstudie, (groeps)interviews en een enquête, zowel bij
gemeenten als bij woningcorporaties, is de benodigde informatie verkregen en
getoetst aan het normenkader. Bij het onderzoek zijn tevens relevante instellingen
(o.a. welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen etc.) betrokken die van
toegevoegde waarde waren voor dit onderzoek.
Per gemeente is een rapportage opgesteld waarin de resultaten worden
gepresenteerd. Daarnaast is door de onderzoekers een koepelnotitie opgesteld
waarin vergelijkingen tussen gemeenten worden getrokken en leerpunten en best
practices worden weergegeven.
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1.4

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Moerdijk gepresenteerd.
Hoofdstuk 2 schetst de algemene context van de gemeente Moerdijk en de vier
woningcorporaties Woningstichting Brabants Westhoek, Stichting Woningbouw
Zevenbergen, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen.
De hoofdstukken 3 tot en met 7 behandelen elk een onderzoeksvraag en gaan
respectievelijk in op de totstandkoming van beleid (H3), aard en invulling afspraken
(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.
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2

Algemene context

2.1

Kenmerken en karakteristieken gemeente Moerdijk
De gemeente Moerdijk is een gemeente met 36.648 inwoners1 per 1 januari 2009.
Moerdijk bevindt zich in het noord westen van Noord-Brabant. De gemeente bestaat
uit elf (dorps)kernen te weten, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Langeweg,
Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Standdaarbuiten, Fijnaart, Heijningen, Willemstad
en Helwijk. Samen bevatten de elf kernen 15.243 woningen (per 1-1-2008),
waarvan 33% bestaat uit huurwoningen2. De totale oppervlakte van de gemeente
Moerdijk omvat 18.399 hectare.
Van de bevolking is 23,5% jonger dan 20 jaar en 15,4% ouder dan 65 jaar.
Wanneer er wordt gekeken naar de samenstelling van de huishoudens is te zien dat
10,4% bestaat uit eenpersoonshuishoudens.
In de gemeente Moerdijk is sprake van een vertrekoverschot van vooral jongeren
tussen de 15-24 jaar en ouderen tussen de 50-64 jaar3.

2.2

Kenmerken en karakteristieken woningcorporaties
In
-

de gemeente Moerdijk zijn in 2007 tien woningcorporaties actief4, te weten:
Woningstichting Brabants Westhoek
Stichting Woningbouw Zevenbergen (SWZ)
Bernardus Wonen
Woningstichting Goed Wonen
Woningstichting Geertruidenberg
Stichting Veron
Woningstichting de Woonplaats
Woonzorg Nederland
Woningstichting Volksbelang
Vitalis

De corporaties zijn in Moerdijk vooral op bepaalde kernen georiënteerd. In 2006 was
het totale bezit van deze corporaties 4.343 woningen in Moerdijk. Daarvan had
Brabants Westhoek de meeste woningen (2.071) en Vitalis het minst aantal
woningen (18). De gemeente Moerdijk streeft ernaar om het aantal werkzame
sociale woningbeheerders op termijn sterk terug te dringen om een daadkrachtig en
eenduidig volkshuisvestingsbeleid en efficiënte samenwerking te bevorderen5. Een

1

Demografische kerncijfers per gemeente 2009, (2009), Centraal Bureau voor de Statistiek.
www.moerdijk.nl, feiten en cijfers per 1 januari 2008.
3
Woningbehoeftenonderzoek gemeente Moerdijk, (29 november 2006), gemeente Moerdijk, SWZ,
Woningstichting Brabants Westhoek, Bernardus Wonen.
4
Beleidsplan Wonen 2007-2011, “Een (t)huis voor iedereen”, (28 juni 2007), gemeente Moerdijk.
5
Raamovereenkomst Volkshuisvesting (herzien), (januari 2004), gemeente Moerdijk met de
werkzame woningbouwcorporaties in de gemeente Moerdijk, p. 12.
2
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goed voorbeeld hiervan is de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Brabants
Westhoek te Klundert en Stichting Woningbouw Zevenbergen uit Zevenbergen
De corporaties die voor dit onderzoek relevant zijn, zijn Woningstichting Brabants
Westhoek, SWZ, Bernardus Wonen en Goed Wonen. Met deze vier corporaties heeft
de gemeente Moerdijk prestatieafspraken gemaakt. In onderstaande alinea’s wordt
een korte omschrijving gegeven van de vier woningbouwcorporaties.
Woningstichting Brabants Westhoek
Brabants Westhoek is de grootste corporatie in Moerdijk en bezit 2.100 woningen in
de zes kernen Klundert, Fijnaart, Willemstad, Helwijk, Heijningen en Moerdijk6. De
woningbouwcorporatie is op 13 september 1985 opgericht. Het woningbezit van
Brabants
Westhoek
bestaat
onder
andere
uit
eengezinswoningen
en
seniorenwoningen.
Stichting Woningbouw Zevenbergen
Stichting Woningbouw Zevenbergen (SWZ) bezit ruim 1.700 woningen in de
gemeente Moerdijk en is in 1962 opgericht. In Moerdijk is de corporatie actief in de
drie kernen Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Langeweg7. Het merendeel van
de woningen van SWZ bestaat uit eengezinswoningen en een klein deel
seniorenwoningen. Stichting Woningbouw Zevenbergen en Woningstichting Brabants
Westhoek zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke fusie in
2011.
Bernardus Wonen
Bernardus Wonen is in 1962 opgericht en bezit circa 4.000 woningen8. De woningen
van de corporatie zijn geconcentreerd in de gemeenten Halderberge en Moerdijk.
Het merendeel van de woningen (3.500) bevindt zich in Halderberge. Ook in
Roosendaal heeft Bernardus wonen een aantal woningen (25)9. In Moerdijk heeft
Bernardus Wonen circa 250 woningen in de kernen Noordhoek en Standdaarbuiten.
De woningen bestaan uit eengezinswoningen en seniorenwoningen.
Woningstichting Goed Wonen
Goed Wonen is in 1954 opgericht en is gevestigd in de gemeente Drimmelen. Goed
Wonen is een kleine woningcorporatie met 629 woningen10 hoofdzakelijk in
Drimmelen. In Moerdijk heeft Goed Wonen 84 eengezinswoningen in de kern
Moerdijk.

6

Brabants Westhoek, Beleidsplan 2008-2012, Buitengewoon actief! 2008-2012 (oktober 2008),
Woningstichting Brabants Westhoek.
7
www.swzwonen.nl, april 2010.
8
Analyse CFV 2009, Corporatie in Perspectief, L1761 Bernardus Wonen, Centraal Fonds
Volkshuisvesting.
9
Samen kiezen, Jaarverslag 2008 Bernardus Wonen, (2009), Bernardus Wonen.
10
Analyse CFV 2009, Corporatie in Perspectief, L1718 Woningstichting Goed Wonen, Centraal Fonds
Volkshuisvesting.
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2.3

Regionale afstemming
De gemeenten in West-Brabant werken samen in het programmabureau WestBrabant. De 19 gemeenten in West-Brabant willen dit meer vorm en inhoud geven
en zijn van plan per 1 januari 2011 tot een regionale samenwerking te komen. De
aangesloten gemeenten zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem en Zundert.
Binnen
deze
overkoepelende
samenwerking
zullen
bestaande
samenwerkingsverbanden van kleinere regio’s een plaats krijgen. Eén van deze
samenwerkingsverbanden is het regionaal planningsoverleg (RPO) waaronder de
werkgroep Wonen valt. Binnen dit overleg worden afspraken gemaakt op het gebied
van wonen. Deelnemers aan dit overleg zijn de gemeenten Bergen op Zoom,
Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge en Moerdijk. Een ander
samenwerkingsverband is het regiobureau Breda. Binnen dit regiobureau overleggen
12 gemeenten over het regionale volkshuisvestingsbeleid. Daartoe nemen zij deel
aan een overlegtafel volkshuisvesting en is er in 2002 een regionale woonvisie
opgesteld die jaarlijks aan de hand van marktgegevens wordt geactualiseerd, voor
het laatst in 2009. Bij deze monitor worden ook andere partijen betrokken zoals
woningcorporaties en makelaars. De deelnemers aan deze overlegtafel zijn: Aalburg,
Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Drimmelen, Moerdijk, Oosterhout,
Etten-Leur, Breda, Zundert, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam.

2.4

Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken
Totstandkoming prestatieafspraken
De gemeente Moerdijk heeft in 1999 een raamovereenkomst Volkshuisvesting
afgesloten met diverse corporaties die actief zijn in Moerdijk. De raamovereenkomst
heeft een relatie met de prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector.
Op 19 augustus 2003 hebben de gemeente Moerdijk en de vier woningcorporaties
Stichting Woningbouw Zevenbergen, Woningstichting Brabants Westhoek ,
Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen voor het eerst prestatieafspraken
afgesloten. Deze prestatieafspraken vormen geen onderdeel van dit onderzoek,
aangezien de onderzoeksperiode loopt van 2005-2009.
In 2004 is deze raamovereenkomst uit 1999 geactualiseerd11 en ondertekend door
de corporaties Bernardus Wonen, SWZ, Brabants Westhoek en Goed Wonen. Het
doel
van
de
raamovereenkomst
is
om
wederzijdse
afspraken
en
verantwoordelijkheden op het gebied van volkshuisvesting op hoofdlijnen voor een
langere periode vast te leggen. Een onderdeel van de raamovereenkomst uit 2004
vormde het maken van jaarlijkse prestatieafspraken (art. 7, Raamovereenkomst
2004). Dit kwam overeen met de beleidsvisie van het ministerie van VROM dat van
woningbouwcorporaties verwachtte dat zij een bijdrage gingen leveren aan het
11

Herziene raamovereenkomst Volkshuisvesting gemeente Moerdijk met de werkzame
woningbouwcorporaties in de gemeente Moerdijk (januari 2004), gemeente Moerdijk.
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terugdringen van het woningtekort. Daarnaast was de visie van het ministerie dat
corporaties meer zouden gaan investeren in oude wijken, mede door het geven van
een investeringsbod en het maken van concrete prestatieafspraken12 met
gemeenten.
In 2006 zijn voor de tweede keer prestatieafspraken met de vier corporaties
gemaakt. Deze prestatieafspraken zijn in mei/juni 2006 van kracht geworden. Mede
door het opstellen van de prestatieafspraken in 2006 en door de komst van nieuwe
directeuren bij enkele corporaties, zijn de onderlinge verhoudingen tussen de
gemeente Moerdijk en de corporaties verbeterd. De afspraken zijn een
concretisering en verdere uitwerking van de raamovereenkomst uit 2004. De
corporaties hebben elk afzonderlijke afspraken gemaakt met de gemeente Moerdijk.
De afspraken komen in hoofdlijnen met elkaar overeen, maar leggen
accentverschillen afhankelijk van de kern waarin een corporatie actief is. Het
belangrijkste verschil ligt in de realisatie van nieuwbouw.
In december 2006 zijn de prestatieafspraken geëvalueerd. Op basis van de evaluatie
en het toen in ontwikkeling zijnde beleidsplan Wonen 2007-2011, hebben de
partijen besloten om de prestatieafspraken uit 2006 te actualiseren en aan te vullen
met nieuwe afspraken naar aanleiding van het definitieve beleidsplan Wonen. In
november 2007 zijn de geactualiseerde prestatieafspraken door het College van
B&W vastgesteld voor de periode 2007-2008 en is de Raad hierover geïnformeerd13.
In de prestatieafspraken van 2007 is niet opgenomen wat de exacte doorlooptijd
ervan is. Sommige afspraken lopen tot 2009 anderen tot 2010.
Uit interviews met betrokkenen blijkt dat het beleidsplan Wonen en de
raamovereenkomst in de praktijk belangrijke documenten zijn. In het beleidsplan
Wonen is op hoofdlijnen de (langere termijn) visie op wonen vastgelegd. Met de
raamovereenkomst leggen de gemeente en woningcorporaties de wederzijdse
afspraken en verantwoordelijkheden op het gebied van volkshuisvesting voor een
langere periode vast.
De prestatieafspraken zijn een concretisering van de raamovereenkomst en gelden
voor een kortere periode. De prestatieafspraken zijn sinds 2007 niet meer
geactualiseerd. Enerzijds omdat als gevolg van een personeelswisseling bij de
gemeente de prioriteit elders werd gelegd; anderzijds omdat in de praktijk bleek dat
actualisering niet nodig was daar de onderlinge verhoudingen (gemeentecorporaties) goed zijn. Bovendien waren de prestatieafspraken onderwerp van
gesprek indien daar aanleiding voor was.
De gemeente Moerdijk en de vier woningcorporaties hebben aangegeven binnenkort
de prestatieafspraken te gaan actualiseren. De raamovereenkomst is in concept in
2010 geactualiseerd en moet nog worden vastgesteld.

12

Beleidsplan Wonen 2007-2011, “Een (t)huis voor iedereen”, (28 juni 2007), gemeente Moerdijk, p.
50.
13
Raadsinformatie brief Prestatieafspraken met Stichting Woningbouw Zevenbergen, Brabants
Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen, (13 november 2007), gemeente
Moerdijk.
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Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken
De gemeente Moerdijk heeft met de vier woningcorporaties elk afzonderlijke
prestatieafspraken gemaakt in 2006 en 2007. De prestatieafspraken uit 2007
bevatten voor een groot deel een actualisatie van de afspraken uit 2006 met een
aantal nieuwe afspraken voor 2007. Op hoofdlijnen komen de afspraken tussen de
corporaties met elkaar overeen, maar er liggen accentverschillen op het gebied van
nieuwbouw en afhankelijk van de kern waarin een corporatie actief is. In tabel 1 is
te zien hoeveel afspraken er per corporatie in de verschillende periodes zijn
vastgelegd. Deze afspraken zijn in de overeenkomst genummerd en geclusterd per
onderwerp. Subparagrafen zijn bij elkaar opgeteld en worden gezien als een aparte
afspraak. Voor 2007 geldt dat een groot deel van de afspraken uit 2006 is
opgenomen in de overeenkomst van 2006, daarnaast is een aantal afspraken uit
2006 herzien en zijn er nieuwe afspraken opgesteld voor 2007.

Corporatie
Periode
2006
2007

Brabants
Westhoek

Bernardus
Wonen

SWZ

Goed Wonen

29
29
(13 oud,
9 herzien,
7 nieuw)

25
26
(13 oud,
5 herzien,
7 nieuw)

27
27
(15 oud,
5 herzien,
7 nieuw)

15
19
(11 oud,
4 herzien,
8 nieuw)

Tabel 1. Overzicht
gemeente Moerdijk.

aantal

prestatieafspraken

woningcorporaties

Moerdijk

en

In totaal zijn er voor de periode 2006-2007 197 afspraken gemaakt (in 2006, 96 en
in 2007, 101 afspraken). Gezien de omvang van het totaal aantal afspraken in de
onderzoeksperiode en de ingewikkeldheid om al deze afspraken te toetsen op
realisatie, wordt in dit onderzoek ervoor gekozen om de afspraken te toetsen op
onderwerp. Daarbij richt de Rekenkamer zich voornamelijk op de geactualiseerde
afspraken uit 2007 om de mate van realisatie te toetsen.
In bijlage 7 is een ambtelijke toelichting van de gemeente Moerdijk over de
realisatie van de prestatieafspraken opgenomen. Deze toelichting zal als basis
worden gebruikt voor de beoordeling van de realisatie.
In onderstaande matrix (tabel 2) is te zien voor welke 10 gemeentelijke doelen
(conform het rapport Severijn) de gemeente Moerdijk beleid heeft vastgesteld en
prestatieafspraken heeft geformuleerd. Daarnaast wordt weergegeven of deze
prestatieafspraken zijn gemonitord en gerealiseerd. Dit wordt later in dit rapport
verder toegelicht.
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.
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Het * in de tabel staat voor afspraken die vooral procedureel/beleidsmatig van aard
zijn. Deze afspraken gaan onder ander over de wijze van samenwerking, wijze van
overleg, evaluatie, communicatie etc. Het zijn niet direct inhoudelijke afspraken.
10
gemeentelijke
doelen

Opgenomen
in
gemeentelijk
beleid

Prestatieafspraken
gemaakt
2006 en 2007
(ja/deels/nee)

Overwegend
kwantitatieve
kwalitatieve
afspraken
kwalitatief
/kwantitatief

- Nieuwbouw
- Convenant
Schuldhulpver
lening

Kwalitatief

2. Beperken
Collegeprowoonlasten mensen gramma 2006bescheiden inkomen 2010, p. 8

- Woonruimteverdeling
- Tweede
kansbeleid

Kwalitatief

Handelingsafspraak

3. Creëren van
huisvestigingsmogelijkheden
doelgroepen

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Nota
Grondbeleid
2007-2011, p.
11
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 24
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p.
53

- Huisvesting
verstandelijk en
lichamelijk
gehandicapten
en GGZ
- Huisvesting
starters

Kwalitatief

uitspraak

4. Versterken
samenhang wonen,
zorg, welzijn

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 26
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p.
53

Indiciering
toewijzing
aanleun- en
steunpuntwoningen

Kwalitatief

5. Vergroten
- Collegeprodifferentiatie aanbod gramma 2006en kwaliteit
2010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 24, 26

- Bestaande
woningvoorraad
- Kwaliteitsbeleid
woningen

6. Bevorderen
woningbezit, vooral

- Huisvesting
starters

(ja/deels/nee)
1. Verruimen
slaagkansen en
keuzemogelijkheden
woningzoekenden
bescheiden inkomen
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- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 25

Beleidsplan
Wonen 2007-

Overheersende
Monitoring
type prestatie
2006 en 2007
(proces, intentie,
uitspraken,
garantie,transacti
ehandeling)
(ja/deels/ nee)
Deels, op
Handelingshoofdlijnen in
afspraak
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

Realisatie
2007

(ja/deels/nee)
- Nieuwbouw
- Convenant
Schuldhulpv
erlening

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening
Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

- Woonruimte
-verdeling
- Tweede
kansbeleid

intentieafspraak

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

Indiciering
toewijzing
aanleun – en
steunpuntwo
ningen

Kwalitatief

Handelingsafspraak

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

- Bestaande
woningvoorra
ad
- Kwaliteitsbeleid
woningen

n.v.t.

n.v.t.

Deels, op
hoofdlijnen in

- Huisvesting
starters

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

- Huisvesting
verstandelijk
en
lichamelijk
gehandicapte
n en GGZ
- Huisvesting
starters

begroting,
bestuursrap.
jaarrekening
Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

lage inkomens

2011, p. 38

7. Verhogen
kwaliteit
leefomgeving

- Integraal
risico- en
veiligheidsbelei
d 2009,
- Beleidsplan
Wonen 20072013, p. 25

- Bestrijden
Kwalitatief
hennepkwekerije
n en handel in
drugs

intentieafspraak

8. Bevorderen
duurzaamheid

Beleidsplan
Wonen 20072013, p. 25

Kwaliteitsbeleidwoningen

kwantitatief

garantieafspraak

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

Kwaliteitsbeleid
woningen

9. Vergroten
zeggenschap
bewoners

- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 26
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p.
16

Geen afspraken

n.v.t.

n.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

10. Financiële
afspraken

Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 50

- Achtervangvereenkomst
WSW
- Informatie
regionale
ontwikkelinge
n*
- Strategische
verwerving
vastgoed en
grond
- Evaluatie
prestatieafspr
aken*
- Actualisatie
raamovereenk
omst*
volkshuisvesti
ng
- Prestatieafspr
aken/gebiedso
ntwikkelingspl
annen*
- Tariefstelling
maatschappeli
jk onroerend
goed

Kwalitatief

procesafspraak

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

- AchtervangOvereenkomst WSW
- Informatie
regionale
ontwikkelin
gen*
- Strategische
verwerving
vastgoed en
grond
- Evaluatie
prestatieafs
praken*
- Actualisatie
raamoveree
nkomst*
volkshuisve
sting
- Prestatieafsp
raken/gebiedsontwikkelingsplann
en*
-Tariefstelling
maatschappelijk
onroerend
goed

- Bestrijden
hennepkwekerijen en
handel in
drugs

Tabel 2. Samenvattend overzicht doelen en prestatieafspraken, gemeente Moerdijk.

16

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

Tots tandkoming beleid

3

Totstandkoming
beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling
afspraken

In dit hoofdstuk worden de
resultaten
betreffende
de
totstandkoming
van
beleid
Realisatie
Monitoring
gepresenteerd.
De
afspraken
afs praken
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 Moerdijk kent een aantal actuele beleidsdocumenten die van belang
zijn voor het wonen, welzijn en zorgbeleid. Dit zijn:
Structuurvisie-Plus (1999) en partiële herziening Fijnaart (2001)
Coalitieakkoord/Collegewerkprogramma 2006-2010, Van ambitie naar realisatie
(juni 2006)
Beleidsplan Wonen 2007-2011, Een (t)huis voor iedereen (juni 2007)
Nota Grondbeleid 2007-2011 gemeente Moerdijk (september 2007)
Stads- en dorpsplannen
Beleidsplan Maatschappij 2008-2011 (november 2008)
Integraal risico- en veiligheidsbeleid, Veiligheid Voorop!, Actieprogramma
Veiligheid 2010-2013, (april 2009)
In onderstaande alinea’s wordt kort ingegaan op de inhoud van de verschillende
documenten.
Structuurvisie-Plus (1999) en partiële herziening Fijnaart (2001)
In de Structuurvisie-Plus wordt het ruimtelijk ontwikkelingskader geschetst voor de
gemeente Moerdijk. Deze visie is in 2001 gedeeltelijk herzien voor de kern Fijnaart.
De Woonvisie stelt: “De Structuurvisie gaat vooral in op het veiligstellen van het
Moerdijkse grondgebied en behandelt specifieke thema’s als leefbaarheid in de
kernen” (p. 17).
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Collegewerkprogramma 2006-2010
In het collegewerkprogramma wordt aangegeven welke keuzes de gemeente
Moerdijk maakt voor de periode 2006-201014. In het collegeprogramma wordt
betreffende wonen de nadruk gelegd op het behouden van de eigenheid en identiteit
van de 11 kernen door, in overleg met externe partijen, voor alle woonkernen
gebiedsontwikkelingsplannen op te stellen. Daarnaast wordt in het programma
aangegeven dat het college op het terrein van woningbouw en grondbeleid de
regiefunctie op zich neemt. Ook wordt benadrukt dat alle burgers uit Moerdijk
volwaardig mee moeten kunnen doen aan de samenleving.
Beleidsplan Wonen 2007-2011
Het beleidsplan Wonen geeft de belangrijkste beleidslijnen en actiepunten van de
gemeente Moerdijk weer voor de periode 2007-2011. Aan het beleidsplan liggen
verschillende nota’s ten grondslag op landelijk, provinciaal, regionaal en
gemeentelijk niveau. Onder de bewoners en externe partijen van de gemeente
Moerdijk is een woningmarktonderzoek uitgevoerd, wat tevens als input heeft
gediend voor de totstandkoming van het beleidsplan. De nota geeft de visie van de
gemeente Moerdijk op het wonen weer en presenteert zes beleidsthema’s waar de
gemeente haar aandacht op richt. De zes thema’s die centraal staan, zijn15:
Nieuwbouw
Bestaande woningvoorraad
Keuzemogelijkheid burgers
Doelgroepen in relatie met Wonen, zorg en welzijn
Woningkwaliteit
Sturing door samenwerking op uitvoering
In paragraaf 3.4 wordt dieper ingegaan op de woonvisie van de gemeente Moerdijk.
Nota Grondbeleid 2007-2011
In de nota Grondbeleid worden de financieel en theoretische/juridische
uitgangspunten beschreven van het grondbeleid in Moerdijk. In het kader van de
woningbouw is met name het beleid rondom gronduitgiftebeleid relevant. Hierin
wordt omschreven op welke wijze de gemeente grond ten behoeve van woningbouw
of bedrijvigheid beschikbaar stelt16. In de uitgifteregeling wordt specifiek
doelgroepenbeleid gevoerd voor doorstromers, starters en senioren.
Stads- en dorpsplannen
Voor alle 11 kernen in de gemeente Moerdijk zijn stads- en dorsplannen opgesteld
als nadere uitwerking van de Structuurvisie Plus (1999), Lokaal sociaal beleid
(2001), en de visie Woningbouw (2003). De plannen zijn opgesteld om de
leefbaarheid in de kernen te versterken17. Bewoners geven in de stads- en
dorpsplannen aan wat zij belangrijk vinden voor het behoud van de leefbaarheid in
hun kern. In alle kernen wordt onder meer aandacht besteed aan het thema wonen.
14

3.

Collegewerkprogramma 2006-2010, Van ambitie naar realisatie (juni 2006), gemeente Moerdijk, p.

15

Beleidsplan Wonen 2007-2011, Een (t)huis voor iedereen (28 juni 2007), gemeente Moerdijk, p. 6.

16

Nota Grondbeleid 2007-2011 gemeente Moerdijk (20 september 2007), gemeente Moerdijk, p. 17.
Beleidsplan Wonen 2007-2011, Een (t)huis voor iedereen (28 juni 2007), gemeente Moerdijk, p. 15.
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Beleidsplan Maatschappij 2008-2011
In dit beleidsplan (Meedoen, beleidsplan Maatschappij 2008-2011) is uitvoering
gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het centrale thema
van het beleidsplan is ‘meedoen’. In het plan wordt dit thema verder uitgewerkt in
de onderwerpen onderwijs en jeugd, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid
en wonen. Op het niveau van wonen kiest de gemeente Moerdijk voor:
“(Sub)regionale afstemming vanwege de bovenlokale functie. Ruimhartig omgaan
met initiatieven voor huisvesting van bijzondere doelgroepen.[…] Huisvesting vindt
evenwichtig en gespreid plaats over de kernen van de gemeente. Waar mogelijk
wordt huisvesting gecombineerd met sociaal/maatschappelijke dan wel commerciële
voorzieningen alsmede de reguliere woningbouw18”.
Integraal risico- en veiligheidsbeleid 2010-2013
Het actieprogramma Integraal risico- en veiligheidsbeleid maakt deel uit van de
Kadernota Veiligheid 2010-2013. Specifiek voor het thema wonen is het
veiligheidsveld ‘veilige woon- en leefomgeving’ relevant. In dit veld worden diverse
actiepunten omschreven om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente te
verbeteren.

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 aan norm
In dit onderzoek wordt 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 en hoe het proces van overleg met maatschappelijke partners in de
gemeente Moerdijk tot stand komt.

18

Beleidsplan Maatschappij 2008-2011, (13 november 2008), gemeente Moerdijk, p. 55.
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Diagnose (wat is er aan de hand)
Diagnose middels:
- Beeldvormende avond Raad
- Woningbehoefteonderzoek
- Ronde tafel
- Werkconferentie
De gemeente Moerdijk heeft interactieve beleidsvorming hoog in het vaandel staan.
Daarom wordt voordat beleid wordt ontwikkeld door de gemeenteraad samen met
de verantwoordelijke wethouder een algemene beeldvormende avond georganiseerd
om een beeld te krijgen van een bepaald thema. Partijen waaronder
woningcorporaties, portefeuillehouders en andere partners kunnen deelnemen aan
zo een avond en komen met verschillende beelden. Na afloop van het
beeldvormende proces, gaat het College van B&W verder met de input en bereidt de
beleidsvorming voor.
Daarnaast vormt het woningbehoefteonderzoek onder bewoners van Moerdijk een
belangrijk onderdeel van de beleidsontwikkeling op het gebied van wonen. Het
onderzoek wordt door de gemeente Moerdijk in samenwerking met de drie
woningcorporaties SWZ, Brabants Westhoek en Bernardus Wonen uitgevoerd. In
2006 is voor het laatst een woningbehoefteonderzoek verricht; momenteel zijn de
voorbereidingen gestart om een nieuw onderzoek uit te voeren. De resultaten van
het onderzoek zijn op verschillende momenten gedeeld met belanghebbenden. In
oktober 2006 is een rondetafel bijeenkomst georganiseerd voor de lokale
makelaardij. In november zijn de bevindingen gedeeld met circa 40
vertegenwoordigers van diverse instellingen en met bewoners. Samen is nagedacht
over de betekenis van de resultaten voor de toekomst van Moerdijk19.
Doelen (wat willen we bereiken)
Doelen middels:
- Interactieve beleidsvorming
- Inspraak
- Advies
Uit de interviews die zijn gehouden met betrokken partijen is inzichtelijk geworden
dat de gemeente Moerdijk streeft naar een tweejaarlijkse cyclus voor het beleidsveld
wonen. De resultaten uit het woningbehoefteonderzoek dienen als input voor het
opstellen van beleid op het gebied van wonen. In 2007 is bijvoorbeeld het
beleidsplan Wonen opgesteld mede door de input van het woningbehoefteonderzoek
en in nauwe samenwerking met de vier woningcorporaties. Alle corporaties hebben
input kunnen leveren op de inhoud van het beleidsplan.
Na het onderzoek worden maatschappelijke partners (o.a. woningcorporaties,
welzijns- en zorginstellingen) uitgenodigd om van gedachten te wisselen over
diverse ontwikkelingen rondom wonen. Zo worden naast de woningcorporaties ook
instellingen als de WMO Raad en Surplus uitgenodigd door de gemeente Moerdijk
19

Woningbehoefteonderzoek gemeente Moerdijk, (29 november 2006), Gemeente Moerdijk, SWZ,
Woningstichting Brabants Westhoek, Bernardus Wonen.
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om deel te nemen aan interactieve werksessies. Dit is onder ander gebeurd voor het
beleidsplan Wonen en het beleidsplan Maatschappij.
In het beleidsplan Maatschappij 2008-2011 is de inspraakprocedure van de
gemeente vastgelegd om te komen tot burgerparticipatie voordat beleid wordt
vastgesteld (p. 15-16). Burgerparticipatie wordt in Moerdijk als zeer belangrijk
ervaren. Daarom is bepaald dat:
Het college van Burgermeester & Wethouders (B&W) ingezetenen betrekt bij de
voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning.
Het college van B&W stelt bewoners vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig
voorstellen voor het Wmo beleid te doen.
Het college van B&W verschaft informatie aan burgers om beleidsvoorstellen te
doen.
Het college van B&W zorgt ervoor dat ook bewoners worden betrokken die hun
belangen niet goed kenbaar kunnen maken.
Naast de mogelijkheid om via inspraak deel te nemen aan beleidsontwikkeling, stelt
de gemeente Moerdijk gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve
organisaties in de gelegenheid om te reageren op (Wmo) beleid. Voor het
beleidsplan Wonen is een openbare gecombineerde vergadering gehouden in 2007
van de commissie Sociale Infrastructuur en Fysieke Infrastructuur. De reacties van
de commissie op het beleidsplan zijn zo veel mogelijk verwerkt in de definitieve
versie20.
Aan het eind van het beleidsvormingsproces wordt het conceptbeleidsplan
voorgelegd aan de Raadscommissie, die na eventuele aanpassingen, het document
aanbiedt aan de Raadsvergadering. Volgens bovenstaand proces zijn o.a. het
Beleidsplan Maatschappij en de dorpsplannen (over leefbaarheid) tot stand
gekomen.
Aanpak (wat gaan we doen)
Aanpak, middels:
- Raamovereenkomst
- Prestatieafspraken
- Gebiedsontwikkelingsplannen
Nadat het beleid is vastgesteld, stelt de gemeente Moerdijk een raamovereenkomst
Volkshuisvestingsbeleid voor de langere termijn vast. In de raamovereenkomst
worden de belangrijkste uitgangspunten en activiteiten voor een bepaalde periode
(circa vier jaar) weergegeven. Ook leggen de partijen de samenwerking en
verantwoordelijkheden vast. Op basis van de raamovereenkomst worden vervolgens
prestatieafspraken opgesteld met woningcorporaties.
Naar aanleiding van het beleidsplan Wonen 2007-2011 en de raamovereenkomst uit
2004 zijn in Moerdijk prestatieafspraken opgesteld met de vier woningcorporaties.
De gemeente had in het beleidsplan Wonen aangegeven met geïnteresseerde en
lokaal sterk betrokken woningcorporaties samen te werken.

20

Beleidsplan Wonen 2007-2011, ‘Een (t)huis voor iedereen’, gemeente Moerdijk.
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In overleg met de vier woningcorporaties is besloten om per kern
gebiedsontwikkelingsplannen op te stellen. De gebiedsontwikkelingsplannen zijn een
verfijning van het beleidsplan Wonen en geven aan wat er per kern wordt
gerealiseerd21.
Evaluatie (hebben we bereikt wat we willen)
Evaluatie:
- Monitoring
- Kerncontactmomenten
De geïnterviewden hebben aangegeven dat het beleidsplan Wonen wordt
gemonitord. De monitoring gebeurt via het instrument van bestuursrapportages (2
keer per jaar) en de jaarrekening. Hierin wordt de stand van zaken weergeven van
het woonbeleid en de prestatieafspraken. De betrokken partners zijn de
ketenpartners waarmee de betrokken ambtenaren regelmatig contact hebben, ook
in relatie tot deze monitoringsinstrumenten.
Elk jaar bezoekt het College van Burgemeester & Wethouders elk van de elf kernen
van de gemeente Moerdijk. Maandelijks wordt één kern bezocht waarbij bewoners,
corporaties en verenigingen met elkaar van gedachte wisselen over de situatie in de
kern en wat daar speelt. De gemeente praat de inwoners bij over lopende
ontwikkelingen en inwoners kunnen suggesties, vragen en opmerkingen voorleggen
aan het gemeentebestuur22.

Best practice: rol gemeenteraad bij interactieve beleidsontwikkeling
De gemeenteraad in Moerdijk speelt een belangrijke en bijzondere rol bij de
totstandkoming van beleid. Al bij het begin van de beleidsontwikkeling nodigt de
Raad relevante partijen uit om informatie te verstrekken over een onderwerp /
beleidsveld en daarover van gedachten te wisselen. De avond dient dan als basis
voor de Raad om vanuit diverse invalshoeken meer zicht te krijgen op verschillende
aspecten van het beleidsveld. Bewoners worden afhankelijk van het thema
uitgenodigd om mee te praten over het beleid. Op basis van de resultaten van de
beeldvormende avond, wordt het beleid door de ambtelijke organisatie verder
ontwikkeld. Ook in de latere fasen worden partners door de gemeente Moerdijk
betrokken bij de beleidsontwikkeling.
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Adviesnota Burgermeester en Wethouders, prestatieafspraken met Stichting Woningbouw
Zevenbergen, Woningstichting Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed
Wonen, (13 november 2007), gemeente Moerdijk.
22
www.moerdijk.nl, mei 2010.
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3.3

Betrekken corporaties bij beleid wonen, welzijn, zorg
Norm:
b. De gemeente betrekt 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).
Oordeel: Voldoet deels aan norm
De woningcorporaties worden in een vroeg stadium betrokken bij het beleid op het
gebied van wonen en leefbaarheid. De vier corporaties Brabants Westhoek,
Bernardus Wonen, Goed Wonen en SWZ worden via overleggen op de hoogte
gesteld van beleidsontwikkelingen. Zij hebben dan de mogelijkheid om inhoudelijk te
reageren op de conceptversies van beleidsstukken. Tot nu toe zijn de
woningcorporaties vooral betrokken bij beleidsplannen die gaan over wonen.
Zo wordt in de raamovereenkomst uit 2004 aangegeven dat de woningcorporaties
die actief zijn in Moerdijk zijn betrokken bij het gemeentelijke volkshuisvestingsplan
‘Een kijk op wonen in Moerdijk’ (2003)23. Ook in het beleidsplan Wonen wordt
aangegeven dat woningcorporaties zijn betrokken bij de totstandkoming van het
beleid. Daarnaast maakt het beleidsplan Wonen melding van het feit dat de
gebiedsontwikkelingsplannen en dorpsplannen in overleg met de woningcorporaties
worden opgesteld (p. 50).
De corporaties zijn in mindere mate actief betrokken bij beleid op het gebied van
zorg en welzijn, zoals het beleidsplan Maatschappij. Dit blijkt ook uit de vragenlijst.
Op basis van de vragenlijst die door de Rekenkamer West-Brabant onder de
gemeente Moerdijk, woningcorporaties en andere instellingen is uitgezet, geeft meer
dan de helft van de respondenten aan dat de woningbouwcorporaties goed worden
betrokken bij het beleid (zie bijlage 8, stelling 5). De overige respondenten hebben
hierover een neutrale mening. In de toelichting geven enkele respondenten aan dat
er overleg is met corporaties over nota’s, maar dat er onvoldoende sprake is van
een terugkoppeling van de stand van zaken.

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 norm
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.
23

Raamovereenkomst Volkshuisvesting (herzien), gemeente Moerdijk met de werkzame
woningcorporaties in de gemeente Moerdijk (januari 2004), gemeente Moerdijk, p. 3.
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Visie gemeente Moerdijk
In het beleidsplan Wonen 2007-2011 geeft de gemeente Moerdijk haar visie voor de
na te streven ambities en beleidsuitgangspunten. Moerdijk heeft de volgende negen
ambities24:
1. Moerdijk is een aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen is en dat moet zo
blijven.
2. Moerdijk wil dat het aantal inwoners groeit. Bouwt strategisch, naar behoefte, op
kernniveau waarbij het WBO richtinggevend is.
3. Moerdijk wil de keuzemogelijkheid voor de burgers vergroten en levert
maatwerk waar wenselijk dan wel noodzakelijk.
4. “Een (t)huis voor iedereen” maar bijzondere aandacht voor huisvesting starters
en ouderen om hierdoor ook de doorstroming te stimuleren.
5. Moerdijk heeft een goed woon- en leefklimaat dat essentieel is voor de vitaliteit
en de leefbaarheid van de kernen.
6. Moerdijk (ver)bouwt, levensloopbestendig, duurzaam, energiebesparend en
veilig.
7. Moerdijk kijkt integraal naar het wonen en stemt daarom af met andere
beleidsvelden zoals o.a. aspecten van zorg, welzijn, milieu en veiligheid.
8. Moerdijk sorteert voor op het “beheersscenario”: rol van bestaande
woningvoorraad neemt toe.
9. Moerdijk streeft naar een intensievere samenwerking met instellingen (o.a.
woningbouwcorporaties, zorgverleners en welzijnsinstellingen) en burgers bij het
uitvoeren van beleid.
De visie die de gemeente Moerdijk heeft op basis van het Beleidsplan Maatschappij
2008-2011 kan worden samengevat met het feit dat iedereen moet meedoen. Op
het gebied van wonen wordt Moerdijk gezien als een leefbare gemeente waar het
voor iedereen goed wonen is. De gemeente streeft ernaar het aantal inwoners te
behouden door op kernniveau naar behoefte te bouwen en de keuzemogelijkheden
voor de bewoners uit te breiden. Wonen staat niet op zichzelf, maar wordt gezien in
relatie met zorg, welzijn, milieu en veiligheid. Hierbij hanteert de gemeente vijf
uitgangspunten25:
1. Eigen verantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid van burgers (actief
burgerschap).
2. Zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven (wonen, werken en
recreëren).
3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van belangenorganisaties, instellingen en
bedrijven.
4. Duidelijke rol van gemeente als regisseur en voorwaardenscheppend.
5. Meedoen aan vitale sociale samenleving is voor iedereen bereikbaar.

24
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Beleidsplan Wonen 2007-2011, Een (t)huis voor iedereen (28 juni 2007), gemeente Moerdijk, p. 23.
Beleidsplan Maatschappij 2008-2011, Meedoen, (13 november 2008), gemeente Moerdijk, p. 11.
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Visie woningcorporaties Moerdijk
De visie van de vier afzonderlijke woningcorporaties wordt hieronder geschetst.
Woningstichting Brabants Westhoek
In het beleidsplan Brabants Westhoek; Buitengewoon actief! 2008-2012 geeft de
woningcorporatie aan welke positie zij in de omgeving wil innemen. Brabants
Westhoek is een maatschappelijk betrokken corporatie die woondiensten levert aan
een brede doelgroep. Tot de kerntaak behoort het huisvesten van mensen met een
laag inkomen en de lagere middeninkomensgroepen.
Brabants Westhoek streeft naar26:
Optimale waardering door de klanten door o.a. keuzemogelijkheden te bieden en
te zorgen voor differentiatie in de kernen.
Duurzame, leefbare en vitale kernen en wijken door o.a. ervoor te zorgen dat
mensen in het werkgebied goed en veilig kunnen wonen.
Een optimaal functionerende woningmarkt o.a door periodiek de kwantitatieve
en kwalitatieve verschillen tussen vraag en aanbod in beeld te brengen.
Meer aandacht voor het milieu en een duurzame woningvoorraad (o.a. beperken
van energielasten).
Een toekomstig bestendige vastgoedportefeuille door de verscheidenheid per
kern te accepteren en toe te werken naar een marktconforme portefeuille.
Stichting Woningbouw Zevenbergen (SWZ)
SWZ kiest ervoor om een corporatie te zijn die huur- en koopwoningen aanbiedt in
diverse prijsklassen om te komen tot een gevarieerd woningaanbod. De primaire
doelgroep is mensen die in aanmerking komen voor woningen in een lagere
prijsklasse27. Daarnaast wil SWZ als maatschappelijk ondernemer bijdragen aan een
prettige, leefbare woonomgeving. In haar beleidsnota kiest Stichting Woningbouw
Zevenbergen voor vijf beleidslijnen28:
1. Intensiever samenwerken met gemeente, huurdersvertegenwoordiging, collegacorporaties en maatschappelijke instellingen [zorg, onderwijs en welzijn].
2. Primaire aandacht schenken aan kwetsbare groepen in de samenleving.
3. Strategisch bouwen en beheren voor [toekomstige] inwoners van de gemeente
Moerdijk.
4. Bekend staan als een lokaal actieve, maatschappelijke onderneming die
bijdraagt aan een leefbare woonomgeving.
5. Als evenwichtige organisatie professioneel en resultaatgericht werken aan
klantgerichte dienstverlening.
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
woonomgeving29. In de visie geeft Bernardus Wonen aan te bouwen aan de
26

Brabants Westhoek, Beleidsplan 2008-2012, Buitengewoon actief! 2008-2012 (oktober 2008),
Woningstichting Brabants Westhoek.
27
www.swzwonen.nl, april 2010.
28
De toekomst van SWZ: Samen wonen. Samen leven. Vijf beleidslijnen voor 2007-2011 in een
handzaam formaat, (2007), Stichting Woningbouw Zevenbergen.
29
Samen kiezen, Jaarverslag 2008 Bernardus Wonen, (2009), Bernardus Wonen, p. 23.
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samenleving met hart voor de klant. Belangrijkst uitgangspunt is daarbij
maatschappelijk ondernemen en het feit dat de corporatie verandert van
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
de klant expliciet in kaart te brengen. Deze wensen worden vertaald naar
toegespitste dienstverlening (o.a. keuzemogelijkheden voor de klant).
2. Kiezen voor een strategische benadering van het vastgoed, waarbij per kern
vastgoedvisie wordt ontwikkeld.
3. Een actieve aanpak van leefbaarheid en de woonomgeving.

het
een

van
een
een

Woningstichting Goed Wonen
Goed Wonen is een corporatie die tot kerntaak heeft om kwetsbare groepen in de
gemeenten Drimmelen en Moerdijk te voorzien van huisvesting. De corporatie ziet
zichzelf als een maatschappelijke onderneming die een brede doelgroep bedient en
zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in haar werkgebied.
Belangrijke beleidsuitgangspunten die Goed Wonen o.a. nastreeft zijn30:
Starters behouden voor de regio.
Keuzevrijheid en maatwerk.
Kansen voor mensen in een bijzondere kwetsbare positie.
Toegankelijkheid voor de voorraad goedkope woningen.
Wonen en zorg.
Strategisch voorraadbeleid.
Leefbaarheid.
Overeenkomst visie gemeente Moerdijk en visie vier woningcorporaties
De visie van de gemeente Moerdijk komt op veel punten overeen met de visie van
de verschillende woningcorporaties. Per corporaties zijn er soms accentverschillen,
maar in hoofdlijnen komen ook de onderlinge visies met elkaar overeen. Thema’s
die in alle visies terugkomen zijn:
Kwetsbare doelgroepen
Gevarieerd woningaanbod
Starters en senioren
Wonen in relatie tot welzijn en zorg
Vastgoedbeleid
Leefbaarheid
De mate waarin bewust is gekozen voor overeenstemming in de woonvisies,
verschilt per corporatie. Tijdens de interviews is gebleken dat de partijen
verschillend omgaan met de visie van de gemeente Moerdijk. De ene corporatie
heeft een eigen beleidsvisie geformuleerd en heeft de gemeente hierbij nauw
betrokken. Weer een andere corporatie geeft aan op de hoogte te zijn van de visie
van de gemeente Moerdijk en deze regelmatig naast de eigen visie te houden. Voor
andere corporaties is de overeenkomst in de woonvisie niet bewust, maar meer per
toeval ontstaan.

30

Beleidsplan Woningstichting Goed Wonen (februari 2005), Woningstichting Goed Wonen, p. 7.
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Totstandkoming beleid

Aard en
invulling
afspraken

Rol
gemeenteraad

4

Aard en invulling
Prestatieafspraken
Realisatie

Monitoring

In dit hoofdstuk wordt de volgende
afspraken
afspraken
schakel van de onderzoekscyclus
behandeld.
De
wijze
waarop
afspraken worden ingevuld en de
wijze waarop de gemeente haar regierol vervult, staan hierin centraal.
Deelvraag B
B.1 Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de
gemeente?
B.2 Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en
woningcorporaties tot stand?

4.1

Regiefunctie
Norm:
a. De regiefunctie van de gemeente is gedefinieerd in de relevante beleidsnota’s en
gecommuniceerd aan en bekend bij de betrokken woningcorporatie(s).
Oordeel: Voldoet aan norm
De regierol van de gemeente Moerdijk wordt conform norm ‘a’ genoemd in relevante
beleidsstukken zoals Beleidsplan Wonen en Beleidsplan Maatschappij. Het
beleidsplan Wonen stelt dat de rol van de gemeente is veranderd van uitvoerder
naar regisseur en dat er steeds nauwer met marktpartijen moet worden
samengewerkt voor de uitvoering van beleid31. Vooral de woningcorporaties zijn
daarbij van belang. Het beleidsplan Maatschappij kaart verder de rol van de
gemeente aan als aangewezen partij om partijen met verschillende belangen bij
elkaar te brengen om het algemene doel te kunnen dienen. De regiefunctie wordt in
de documenten weliswaar aangekaart maar niet duidelijk en helder uitgewerkt. De
gemeente Moerdijk blijft daarbij in algemeenheden spreken over haar regierol.
Doordat corporaties zijn betrokken bij het beleidsplan Wonen, zijn zij op de hoogte
van het feit dat de gemeente de regierol wil nemen.
Uit de interviews blijkt dat alle partijen die bij de prestatieafspraken zijn betrokken
in de praktijk regelmatig het voortouw nemen om zaken uit te voeren. De gemeente
levert echter extra inspanningen om contact op te zoeken met maatschappelijke
partners op een breder terrein zoals het betrekken van welzijn en zorg en heeft
daarbij een initiërende rol.
De vragenlijst die door de Rekenkamer bij medewerkers van de gemeente Moerdijk,
corporaties en andere instellingen toont aan dat 50% van de respondenten tevreden
31

Beleidsplan Wonen 2007-2011, Een (t)huis voor iedereen, (28 juni 2007), gemeente Moerdijk, p.
48.
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is over de wijze waarop de gemeente haar regierol vervult op het gebied van wonen,
welzijn en zorg (bijlage 8, stelling 4, respons 60%). 33,3% is het niet eens, maar
ook niet oneens met deze stelling en 8,3% vindt dat de gemeente haar regierol niet
goed oppakt. Een van de toelichtingen is dat er nog onvoldoende sprake is van
overall sturing, sturing vindt vooral op projectniveau plaats.

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 norm
De gemeente Moerdijk overlegt op verschillende momenten met de belangrijkste
partners van de gemeente. Het brede overleg op het niveau van wonen, welzijn en
zorg vindt structureel plaats. Maandelijks vinden kerncontactmomenten plaats,
waarbij elke maand in één van de 11 kernen wordt gesproken met bewoners,
maatschappelijke partners en de gemeente Moerdijk. Er wordt in Moerdijk op
initiatief van de gemeente het MASS overleg (Maatschappelijk SteunStysteem)
gehouden. Dit overleg wordt naast de gemeente bijgewoond door diverse
maatschappelijke organisaties, zorgverleners en de corporaties en heeft tot doel
problemen van inwoners te signaleren en in overleg met elkaar ondersteuning te
bieden32.
Op het volkshuisvestingsniveau vindt er overleg plaats, maar dat is in de praktijk ad
hoc van aard. De rollen van partners en hun bijdrage aan vastgestelde doelen
worden doorgaans wel besproken. Eén keer in de twee jaar vindt een brede
volkshuisvestingbijeenkomst plaats. Bij deze bijeenkomst zijn de portefeuillehouder
volkshuisvesting, ambtenaren van de gemeente, bestuurders & medewerkers van
corporaties, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen etc. aanwezig33.
Volgens de raamovereenkomst Volkshuisvesting (2004) wordt met alle corporaties
één keer per jaar overlegd over het volkshuisvestingsbeleid, de evaluatie van de
raamovereenkomst, dorpsplannen etc. Op individueel niveau overlegt de gemeente
jaarlijks met alle corporaties. Onderwerpen die dan centraal staan zijn
activiteitenoverzichten, jaarverslagen en prestatieafspraken. Op bestuurlijk niveau
vindt overleg vooral plaats op basis van projecten met de daarvoor
verantwoordelijke portefeuillehouder. Er vindt op bestuurlijk niveau nauwelijks
structureel overleg plaats over de prestatieafspraken.
Op ambtelijk uitvoerend niveau is bijna wekelijks contact met de corporaties over
lopende projecten. Ad hoc vindt overleg plaats over de prestatieafspraken. Omdat
Goed Wonen alleen woningbezit heeft in de kern Moerdijk, is de corporatie
hoofdzakelijk betrokken bij onderwerpen die deze kern aangaan en schuift Goed
Wonen bij overleggen aan als dit nodig blijkt te zijn.

32

Jaarverslag Brabants Westhoek, (2008), Brabants Westhoek, p. 18.
Herziene raamovereenkomst Volkshuisvesting gemeente Moerdijk met de werkzame
woningbouwcorporaties in de gemeente Moerdijk (januari 2004), gemeente Moerdijk, p. 11.
33
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Uit de interviews blijkt dat het overleg op ambtelijk uitvoerend niveau in de praktijk
weinig gestructureerd is (geen vaste vergadermomenten, geen agenda etc). Veel
zaken ontstaan organisch. Zo is eind 2008 is een projectgroep Leefbaarheid van
start gegaan op initiatief van de gemeente Moerdijk, Brabants Westhoek, Stichting
Woningbouw Zevenbergen en Bernardus Wonen.
Per kwartaal wordt op ambtelijk management niveau een strategisch
Volkshuisvesting overleg georganiseerd voor de drie corporaties SWZ, Brabants
Westhoek en Bernardus Wonen. De corporaties nodigen de gemeente (College van
B&W, ambtenaren, raadsleden) één keer in de twee jaar uit voor een
discussiebijeenkomst met de Raad van Toezicht van de corporaties.
De vragenlijst die door de Rekenkamer bij de respondenten is uitgezet, bood de
mogelijkheid om sterke punten en verbeterpunten in de samenwerking tussen
corporaties en gemeenten te benoemen. De verbeterpunten komen in hoofdstuk 6
aan bod. Voor de gemeente Moerdijk zijn onder andere de volgende sterkte punten
genoemd:
Constructief overleg, steeds meer afstemming.
Gezamenlijk uitvoeren van het woningbehoefteonderzoek.
Gedeelde beleidsvisies.
Gemeenschappelijk ervaren doelen en streven naar versterking ervan.
Goede onderlinge verstandhouding.
Korte lijnen.
Openheid.

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 3).
Oordeel: Voldoet aan norm
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 10 algemene doelen). In het overzicht
is tevens aangegeven of de afspraken overwegend kwalitatief of kwantitatief van
aard zijn. Verder is een onderscheid gemaakt in het type afspraak. Het kan gaan om
een afspraak over het proces, een intentie, een uitspraak, een garantie, een
transactie of een handeling (zie bijlage 5). De prestatieafspraken die tussen de
gemeente Moerdijk, Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Goed Wonen en SWZ
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zijn gemaakt in 2006 en 2007 zijn opgenomen in bijlage 6. De stand van zaken is
weergegeven in tabel 3.
10 gemeentelijke
doelen

30

Opgenomen in
gemeentelijk
beleid

Prestatieafspraken
gemaakt
2006 en 2007

Overwegend
kwantitatieve
kwalitatieve
afspraken
kwalitatief
/kwantitatief

Overheersende
type prestatie
(proces, intentie,
uitspraken, garantie,
transactie,
handeling)

(ja/deels/nee)

(ja/deels/nee)

1. Verruimen
slaagkansen en
keuzemogelijkheden
woningzoekenden
bescheiden inkomen

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 25

- Nieuwbouw
- Convenant
Schuldhulpverle
ning

kwalitatief

handelingsafspraak

2. Beperken
woonlasten mensen
bescheiden inkomen

Collegeprogramma 20062010, p. 8

- Woonruimteverdeling
- Tweede
kansbeleid

kwalitatief

handelingsafspraak

3. Creëren van
huisvestigingsmogelijkheden
doelgroepen

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Nota
Grondbeleid
2007-2011, p. 11
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 24
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p.
53

- Huisvesting
verstandelijk en
lichamelijk
gehandicapten en
GGZ
- Huisvesting
starters

kwalitatief

uitspraak

4. Versterken
samenhang wonen,
zorg, welzijn

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 26
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p.
53

Indiciering
toewijzing
aanleun – en
steunpuntwoning
en

kwalitatief

intentieafspraak

5. Vergroten
differentiatie aanbod
en kwaliteit

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 24, 26

- Bestaande
woningvoorraad
- Kwaliteitsbeleid
woningen

kwalitatief

handelingsafspraak
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6. Bevorderen
woningbezit, vooral
lage inkomens

Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 38

- Huisvesting
starters

kwantitatief

intentieafspraak

7. Verhogen
kwaliteit
leefomgeving

- Integraal
risico- en
veiligheidsbeleid
2009,
- Beleidsplan
Wonen 20072013, p. 25

- Bestrijden
kwalitatief
hennepkwekerijen
en handel in drugs

intentieafspraak

8. Bevorderen
duurzaamheid

Beleidsplan
Wonen 20072013, p. 25

Kwaliteitsbeleid
woningen

kwantitatief

garantieafspraak

9. Vergroten
zeggenschap
bewoners

- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 26
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p.
16

Geen afspraken

n.v.t.

n.v.t.

10. Financiële
afspraken

Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 50

- Achtervangovereenkomst
WSW
- Informatie
regionale
ontwikkelingen*
- Strategische
verwerving
vastgoed en
grond
- Evaluatie
prestatieafsprak
en*
- Actualisatie
raamovereenko
mst*
volkshuisvesting
- Prestatieafsprak
en/gebiedsontwi
kkelingsplannen
*
- Tariefstelling
maatschappelijk
onroerend goed

kwalitatief

procesafspraak

Tabel 3. Overzicht realisatie aard en invulling prestatieafspraken gemeente Moerdijk.
Het * in de tabel 3 staat voor afspraken die vooral procedureel/beleidsmatige van
aard zijn. Deze afspraken gaan onder ander over de wijze van samenwerking, wijze
van overleg, evaluatie, communicatie etc. Het zijn niet direct inhoudelijke afspraken.
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Uit tabel 3 blijkt dat de gemeente Moerdijk voor alle tien aandachtsgebieden
beleidsdoelen heeft vastgesteld (zie kolom 2). Het merendeel van de doelen is
opgenomen in Beleidsplan Wonen 2007-2011 en in Beleidsplan Maatschappij 20082011. De partijen hebben in 2006 en 2007 voor negen van de tien
aandachtsgebieden prestatieafspraken gemaakt. Opvallend is dat voor beide
periodes geen prestatieafspraken zijn gemaakt ‘Vergroten zeggenschap voor
bewoners’. De prestatieafspraken zijn in beide periodes overwegend kwalitatief van
aard. De prestatieafspraken bestaan vooral uit handelingsafspraken en
intentieafspraken.
Bij het gemeentelijk doel zeven ‘Verhogen kwaliteit leefomgeving’ is een dertiental
stellingen geformuleerd over leefbaarheid (bijlage 4). Overigens doen de corporaties
en de gemeente meer en breder aan activiteiten ter bevordering van de
leefbaarheid, maar deze zijn voor een groot deel niet opgenomen in de
prestatieafspraken 2006 en 2007. Bepaalde zaken zijn onder andere verwerkt in de
activiteiten van de projectgroep Leefbaarheid die in 2008 is opgericht door de
gemeente Moerdijk, Bernardus Wonen, Brabants Westhoek en SWZ. De projectgroep
Leefbaarheid houdt zich bezig met het bevorderen van de leefbaarheid zoals in de
dorps- en kernplannen is aangegeven. De gemeente Moerdijk en de drie corporaties
hebben in 2008 een Leefbaarheidsfonds opgericht. Het doel hiervan is om een
financiële bijdrage te leveren aan initiatieven van de inwoners van de gemeente
Moerdijk, die gericht zijn op het versterken van de leefbaarheid en ter stimulering
van de sociale samenhang of integratie van een woonkern, wijk of buurt34.
Op basis van de prestatieafspraken uit 2007 van de gemeente Moerdijk kunnen de
volgende stellingen bevestigend worden beantwoord, zie onderstaand kader. Voor
tien van de dertien stellingen geldt dat de corporaties actief zijn om de kwaliteit van
de leefomgeving in de gemeente Moerdijk te verbeteren.
1. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan
de realisatie van gedifferentieerde woonmilieus.
(opgenomen in prestatieafspraken bij ‘bestaande woningvoorraad’)
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.
(opgenomen in prestatieafspraken, door opstellen van gebiedsontwikkelingsplannen per kern)
3. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de eigen fasering
van nieuwbouwactiviteiten en woningverbetering af te stemmen op de plannen
van de gemeente en/of andere partijen.
(wel opgenomen in prestatieafspraken door fasering aan te geven, maar geen
eenduidige aansluiting op planning gemeente,deze is niet weergegeven)
4. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan
plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.
(wel opgenomen in prestatieafspraken door het sluiten van regionaal convenant
ter bestrijding van hennepkwekerijen en handel in drugs)
34

Jaarverslag Brabants Westhoek, (2008), Brabants Westhoek, p. 17.
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5. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de bouw of
aanschaf van panden ter verbetering van de leefbaarheid van de buurt. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om de realisatie van wijkcentra of opvanghuizen.
(wel opgenomen in prestatieafspraken onder tariefstelling maatschappelijk
onroerend goed)
6. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door activiteiten te
ondernemen die de sociale leefbaarheid moeten vergroten. In dit kader vallen
onder meer afspraken over de aanpak van overlast, het omgaan met moeilijk
plaatsbaren en het tweede kans beleid. Voorbeelden van moeilijk plaatsbaren
zijn ex-psychiatrische patiënten. Tweede kans beleid is gericht op het
voorkomen dat een huisuitzetting nodig is vanwege een huurachterstand en/of
omdat de betrokkene overlast veroorzaakt.
(wel opgenomen in prestatieafspraken middels Tweede Kansbeleid, maar nog
niet uitgevoerd).
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.
(wel opgenomen in prestatieafspraken door sluiten van regionaal convenant ter
bestrijding van hennepkwekerijen en handel in drugs)
8. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het verbeteren van
de inbraakbestendigheid van woningen.
(niet opgenomen in prestatieafspraken)
9. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het bevorderen van
de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.
(wel opgenomen in prestatieafspraken, door het gebruiken van hun input bij o.a.
woonruimteverdeling in Standaardbuiten en Noordhoek)
10. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het ondersteunen
van wijk- en buurtactiviteiten.
(wel opgenomen in prestatieafspraken d.m.v. dorpsplannen)
11. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het belonen van
goed woongedrag.
(niet opgenomen in prestatieafspraken)
12. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het aangaan van
strategische allianties.
(wel opgenomen in prestatieafspraken voor strategische grondverwerving)
13. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door afspraken te
maken over het bevorderen van de integratie (integratie en werk en/of
integratie en leren)
(niet opgenomen in prestatieafspraken).
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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 (stelling 1).
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.
Ruim 83% van de respondenten geeft aan goed op de hoogte te zijn van de
gemaakte prestatieafspraken. Circa 17% van de respondenten heeft daar een
neutrale mening over. Een respondent lichtte toe vooral op het gebied van milieu op
de hoogte te zijn van de prestatieafspraken.
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4.3

Borgen doeltreffende en doelmatige uitvoering
Norm (deelvraag B):
d. De gemeente geeft aan en kan onderbouwen dat er een vertaalslag van de
prestatieafspraken is gemaakt naar een planning of plan van aanpak om een
doelmatige en doeltreffende uitvoering te borgen.
Oordeel: Voldoet niet aan norm
e. De woningcorporatie(s) geeft aan en kan onderbouwen dat er een vertaalslag
van de prestatieafspraken is gemaakt naar een planning of plan van aanpak om
een doelmatige en doeltreffende uitvoering te borgen.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
In de prestatieafspraken wordt door de gemeente Moerdijk en door de vier
woningbouwcorporaties geen goede vertaalslag gemaakt van de prestatieafspraken
naar een planning of plan van aanpak. Er worden weliswaar periodes genoemd
waarbinnen bepaalde taken af moeten zijn, maar er is geen algemene planning
opgenomen voor alle openstaande taken. Hierdoor is niet inzichtelijk binnen welke
termijn welke zaken uitgevoerd dienen te worden. Dit blijkt ook uit stellingen 8 en 9
van de vragenlijst. Middels deze twee vragen is aan respondenten gevraagd om aan
te geven in welke mate de gemeente en corporaties een goede vertaalslag maken
van prestatieafspraken naar een planning.
Slechts 16,7% van de respondenten vindt dat de gemeente een goede vertaalslag
maakt van de prestatieafspraken naar een planning om tot een goede uitvoering te
komen. 33,3% heeft een neutrale mening hierover, terwijl 41,7% vindt dat er geen
goede vertaalslag wordt gemaakt en 8,3% vindt dat er helemaal geen goede
vertaalslag wordt gemaakt. Enkele respondenten geven aan dat er wel einddata
worden genoemd bij bepaalde afspraken, maar dat hieraan geen planning is
verbonden. Ook wordt opgemerkt dat de prestatieafspraken niet SMART genoeg
zijn.
De wijze waarop de woningcorporaties een vertaalslag maken naar een planning
wordt positiever beoordeeld. 36,4% geeft aan dat de woningcorporaties een
planning maken, 36,4% is neutraal en 18,2% is van mening dat er geen goede
planning wordt gemaakt..
Dit beeld komt overeen met de bevindingen die tijdens de interviews zijn verkregen.
Ondanks het feit dat er geen gezamenlijke planning is, blijkt uit de interviews dat de
partijen zich wel houden aan het uitvoeren van de afgesproken taken. De
woningcorporaties geven aan een eigen planning bij te houden en de voortgang
daarvan zelf te volgen.

35

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

Totstandkoming beleid

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

Aard en
invulling
afspraken

Rol
gemeenteraad

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

Voortgangsrapportage en handhaafbaarheid prestatieovereenkomst
Deelvraag C
C.1 Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitored en
bewaakt?
C.2 Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen
van afspraken?
C.3 En, indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, op welke
wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?
Norm:
a. Zowel de gemeente als de corporatie stelt periodiek een rapportage op met
daarin de voortgang op de gemaakte afspraken.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
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 norm
Op hoofdlijnen is er een monitoring van de prestatieafspraken in de begroting,
jaarrekening en bestuursrapportage. Daarin wordt vermeld dat er heldere
prestatieafspraken zijn gemaakt met woningcorporaties, dat deze jaarlijks moeten
worden geëvalueerd, dat de laatste afspraken eind 2007 zijn gemaakt en de
afspraken in het 3e kwartaal van 2009 zijn geëvalueerd. Deels wordt ingegaan op
zaken die zijn opgenomen in de prestatieafspraken zoals woonwagencentra,
opwaardering van het aanbod aan gezondheidszorg en zorgcomplexen. De
voortgang wordt echter niet van elke afzonderlijke afspraak gemonitored in de
begroting, jaarrekening en bestuursrapportages.

Er wordt tevens geen voortgangsrapportage specifiek voor de
prestatieafspraken opgesteld. De voortgang van de prestatieafspraken uit 2006
is op sommige punten weergegeven in de geactualiseerde prestatieafspraken uit
2007, maar hiervan is geen aparte rapportage gemaakt. Enkele woningcorporaties
verwijzen
in
de
eigen
ondernemersplannen
op
hoofdlijnen
naar
de
prestatieafspraken en de realisatie daarvan. Dit is verder niet uitgewerkt per
afspraak.
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Stelling 10 uit de vragenlijst bevestigt eveneens de bevinding dat de voortgang van
de realisatie in Moerdijk niet optimaal wordt bewaakt en gerapporteerd per
prestatieafspraak. 25% van de respondenten geeft aan dat de voortgang wordt
bewaakt en gerapporteerd. 41,7 % heeft een neutrale houding ten aanzien van de
stelling. 33,4% vindt dat de voortgang van de realisatie door de partijen niet goed
tot helemaal niet goed wordt bewaakt en gerapporteerd. Een nuancering die in de
toelichting wordt gemaakt is dat in het verleden zaken wel goed werden
bijgehouden. Ook wordt vermeld dat afspraken worden bewaakt, maar dat deze niet
SMART genoeg zijn.
Op basis van de vragenlijst is bij respondenten in beeld gebracht of de
prestatieafspraken concreet genoeg zijn om gemonitord te kunnen worden. 58,3%
van de respondenten vindt dat de gemaakte afspraken concreet genoeg zijn om
resultaten te monitoren. 25% is het niet eens maar ook niet oneens met stelling 6,
terwijl 16,7% aangeeft dat de afspraken niet concreet genoeg zijn om de resultaten
te kunnen monitoren. In de toelichting op de vragenlijst wordt gesteld dat de
prestatieafspraken concreter en SMARTER kunnen (zie vragenlijst, bijlage 8).
Opvallend is dat de resultaten van de vragenlijst het beeld weergeven dat afspraken
concreet genoeg zijn om resultaten gemakkelijk te monitoren, terwijl op basis van
de gesprekken de indruk ontstaat dat de prestatieafspraken niet concreet genoeg
zijn. De Rekenkamer interpreteert deze verschillende oordelen als een indicatie dat
de afspraken zoals nu geformuleerd het mogelijk maken om resultaten te volgen,
maar dat deze nog niet specifiek, meetbaar, aantoonbaar en realistisch genoeg zijn
om alle prestatieafspraken ook daadwerkelijk te realiseren. Bij de huidige
prestatieafspraken worden geen aantallen, planningen of prijzen genoemd. De
afspraken kunnen volgens de geïnterviewden dan ook nóg beter geformuleerd
worden om meer resultaten te boeken en elkaar meer aan te spreken waar dat
nodig is.
Norm b. vereist dat er afspraken worden gemaakt over de handhaafbaarheid. In de
prestatieafspraken uit 2006 en 2007 is opgenomen dat afspraken jaarlijks
geëvalueerd worden en dat partijen voor verschillende afspraken het initiatief
nemen om te overleggen. Dit voldoet aan norm b., maar in de praktijk houden de
partijen zich niet hieraan.
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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 deels aan norm
d. De prestatieafspraken hebben per periode waarvoor de afspraken gelden een
andere inhoud en gaan uit van herijkte prioriteiten, uitgaande van de dan
geldende ontwikkelingen.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
Er is in de afgelopen vier jaar geen rapportage opgesteld waarin de stand van zaken
voor alle afzonderlijke prestatieafspraken is bijgehouden. Partijen spreken elkaar
niet aan op basis van een rapportage, wel aan de hand van het beleidsplan Wonen,
de gemaakte afspraken en de raamovereenkomst. Met name het beleidsplan Wonen
is leidend.
Uit de interviews blijkt dat partijen nog enigszins moeite hebben om met de
structuur van de prestatieafspraken om te gaan. De afspraken ervaart men nog te
veel als abstract. De partijen hebben de voortgang van de prestatieafspraken
mondeling bewaakt en bijgestuurd als dat nodig bleek te zijn. Voor de actualisering
van de prestatieafspraken uit 2006 heeft bijsturing plaatsgevonden. Op basis van
mondeling overleg hebben de partijen de prestatieafspraken op 20 december 2006
geëvalueerd en besloten om de afspraken voor het jaar 2007 op een aantal punten
bij te stellen35. De evaluatie is echter niet gedocumenteerd. Doordat er veel waarde
werd gehecht aan het verbeteren van de onderlinge verstandhouding, is minder
aandacht besteed aan het formeel vastleggen van de bijeenkomst of de voortgang.
In 2008 en 2009 is gewerkt aan het verbeteren van de verstandhouding tussen
partijen door het inhuren van een alliantiemanager. Door het houden van
bijeenkomsten waarbij de alliantiemanager en de corporaties aanwezig waren, is
ernaar gestreefd om elkaar beter te leren kennen, fricties tijdens de oppak en/ of
uitvoering van projecten over en weer te signaleren, met elkaar in gesprek te zijn
i.p.v. over elkaar te praten en met elkaar de voortgang van de prestatieafspraken te
bewaken.
Norm d. stelt dat de prestatieafspraken per periode een andere inhoud dienen te
hebben en uit moeten gaan van herijkte afspraken. De inhoud van de
prestatieafspraken uit 2007 behandelt voor meer dan 50% dezelfde
prestatieafspraken als uit 2006 (zie tabel 1). Toch is er voor een aantal afspraken
sprake van herijkte afspraken en nieuwe prestatieafspraken deze vormen echter de
minderheid.

35

Adviesnota Burgemeester en wethouders, Prestatieafspraken met Stichting Woningbouw
Zevenbergen, Woningstichting Brabants Westhoek en Woningstichting Goed Wonen (13 november
2007), gemeente Moerdijk.

38

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

5.3

Suggesties en verbeterpunten derden
Norm:
e. De gemeente en de woningcorporatie(s) staan bij herijking van de afspraken
open voor suggesties/verbeterpunten van bewoners en andere partijen in de
keten (zorg- en welzijnsinstellingen) en hebben een structuur opgezet om deze
boven tafel te krijgen.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
De gemeente en woningcorporaties hebben voor de herijking van prestatieafspraken
geen specifieke structuur opgezet om suggesties en verbeterpunten van derden te
ontvangen. Maar waar het kan, wordt gebruik gemaakt van bredere structuren
zoals de WMO Raad die betrokken wordt op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg
om
gevraagd
en
ongevraagd
advies
te
geven.
Ook
middels
de
kerncontactmomenten verkrijgen de gemeente Moerdijk en de woningcorporaties
input van bewoners om de situatie in de kernen te verbeteren.
In de vragenlijst is aan respondenten gevraagd om enkele verbeterpunten te
benoemen voor de samenwerking tussen corporaties en gemeenten. Voor de
gemeente Moerdijk zijn o.a. de volgende zaken meegegeven:
Concretere (SMART) maken van de prestatieafspraken.
Regelmatig evalueren van de prestatieafspraken.
Structureel bewaken van de voortgang van de prestatieafspraken.
Signaleren en bespreekbaar maken als doelen niet worden gehaald.
Wederzijds begrip en wederzijdse verwachtingen.
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Totstandkomingbeleid

Aard en
invulling
afspraken

Rol
gemeenteraad

6

Realisatie Doelen
In dit hoofdstuk wordt getoetst of de
gemaakte
prestatieafspraken
ook
daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

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?

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 deels aan norm
b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd
(zie matrix hieronder, kolom realisatie per doelstelling).
Oordeel: Voldoet deels aan norm
Er wordt tijdens overleggen niet expliciet met elkaar gesproken over de realisatie
van de maatschappelijke doelen. Corporaties informeren de gemeente Moerdijk door
jaarlijks de eigen jaarplannen naar de gemeente op te sturen.
De prestatieafspraken worden op hoofdlijnen gemonitored in de begroting,
jaarrekening en bestuursrapportage. Daarin wordt in algemene zin de voortgang van
de prestatieafspraken weergegeven en gevolgd. Er wordt niet ingegaan op elke
afzonderlijke afspraak, waardoor uit deze rapportages moeilijk op te maken is in
hoeverre alle afspraken zijn gerealiseerd. In 2007 is bij de actualisatie van de
prestatieafspraken op enkele punten aangegeven welke afspraken zijn gerealiseerd.
Voor de prestatieafspraken die in 2007 zijn gemaakt, is geen apart
voortgangsrapport of stand van zaken opgesteld.
Voor dit onderzoek heeft de gemeente Moerdijk een ambtelijke monitoring
opgesteld, waarin de laatste stand van zaken omtrent de realisatie van de
afzonderlijke afspraken uit november 2007 is weergegeven (zie bijlage 7). Dit is
verwerkt in tabel 4. Een dergelijke stand van zaken was nog niet eerder opgesteld.
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10 gemeentelijke

Opgenomen in

Prestatie-

doelen

gemeentelijk

afspraken

beleid

gemaakt

Monitoring
2006/2007

2006/ 2007

1. Verruimen
slaagkansen en
keuzemogelijkheden
woningzoekenden
bescheiden inkomen
2. Beperken
woonlasten mensen
bescheiden inkomen
3. Creëren van
huisvestigingsmogelijkheden
doelgroepen

4. Versterken
samenhang wonen,
zorg, welzijn

5. Vergroten
differentiatie aanbod
en kwaliteit

6. Bevorderen
woningbezit, vooral
lage inkomens
7. Verhogen kwaliteit
leefomgeving
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(ja/deels/nee)

(ja/deels/nee)

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 25

- Nieuwbouw
- Convenant
Schuldhulpverle
ning

Collegeprogramma 20062010, p. 8

- Woonruimteverdeling
- Tweede
kansbeleid

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Nota Grondbeleid
2007-2011, p. 11
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 24
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p. 53

- Huisvesting
verstandelijk en
lichamelijk
gehandicapten en
GGZ
- Huisvesting
starters

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 26
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p. 53

Realisatie
2007

(ja/deels/nee)
(ja/deels/ nee)
Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

- Nieuwbouw
- Convenant
Schuldhulpverlening

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening
Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

- Woonruimteverdeling
- Tweede
kansbeleid

Indiciering
toewijzing
aanleun – en
steunpuntwoning
en

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

Indiciering
toewijzing
aanleun– en
steunpuntwoningen

- Collegeprogramma 20062010, p. 8
- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 24, 26

- Bestaande
woningvoorraad
- Kwaliteitsbeleid
woningen

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

- Bestaande
woningvoorraad
- Kwaliteitsbeleid woningen

Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 38

- Huisvesting

- Integraal risicoen
veiligheidsbeleid
2009,

Deels, op
hoofdlijnen in
starters
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening
Deels, op
- Bestrijden
hoofdlijnen in
hennepkwekerijen
begroting,
en handel in drugs bestuursrap.
jaarrekening
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- Huisvesting
verstandelijk en
lichamelijk
gehandicapten
en GGZ
- Huisvesting
starters

- Huisvesting
starters

- Bestrijden
hennepkwekerijen en handel in
drugs

- Beleidsplan
Wonen 20072013, p. 25
8. Bevorderen
duurzaamheid

9. Vergroten
zeggenschap
bewoners

10. Financiële
afspraken

Beleidsplan
Wonen 20072013, p. 25

Kwaliteitsbeleid
woningen

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

Kwaliteitsbeleid
woningen

- Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 26
- Beleidsplan
Maatschappij
2008-2011, p. 16

Geen afspraken

N.v.t.

N.v.t.

Beleidsplan
Wonen 20072011, p. 50

- Achtervangovereenkomst
WSW
- Informatie
regionale
ontwikkelingen*
- Strategische
verwerving
vastgoed en
grond
- Evaluatie
prestatieafspraken*
- Actualisatie
raamovereenkomst*
volkshuisvesting
- Prestatieafspraken/gebiedsontwikkelingsplannen*
- Tariefstelling
maatschappelijk
onroerend goed

Deels, op
hoofdlijnen in
begroting,
bestuursrap.
jaarrekening

- Achtervangovereenkomst
WSW
- Informatie
regionale
ontwikkelingen*
- Strategische
verwerving
vastgoed en
grond
- Evaluatie
prestatieafspra
ken*
- Actualisatie
raamovereenk
omst*
volkshuisvesting
- Prestatieafspra
ken/gebiedsontwikkelingsplannen*
- Tariefstelling
maatschappelijk
onroerend
goed

Tabel 4. Overzicht realisatie prestatieafspraken gemeente Moerdijk.
Het * in de tabel staat voor afspraken die vooral procedureel/beleidsmatig van aard
zijn. Deze afspraken gaan onder ander over de wijze van samenwerking, wijze van
overleg, evaluatie, communicatie etc. Het zijn niet direct inhoudelijke afspraken.
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Tabel 4 laat in de meest rechtse kolom zien dat van de prestatieafspraken die op de
tien gemeentelijke velden zijn gemaakt, er zes velden zijn waarop de afspraken zijn
gerealiseerd (score groen), op drie velden heeft realisatie gedeeltelijk
plaatsgevonden (score geel) en op één veld zijn geen prestatieafspraken gemaakt
(score blauw).
In 2007 waren er 19 thema’s waarvoor in Moerdijk prestatieafspraken zijn gemaakt.
Hiervan zijn elf thema’s volledig gerealiseerd, zeven thema’s zijn gedeeltelijk
gerealiseerd en één thema is niet gerealiseerd. Zoals eerder aangegeven zijn er
geen voortgangsrapportages gemaakt en is de realisatie bepaald op basis van een
ambtelijke toelichting uit april 2010.

6.2

Evaluatie
Norm:
c. Proces en inhoud van de prestatieafspraken worden geëvalueerd. Deze evaluatie
wordt gedocumenteerd.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
d. Als uit de evaluatie blijkt dat aanpassingen in de samenwerking of opzet en
werking van de prestatieafspraken nodig zijn, worden deze ook daadwerkelijk
bijgesteld.
Oordeel: Voldoet niet aan norm
Op 20 december 2006 heeft een evaluatie van de prestatieafspraken uit 2006
plaatsgevonden. De gemeente heeft dit teruggekoppeld aan de gemeenteraad met
het verzoek om niet compleet nieuwe prestatieafspraken op te stellen, maar om de
bestaande afspraken op onderdelen te actualiseren. Er bestaat echter geen
documentatie van de evaluatie. Onduidelijk is dan ook in hoeverre het proces van de
prestatieafspraken in de evaluatie aan bod is gekomen.
De prestatieafspraken die in november 2007 zijn gemaakt, zijn op 6 juli 2009 door
de partijen geëvalueerd. Dit komt niet overeen met de afgesproken evaluatie
termijn van één jaar na ondertekening, zoals opgenomen in de prestatieafspraken.
Van de evaluatie uit 2009 heeft het onderzoeksteam de agenda ontvangen, maar de
uitkomst daarvan is niet gedocumenteerd.
Op basis van de mondelinge evaluatie in 2006 zijn herziene afspraken gemaakt in
2007, maar dit heeft niet geleid tot aanpassing in de samenwerking of opzet. Ook de
evaluatie uit 2007 heeft niet geleid tot aanpassing in de samenwerking, herijking
van de prestatieafspraken of complete bijstelling van de prestatieafspraken.
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Totstandkomingbeleid

Aard en
invulling
afspraken

Rol
gemeenteraad

7

Rol van de
gemeenteraden
Realisatie

In
de
laatste
fase
van
de
afspraken
onderzoekscyclus wordt bezien in
hoeverre de gemeenteraad invulling
heeft gegeven aan zijn kaderstellende
en controlerende rol in het kader van de prestatieafspraken.

Monitoring
afspraken

Deelvraag E
Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar
kaderstellende en controlerende rol?

7.1

Informeren Raad en kaders Raad
Norm:
a. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over trends, ontwikkelingen en het
overleg met de woningcorporaties in de gemeente.
Oordeel: Voldoet aan norm
b. De gemeenteraad heeft doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd op het
terrein van wonen, zorg en welzijn in het kader van de samenwerking tussen
gemeente en woningcorporaties.
Oordeel: Voldoet aan norm
De Moerdijkse gemeenteraad wordt geïnformeerd over trends, ontwikkelingen en
het overleg met de woningcorporaties middels raadsinformatiebrieven voor
prestatieafspraken, de raamovereenkomsten, het woningbehoefteonderzoek en
beleidsnota’s. Ook wordt de Raad door Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
SWZ jaarlijks uitgenodigd om trends en ontwikkelingen met elkaar te bespreken en
te discussiëren over diverse thema’s36.
De gemeenteraad heeft een aantal beleidsnota’s vastgesteld die kaderstellend zijn
en de doelstellingen en randvoorwaarden voor beleid weergeven. Dit zijn nota’s als:
Beleidsplan Wonen 2007-2011, “Een (t)huis voor iedereen”, (vastgesteld door
Raad op 28 juni 2007).
Meedoen, beleidsplan Maatschappij 2008-2011 (vastgesteld door Raad op 13
november 2008).
Daarnaast blijkt de kaderstellende en voorwaarde scheppende rol van de Moerdijkse
Raad uit de raadsvragen over de prestatieafspraken uit 2006. In de commissie
Fysieke Infrastructuur is op 25 april 2006 bepaald dat er ook prestatieafspraken

36

Prestatieafspraken 2007, (13 november 2007), gemeente Moerdijk – Woningcorporatie Brabants
Westhoek, p. 12.
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moeten worden gemaakt met woningcorporatie Goed Wonen37. In eerste instantie
waren er alleen afspraken met de drie corporaties Brabants Westhoek, SWZ en
Bernardus Wonen.

7.2

Rapportages en bijsturing Raad
Norm:
c. De gemeenteraad ontvangt periodieke rapportages over de mate waarin
voortgang wordt geboekt en doelstellingen worden gerealiseerd.
Oordeel: Voldoet aan norm
d. De gemeenteraad neemt op basis van de rapportages besluiten tot bijsturing
wanneer daartoe aanleiding is.
Oordeel: Voldoet aan norm
De gemeenteraad ontvangt drie keer per jaar een rapportage over onder andere de
voortgang van het woonbeleid en op hoofdlijnen de prestatieafspraken en de
realisatie daarvan. Hiervoor hanteert de gemeente Moerdijk het instrument van de
bestuursrapportages (2 x per jaar) en de jaarrekening. Via de bestuursrapportages
en jaarrekening geeft de gemeente inzicht in de ontwikkelingen en activiteiten met
betrekking tot onder andere het woonbeleid en de prestatieafspraken in relatie tot
budgetten voor het geldende begrotingsjaar. Ook andere beleidsvelden komen hier
aan de orde. Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad behandelt de
commissie deze rapportages zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze
rapportages neemt de gemeenteraad beslissingen en kan opdracht worden gegeven
tot bijsturing.
Verder wordt de raad met betrekking tot de voortgang van het woonbeleid en de
prestatieafspraken middels Raadsinformatiebrieven tussentijds geïnformeerd indien
daar aanleiding voor is.

37

Commissie Fysieke Infrastructuur, Prestatieafspraken met Stichting Woningbouw Zevenbergen,
Woningstichting Brabants Westhoek en Bernardus Wonen, (11 mei 2006), gemeente Moerdijk.

45

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

8

Conclusies en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek
aan de orde. Allereerst herhaalt het hoofdstuk kort de doelstelling en
onderzoeksvragen. Voorafgaand aan de conclusies en aanbevelingen dient te
worden opgemerkt dat enkele specifieke verbeterpunten niet alleen de
verantwoordelijkheid van de gemeente zijn, maar ook van de andere partijen in de
(complexe) omgeving. Dit betekent dat de verschillende partijen (gemeente,
woningcorporatie en andere instellingen) ook kritisch moeten kijken naar hun rol in
het geheel om het samenspel te verbeteren. De focus van dit onderzoek is echter
wel in de eerste plaats gericht op de gemeente Moerdijk.

8.1

Doelstelling en onderzoeksvragen
In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal:
In hoeverre leidt de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties c.q. de
concretisering daarvan in prestatieafspraken tot een doeltreffende en doelmatige
bijdrage aan beleidsdoelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn?
Bovenstaande vraag is vervolgens uitgewerkt in de volgende deelvragen:
a Op welke wijze komt het beleid van de gemeente op het gebied van wonen,
welzijn en zorg tot stand, en op welke wijze wordt daarbij gebruik gemaakt van
de kennis, ervaring en visie van woningcorporaties?
b Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de gemeente?
Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en
woningcorporaties tot stand, en biedt het proces c.q. de aard van de gemaakte
afspraken voldoende grondslag voor een doeltreffende en doelmatige
uitvoering?
c Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitord en bewaakt?
Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van
afspraken? En, indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, op welke
wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?
d Leidt het proces er toe dat de beoogde maatschappelijke doelen worden
gerealiseerd? Wordt op basis van een evaluatie van het proces c.q. inhoudelijk
bereikte resultaten tot bijstelling van de wijze van samenwerking c.q. opzet en
werking van prestatieafspraken gekomen?
e Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en
controlerende rol?
Onderstaand schema geeft deze deelvragen weer als schakels in een keten. Hierbij
geldt dat de zwakste schakel de sterkte van de keten bepaalt. Hieronder geven we
voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag de conclusies en aanbevelingen.
Deze conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de bevindingen van het
onderzoek in Moerdijk. Daarnaast zal in een koepelnotitie een vergelijking
plaatsvinden met de andere 8 onderzochte gemeenten en landelijke trends en
gegevens. Daaruit zijn mogelijk nog aanvullende lessen te leren.
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Totstandkoming beleid

Aard en
invulling
afspraken

Rol
gemeenteraad

Realisatie
afspraken

8.2

Monitoring
afspraken

Algemene conclusie
De woningcorporaties en andere maatschappelijke partners worden goed betrokken
bij de totstandkoming van beleid. Aan de prestatieafspraken in de gemeente
Moerdijk liggen de raamovereenkomst Volkshuisvesting 2004 en het Beleidsplan
Wonen 2007-2011 ten grondslag. De gemeente Moerdijk heeft ervoor gekozen om
afzonderlijke prestatieafspraken te maken met de vier woningcorporaties. Op
hoofdlijnen komen de afspraken met elkaar overeen, maar op bepaalde onderdelen
zoals nieuwbouw, worden per corporatie andere afspraken gemaakt. Dit maakt het
lastig om alle prestatieafspraken van de gemeente Moerdijk goed te volgen en met
elkaar te vergelijken. In november 2007 zijn de prestatieafspraken 2005-2006
geactualiseerd. Op hoofdlijnen is gerapporteerd middels de begroting, jaarrekening
en bestuursrapportages. De voortgang van de afzonderlijke prestatieafspraken
wordt door de partijen niet gemonitored. Ondanks het ontbreken van monitoring zijn
de geactualiseerde prestatieafspraken voor een groot deel gerealiseerd. De partijen
hebben aangegeven dat veel afspraken op basis van onderling vertrouwen zijn
nagekomen, zonder dat hiervoor gezamenlijk formeel en gestructureerd de
voortgang van de prestatieafspraken is gevolgd. Toch geven de partijen aan dat het
belangrijk is om de voortgang van alle prestatieafspraken regelmatig te volgen en
hierover structureel overleg te hebben.
De prestatieafspraken zijn sinds 2007 niet meer geactualiseerd. Enerzijds omdat als
gevolg van een personeelswisseling bij de gemeente de prioriteit elders werd
gelegd; anderzijds omdat in de praktijk bleek dat actualisering niet nodig was
aangezien de onderlinge verhoudingen (gemeent-corporaties) goed zijn.
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8.3

Totstandkoming van beleid
De gemeente Moerdijk gebruikt de kennis, ervaring en visie van de
woningcorporaties bij de totstandkoming van beleid. De woningcorporaties en
andere partners worden door de gemeente Moerdijk goed betrokken bij de
totstandkoming van beleid.
De gemeente Moerdijk hecht veel waarde aan interactieve beleidsvorming. In een
vroeg stadium worden relevante partners betrokken om input te geven op de
beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg. Hierbij speelt de Moerdijkse gemeenteraad
een belangrijke rol die partners uitnodigt voor beleidsvormende avonden om vanuit
verschillende invalshoeken ontwikkelingen op bepaalde beleidsterreinen te
bespreken. Elk jaar bezoekt het College van Burgermeester & Wethouders elk van
de elf kernen in Moerdijk om bewoners te spreken en van gedachte te wisselen over
lopende ontwikkelingen. Na het vaststellen van beleid blijkt de gemeente de
partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg niet altijd te informeren over de
voortgang en stand van zaken.
Voor het beleidsterrein wonen, hanteert de gemeente een tweejaarlijkse cyclus
waarbij resultaten van het woningbehoefteonderzoek als input dienen voor het
woonbeleid. Op basis van het woonbeleid wordt een raamovereenkomst
volkshuisvesting opgesteld, die weer verder wordt uitgewerkt in prestatieafspraken.
De woningcorporaties hebben in alle fasen een actieve rol. Op het terrein van welzijn
en zorg worden de woningcorporaties in mindere mate door de gemeente Moerdijk
betrokken, wel wanneer het gaat om leefbaarheid.
De visie van de gemeente Moerdijk en de vier woningcorporaties komt voor een
groot deel met elkaar overeen. Voor het ontwikkelen van de visie heeft de gemeente
de woningcorporaties nauw betrokken. De corporaties zijn op de hoogte van deze
visie en maken er ieder op een eigen manier gebruik van.
Aanbeveling 1 (College, ambtelijke organisatie): Blijf ook na de vaststelling van
beleid relevante partners regelmatig informeren over de voortgang van het beleid.
Hierdoor ontstaat er nadrukkelijk meer draagvlak voor het beleid.
Aanbeveling 2 (College, ambtelijke
beleidsterreinen wonen, welzijn en
corporaties ook te betrekken bij de
ook om meer met betrokken partijen
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organisatie, woningcorporaties): Benader de
zorg op een nog meer integrale wijze door
beleidsterreinen welzijn en zorg. Belangrijk is
aan de voor- en achterkant af te stemmen.
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8.4

Aard en invulling afspraken
De regierol van de gemeente Moerdijk wordt omschreven in relevante beleidsnota’s
als het Beleidsplan Wonen en Beleidsplan Maatschappij. Deze rol is bekend bij de
betrokken woningcorporaties. Toch blijkt de gemeentelijke regierol in de praktijk
niet altijd even goed tot uiting te komen. Er is in Moerdijk regelmatig overleg met de
belangrijkste partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Specifiek voor de
prestatieafspraken vindt er nauwelijks gestructureerd overleg plaats op ambtelijk en
bestuurlijk niveau. De woningcorporaties en gemeente hebben regelmatig contact
met elkaar, maar dan gaat het voornamelijk over lopende (nieuwbouw)projecten en
in mindere mate over de voortgang van de afzonderlijke prestatieafspraken.
Voor alle 10 gemeentelijke doelen heeft de gemeente Moerdijk beleid geformuleerd.
Deze doelen zijn, met uitzondering van één doel, vertaald in prestatieafspraken.
Voor het gemeentelijke doel ‘Vergroten zeggenschap bewoners’ hebben de partijen
geen prestatieafspraken gemaakt. Bij het gemeentelijke doel ‘Verhogen kwaliteit
leefomgeving’ zijn dertien stellingen geformuleerd over leefbaarheid. Tien van de
dertien stellingen komen terug in de prestatieafspraken van de gemeente Moerdijk
en de woningcorporaties. De partijen hebben in 2008 zelfs een Leefbaarheidsfonds
ingesteld en een projectgroep Leefbaarheid opgericht.
Per woningcorporatie heeft de gemeente Moerdijk aparte prestatieafspraken
gemaakt. Hierdoor komt het totaal aantal afspraken in 2007op 101. Het merendeel
van de afspraken tussen de corporaties komt met elkaar overeen, maar vooral over
nieuwbouw en zaken die een bepaald dorpskern betreffen, zijn individuele
prestatieafspraken gemaakt. Op deze manier is maatwerk geleverd. Dit maakt de
vier prestatieafspraken echter zo divers en daarmee lastig om op een efficiënte wijze
te volgen en te monitoren. Gerubriceerd naar type afspraken valt op dat er vaak
handelingsafspraken, intentieafspraken en procesafspraken worden gemaakt38.
Procesafspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over overleg, monitoring en evaluatie en
vullen in die zin andere typen afspraken aan. Ondanks de gemaakte
procesafspraken, hebben partijen zich daar niet altijd even goed aan gehouden (niet
regelmatig evalueren, monitoren). De gemaakte afspraken zijn voor het merendeel
kwalitatief van aard. Deze kwalitatieve afspraken zijn niet altijd concreet en SMART
geformuleerd. De afspraken worden nauwelijks gekwantificeerd.
Er wordt in onvoldoende mate een vertaalslag gemaakt van de prestatieafspraken
naar een planning of plan van aanpak om een doelmatige en doeltreffende
uitvoering te borgen. De partijen houden geen planning bij en de doorlooptijd van
de afspraken is in veel gevallen onduidelijk. Sommige afspraken uit 2007 konden in
2009 en 2010 gerealiseerd worden.
Aanbeveling 3 (College, ambtelijke organisatie): Geef de regierol van de gemeente
Moerdijk explicieter vorm door periodiek en gestructureerd te overleggen over de
gemaakte prestatieafspraken.

38

Voor een verklaring van deze begrippen zie bijlage 5.
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Aanbeveling 4 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Stel één
gemeenschappelijke tekst op voor de prestatieafspraken waarin aan het begin de
gezamenlijke afspraken worden weergegeven en zo nodig daarnaast afwijkende
afspraken per corporatie worden gemaakt. Dit maakt de vergelijkbaarheid
makkelijker.
Aanbeveling 5 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Zorg ervoor
dat de afspraken SMART worden geformuleerd en voldoende concreet zijn.
Aanbeveling 6 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Maak een
planning en geef duidelijker aan wat de doorlooptijd is van de prestatieafspraken.

8.5

Monitoring afspraken
Geïnterviewden zijn overwegend tevreden over de onderlinge samenwerking. Er is
een goede vertrouwensbasis en veel prestatieafspraken worden op deze wijze
uitgevoerd, zonder dat de voortgang wordt bewaakt. De partijen stellen gezamenlijk
geen periodieke voortgangsrapportages op voor alle gemaakte prestatieafspraken.
Op hoofdlijnen rapporteert de gemeente Moerdijk in algemene zin over de voortgang
van de afspraken middels de begroting, jaarrekening en bestuursrapportages.
Over de handhaafbaarheid van de prestatieafspraken is opgenomen dat de
afspraken jaarlijks geëvalueerd moeten worden. Dit voldoet formeel gezien aan de
norm, maar in de praktijk wordt hier geen invulling aan gegeven. Uit de interviews
blijkt dat het structureel monitoren en evalueren van de prestatieafspraken
wenselijk is om tot een betere uitvoering te komen.
De prestatieafspraken uit 2006 zijn tussentijds bijgesteld en geactualiseerd. Voor de
prestatieafspraken uit 2007 geldt dat niet. De inhoud van de prestatieafspraken is
door de actualisatie niet drastisch veranderd. De actualisatie had meer de vorm van
het weergeven van een stand van zaken en bijsturing waar nodig.
De gemeente en woningcorporaties hebben geen overleg op basis van een
voortgangsrapportage van alle afzonderlijke prestatieafspraken. Partijen spreken
elkaar wel aan de hand van het beleidsplan Wonen, de gemaakte afspraken en de
raamovereenkomst aan. Er is regelmatig en veelvuldig contact over allerlei lopende
zaken zoals bouwprojecten en nieuwbouw.
De gemeente en woningcorporaties maken gebruik van bestaande structuren
(kernavonden, advies WMO Raad, bewonersavonden) om te achterhalen wat
verbeterpunten zijn in algemene zin. Dit is niet specifiek opgetuigd om de
prestatieafspraken te kunnen verbeteren en/ of aan te passen maar zorgt er wel
voor dat de partijen goed op de hoogte zijn van wat er speelt.
Aanbeveling 7 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Monitor ten
minste jaarlijks alle prestatieafspraken op basis van een systematische
voortgangsrapportage, spreek elkaar aan op afwijkingen, wees bereid van
ervaringen te leren en stel zo nodig de prestatieafspraken tussentijds bij.

50

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

8.6

Realisatie afspraken
In 2007 waren er 19 thema’s waarop prestatieafspraken zijn gemaakt. Hiervan zijn
11 thema’s volledig gerealiseerd, 7 thema’s zijn gedeeltelijk gerealiseerd en 1 thema
is niet gerealiseerd. De realisatie bleef onder andere uit op de terreinen nieuwbouw,
tweede kansenbeleid, indicering toewijzing aanleun- en steunpuntwoningen.
Het is opvallend dat veel afspraken zijn gerealiseerd zonder dat de voortgang is
gedocumenteerd. In het proces is niet transparant hoe de realisatie van de
prestatieafspraken in de periode 2007-2009 tot stand is gekomen. Door deze
onduidelijkheid is niet helder wanneer wel/niet bijgestuurd dient te worden.
De prestatieafspraken zijn tussen 2006 en 2009 twee keer geëvalueerd, terwijl de
afspraak was om dit jaarlijks te doen. De evaluaties zijn niet gedocumenteerd. Op
basis van de mondelinge evaluatie zijn in 2007 de prestatieafspraken
geactualiseerd. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in de samenwerking of opzet
van de prestatieafspraken.
Aanbeveling 8 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Geef op
transparante wijze de voortgang en realisatie van de prestatieafspraken weer.
Aanbeveling 9 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Maak de
afspraken zo realistisch mogelijk en meetbaar, zodat het gemakkelijker is te leren
van de uitvoering en waar nodig bij te stellen.
Aanbeveling 10 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Evalueer ten
minste jaarlijks de prestatieafspraken. Zet de verschillende organisaties ertoe om dit
ook daadwerkelijk te doen.

8.7

Rol gemeenteraad
De Moerdijkse gemeenteraad wordt goed geïnformeerd over trends en
ontwikkelingen betreffende wonen, welzijn en zorg. Enerzijds door een actieve rol
van de Raad zelf, anderzijds doordat ook de woningcorporaties de Raad actief
informeren. De Raad is vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van beleid
en stelt de kaders vast. Door de Raad zijn onder andere de beleidsnota’s
‘Beleidsplan Wonen 2007-2011’ en ‘Meedoen, beleidsplan Maatschappij 2008-2011’
vastgesteld. Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken heeft de Raad kaders
gesteld om naast de grotere drie corporaties ook met een vierde corporatie
afspraken te maken.
Over de voortgang van het woonbeleid en op hoofdlijnen de voortgang van
prestatieafspraken, wordt de Raad periodiek geïnformeerd. De Raad neemt, indien
daar aanleiding voor is, beslissingen tot bijsturing van de prestatieafspraken.
Aanbeveling 11 (College, ambtelijke organisatie en woningcorporaties): Informeer
de Raad periodiek over de voortgang van alle gemaakte prestatieafspraken.
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9

Reactie College van B&W gemeente Moerdijk
Op 6 juli 2010 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 27
juli 2010. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.
Geachte heer De Schipper,
De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp
“Prestatieafspraken”. Wij hebben kennis genomen van de concept-rapportage d.d. 6
juli 2010 en onze bestuurlijke reactie is als volgt.
Bevindingen
Wij stellen het op prijs dat u de opmerkingen uit de ambtelijke reactie van Moerdijk
in de nu voorliggende concept-rapportage hebt verwerkt. Tevens hebben wij
geconstateerd dat – zoals verzocht in de ambtelijke reactie - de bevindingen
opnieuw aan de normen zijn getoetst.
Wij herkennen ons nu in de (bijgestelde) oordeelsvorming in de voorliggende
concept-rapportage, namelijk dat Moerdijk aan bijna alle gestelde normen (deels)
voldoet.
Conclusies en aanbevelingen
De concept-rapportage “Prestatieafspraken” geeft ons een duidelijk beeld over de
prestatieafspraken tussen de gemeente Moerdijk en de woningcorporaties, zowel
over de wijze waarop de afspraken tot stand zijn gekomen en worden gemonitord,
als in hoeverre de prestatieafspraken zijn gerealiseerd.
Wij stemmen in met de conclusie (pagina 47) dat de woningcorporaties en de
andere maatschappelijke partners goed worden betrokken bij de totstandkoming
van het beleid.
Verder kunnen wij ons grotendeels vinden in de 11 aanbevelingen die worden
gedaan ter verbetering van de totstandkoming en monitoring van de
prestatieafspraken. Enkele aanbevelingen liggen ons inziens in elkaars verlengde
dan wel zijn exact hetzelfde. Dit betreffen:
Aanbeveling 1 (“Blijf ook na de vaststelling van beleid relevante partners
regelmatig informeren over de voortgang van het beleid”) en aanbeveling 2
(“Benader de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg op een nog meer
integrale wijze door corporaties ook te betrekken bij de beleidsterreinen
welzijn en zorg. Belangrijk is om meer met betrokken partijen aan de vooren
achterkant
af
te
stemmen”).
B
Beide aanbevelingen hebben betrekking op het (meer) betrekken van
relevante partners bij het formuleren van bet beleid en de bewaking van de
realisatie ervan.
Aanbeveling 5 (“Zorg ervoor dat de afspraken SMART worden geformuleerd
en voldoende concreet zijn.”) en aanbeveling 9 (“Maak de afspraken zo
realistisch mogelijk en meetbaar, zodat het gemakkelijker is te leren van de
uitvoering en waar nodig bij te stellen”). Deze aanbevelingen zijn ons inziens
exact hetzelfde. Beide aanbevelingen betreffen het SMART formuleren van
de prestatieafspraken.
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Ten aanzien van aanbeveling 11 (“Informeer de Raad periodiek over de voortgang
van alle gemaakte afspraken”) merken wij op dat wij de raad reeds informeren over
de voortgang van de prestatieafspraken. Wij hanteren hiervoor de instrumenten uit
de Planning & Controlcyclus, zoals de bestuursrapportages en de jaarrekening.
Verder geven wij u mee dat wij ten aanzien van aanbeveling 3 reeds de aanbevolen
actie hebben ingezet. Zo zijn reeds afspraken gemaakt met de woningcorporaties
om op ambtelijk niveau een periodiek overleg op te starten met betrekking tot
volkshuisvestingszaken. In dit overleg zullen onder andere de (voortgang van de)
prestatieafspraken aan de orde komen.
Verdere procedure
Zodra de Rekenkamer het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad, zullen
wij de door de Rekenkamer aangedragen aanbevelingen nader uitwerken in een
verbeterplan met concrete acties. Wij zullen de raad te zijner tijd op de hoogte
stellen van de resultaten van de verbeterslagen.
Monitoring aanbevelingen
Dit rekenkameronderzoek zal worden opgenomen in de lijst van uit te voeren
nazorgonderzoeken (door de afdeling Concerncontrol). Bij een nazorgonderzoek
wordt bezien in hoeverre de aanbevelingen zijn uitgevoerd en of dit de gewenste
effecten heeft opgeleverd. De resultaten zullen aan de raad worden gerapporteerd.
Op deze wijze houden zowel college als raad zicht op de stand van zaken van de
uitvoering van de verbeterpunten uit een rekenkameronderzoek.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
De secretaris,
de burgemeester,
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10

Reactie College van B&W woningcorporaties
Om tot een zo zorgvuldige mogelijke vaststelling van feiten te komen is in dit
onderzoek in de fase van ambtelijk wederhoor de Nota van Bevindingen tevens
toegezonden aan de bij dit onderzoek betrokken woningcorporaties. Ook in de fase
van bestuurlijk hoor en wederhoor is aan hen de mogelijkheid geboden om
gelijktijdig met het College van Burgemeester en wethouders een reactie te geven
op de conclusies en aanbevelingen.
In reactie op de toegezonden conceptrapportage:
is vanuit woningcorporatie Goed Wonen aangegeven dat de rapportage geen
aanleiding geeft tot opmerkingen;
heeft Stichting Woningbouw Zevenbergen (SWZ) op 26-7 telefonisch
medegedeeld dat wordt ingestemd met de conclusies en aanbevelingen;
is door Bernardus Wonen op 26 juli bericht dat deze zich globaal kan vinden
in de conclusies en aanbevelingen. Wel wordt de hoop uitgesproken “dat het
praktisch inhoud gegeven wordt en geen dood papier in de vorm van
rapportages
blijkt.
Informeren en verantwoorden dient een hoger doel te hebben. Het gaat over
de wijze waarop gemeente en woningcorporaties vorm geven aan de
maatschappelijke taak.”;
heeft Woningcorporatie Brabants Westhoek op 28 juli 2010 medegedeeld dat
naar haar mening sprake is van een goed en zorgvuldig geformuleerde
rapportage.
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11

Nawoord Rekenkamer West-Brabant
De Rekenkamer heeft kennis genomen van de instemmende reacties van het College
en de woningcorporaties Bernardus Wonen, Brabants Westhoek, Goed Wonen en
Stichting Woningbouw Zevenbergen. Geconstateerd wordt dat er een goed
draagvlak is voor de realisatie van de aanbevelingen die op grond van dit onderzoek
zijn geformuleerd.
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Bijlage 1: Literatuurlijst
Gemeente Moerdijk
2e Bestuursrapportage 2009, stand van zaken collegewerkprogramma 2006-2010,
( oktober 2009), gemeente Moerdijk.
2e Bestuursrapportage 2008, stand van zaken collegewerkprogramma 2006-2010,
(7 oktober 2008), gemeente Moerdijk.
Adviesnota Burgermeester en Wethouders, prestatieafspraken met Stichting
Woningbouw Zevenbergen, Woningstichting Brabants Westhoek , Bernardus
Wonen en Woningstichting Goed Wonen, (13 november 2007), gemeente
Moerdijk.
Beleidsplan Wonen 2007-2011, “Een (t)huis voor iedereen”, (28 juni 2007),
gemeente Moerdijk.
Begroting 2009, gemeente Moerdijk.
Begroting 2008, gemeente Moerdijk.
Collegewerkprogramma 2006-2010, van ambitie naar realisatie, (juni 2006),
gemeente Moerdijk.
Commissie Fysieke Infrastructuur, Prestatieafspraken met Stichting Woningbouw
Zevenbergen, Woningstichting Brabants Westhoek en Bernardus Wonen, (11 mei
2006), gemeente Moerdijk.
Integraal risico- en veiligheidsbeleid, Veiligheid Voorop!, Actieprogramma
Veiligheid 2010-2013, (april 2009), gemeente Moerdijk.
Meedoen, beleidsplan Maatschappij 2008-2011 (13 november 2008), gemeente
Moerdijk.
Nota Grondbeleid 2007-2011 gemeente Moerdijk (20 september 2007), gemeente
Moerdijk, p. 17.
Prestatieafspraken 2006, (3 mei 2006), gemeente Moerdijk – Bernardus Wonen.
Prestatieafspraken 2006, (3 mei 2006), gemeente Moerdijk - Stichting
Woningbouw Zevenbergen.
Prestatieafspraken 2006, (3 mei 2006), gemeente Moerdijk – Woningstichting
Brabants Westhoek .
Prestatieafspraken 2006, (6 juni 2006), gemeente Moerdijk – Goed Wonen.
Prestatieafspraken 2007, (13 november 2007), gemeente Moerdijk - Stichting
Woningbouw Zevenbergen.
Prestatieafspraken 2007, (13 november 2007), gemeente Moerdijk –
Woningstichting Brabants Westhoek .
Prestatieafspraken 2007, (13 november 2007), gemeente Moerdijk – Goed
Wonen.
Prestatieafspraken 2007, (13 november 2007), gemeente Moerdijk – Bernardus
Wonen.
Raadsinformatiebrief prestatieafspraken 4 corporaties (13 november 2007),
vastgesteld 15 november 2007.
Raadsinformatiebrief Prestatieafspraken met Stichting Woningbouw Zevenbergen,
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen, (13
november 2007), gemeente Moerdijk.
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Raamovereenkomst Volkshuisvesting (herzien), (januari 2004), gemeente
Moerdijk met de werkzame woningbouwcorporaties in de gemeente Moerdijk, p.
12.
Woningbehoeftenonderzoek gemeente Moerdijk, (29 november 2006), gemeente
Moerdijk, SWZ, Woningstichting Brabants Westhoek , Bernardus Wonen.

Woningcorporatie
Analyse CFV 2009, Corporatie in Perspectief, L1718 Woningstichting Goed Wonen,
Centraal Fonds Volkshuisvesting.
Analyse CFV 2009, Corporatie in Perspectief, L1761 Bernardus Wonen, Centraal
Fonds Volkshuisvesting.
Brabants Westhoek, Beleidsplan 2008-2012, Buitengewoon actief! 2008-2012
(oktober 2008), Woningstichting Brabants Westhoek .
Jaarverslag Brabants Westhoek, (2008), Brabants Westhoek, p. 18.
Samen kiezen, Jaarverslag 2008 Bernardus Wonen, (2009), Bernardus Wonen.
Overige documenten
Demografische kerncijfers per gemeente 2009, (2009), Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Geraadpleegde websites
www.moerdijk.nl, feiten en cijfers per 1 januari 2008.
www.moerdijk.nl, mei 2010.
www.swzwonen.nl, april 2010.
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen
Gemeente Moerdijk
Marjolein de Wit, (portefeuillehouder Volkshuisvesting), gemeente Moerdijk
Annette Gepkens, (teamhoofd cluster Advies), afdeling Ruimtelijke
Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Moerdijk
Barry Oudhuis, (adviseur Wonen) afdeling Ruimtelijke Maatschappelijke
Ontwikkeling, gemeente Moerdijk
Woningcorporatie
Christian Gommeren, (directeur), Goed Wonen
Elise van Oeffelen (hoofd bewonerszaken), Stichting Woningbouw Zevenbergen
Henk Hendrikx (directeur-bestuurder), Stichting Woningbouw Zevenbergen
Jim Oostra, (manager Financiën en Control), Bernardus Wonen
Ruud van den Boom, (directeur-bestuurder), Woningstichting Brabants Westhoek
Wanda Vermeulen (beleidsmedewerker), Woningstichting Brabants Westhoek
Overige
Ellen Korse (manager regio Brabant West), Surplus Welzijn
Jan Monster, (secretaris, lid Armoede-platform), WMO-Raad
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Bijlage 3: Normenkader
Hieronder zijn per deelvraag de normen weergegeven. Om de resultaten van dit
onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke onderzoeksgegevens is gekozen voor
de indelingen en definities die ook gehanteerd zijn in het rapport “Analyse van de
prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2008” van het
bureau Severijn. In dit onderzoek worden prestatieafspraken ingedeeld in
prestatievelden, worden 6 type prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil
gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Deze indelingen worden in dit
onderzoek gevolgd.
Deelvraag A
A.1 Op welke wijze komt het beleid van de gemeente op het gebied van
wonen, welzijn en zorg tot stand?
A.2 Op welke wijze wordt daarbij gebruik gemaakt van de kennis, ervaring
en visie van woningcorporaties?
Normen:
a. Er is een duidelijk proces van overleg met maatschappelijke partners (waaronder
woningcorporaties) voor de totstandkoming van beleid op het gebied van wonen,
zorg en welzijn, waarbij diagnose (wat is er aan de hand), doelen (wat willen we
bereiken), aanpak (wat gaan we doen) en evaluatie (hebben we bereikt wat we
willen) een plaats hebben. (bron voor diagnose, doelen, aanpak en evaluatie:
VNG/AEDES 2002)
b. De gemeente betrekt medewerkers van de woningcorporatie(s) bij de
formulering van beleid (dus voordat het beleid is vastgesteld) op het gebied van
wonen, zorg en welzijn. Dit is aantoonbaar voor de belangrijkste relevante
beleidsnota’s (bijvoorbeeld woonvisie, WMO-beleid, nota wijkaanpak).
c. De vastgestelde visie van de woningcorporatie komt overeen met de visie in
relevante beleidsnotities over wonen, zorg en welzijn. Wanneer zaken niet
overeenkomen is dit beargumenteerd.
N.B.: Deze deelvraag wordt ook beantwoord in de vorm van een beschrijving van het
proces en de context in de betrokken gemeente.
Deelvraag B
B.1 Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de regiefunctie van de
gemeente?
B.2 Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en
woningcorporaties tot stand?
B.3 Bieden het proces c.q. de aard van de gemaakte afspraken voldoende
grondslag voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?
Normen:
a. De regiefunctie van de gemeente is gedefinieerd in de relevante beleidsnota’s en
gecommuniceerd aan en bekend bij de betrokken woningcorporatie(s).
b. Er wordt in de praktijk invulling aan de regiefunctie gegeven door regelmatig
overleg met de belangrijkste partners, waarbij de gemeente afspraken maakt
over de rollen en bijdragen van partners aan de vastgestelde doelen.
c. Daar waar de gemeente doelen heeft vastgesteld op het gebied van wonen, zorg
en welzijn, is een vertaling gemaakt naar prestatieafspraken met de
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d.

e.

woningcorporatie(s). (Zie de matrix hieronder, kolom 1 t/m 4)
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.
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 volgende vier typen: a. overleg, b.
monitoring, c. afrekening, d. geschilbeslechting. (bron: Severijn 2008)
c. De gemeente en de corporatie hebben overleg op basis van de rapportage.
Indien nodig spreken partners elkaar aan en vindt bijsturing plaats.
d. De prestatieafspraken hebben per periode waarvoor de afspraken gelden een
andere inhoud en gaan uit van herijkte prioriteiten, uitgaande van de dan
geldende ontwikkelingen.
e. De gemeente en de woningcorporatie(s) staan bij herijking van de afspraken
open voor suggesties/verbeterpunten van bewoners en andere partijen in de
keten (zorg- en welzijnsinstellingen) en hebben een structuur opgezet om deze
boven tafel te krijgen.
Deelvraag D
D.1 Leidt het proces er toe dat de beoogde maatschappelijke doelen worden
gerealiseerd? D.2 Wordt op basis van een evaluatie van het proces c.q.
inhoudelijk bereikte resultaten tot bijstelling van de wijze van
samenwerking c.q. opzet en werking van prestatieafspraken gekomen?
Normen:
a. De woningcorporaties en gemeenten dragen zorg voor een goede
verantwoording over de realisatie van maatschappelijke doelen aan elkaar.
b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd
(zie matrix hieronder, kolom realisatie per doelstelling).
c. Proces en inhoud van de prestatieafspraken worden geëvalueerd. Deze evaluatie
wordt gedocumenteerd.
d. Als uit de evaluatie blijkt dat aanpassingen in de samenwerking of opzet en
werking van de prestatieafspraken nodig zijn, worden deze ook daadwerkelijk
bijgesteld.
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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
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.
- Creëren van huisvestingsmogelijkheden voor:
- Ouderen en gehandicapten of andere personen die zorg of begeleiding nodig
hebben.
3. 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 zij 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.
4. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan
plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.
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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: expsychiatrische patiënten) (tweede kans beleid is gericht op het voorkomen dat een
huisuitzetting nodig is vanwege een huurachterstand en/of omdat de betrokkene
overlast veroorzaakt)
7. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de veiligheid te
bevorderen, door bijvoorbeeld: huismeester, flatwacht, toezichthouders en fysieke
maatregelen zoals achterpad verlichting.
8. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het verbeteren van
de inbraakbestendigheid van woningen.
9. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het bevorderen van
de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.
10. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het ondersteunen
van wijk- en buurtactiviteiten.
11. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het belonen van goed
woongedrag.
12. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door het aangaan van
strategische allianties.
13. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door afspraken te maken
over het bevorderen van de integratie (integratie en werk en/of integratie en
leren).
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Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken
Afspraken kunnen verschillen van karakter, samenhangend met de bedoeling van de
afspraak. In de analyse is een verschil gemaakt tussen kwalitatieve afspraken en
kwantitatieve afspraken. Er wordt daarnaast een onderscheid gemaakt in verschillende
typen afspraken. De afspraken kunnen naar zes typen worden ingedeeld:
1. Procesafspraken zijn bedoeld om te ordenen en te regelen, en structureren de
manier van samenwerken. Overleg, planning, monitoring en evaluatie zijn de meest
voorkomende activiteiten die hieronder vallen.
2. Uitspraken zijn beschrijvend van karakter. Er worden uitgangspunten vastgelegd,
posities omschreven, stellingen betrokken, overeenstemming wordt bevestigd, etc.
De uitspraken geven aan op welke veronderstellingen de afspraken zijn gebaseerd.
3. Intentieafspraken leggen de doelstelling(en) vast van eventueel handelen. Er
bestaat nog onzekerheid over de realisatie, maar de wenselijkheid hiervan wordt
door alle partijen gedeeld.
4. Handelingsafspraken zijn bedoeld om activiteiten te plannen en af te stemmen. Het
gaat om het uitvoeren van handelingen of de planning om bedoelde handelingen te
gaan uitvoeren.
5. Garantieafspraken zijn bedoeld om waarborgen te bieden. De afspraak die wordt
gemaakt zal in principe te allen tijde worden nagekomen.
6. Transactieafspraken leggen het ruilen of handelen tussen de gemeente en
woningcorporaties vast.
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Bijlage 6: Prestatieafspraken gemeente Moerdijk
Prestatieafspraken 2007
Gemeente Moerdijk – Woningbouwvereniging Brabants Westhoek
In 2006 heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met:
Stichting Woningbouw Zevenbergen, ondertekend 3 mei 2006
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, ondertekend 3 mei 2006
Bernardus Wonen, ondertekend 3 mei 2006
Stichting Goed Wonen, ondertekend 6 juni 2006.
Een groot deel van de afspraken hebben een looptijd van enkele jaren dan wel een
continu karakter. Op 20 december 2006 heeft de gemeente de prestatieafspraken met
deze vier woningbouwcorporaties geëvalueerd. De corporaties en de gemeente zijn
van mening dat voor 2007 kan worden volstaan met een actualisatie van de
prestatieafspraken van 2006 en waarnodig met enkele aanvullende afspraken, mede
naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan Wonen van de gemeente.

Inhoud:
A.
B.
C.
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A. Stand van zaken uitwerking en actualisatie prestatieafspraken 2006. (Voor een
toelichting op de afspraken van 2006 zie de prestatieafspraken 2006)
Afspraak 1: Generieke afspraken over uitvoering bouwprojecten
Het Volkshuisvestingsplan 2006 – 2009 wordt opgesteld in samenwerking met de
woningbouwcorporaties waaronder Woningbouwvereniging Brabants Westhoek. Hierin
zal worden meegenomen of voor bepaalde kostenposten in woningbouwprojecten voor
woningbouwcorporaties, zoals bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen of starterskoopwoningen, andere normen gelden dan voor projectontwikkelaars. Vooralsnog
wordt hierin geen onderscheid gemaakt. Gereed eind 2006.
Is afgehandeld.
In het nieuwe beleidsplan Wonen van de gemeente is hierover de volgende beleidslijn
opgenomen:
Voor alle projecten geldt de exploitatieverordening. De gemeente zal voor
woningbouwcorporaties per project een afweging maken of er sprake kan zijn voor
verlaagde kostenposten dan regulier gebruikelijk.
Afspraak 2: Kwaliteitsbeleid woningen
2. a

2. b

2.c

2.d

In het in samenwerking met de woningbouwcorporaties op te stellen
Volkshuisvestingsplan 2006-2009 zal het kwaliteitsbeleid worden
opgenomen.
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek zal zich inspannen dat het
energieverbruik van nieuwe bouwprojecten, die vanaf 1 juli 2006 door
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek worden opgestart, minimaal 5%
onder de norm van het Bouwbesluit ligt. Hierdoor behalen de
nieuwbouwprojecten maximaal een EPC van 0,76. Per project zal worden
onderzocht en aangetoond of deze energiebesparing haalbaar is.
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek zal zich inspannen dat vóór 2008
van minimaal 30% van alle bestaande woningbouwcomplexen een EPA is
opgesteld.
In samenhang met punt 2.c zal Woningbouwvereniging Brabants Westhoek
voor de bestaande woningvoorraad, als gevolg van de Europese richtlijn
energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Building Directive:
EPBD), bij woningmutaties een energiecertificaat afgeven.

2.a

Afgehandeld. Het kwaliteitsbeleid Is opgenomen in het nieuwe beleidsplan
Wonen van de gemeente.
2.b
Betreft een afspraak met een continu karakter. Deze afspraak is voor alle
nieuwe woningbouwprojecten als beleidslijn opgenomen in het nieuwe
beleidsplan Wonen van de gemeente.
2.c en 2.d
Ervan uitgaande dat de Europese Richtlijn energieprestaties van gebouwen per
1 januari 2008 Nederlandse regelgeving wordt kan de afspraak onder 2c
komen te vervallen. De herziene afspraak 2.d is daarmee als volgt:
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Herziene afspraak 2.d
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek zal voor de bestaande
woningvoorraad, als gevolg van de Europese richtlijn energieprestatie van
gebouwen (Energy Performance of Building Directive: EPBD), te beginnen
vanaf 1 januari 2008, doch uiterlijk vanaf 1 januari 2009
bij
woningmutaties een energiecertificaat afgeven.

Afspraak 3: Woonruimteverdeling
3.a
De gemeente neemt het initiatief tot een gezamenlijk overleg met alle sociale
verhuurders, die werkzaam zijn in de kernen Fijnaart en Moerdijk. Dit met als
doel
dat
per
kern
één
registratie
van
woningzoekenden
en
woningverdelingsystematiek
ontstaat.
Te
beheren
door
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek. Het streven hierbij is dat eind
2007 dat doel is geconcretiseerd.
3.b
De
drie
grootst
werkenden
woningbouwcorporaties
(SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en Bernardus Wonen) stemmen
de registratie van woningzoekenden op elkaar af en informeren de gemeente
hierover voor eind 2007.
Deze prestatieafspraak is als beleidslijn opgenomen in het nieuwe beleidsplan Wonen
Tijdens de conferentie Wonen op 19 september 2007, waarbij ook de
woningbouwcorporaties aanwezig waren is bijzondere aandacht aan het thema
“Woonruimteverdeling” gegeven. De ontwikkeling in de woonruimteverdeling tot en
met woonmarketing nieuwe stijl stond hierbij centraal. Gediscussieerd is over de
verschillende verdelingsmodellen. Ook zijn enkele dilemma’s, als gevolg van een
vernieuwde aanpak, aan de orde gesteld. Zowel gemeente als woningbouwcorporaties
willen een vervolg geven aan dit thema en gaan zich oriënteren op de mogelijkheden
van een gezamenlijk systeem van woningzoekendenregistratie en
woonruimteverdeling. De gemeente en de woningbouwcorporaties SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting
Goede Wonen hebben dan ook aan ORKA-advies gevraagd een mogelijk plan van
aanpak hiervoor op te stellen.
Hernieuwde afspraak 3 a: Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
Woningstichting Goed Wonen om een plan van aanpak te bespreken over een
herziene woningzoekendenregistratie en woonruimteverdeling in Moerdijk.
Afspraak 4: Huisvesting verstandelijk – en lichamelijk gehandicapten en GGZ
De gemeente staat ruimhartig tegenover de huisvesting van deze doelgroep en zal in
principe
medewerking
geven
aan
goed
onderbouwde
initiatieven
van
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek nadat hierover met de regio is afgestemd.
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Bureau SOAB uit Breda heeft in opdracht van regio Breda, inclusief de gemeenten
Halderberge en Rucphen, een toetsingskader opgesteld voor de huisvesting van deze
bijzondere doelgroepen. De opdracht is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is
benut om kengetallen voor de doelgroepen te ontwikkelen. Fase 2 betreft een
doorrekening naar de regiospecifieke opgave.
De portefeuillehouders Volkshuisvesting hebben op 28 maart 2007 het rapport
vastgesteld dat daarmee in principe als kader kan dienen bij het toetsen van
initiatieven voor huisvesting van de doelgroep. Uit het rapport blijkt dat regiobreed de
gemeenten haar verantwoordelijkheid tot het huisvesten van de doelgroep goed heeft
opgepakt. Naast het bestaande aanbod blijkt dat diverse aanbieders behoorlijk wat
plannen hebben voor uitbreiding van de capaciteit. Tegelijkertijd is geconstateerd dat
het bestaande aanbod niet evenwichtig verspreid is over de regiogemeenten en komt
de klacht dat er onvoldoende aanbod is.
Om een praktisch vervolg te geven aan de uitkomsten van het onderzoek is echter een
verdiepingslag noodzakelijk; Hoe liggen de kansen en de keuzevrijheid van
consumenten? Hoe is het uitbreidingsproces van aanbieders te doorbreken? Is het
noodzakelijk regionaal sturing te geven aan het proces van vraag en aanbod in de
regio? Deze vraagstukken worden besproken op 1 november 2007 tijdens het
symposium “Wonen zonder beperking”. Hiervoor zijn uitgenodigd de gemeenten,
corporaties, zorgaanbieders en regionale belangenorganisaties.
Afspraak 5: WBO en Volkshuisvestingsplan
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek participeert bij het tot stand komen van
het WBO dat in 2006 door een extern bureau zal worden uitgevoerd en neemt een
gedeelte van de kosten, naar rato van het woningbezit, voor haar rekening. Hierop
volgend wordt het Volkshuisvestingsplan 2006 – 2009 opgesteld in samenwerking met
de woningbouwcorporaties waaronder Woningbouwvereniging Brabants Westhoek.
Is afgehandeld.
Afspraak 6: Bestaande woningvoorraad
6.1.
Indien uit het WBO blijkt dat de bestaande sociale woningvoorraad, in de
kernen Moerdijk, Fijnaart, Heijningen, Willemstad, Helwijk en Klundert, niet is
afgestemd op de behoefte zal Woningbouwvereniging Brabants Westhoek per
woonkern een plan van aanpak opstellen en met een voorstel komen naar de
gemeente hoe daaraan kan worden tegemoetgekomen. Gereed eind 2007.
Hierna zullen per woonkern afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
6.2
Vooruitlopend hierop zal Woningbouwvereniging Brabants Westhoek bij
woningmutaties, groot onderhoudsplannen en renovaties de woningen waar
mogelijk de woningen opplussen conform punt 5.5 punt 4 uit de
Raamovereenkomst Volkshuisvesting om hiermee te bereiken dat de
woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig worden.
6.3
Woningbouwvereniging zal zich beraden of mogelijk is om specifieke
investeringen te verrichten in de kern Heijningen voortkomend uit de
opbrengst van de verkoop van woningen in deze kern en de bewoners
hierover informeren voor eind 2007.

69

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

6.1 Uit het WBO en het beleidsplan Wonen blijkt dat de vraag van de consument
gezien de omvang van de nieuwbouw in verhouding tot de voorraad zich voor een
belangrijk deel richt op de bestaande woningen. De voorraad zal moeten worden
afgestemd op de behoefte. De bestaande voorraad kenmerkt zich vooral in de
huursector in de grotere grondgebonden eengezinswoning veelal in het
betaalbare/goedkopere segment. Leefbare kernen zijn gebaat met gevarieerde
woonmilieus. Te bereiken door een strategisch voorraadbeleid door:
- opwaarderen bestaande woningen;
- sloop huurwoningen;
- verkoop huurwoningen;
- nieuwbouw van koop- en huurwoningen.
Van alle woonkernen zal, als uitvoering van het Collegewerkprogramma, een
ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg met externe partijen
waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld. Een ontwikkelingsplan betreft
een concrete uitwerking van de aangedragen suggesties in de dorpsplannen ter
bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Met inachtneming van de financiële
haalbaarheid en het schaalniveau van de kern. Per kern worden prioriteiten en
budgetten toegekend, zodat de uitvoering plaats kan vinden en er adequaat
ingespeeld kan worden op de veranderingen in de kern. In 2007 wordt gestart met het
ontwikkelingsplan van de kern Standdaarbuiten. In het ontwikkelingsplan is het thema
wonen een belangrijk onderwerp. Het betreft niet alleen het bouwen van woningen
maar ook de strategische visie op de bestaande woningvoorraad. Bij het
uitvoeringsprogramma is de woningbouwcorporatie als verhuurder van de sociale
sector en als maatschappelijk ondernemer een belangrijke partner.
Herziene afspraak 6.1: Bestaande woningvoorraad
Woningbouwvereniging
Brabants
Westhoek
ontwikkelt,
rekening
houdend met het WBO 2006 en het gemeentelijk beleid, vóór 1 januari
2009 een strategische visie op de bestaande sociale woningvoorraad in
de kernen Fijnaart, Klundert, Willemstad, Moerdijk, Helwijk en
Heijningen. Deze visie zal als input gelden voor het op te stellen
ontwikkelingsplan per kern.
6.2

Betreft een afspraak met een continu karakter.

Herziene afspraak 6.3: Bestaande woningvoorraad
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek zal bij de voorbereiding van
onderhoudswerkzaamheden
die
in
de
meerjarenonderhoudsplanning
opgenomen zijn, beoordelen of maatregelen getroffen kunnen/moeten
worden ter verfraaiing van het woningbezit in Heijningen. Bijvoorbeeld het
vervangen van gevelbekleding bij de eerstvolgende schilderbeurt. Op het
moment dat dit aan de orde is wordt hierover met de betreffende bewoners
gecommuniceerd.
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Afspraak 7: Standpunt bewoners Moerdijk, Heijningen en Helwijk over
inschrijving en toewijzing.
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek neemt het standpunt van de bewoners uit
Moerdijk, Heijningen en Helwijk mee in de toewijzing en de uitwerking over de
woonruimteverdeling zoals opgenomen in afspraak no. 3.
Zie toelichting afspraak 3.
Afspraak 8 Gelimiteerde achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale
woningbouw (WSW)
In principe wordt de gelimiteerde achtervangovereenkomst steeds voor een periode
van 2 jaar met het WSW als bijlage opgenomen bij prestatieafspraken. Indien deze
twee trajecten niet gelijktijdig kunnen worden afgehandeld worden de afspraken over
de achtervangovereenkomst afzonderlijk afgesloten.
In een overleg met het WSW, de woningbouwcorporaties en de gemeente d.d 22
januari 2007 is de werkwijze omtrent de achtervangovereenkomst geëvalueerd. Dit
heeft geleid tot een herziene afspraak.
Herziene afspraak 8: Achtervangovereenkomst WSW
De eerstvolgende achtervangovereenkomst wordt door de gemeente zo
spoedig mogelijk opgesteld voor een periode van 3 jaar. Alhoewel het
niet het uitgangspunt is zal indien noodzakelijk tussentijds door
onverwachte investeringen de achtervangovereenkomst worden
herzien.
(De overeenkomst wordt opgesteld voor Stichting Woningbouw Zevenbergen,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting
Goed Wonen.

Afspraak 9: Nieuwbouw
9.1
Herstructurering Greenery/bandenmarkt Fijnaart. De gemeente zal met de
ontwikkelaar
opnemen
dat
in
de
op
te
stellen
locatieontwikkelingsovereenkomst wordt opgenomen dat de primaat voor
overname
van
de
bouwen
sociale
huurwoningen
bij
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek ligt.
9.2
De gemeente zal bij positieve besluitvorming, over het door
Woningbouwvereniging
Brabants
Westhoek
op
te
stellen
haalbaarheidsonderzoek, medewerking geven aan de uitwerking van het
project Krugerstraat in Klundert, eventueel in relatie met de
herhuisvesting/renovatie/uitbreiding van het verzorgingscentrum Mauritshof.
9.3
De gemeente geeft medewerking aan Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek voor de herstructurering van de locatie Grimhoek in Willemstad.
9.4
Het primaat voor het bouwen op het evenemententerrein in Klundert in de
sociale
huursector
en
eventuele
middeldure
sector
ligt
bij
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek na een positieve besluitvorming
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9.5

9.6
9.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.7

van de gemeente over het door de woningbouwvereniging op te stellen
haalbaarheidsonderzoek van de te bouwen woningen.
Indien (duurdere)huurwoningen in het project van de ontwikkelaar voor de
locatie
Achterstraat
Willemstad
worden
opgenomen
zal
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek in principe daaraan mee werken.
De uitwerking van de afspraken 9.1 t/m 9.5 vindt op projectniveau plaats.
Door medewerking te geven aan het ontwikkelen van woningbouw op
genoemde locaties, onder 9.1 t/m 9.5 en de in uitvoering/in voorbereiding
zijnde locaties Sportwijk, Moerdijk fase a en de Bult van Pars is conform punt
5.4.2 van de Raamovereenkomst Volkshuisvesting de compensatie voor
woningbouw, als gevolg van het huisvesten van statushouders tot 2010
geconcretiseerd.
Locatie Greenery/bandenmarkt Fijnaart
Op 18 december 2006 heeft de gemeente de
locatieontwikkelingsovereenkomst met Dura Vermeer bouw BV ondertekend.
Hierin is op genomen dat voor wat betreft de overname van de huurwoningen
de ontwikkelaar zich inspant om deze na realisatie over te dragen aan
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek.
Locatie Krugerstraat Klundert
Startdocument voor de ontwikkeling van woningbouw voor senioren door
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek is in voorbereiding.
Locatie Grimhoek Willemstad
Startdocument voor de ontwikkeling van woningbouw voor senioren door
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek is in voorbereiding.
Locatie evenemententerrein Klundert
Het startdocument is door de gemeenteraad in december 2006 vastgesteld.
De uitwerking van het plan wordt voorbereid waar Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek voor een aandeel te bouwen woningen wordt betrokken.
Locatie Achterstraat Willemstad
Afspraak komt te vervallen omdat op deze locatie geen huurwoningen
worden gebouwd.
Locatie sportwijk Fijnaart
Project is in uitvoering en gedeeltelijk al gereed.
Locatie Moerdijk centrum fase a
Is gereed.
Locatie Bult van Pars Klundert
Voortgang plan stagneert omdat door een uitspraak van de Raad van State
het goedkeuringsbesluit van G S vernietigd.

Locatie voormalig vleesfabriek Moye Keene Klundert
Deze is door Woningbouwvereniging Brabants Westhoek aangekocht voor de
ontwikkeling van woningbouw.

Aanvullende afspraak
9. a Nieuwbouw: Locatie voormalig vleesfabriek Moye Keene Klundert
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De gemeente zal medewerking geven aan de ontwikkeling tot woningbouw
betreffende de locatie van de voormalige vleesfabriek aan de Moye Keene in
Klundert door Woningbouwvereniging Brabants Westhoek. De uitwerking
hiervan vindt op projectniveau plaats
9.b Aanvulling op afspraak 9.7 (2007). Compensatie woningbouw
statushouders: Als gevolg van het generaal pardon, dat een extra taakstelling
inhoudt, wordt bij de jaarlijks evaluatie van de prestatieafspraken bezien of
met de huidige compensatie voor woningbouw kan worden volstaan

Afspraak 10: Convenant bestrijding hennepteelt.
De gemeente zal in principe in 2006 overgaan tot het opstellen van een Integraal
Veiligheidbeleidsplan. Zodra de gemeente o.a hiervoor een adviseur in dienst heeft
genomen zal de gemeente een convenant over de bestrijding van hennepteelt af te
sluiten met de corporaties SWZ, WBV Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
andere partijen zoals politie, justitie en energiebedrijven.

Het convenant was begin september 2007, behoudens enkele opmerkingen van het
Openbaar Ministerie, gereed. In september 2007 heeft het Openbaar Ministerie, in
afwachting van een regionaal convenant (Midden en West Brabant), echter
aangegeven geen convenant meer per gemeente af te sluiten. Omdat een regionaal
convenant nog geruime tijd op zich laat wachten, waarvoor het Openbaar Ministerie
initiatiefnemer is, is het wenselijk dan wel noodzakelijk voor de tussenperiode een
afsprakenkader op te stellen. Te ondertekenen door de gemeente, Essent Netwerk,
politieteam “Mark en Dintel”, Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties SWZ,
WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen en Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant. Het concept van het afsprakenkader zal naar alle
partijen gezonden worden.
Herziene afspraak 10: Bestrijding hennepkwekerijen en handel in drugs
vanuit panden gemeente Moerdijk.
Vooruitlopend op een af te sluiten regionaal convenant zal de gemeente een
afsprakenkader op stellen voor de bestrijding van hennepkwekerijen en
handel in drugs vanuit panden gemeente Moerdijk, met de intentie te
ondertekenen door: gemeente, Essent Netwerk, politieteam “Mark en Dintel”,
Openbaar Ministerie, en de woningbouwcorporaties SWZ, WBV Br. Westhoek,
Bernardus
Wonen,
Woningstichting
Goed
Wonen
en
Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant.

Afspraak 11: WMO loket
11.1
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek participeert in het proces om te
komen tot de oprichting van één informatievoorziening (WMO-loket) in de gemeente
voor verschillende disciplines.
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11.2
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek dringt erop aan dat vanuit het op
te richten WMO-loket ook informatie wordt verstrekt over zorgtoeslag, huurtoeslag en
kinderopvang. De gemeente zal dit uitdrukkelijk verzoek vanuit Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek betrekken bij haar afwegingen en in te nemen standpunt hierover.
11.1
Is afgehandeld. Het WMO loket is vanaf 1 januari 2007 operationeel.
11.2
Het WMO loket verstrekt informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag en
kinderopvang. De cliëntondersteuning hierover beperkt zich alleen tot het verwijzen
waar de informatie over de toeslagen kan worden gekregen (belastingdienst en
website) en het verwijzen naar het Bureau Sociale Raadslieden (St. de Markenlanden)
die ondersteuning geeft bij het invullen van aanvraagformulieren. Hiermee is deze
afspraak afgehandeld.
Afspraak 12: Convenant schuldhulpverlening
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek neemt deel aan het overleg met gemeente, de
Markenlanden en de Gemeentelijke Kredietbank ten behoeve van het voorkomen van
huurachterstanden met als doel hierover een convenant af te sluiten.
Is in voorbereiding in overleg met de woningbouwcorporaties.
Het convenant dient wel een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van
bestaande werkwijze.
Afspraak 13: Leefbaarheid
De gemeente zal het initiatief nemen om een overleg met de woningbouwcorporaties
te organiseren met als doel het begrip leefbaarheid helder te definiëren en af te
spreken waar elke partij verantwoordelijk en aanspreekbaar voor is.
Komt te vervallen. Zie nieuwe afspraken nr. 7.
Afspraak 14: Strategische grondverwerving
In het kader van strategische grondverwerving wordt Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek betrokken bij het tot stand komen van de nota grondbeleid 2006- 2010.
De nota grondbeleid 2007 – 2011 wordt aan de gemeenteraad in december 2007 ter
besluitvorming voorgelegd. Een onderdeel van deze nota is de strategische verwerving
van vastgoed en grond met als actiepunt een onderzoek naar de mogelijkheden van
verwerving. Hierbij zullen de woningbouwcorporaties worden betrokken.
Daarnaast zal van alle woonkernen te beginnen in 2007, als uitvoering van het
Collegewerkprogramma, een ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg
met externe partijen waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld (zie
toelichting onder 7.1). Uit het ontwikkelingsplan zal de ambitie voor de woonkern
blijken en of daarvoor nog strategisch grond moet worden verworven. Omdat het
ontwikkelingsplan in overleg met de corporaties wordt opgesteld wordt de corporatie
daarmee direct betrokken bij eventuele grondverwerving voor de betreffende kern.
Herziene afspraak 14. Strategische verwerving van vastgoed en grond
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De woningbouwcorporaties worden betrokken bij de verwerving van vastgoed
en grond als uitwerking van de nota grondbeleid en het op te stellen
ontwikkelingsplan per kern.

Afspraak 15: Informatie regionale ontwikkelingen
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en de gemeente informeren elkaar over
relevante ontwikkelingen in regionaal verband.
Betreft een afspraak met een continu karakter.
Afspraak 16: Evaluatie prestatieafspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd, te beginnen een jaar na
ondertekening van deze afspraken.
Heeft plaatsgevonden op 20 december 2006

B.

Nieuwe afspraken.

1.
Indicatie toewijzing aanleun- en steunpuntwoningen
Hierover is in het beleidsplan Wonen het volgende opgenomen:
Aanleun- en steunpuntwoningen zijn zelfstandige woningen maar hebben een
bijzondere status. Zij zijn bedoeld personen in die op zorg zijn aangewezen en of om
sociaal maatschappelijke reden niet meer in de bestaande woning kunnen blijven
wonen. Tot voor kort werden deze woningen door de woningbouwcorporaties
toegewezen op grond van een indicatieadvies van het Regionaal Indicatie Orgaan
(RIO). Het Centraal Indicatie Opgaan (CIZ) heeft alle wettelijk verplichten taken van
het RIO overgenomen. Aangezien de indicering van de deze woningen geen wettelijke
taak was zijn deze niet overgenomen. Voor enkele woningbouwcorporaties is dit een
reden geweest zelf de afweging te maken dan wel een advies te vragen aan een
zorgverlener wat niet onafhankelijk is. Het is echter belangrijk dat in verband met het
schaarse product een onafhankelijk indicatieadvies wordt afgegeven zodat de
woningen aan juiste personen worden toegewezen. Verschillende partijen kunnen een
objectief indicatieadvies verstrekken. Nadere uitwerking hiervan moet hierover nog
plaatsvinden.
Beleidslijn
Aanleun- en steunpuntwoningen toe te wijzen op grond van een onafhankelijk indicatie
advies.
Aanleun - en steunpuntwoningen in de gemeente Moerdijk worden verhuurd door
SWZ, WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Stichting Veron, WSG en het Hervormd
Rusthuis, de Westhoek in Zevenbergen.
Op 24 april 2007 heeft de gemeente overleg gevoerd met de woningbouwcorporaties
in het kader van de WMO. Tijdens dit overleg is genoemd onderwerp besproken. Er is
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behoefte aan een duidelijke definitie van aanleun- en steunpuntwoningen en aan een
inventarisatie wat hierin beschikbare voordat de indicering van de toewijzing van deze
woningen zal worden uitgewerkt.
Afspraak 1: Indicering toewijzing aanleun – en steunpuntwoningen
Gemeente neemt in de 2e helft van 2007 het initiatief voor een overleg met SWZ,
WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen en Stichting Veron, WSG en het Hervormd
Rusthuis alvorens de woningcorporaties een gezamenlijk voorstel opstellen over
een onafhankelijke indicering
2Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In de Raamovereenkomst Volkshuisvesting is vastgelegd:
 de beleidsmatige uitgangspunten;
 de uitwerking van de beleidsmatige uitgangspunten naar begrippen, definities en
criteria;
 de bijbehorende procedures en gedragslijnen;
 het overleg tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties.
De prestatieafspraken, die met de grotere woningbouwcorporaties worden gemaakt,
betreft een supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met het
Besluit Beheer Sociale Huursector. De raamovereenkomst is eind 2003 door gemeente
en de woningbouwcorporaties herzien en op 27 januari 2004 ondertekend. Inmiddels is
na ondertekening van de overeenkomst een termijn van ruim drie jaar verstreken.
Mede hierdoor en door het nieuwe beleidsplan wonen is actualisatie van de
overeenkomst wenselijk.
Afspraak 2: Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting worden
geactualiseerd.
3.
Prestatieafspraken / investeringen woningbouwcorporaties in relatie met
beleidsplan Wonen en de gebiedsontwikkelingsplannen
Voor een effectieve uitvoering van het beleidsplan Wonen maakt de gemeente met
woningbouwcorporaties, op basis van gelijkwaardigheid en van uit ieders eigen
verantwoordelijkheid
prestatieafspraken. De prestatieafspraken betreft een
supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met de prestatievelden
van het Besluit Beheer Sociale Huursector.
In de beleidsvisie van VROM over de toekomst van de woningbouwcorporaties staat
dat van de woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij zorgen dat het woningtekort
wordt teruggedrongen en dat meer wordt geïnvesteerd in de oude wijken. Op basis
van een woonvisie ofwel beleidsplan geeft de gemeente aan wat zij van de lokaal
opererende woningbouwcorporaties verwacht. De woningbouwcorporatie geeft hierop
een investeringsbod af wat tot concretere prestatieafspraken moet leiden.
In de huidige prestatieafspraken zijn op grond van de woningbouwplanning
de locaties/projecten genoemd waar de woningbouwcorporaties op kunnen
rekenen om deze in projectvorm verder in overleg met de gemeente uit te
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werken. Door daar uitvoering
woningtekort ingelopen.

aan

te

geven

wordt

het

(landelijke)

Het in overleg met de woningbouwcorporaties op te stellen gebiedontwikkelingsplan
per kern moet worden gezien als een verfijning op kernniveau van het beleidsplan
Wonen. Het ontwikkelingsplan is daardoor uitermate geschikt voor het afgeven van
een investeringsbod, het maken van concretere prestatieafspraken in de vorm van een
samenwerkings - of investeringsovereenkomst met een woningbouwcorporatie
afzonderlijk, dan wel de woningbouwcorporaties gezamenlijk. Onder andere over:
nieuwbouw, strategische grondaankoop, aanpak bestaande woningvoorraad,
woonomgeving, leefbaarheid en over investeringen in maatschappelijk voorzieningen
zoals scholen, zorg, kinderopvang en kwetsbare groepen in de samenleving.
In het beleidsplan Wonen is deze aanpak dan ook als beleidslijn opgenomen.
Afspraak 3: Prestatieafspraken in relatie met gebiedsontwikkelingsplannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren als middel om te
komen tot investerings - en prestatieafspraken in de vorm van een
samenwerkings - of investeringsovereenkomst tussen gemeente en
woningbouwcorporaties afzonderlijk dan wel gezamenlijk over
woningbouw, bestaande voorraad, sociaal maatschappelijke voorzieningen,
leefbaarheid e.d.
4.
Huisvesting starters.
Hierover is in het nieuwe beleidsplan Wonen het volgende opgenomen:
Uit het WBO blijkt dat de kerngebondenheid onder de starters het kleinst is van alle
doelgroepen. Onder een starter wordt in het WBO en in de werkconferentie verstaan:
Een huishouden dat nog niet beschikt over zelfstandige woonruimte en daarom nog bij
ouders of op kamers in een onzelfstandige wooneenheid woont.
Van de starters (mensen die nog geen zelfstandige woning hebben) wil 40% huren,
overwegend tot een bedrag onder de aftoppinggrens van de huurtoeslag (€ 485,--).
Een koopwoning wenst 60 % die een zekere prijs mag hebben. Maar 22% zoekt naar
een woning onder de € 160.000, --, 39% van € 160.000,-- tot € 235.000, --, 9%
daarboven en van 30% is het onbekend. Het aandeel dat belangstelling heeft voor het
bouwen op een eigen kavel is minimaal.
Uit een regionaal onderzoek (regio Breda) blijkt dat van het totale aanbod in de
gemeente Moerdijk in de koopsector ca 23% wordt aangeboden in een prijsklasse
tussen € 160.000-- en € 200.000,--. Vergeleken met andere gemeenten is dat
percentage hoog. Van het totale aanbod ligt ca 3% onder de € 160.000,--.
Als er voor alle doelgroepen wordt gebouwd komt er veel vrij in de bestaande
voorraad, zowel in de huur als in de koop. Bovendien brengt dat de doorstroming op
gang. Hierdoor zou er geen specifiek beleid noodzakelijk zijn, met uitzondering van de
groep die een koopwoning onder de € 160.000,-- wenst. Voor de korte termijn biedt
dit geen oplossing voor de starters omdat eerst voldoende nieuwbouw moet
plaatsvinden waarna woningen vrijkomen.
Hierdoor is het noodzakelijk om vooralsnog in de bouwprojecten rekening te houden
met woningen voor starters boven de € 160.000,--. Ook dienen de goedkopere
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starterswoningen tot € 160.000,-- te worden gebouwd en behouden te blijven voor de
doelgroep. Dit kan in een vorm van een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d. De woningbouwcorporaties kunnen en willen hier een rol
in hebben.
In de werkconferentie met externe partijen kwam ten aanzien van de huisvesting van
starters naar voren:
 Voor starters die in de gemeente willen blijven wonen, moet dat ook mogelijk
gemaakt worden;
 Bij voldoende doorstroming komen bestaande huurwoningen beschikbaar;
 Vooral starters met een kleine portemonnee hebben het moeilijk om huisvesting te
vinden;
 Verkoop van huurwoningen is een instrument die de startershuisvesting mede kan
oplossen;
 Het huidige aanbod aan woningen past niet altijd past niet bij de kwaliteitsvraag;
 De woningbouwcorporaties zijn bereid voor de starters maatwerk te leveren door het
leveren van constructies zoals: Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant,
cascowoningen ed;
 Indien er voldoende doorstroming komt in de woningvoorraad is het
huisvestingsprobleem van korte duur.
Beleidslijn
1.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tot € 160.000,-- met
een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant o.i.d.
in
samenwerking met woningbouwcorporaties. Indien gemeentelijke grond zo mogelijk
door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
2.
De koopwoningen tot € 160.000,-- zijn minimaal voorzien van elementaire
voorzieningen zoals: keukeninrichting , badkamerinrichting, toilet en berging.
3.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tussen € 160.000, -en € 235.000, -- .
4.
Op grond van het WBO op kernniveau in nieuwbouwprojecten maatwerk
leveren, mede afhankelijk van mate van de verkoop van huurwoningen.
5.
Verkoop van huurwoningen voor starters met daaraan gekoppeld een
constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), Koopgarant o.i.d.
Het verkopen van huurwoningen met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d is
een middel om voor starters relatief goedkope woningen te behouden. Voor de
betaalbaarheid van de woning zal deze constructie niet altijd nodig zijn als de
woningprijs laag genoeg is. Tevens kunnen corporaties aan zittende huurders
percentuele kortingen geven op de marktprijs. Voorts kan een MGE constructie o.i.d
niet worden toegepast als om strategische reden de woning wordt afgestoten en dus
terugkopen niet meer aan de orde is.
Dit leidt er toe dat de corporaties per te verkopen huurwoning aan een starter een
afweging zal maken of dat de woning met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d
kan worden verkocht.
Afspraak 4: Huisvesting starters
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De te bouwen koopwoningen door woningbouwcorporaties voor starters in
een prijsklasse tot € 160.000,-- en de te verkopen huurwoningen worden
waar mogelijk verkocht met een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d.
Het effect hiervan zal jaarlijks worden
geëvalueerd.
5.
Uitgangspunten tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
Corporaties zijn in verschillende mate betrokken bij projecten in de sfeer bij de
ontwikkeling van maatschappelijk onroerend goed. Het betreft onder andere de
huisvesting voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven e.d.
Veelal zijn het dezelfde aanbieders daardoor is het van belang dat de gehanteerde
uitgangspunten voor kosten berekening dezelfde zijn.
Vragen die zich daarbij voordoen zijn :
Wordt een kostendekkend tarief gehanteerd op basis van de gemaakte
investeringskosten en toegepaste afschrijvingsmethodiek?
In hoeverre is een eenzelfde tarief te hanteren dat niet steeds kostendekkend
kan zijn vanwege het verschil in omvang dan wel de kosten.
Gemeenten en corporaties hebben behoefte om hiervoor om een kader te ontwikkelen
voor projecten waarbij maatschappelijk onroerend goed wordt ontwikkeld.
11.1.1.1.1.1 Afspraak 5: Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
De gemeente zal in het 4e kwartaal van 2007 het initiatief nemen voor een
overleg met de woningbouwcorporaties; SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen, met
als doel te komen tot afspraken over de tariefstelling bij de ontwikkeling van
maatschappelijk onroerend goed.
Ter voorbereiding van dit overleg sturen de woningbouwcorporaties
informatie toe naar de gemeente van tarieven die momenteel worden
gehanteerd.
6.
Tweede kansbeleid
Het komt steeds meer voor dat door diverse omstandigheden (financiële reden,
woongedrag, overlast e.d) het huurcontract van een woning wordt ontbonden en de
bewoners uit de woning worden gezet. Hierdoor komt de huurder uiteindelijk op straat
te staan maar klopt vervolgens bij een andere of dezelfde verhuurder aan voor een
tweede kans om een woning te huren. Vragen hierbij zijn: wanneer krijg je een
tweede kans, hoe ziet die kans eruit en of hoe ga je daarmee om. Uiteindelijk heeft
een ieder recht op een dak boven zijn of haar hoofd. Gemeente en corporaties hebben
behoefte om over deze problematiek van gedachten te wisselen, informatie over te
dragen met uiteindelijke doelstelling nadere afspraken er over te gaan maken.
Afspraak 6: Tweede kansbeleid
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen,
Woningstichting Goed Wonen en De Markenlanden om deze problematiek te
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bespreken met als doelstelling hierover één gedragslijn te hanteren dan wel
tot concrete afspraken te komen.
7.
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s
In een periodiek overleg van gemeente (De heer C. Buis, directeur dienstverlening) en
de directeuren van de samenwerkende corporaties Bernardus Wonen,
woningbouwvereniging Brabants Westhoek en SWZ op 17 oktober 2007 is het
volgende besproken:
De corporaties hebben het voornemen “de gemeente” (college van B&W, raads- en
commissieleden, beleidsambtenaren) uit te nodigen voor een avondbijeenkomst
(19.30 – ca. 22.30 inclusief informele afsluiting) waarbij de volgende thema’s aan de
orde worden gesteld:
1.
Investeringen in leefbaarheid. Hoe kijken wij daar als corporaties naar en
waar houdt (o.i.) onze verantwoordelijkheid op en begint die van gemeente of
bewoners ?
2.
Investeringen in maatschappelijk vastgoed. Hoe gaan we daar als
corporaties mee om ? Welke rol hebben we nu en welke streven we na ?
3.
Wat is de gewenste woningportefeuille, in de diverse kernen, op lange
termijn en hoe verhoudt die zich tot het huidige aanbod ?
4.
Spanningsveld tussen woonkwaliteit en woonlasten. Afgeleid hiervan de
startersproblematiek.
Van corporatiezijde zal middels presentaties worden toegelicht (in 45 à 60 minuten
totaal) hoe er over de betreffende thema’s wordt gedacht, hoe men globaal de eigen
rol ziet (voor zover dat al duidelijk is) en wat van anderen wordt verwacht. Daarna een
plenaire discussie voeren – o.l.v. een deskundige, objectieve en “prikkelende”
gespreksleider – over de meningen en de rollen van gemeente en corporaties, m.b.t.
deze thema’s. De genoemde corporaties stellen voor deze cessie te houden eind eind
november / begin december 2007 met een 2e voorkeur is de tweede helft van januari
2008.
De presentatie vanuit de corporaties kan betreft genoemde thema’s als beeldvormend
worden beschouwd. Het resultaat van de discussiebijeenkomst is naast de scan van
Oranjewoud, betreft vraag en aanbod van de voorzieningen en accommodaties, te
gebruiken als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.

Afspraak 7: Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s.
De samenwerkende corporaties: Bernardus Wonen, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek en SWZ, nemen in overleg met de gemeente het initiatief
tot het organiseren van een discussiebijeenkomst. Het resultaat te gebruiken
als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.
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C.

Overzicht prestatieafspraken

1.

Resterende en herziene afspraken uit 2006

no
2b

afspraak
Wanneer
Kwaliteitsbeleid woningen
doorlopend
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek zal zich
inspannen
dat
het
energieverbruik
van
nieuwe
bouwprojecten,
die
vanaf
1
juli
2006
door
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek
worden
opgestart, minimaal 5% onder de norm van het
Bouwbesluit ligt. Hierdoor behalen de nieuwbouwprojecten
maximaal een EPC van 0,76. Per project zal worden
onderzocht en aangetoond of deze energiebesparing
haalbaar is.

2d
herzien

Kwaliteitsbeleid woningen
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek zal voor
de bestaande woningvoorraad, als gevolg van de Europese
richtlijn
energieprestatie
van
gebouwen
(Energy
Performance of Building Directive: EPBD), te beginnen
vanaf 1 januari 2008, doch uiterlijk vanaf 1 januari 2009
bij woningmutaties een energiecertificaat afgeven.
Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in
het 4e kwartaal 2007 met SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting
Goed Wonen om een plan van aanpak te bespreken over
een
herziene
woningzoekendenregistratie
en
woonruimteverdeling in Moerdijk.

3a
herzien

4

6.1
herzien

6.2
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Huisvesting verstandelijk – en lichamelijk
gehandicapten en GGZ
De gemeente staat ruimhartig tegenover de
huisvesting van deze doelgroep en zal in principe
medewerking geven aan goed onderbouwde initiatieven
van Woningbouwvereniging Brabants Westhoek nadat
hierover met de regio is afgestemd.
Bestaande woningvoorraad
Woningbouwvereniging
Brabants
Westhoek
ontwikkelt, rekening houdend met het WBO 2006 en het
gemeentelijk beleid, voor 1 juli 2008 een strategische visie
op de bestaande sociale woningvoorraad in de kernen
Fijnaart, Klundert, Willemstad, Moerdijk, Helwijk en
Heijningen. Deze visie zal als input gelden voor het op te
stellen ontwikkelingsplan per kern.
Bestaande woningvoorraad.
Vooruitlopend hierop zal Woningbouwvereniging
Brabants
Westhoek
bij
woningmutaties,
groot
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continu
vanaf
2008/2009

vanaf
kwartaal
2007

continu

wie
corporatie

corporatie

4e corporaties
en
gemeente

corporatie
en
gemeente

voor 1 januari corporatie
2009 gereed

continu

corporatie

onderhoudsplannen en renovaties de woningen waar
mogelijk de woningen opplussen conform punt 5.5 punt 4
uit de Raamovereenkomst Volkshuisvesting om hiermee te
bereiken
dat
de
woningen
zoveel
mogelijk
levensloopbestendig worden.
6.3
herzien

7

Bestaande woningvoorraad
zsm
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek zal bij de
voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden die in de
meerjarenonderhoudsplanning opgenomen zijn, beoordelen
of maatregelen getroffen kunnen/moeten worden ter
verfraaiing van het woningbezit in Heijningen. Bijvoorbeeld
het vervangen van gevelbekleding bij de eerstvolgende
schilderbeurt. Op het moment dat dit aan de orde is wordt
hierover met de betreffende bewoners gecommuniceerd.
Afspraak 7: Standpunt bewoners Moerdijk, zsm
Heijningen
en
Helwijk
over
inschrijving
en
toewijzing.
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek neemt
het standpunt van de bewoners uit Moerdijk, Heijningen
en Helwijk mee in de toewijzing en de uitwerking over de
woonruimteverdeling zoals opgenomen in afspraak no. 3.

811.1.1.2 Achtervangovereenkomst WSW
zsm
herzien
De eerstvolgende achtervangovereenkomst wordt
door de gemeente zo spoedig mogelijk opgesteld voor een
periode van 3 jaar. Alhoewel het niet het uitgangspunt is
zal indien noodzakelijk tussentijds door onverwachte
investeringen de achtervangovereenkomst worden herzien.
(De overeenkomst wordt opgesteld voor Stichting
Woningbouw
Zevenbergen,
Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting
Goed Wonen.
9
Nieuwbouw
9.1
Herstructurering Greenery/bandenmarkt Fijnaart. De In
voorbereiding
gemeente zal met de ontwikkelaar opnemen dat in de op
te stellen locatie-ontwikkelingsovereenkomst wordt
opgenomen dat de primaat voor overname van de bouwen
sociale huurwoningen bij Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek ligt.
9.2
In
De gemeente zal bij positieve besluitvorming, over
het door Woningbouwvereniging Brabants Westhoek op te voorbereiding
stellen haalbaarheidsonderzoek, medewerking geven aan
de uitwerking van het project Krugerstraat in Klundert,
eventueel in relatie met de
herhuisvesting/renovatie/uitbreiding van het
verzorgingscentrum Mauritshof.
In
9.3
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corporatie

corporatie

gemeente
en
corporatie

gemeente
en
corporatie

gemeente
en
corporatie

gemeente

De gemeente geeft medewerking aan
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek voor de
herstructurering van de locatie Grimhoek in Willemstad.
9.4
Het primaat voor het bouwen op het
evenemententerrein in Klundert in de sociale huursector en
eventuele middeldure sector ligt bij Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek na een positieve besluitvorming van de
gemeente over het door de woningbouwvereniging op te
stellen haalbaarheidsonderzoek van de te bouwen
woningen.
9.6
De uitwerking van de afspraken 9.1 t/m 9.4 vindt op
projectniveau plaats.
9.7
Door medewerking te geven aan het ontwikkelen
van woningbouw op genoemde locaties, onder 9.1 t/m 9.4
en de in uitvoering/in voorbereiding zijnde locaties
Sportwijk, Moerdijk fase a en de Bult van Pars is conform
punt 5.4.2 van de Raamovereenkomst Volkshuisvesting de
compensatie voor woningbouw, als gevolg van het
huisvesten van statushouders tot 2010 geconcretiseerd.
9
aanvullin
g
a

b

10
herzien

12
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voorbereiding en
corporatie
In
gemeente
voorbereiding en
corporatie

gemeente
en
corporatie

continu

tot 2010

gemeente
en
corporatie

Nieuwbouw: Locatie voormalig vleesfabriek In
Moye Keene Klundert
voorbereiding
De gemeente zal medewerking geven aan de
ontwikkeling tot woningbouw betreffende de locatie van de
voormalige vleesfabriek aan de Moye Keene in Klundert
door Woningbouwvereniging Brabants Westhoek. De
uitwerking hiervan vindt op projectniveau plaats
Aanvulling op afspraak 9.7 (2007 Compensatie jaarlijks
woningbouw statushouders: Als gevolg van het generaal
pardon dat een extra taakstelling inhoudt wordt bij de
jaarlijks evaluatie van de prestatieafspraken bezien of met
de huidige compensatie voor woningbouw kan worden
volstaan

gemeente
en
corporatie

Bestrijding hennepkwekerijen en handel in eind
drugs vanuit panden gemeente Moerdijk.
2007/begin
Vooruitlopend op een af te sluiten regionaal 2008 gereed
convenant zal de gemeente een afsprakenkader op stellen
voor de bestrijding van hennepkwekerijen en handel in
drugs vanuit panden gemeente Moerdijk, met de intentie
te ondertekenen door: gemeente, Essent Netwerk,
politieteam “Mark en Dintel”, Openbaar Ministerie, en de
woningbouwcorporaties
SWZ,
WBV
Br.
Westhoek,
Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen en
Stichting Woonwagenbeheer West Brabant

gemeente
en
corporatie

Convenant schuldhulpverlening
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eind

gemeente
en
corporatie

2007 Gemeente

Woningbouwvereniging Brabants Westhoek neemt gereed
deel aan het overleg met gemeente, de Markenlanden en
de Gemeentelijke Kredietbank ten behoeve van het
voorkomen van huurachterstanden met als doel hierover
een convenant af te sluiten.

en
corporatie

14
11.1.1.3 Strategische verwerving van vastgoed en
vanaf 2008
herzien
grond
De woningbouwcorporaties worden betrokken bij de
verwerving van vastgoed en grond als uitwerking van de
nota grondbeleid en het op te stellen ontwikkelingsplan per
kern.
15
Informatie regionale ontwikkelingen
continu
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en de
gemeente informeren elkaar over relevante ontwikkelingen
in regionaal verband.
16

2.
no

Nieuwe afspraken
afspraak

Indicering toewijzing aanleun – en
steunpuntwoningen
Gemeente neemt in de 2e helft van 2007 het initiatief
voor een overleg met SWZ, WBV Br. Westhoek, Bernardus
Wonen en Stichting Veron, WSG en het Hervormd Rusthuis
alvorens de woningcorporaties een
gezamenlijk voorstel
opstellen over een onafhankelijke indicering
2
Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting
worden geactualiseerd.
3
Prestatieafspraken in relatie met
gebiedsontwikkelingsplannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren als
middel om te komen tot investerings - en prestatieafspraken in
de
vorm
van
een
samenwerkings
of
investeringsovereenkomst
tussen
gemeente
en
woningbouwcorporaties afzonderlijk dan wel gezamenlijk over
woningbouw, bestaande voorraad, sociaal maatschappelijke
voorzieningen, leefbaarheid e.d.
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Evaluatie prestatieafspraken
1
jaar
na gemeente
De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd, ondertekenin en
te beginnen een jaar na ondertekening van deze g
corporatie
afspraken.

1

4

gemeente
en
corporatie

wanneer
2e
2007

in 2008

vanaf 2008

Huisvesting starters
continu
De
te
bouwen
koopwoningen
door
woningbouwcorporaties voor starters in een prijsklasse tot €
160.000,-- en de te verkopen huurwoningen worden waar
mogelijk verkocht met een constructie van Maatschappelijk
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wie

helft gemeente
en
corporatie

gemeente
en
corporatie
gemeente
en
corporatie

corporatie

Gebonden Eigendom, Koopgarant o.i.d. Het effect hiervan zal
jaarlijks worden geëvalueerd.
5

Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
eind 2007
e
De gemeente zal in het 4 kwartaal van 2007 het
initiatief
nemen
voor
een
overleg
met
de
woningbouwcorporaties;SWZ, Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen,
met als doel te komen tot afspraken over de tariefstelling bij de
ontwikkeling van maatschappelijk onroerend goed. Ter
voorbereiding
van
dit
overleg
sturen
de
w
oningbouwcorporaties informatie toe naar de gemeente van
tarieven die momenteel worden gehanteerd
6
Tweede kansbeleid
eind 2007
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het
4e kwartaal 2007 met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen en
De Markenlanden om deze problematiek te bespreken met als
doelstelling hierover één gedragslijn te hanteren dan wel tot
concrete afspraken te komen.
7
.

gemeente
en
corporatie

Eind januari gemeente
2008
en
corporatie
De samenwerkende corporaties: Bernardus Wonen,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en SWZ, nemen in
overleg met de gemeente het initiatief tot het organiseren van
een discussiebijeenkomst. Het resultaat te gebruiken als input
voor
het
opstellen
van
een
leefbaarheidsen
voorzieningenscenario per kern alsmede voor het tot stand
komen van de strategische visie van de gemeente
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties
diverse thema’s.

Aldus overeengekomen te Zevenbergen op 13 november 2007
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de burgemeester,
H.W. den Duijn
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek,
Drs. Ing. R van den Boom, directeur/bestuurder
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Prestatieafspraken 2007
Gemeente Moerdijk – Bernardus Wonen
In 2006 heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met:
Stichting Woningbouw Zevenbergen, ondertekend 3 mei 2006
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, ondertekend 3 mei 2006
Bernardus Wonen, ondertekend 3 mei 2006
Stichting Goed Wonen, ondertekend 6 juni 2006.
Een groot deel van de afspraken hebben een looptijd van enkele jaren dan wel een
continu karakter.
Op 20 december 2006 heeft de gemeente de prestatieafspraken met deze vier
woningbouwcorporaties geëvalueerd. De corporaties en de gemeente zijn van mening
dat voor 2007 kan worden volstaan met een actualisatie van de prestatieafspraken van
2006 en waarnodig met enkele aanvullende afspraken, mede naar aanleiding van het
nieuwe beleidsplan Wonen van de gemeente.
Inhoud:
A.
B.
C.
1.
2.
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Stand van zaken uitwerking en actualisatie prestatieafspraken 2006.
Nieuwe afspraken.
Overzicht prestatieafspraken:
Resterende en herziene afspraken uit 2006
Nieuwe afspraken
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A.
Stand van zaken uitwerking en actualisatie prestatieafspraken 2006. (Voor
een toelichting op de afspraken van 2006 zie de prestatieafspraken 2006)
Afspraak 1: Generieke afspraken over uitvoering bouwprojecten
Het Volkshuisvestingsplan 2006 – 2009 wordt opgesteld in samenwerking met de
woningbouwcorporaties waaronder Bernardus Wonen. Hierin zal worden meegenomen
of voor bepaalde kostenposten in woningbouwprojecten voor woningbouwcorporaties,
zoals bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen of starters-koopwoningen, andere
normen gelden dan voor projectontwikkelaars. Vooralsnog wordt hierin geen
onderscheid gemaakt. Gereed eind 2006.
Is afgehandeld.
In het nieuwe beleidsplan Wonen van de gemeente is hierover de volgende beleidslijn
opgenomen:
Voor alle projecten geldt de exploitatieverordening. De gemeente zal voor
woningbouwcorporaties per project een afweging maken of er sprake kan zijn voor
verlaagde kostenposten dan regulier gebruikelijk.
Afspraak 2: Kwaliteitsbeleid woningen
2. a
In het in samenwerking met de woningbouwcorporaties op te stellen
Volkshuisvestingsplan
2006-2009
zal
het
kwaliteitsbeleid
worden
opgenomen.
2. b
Bernardus Wonen zal zich inspannen dat het energieverbruik van nieuwe
bouwprojecten, die vanaf 1 juli 2006 door Bernardus Wonen worden
opgestart, minimaal 5% onder de norm van het Bouwbesluit ligt. Hierdoor
behalen de nieuwbouwprojecten maximaal een EPC van 0,76. Per project zal
worden onderzocht en aangetoond of deze energiebesparing haalbaar is.
2.c
Bernardus Wonen zal zich inspannen dat vóór 2008 van minimaal 30% van
alle bestaande woningbouwcomplexen een EPA is opgesteld.
2.d
In samenhang met punt 2.c zal SWZ voor de bestaande woningvoorraad, als
gevolg van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy
Performance of Building Directive: EPBD), bij woningmutaties een
energiecertificaat afgeven.
2.a

Afgehandeld. Het kwaliteitsbeleid Is opgenomen in het nieuwe beleidsplan
Wonen van de gemeente.
2.b
Betreft een afspraak met een continu karakter. Deze afspraak is voor alle
nieuwe woningbouwprojecten als beleidslijn opgenomen in het nieuwe
beleidsplan Wonen van de gemeente.
2.c en 2.d
Ervan uitgaande dat de Europese Richtlijn energieprestaties van gebouwen
per 1 januari 2008 Nederlandse regelgeving wordt kan de afspraak onder 2c
komen te vervallen. De herziene afspraak 2.d is daarmee als volgt:
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Herziene afspraak 2d
Bernardus Wonen zal voor de bestaande woningvoorraad, als gevolg van de
Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of
Building Directive: EPBD), te beginnen per 1 januari 2008, doch uiterlijk vanaf
1 januari 2009 bij woningmutaties een energiecertificaat afgeven
Afspraak 3: Woonruimteverdeling
De drie grootst werkenden woningbouwcorporaties (SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek en Bernardus Wonen) stemmen de registratie van
woningzoekenden op elkaar af en informeren de gemeente hierover voor eind 2007.
Tijdens de conferentie Wonen op 19 september 2007, waarbij ook de
woningbouwcorporaties aanwezig waren is bijzondere aandacht aan het thema
“Woonruimteverdeling” gegeven. De ontwikkeling in de woonruimteverdeling tot en
met woonmarketing nieuwe stijl stond hierbij centraal. Gediscussieerd is over de
verschillende verdelingsmodellen. Ook zijn enkele dilemma’s, als gevolg van een
vernieuwde aanpak, aan de orde gesteld. Zowel gemeente als woningbouwcorporaties
willen een vervolg geven aan dit thema en gaan zich oriënteren op de mogelijkheden
van een gezamenlijk systeem van woningzoekendenregistratie en
woonruimteverdelen. De gemeente en de woningbouwcorporaties SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting
Goede Wonen hebben dan ook aan ORKA-advies gevraagd een mogelijk plan van
aanpak hiervoor op te stellen.
Hernieuwde afspraak 3a: Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
Woningstichting Goed Wonen om een plan van aanpak te bespreken over een
herziene woningzoekendenregistratie en woonruimteverdeling in Moerdijk.
Afspraak 4: Huisvesting verstandelijk – en lichamelijk gehandicapten en GGZ
De gemeente staat ruimhartig tegenover de huisvesting van deze doelgroep en zal in
principe medewerking geven aan goed onderbouwde initiatieven van Bernardus Wonen
nadat hierover met de regio is afgestemd.
Bureau SOAB uit Breda heeft in opdracht van regio Breda, inclusief de gemeenten
Halderberge en Rucphen, een toetsingskader opgesteld voor de huisvesting van deze
bijzondere doelgroepen. De opdracht is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is
benut om kengetallen voor de doelgroepen te ontwikkelen. Fase 2 betreft een
doorrekening naar de regiospecifieke opgave.
De portefeuillehouders Volkshuisvesting hebben op 28 maart 2007 het rapport
vastgesteld dat daarmee in principe als kader kan dienen bij het toetsen van
initiatieven voor huisvesting van de doelgroep. Uit het rapport blijkt dat regiobreed de
gemeenten haar verantwoordelijkheid tot het huisvesten van de doelgroep goed heeft
opgepakt. Naast het bestaande aanbod blijkt dat diverse aanbieders behoorlijk wat
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plannen hebben voor uitbreiding van de capaciteit. Tegelijkertijd is geconstateerd dat
het bestaande aanbod niet evenwichtig verspreid is over de regiogemeenten en komt
de klacht dat er onvoldoende aanbod is.
Om een praktisch vervolg te geven aan de uitkomsten van het onderzoek is echter een
verdiepingslag noodzakelijk; Hoe liggen de kansen en de keuzevrijheid van
consumenten? Hoe is het uitbreidingsproces van aanbieders te doorbreken? Is het
noodzakelijk regionaal sturing te geven aan het proces van vraag en aanbod in de
regio? Deze vraagstukken worden besproken op 1 november 2007 tijdens het
symposium “Wonen zonder beperking”. Hiervoor zijn uitgenodigd de gemeenten,
corporaties, zorgaanbieders en regionale belangenorganisaties.
Afspraak 5: WBO en Volkshuisvestingsplan
Bernardus Wonen participeert bij het tot stand komen van het WBO dat in 2006 door
een extern bureau zal worden uitgevoerd en neemt een gedeelte van de kosten, naar
rato van het woningbezit, voor haar rekening. Hierop volgend wordt het
Volkshuisvestingsplan 2006 – 2009 opgesteld in samenwerking met de
woningbouwcorporaties waaronder Bernardus Wonen.
Is afgehandeld.
Afspraak 6: Bestaande woningvoorraad
6.1.
Indien uit het WBO blijkt dat de bestaande sociale woningvoorraad, in de
kernen Standdaarbuiten en Noordhoek, niet is afgestemd op de behoefte zal
Bernardus Wonen per woonkern een plan van aanpak opstellen en met een
voorstel komen naar de gemeente hoe daaraan kan worden
tegemoetgekomen. Gereed eind 2007. Hierna zullen per woonkern
afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
6.2
Vooruitlopend hierop zal Bernardus Wonen bij woningmutaties, groot
onderhoudsplannen en renovaties de woningen waar mogelijk de woningen
opplussen conform punt 5.5 punt 4 uit de Raamovereenkomst
Volkshuisvesting om hiermee te bereiken dat de woningen zoveel mogelijk
levensloopbestendig worden.
6.1
Uit het WBO en het beleidsplan Wonen blijkt dat de vraag van de consument
gezien de omvang van de nieuwbouw in verhouding tot de voorraad zich voor een
belangrijk deel op de bestaande woningen. De voorraad zal moeten worden afgestemd
op de behoefte. De bestaande voorraad kenmerkt zich vooral in de huursector in de
grotere grondgebonden eengezinswoning veelal in het betaalbare/goedkopere
segment. Leefbare kernen zijn gebaat met gevarieerde woonmilieus. Te bereiken door
een strategisch voorraadbeleid door:
opwaarderen bestaande woningen;
sloop huurwoningen;
verkoop huurwoningen;
nieuwbouw van koop- en huurwoningen.
Van alle woonkernen zal, als uitvoering van het Collegewerkprogramma, een
ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg met externe partijen
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waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld. Een ontwikkelingsplan betreft
een concrete uitwerking van de aangedragen suggesties in de dorpsplannen ter
bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Met inachtneming van de financiële
haalbaarheid en het schaalniveau van de kern. Per kern worden prioriteiten en
budgetten toegekend, zodat de uitvoering plaats kan vinden en er adequaat
ingespeeld kan worden op de veranderingen in de kern. In 2007 wordt gestart met het
ontwikkelingsplan van de kern Standdaarbuiten. In het ontwikkelingsplan is het thema
wonen een belangrijk onderwerp. Het betreft niet alleen het bouwen van woningen
maar ook de strategische visie op de bestaande woningvoorraad. Bij het
uitvoeringsprogramma is de woningbouwcorporatie als verhuurder van de sociale
sector en als maatschappelijk ondernemer een belangrijke partner.
Herziene afspraak 6.1: Bestaande woningvoorraad
Bernardus Wonen ontwikkelt, rekening houdend met het WBO 2006 en het
gemeentelijk beleid,
voor 1 juli 2008 een strategische visie op de
bestaande sociale woningvoorraad in de kernen Standdaarbuiten en
Noordhoek. Deze visie zal als input gelden voor het op te stellen
ontwikkelingsplan per kern.
6.2

Betreft een afspraak met een continu karakter.

Afspraak 7: Woonruimteverdeling Standdaarbuiten en Noordhoek
Bernardus Wonen neemt het standpunt van de bewoners uit Standaarbuiten en
Noordhoek mee in de uitwerking in het nieuwe woonruimteverdelingsysteem en
informeert de bewoners hierover in 2006.
Bernardus Wonen heeft in het nieuwe woonruimteverdelingsysteem waar
mogelijk met de wensen van de huurders rekening gehouden. De invoering
van het nieuwe systeem zal volgens de bijgestelde planning plaatsvinden in
het 2e kwartaal van 2008 en daarmee ook de informatie hieromtrent naar de
huurders. Het nieuwe systeem van Bernardus sluit een
samenwerkingsconstructie met andere corporaties niet uit omdat er van uit
mag worden gegaan dat het bruikbaar is in combinatie met anderen,
gezamenlijke site o.i.d.
Afspraak 8: Nieuwbouw / woningbouwplanning
8.1.a
De gemeente zal bij positieve besluitvorming, over het door Bernardus
Wonen op te stellen haalbaarheidsonderzoek, medewerking geven aan de
bouw van woningen, ter plaatse van de huidige Antoniusschool.Dit in
combinatie met het realiseren van een nieuwe school in een multifunctioneel
gebouw op de nieuwe locatie Timberwolfstraat.
8.1.b
De uitwerking van de afspraak 8.1 vindt op projectniveau plaats.
8.1.c
Door medewerking te geven aan het ontwikkelen van woningbouw op
genoemde locaties onder 8.1 en de in voorbereiding zijnde bouwlocatie de
Blomhof en Noordhoek centrum is conform punt 5.4.2 van de
Raamovereenkomst Volkshuisvesting de compensatie voor woningbouw als
gevolg van het huisvesten van statushouders tot 2010 geconcretiseerd.
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8.1.a

8.1.c

-

Herstructurering
Standdaarbuiten
centrum
(maatschappelijke
doeleinden en woningen)
De haalbaarheidsberekening is in voorbereiding.
Locatie Blomhof/Dr. Poelsstraat
De locatieontwikkelingsovereenkomst (Bernardus Wonen en gemeente) is in
ondertekend Goedkeuring GS bestemmingsplan medio juni 2007. Start bouw
tweede helft 2007.
centrum Noordhoek
Bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding.

Vuurvlinder Standdaarbuiten
Het bestemmingsplan van de Vuurvlinder in Standdaarbuiten staat alleen maar
duurdere woningbouw toe (kavels ed). Er is behoefte om de invulling van de laatste
fase van de Vuurvlinder op de hedendaagse behoefte af te stemmen, o.a goedkopere
woningbouw waaronder starterswoningen. Bernardus Wonen heeft hiervoor de
primaat.
Herziene afspraak 8: Nieuwbouw / woningbouwplanning
8.1.a
De gemeente zal bij positieve besluitvorming, over het door Bernardus
Wonen op te stellen haalbaarheidsonderzoek, medewerking geven aan de bouw van
woningen, ter plaatse van de huidige Antoniusschool. Dit in combinatie met het
realiseren van een nieuwe school in een multifunctioneel gebouw op de nieuwe locatie
Timberwolfstraat
8.1.b
Bernardus Wonen heeft de primaat voor het ontwikkeling van woningbouw
betreffende de laatste fase van de Vuurvlinder in Standdaabuiten. Bernardus Wonen
zal hiervoor een planvoorstel met haalbaarheidsonderzoek aanleveren.
8.1. c
De uitwerking van de afspraak 8.1 a en b vindt op projectniveau
plaats.
8.1.d
Door medewerking te geven aan het ontwikkelen van woningbouw op
genoemde locaties onder 8.1 a en b
en de in voorbereiding zijnde
bouwlocatie de Blomhof en Noordhoek centrum is conform punt 5.4.2 van de
Raamovereenkomst Volkshuisvesting de compensatie voor woningbouw als
gevolg van het huisvesten van statushouders tot 2010 geconcretiseerd
8.1.e
Aanvulling op afspraak 8.1.d. (2007) Als gevolg van het generaal
pardon, dat een extra taakstelling inhoudt, wordt bij de jaarlijks evaluatie
van de prestatieafspraken bezien of met de huidige compensatie voor
woningbouw kan worden volstaan

Afspraak 9: Huurprijs/woonlasten
In het nieuw te ontwikkelen gedifferentieerd huurbeleid zal Bernardus Wonen rekening
houden dat er geen knelpunten ontstaan voor mensen met de lagere inkomens.
Bernardus Wonen verhuurt in de gemeente Moerdijk geen woningen in een duurder
segment. Alle huurwoningen van Bernardus Wonen in de gemeente Moerdijk vallen in
de categorie betaalbaar (tot € 520,12). Ruim 40 procent daarvan valt zelfs in de
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categorie goedkoop (tot € 339,08). Bij een meer gedifferentieerd huurbeleid zijn
huurprijsstijgingen niet uitgesloten. Bernardus Wonen zal bij prijswijzigingen altijd
rekening houden met de positie van zittende huurders, de marktomstandigheden in
Moerdijk en met de huurtoeslaggrenzen van het ministerie.
Afspraak 10: Leefbaarheid- en veiligheidsplan / Brandgangen
Standdaarbuiten .
Bernardus Wonen zal participeren in het opstellen van het Leefbaarheids- en
veiligheidsplan voor de kern Standdaarbuiten. Indien hier maatregelen uit voortkomen
die gezamenlijke verantwoordelijkheden betreffen zullen nader afspraken worden
gemaakt over de verdeling van de kosten.
Bernardus Wonen is nog niet benaderd voor participatie.
Afspraak 11: Convenant bestrijding hennepteelt.
De gemeente zal in principe in 2006 overgaan tot het opstellen van een Integraal
Veiligheidbeleidsplan. Zodra de gemeente o.a hiervoor een adviseur in dienst heeft
genomen zal de gemeente een convenant over de bestrijding van hennepteelt af te
sluiten met de corporaties SWZ, WBV Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
andere partijen zoals politie, justitie en energiebedrijven.

Het convenant was begin september 2007, behoudens enkele opmerkingen van het
Openbaar Ministerie, gereed. In september 2007 heeft het Openbaar Ministerie, in
afwachting van een regionaal convenant (Midden en West Brabant), echter
aangegeven geen convenant meer per gemeente af te sluiten. Omdat een regionaal
convenant nog geruime tijd op zich laat wachten, waarvoor het Openbaar Ministerie
initiatiefnemer is, is het wenselijk dan wel noodzakelijk voor de tussenperiode een
afsprakenkader op te stellen. Te ondertekenen door de gemeente, Essent Netwerk,
politieteam “Mark en Dintel”, Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties SWZ,
WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen en Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant. Het concept van het afsprakenkader zal naar alle
partijen gezonden worden.
Herziene afspraak 11: Bestrijding hennepkwekerijen en handel in drugs
vanuit panden gemeente Moerdijk.
Vooruitlopend op een af te sluiten regionaal convenant zal de gemeente een
afsprakenkader op stellen voor de bestrijding van hennepkwekerijen en
handel in drugs vanuit panden gemeente Moerdijk, met de intentie te
ondertekenen door: gemeente, Essent Netwerk, politieteam “Mark en Dintel”,
Openbaar Ministerie, en de woningbouwcorporaties SWZ, WBV Br. Westhoek,
Bernardus
Wonen,
Woningstichting
Goed
Wonen
en
Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant.

Afspraak 12: WMO loket

92

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

12.1.1

12.1.2

Bernardus Wonen participeert in het proces om te komen tot de oprichting
van één informatievoorziening (WMO-loket) in de gemeente voor
verschillende disciplines.
Bernardus Wonen dringt erop aan dat vanuit het op te richten WMO-loket ook
informatie wordt verstrekt over zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvang.
De gemeente zal dit uitdrukkelijk verzoek vanuit Bernardus Wonen betrekken
bij haar afwegingen en in te nemen standpunt hierover.

12.1
Is afgehandeld. Het WMO loket is vanaf 1 januari 2007 operationeel.
12.2
Het WMO loket verstrekt informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag en
kinderopvang. De cliëntondersteuning hierover beperkt zich alleen tot het verwijzen
waar de informatie over de toeslagen kan worden gekregen (belastingdienst en
website) en het verwijzen naar het Bureau Sociale Raadslieden (St. de Markenlanden)
die ondersteuning geeft bij het invullen van aanvraagformulieren. Hiermee is deze
afspraak afgehandeld.
Afspraak 13: Convenant schuldhulpverlening
Bernardus Wonen neemt deel aan het overleg met gemeente, de Markenlanden en
de Gemeentelijke Kredietbank ten behoeve van het voorkomen van
huurachterstanden met als doel hierover een convenant af te sluiten.
Is in voorbereiding in overleg met de woningbouwcorporaties.
Het convenant dient wel een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van
bestaande werkwijze.
Afspraak 14: Leefbaarheid
De gemeente zal het initiatief nemen om een overleg met de woningbouwcorporaties
te organiseren met als doel het begrip leefbaarheid helder te definiëren en af te
spreken waar elke partij verantwoordelijk en aanspreekbaar voor is.
Komt te vervallen. Zie nieuwe afspraken nr. 7.
Afspraak 15: Strategische grondverwerving
In het kader van strategische grondverwerving wordt Bernardus Wonen betrokken bij
het tot stand komen van de nota grondbeleid 2006- 2010.
De nota grondbeleid 2007 – 2011 wordt aan de gemeenteraad in december 2007 ter
besluitvorming voorgelegd. Een onderdeel van deze nota is de strategische verwerving
van vastgoed en grond met als actiepunt een onderzoek naar de mogelijkheden van
verwerving. Hierbij zullen de woningbouwcorporaties worden betrokken.
Daarnaast zal van alle woonkernen te beginnen in 2007, als uitvoering van het
Collegewerkprogramma, een ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg
met externe partijen waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld (zie
toelichting onder 7.1). Uit het ontwikkelingsplan zal de ambitie voor de woonkern
blijken en of daarvoor nog strategisch grond moet worden verworven. Omdat het
ontwikkelingsplan in overleg met de corporaties wordt opgesteld wordt de corporatie
daarmee direct betrokken bij eventuele grondverwerving voor de betreffende kern.
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Herziene afspraak 15: Strategische verwerving van vastgoed en grond
De woningbouwcorporaties worden betrokken bij de verwerving van vastgoed
en grond als uitwerking van de nota grondbeleid en het op te stellen
ontwikkelingsplan per kern.

Afspraak 16;
In principe wordt de gelimiteerde achtervangovereenkomst voor een periode van 2
jaar met het WSW als bijlage opgenomen bij prestatieafspraken. Indien deze twee
trajecten
niet
gelijktijdig
kunnen
worden
afgehandeld
wordt
de
achtervangovereenkomst afzonderlijk afgesloten.
In een overleg met het WSW, de woningbouwcorporaties en de gemeente d.d 22
januari 2007 is de werkwijze omtrent de achtervangovereenkomst geëvalueerd. Dit
heeft geleid tot een herziene afspraak.
Herziene afspraak 16: Achtervangovereenkomst WSW
De eerstvolgende achtervangovereenkomst wordt door de gemeente zo
spoedig mogelijk opgesteld voor een periode van 3 jaar. Alhoewel het niet het
uitgangspunt is zal indien noodzakelijk tussentijds door onverwachte
investeringen de achtervangovereenkomst worden herzien.
(De overeenkomst wordt opgesteld voor Stichting Woningbouw Zevenbergen,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed
Wonen.
Afspraak 17: Informatie regionale ontwikkelingen
Bernardus Wonen en de gemeente informeren elkaar over relevante ontwikkelingen in
regionaal verband.
Betreft een afspraak met een continu karakter.
Afspraak 18: Evaluatie prestatieafspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd, te beginnen een jaar na
ondertekening van deze afspraken.
Heeft plaatsgevonden op 20 december 2006
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B.

Nieuwe afspraken.

1.
Indicatie toewijzing aanleun- en steunpuntwoningen
Hierover is in het beleidsplan Wonen het volgende opgenomen:
Aanleun- en steunpuntwoningen zijn zelfstandige woningen maar hebben een
bijzondere status. Zij zijn bedoeld personen in die op zorg zijn aangewezen en of om
sociaal maatschappelijke reden niet meer in de bestaande woning kunnen blijven
wonen. Tot voor kort werden deze woningen door de woningbouwcorporaties
toegewezen op grond van een indicatieadvies van het Regionaal Indicatie Orgaan
(RIO). Het Centraal Indicatie Opgaan (CIZ) heeft alle wettelijke verplichten taken van
het RIO overgenomen. Aangezien de indicering van de deze woningen geen wettelijke
taak was zijn deze niet overgenomen. Voor enkele woningbouwcorporaties is dit een
reden geweest zelf de afweging te maken dan wel een advies te vragen aan een
zorgverlener wat niet onafhankelijk is. Het is echter belangrijk dat in verband met het
schaarse product een onafhankelijk indicatieadvies wordt afgegeven zodat de
woningen aan juiste personen worden toegewezen. Verschillende partijen kunnen een
objectief indicatieadvies verstrekken. Nadere uitwerking hiervan moet hierover nog
plaatsvinden.
Beleidslijn
Aanleun- en steunpuntwoningen toe te wijzen op grond van een onafhankelijk indicatie
advies.
Aanleun - en steunpuntwoningen in de gemeente Moerdijk worden verhuurd door
SWZ, WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen en Stichting Veron, WSG en het hervormd
Rusthuis, de Westhoek in Zevenbergen. .
Op 24 april 2007 heeft de gemeente overleg gevoerd met de woningbouwcorporaties
in het kader van de WMO. Tijdens dit overleg is genoemd onderwerp besproken. Er is
behoefte aan een duidelijke definitie van aanleun- en steunpuntwoningen en aan een
inventarisatie wat hierin beschikbare voordat de indicering van de toewijzing van deze
woningen zal worden uitgewerkt.
Afspraak 1: Indicering toewijzing aanleun – en steunpuntwoningen
Gemeente neemt in de 2e helft van 2007 het initiatief voor een overleg met
SWZ, WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen en Stichting Veron, WSG en het
Hervormd Rusthuis alvorens de woningcorporaties een gezamenlijk
voorstel opstellen over een onafhankelijke indicering

11.1.1.4 2

Raamovereenkomst Volkshuisvesting

In de Raamovereenkomst Volkshuisvesting is vastgelegd:
 de beleidsmatige uitgangspunten;
 de uitwerking van de beleidsmatige uitgangspunten naar begrippen, definities en
criteria;
 de bijbehorende procedures en gedragslijnen;
 het overleg tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties.
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De prestatieafspraken, die met de grotere woningbouwcorporaties worden gemaakt,
betreft een supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met het
Besluit Beheer Sociale Huursector. De raamovereenkomst is eind 2003 door gemeente
en de woningbouwcorporaties herzien en op 27 januari 2004 ondertekend. Inmiddels is
na ondertekening van de overeenkomst een termijn van ruim drie jaar verstreken.
Mede hierdoor en door het nieuwe beleidsplan wonen is actualisatie van de
overeenkomst wenselijk.
Afspraak 2: Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting worden geactualiseerd.
3.
Prestatieafspraken / investeringen woningbouwcorporaties in relatie met
beleidsplan Wonen en de gebiedsontwikkelingsplannen
Voor een effectieve uitvoering van het beleidsplan Wonen maakt de gemeente met
woningbouwcorporaties, op basis van gelijkwaardigheid en van uit ieders eigen
verantwoordelijkheid
prestatieafspraken. De prestatieafspraken betreft een
supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met de prestatievelden
van het Besluit Beheer Sociale Huursector.
In de beleidsvisie van VROM over de toekomst van de woningbouwcorporaties staat
dat van de woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij zorgen dat het woningtekort
wordt teruggedrongen en dat meer wordt geïnvesteerd in de oude wijken. Op basis
van een woonvisie ofwel beleidsplan geeft de gemeente aan wat zij van de lokaal
opererende woningbouwcorporaties verwacht. De woningbouwcorporatie geeft hierop
een investeringsbod af wat tot concretere prestatieafspraken moet leiden.
In de huidige prestatieafspraken zijn op grond van de woningbouwplanning
de locaties/projecten genoemd waar de woningbouwcorporaties op kunnen
rekenen om deze in projectvorm verder in overleg met de gemeente uit te
werken. Door daar uitvoering aan te geven wordt het (landelijke)
woningtekort ingelopen.
Het in overleg met de woningbouwcorporaties op te stellen gebiedontwikkelingsplan
per kern moet worden gezien als een verfijning op kernniveau van het beleidsplan
Wonen. Het ontwikkelingsplan is daardoor uitermate geschikt voor het afgeven van
een investeringsbod, het maken van concretere prestatieafspraken in de vorm van een
samenwerkings - of investeringsovereenkomst met een woningbouwcorporatie
afzonderlijk, dan wel de woningbouwcorporaties gezamenlijk. Onder andere over:
nieuwbouw, strategische grondaankoop, aanpak bestaande woningvoorraad,
woonomgeving, leefbaarheid en over investeringen in maatschappelijk voorzieningen
zoals scholen, zorg, kinderopvang en kwetsbare groepen in de samenleving.
In het beleidsplan Wonen is deze aanpak dan ook als beleidslijn opgenomen.
Afspraak 3: Prestatieafspraken in relatie met gebiedsontwikkelingsplannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren als middel om te
komen tot investerings - en prestatieafspraken in de vorm van een
samenwerkings - of investeringsovereenkomst tussen gemeente en
woningbouwcorporaties afzonderlijk dan wel gezamenlijk over
woningbouw, bestaande voorraad, sociaal maatschappelijke voorzieningen,
leefbaarheid e.d.
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4.
Huisvesting starters.
Hierover is in het nieuwe beleidsplan Wonen het volgende opgenomen:
Uit het WBO blijkt dat de kerngebondenheid onder de starters het kleinst is van alle
doelgroepen. Onder een starter wordt in het WBO en in de werkconferentie verstaan:
Een huishouden dat nog niet beschikt over zelfstandige woonruimte en daarom nog bij
ouders of op kamers in een onzelfstandige wooneenheid woont.
Van de starters (mensen die nog geen zelfstandige woning hebben) wil 40% huren,
overwegend tot een bedrag onder de aftoppinggrens van de huurtoeslag (€ 485,--).
Een koopwoning wenst 60 % die een zekere prijs mag hebben. Maar 22% zoekt naar
een woning onder de € 160.000, --, 39% van € 160.000,-- tot € 235.000, --, 9%
daarboven en van 30% is het onbekend. Het aandeel dat belangstelling heeft voor het
bouwen op een eigen kavel is minimaal.
Uit een regionaal onderzoek (regio Breda) blijkt dat van het totale aanbod in de
gemeente Moerdijk in de koopsector ca 23% wordt aangeboden in een prijsklasse
tussen € 160.000-- en € 200.000,--. Vergeleken met andere gemeenten is dat
percentage hoog. Van het totale aanbod ligt ca 3% onder de € 160.000,--.
Als er voor alle doelgroepen wordt gebouwd komt er veel vrij in de bestaande
voorraad, zowel in de huur als in de koop. Bovendien brengt dat de doorstroming op
gang. Hierdoor zou er geen specifiek beleid noodzakelijk zijn, met uitzondering van de
groep die een koopwoning onder de € 160.000,-- wenst. Voor de korte termijn biedt
dit geen oplossing voor de starters omdat eerst voldoende nieuwbouw moet
plaatsvinden waarna woningen vrijkomen.
Hierdoor is het noodzakelijk om vooralsnog in de bouwprojecten rekening te houden
met woningen voor starters boven de € 160.000,--. Ook dienen de goedkopere
starterswoningen tot € 160.000,-- te worden gebouwd en behouden te blijven voor de
doelgroep. Dit kan in een vorm van een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d. De woningbouwcorporaties kunnen en willen hier een rol
in hebben.
In de werkconferentie met externe partijen kwam ten aanzien van de huisvesting van
starters naar voren:
 Voor starters die in de gemeente willen blijven wonen, moet dat ook mogelijk
gemaakt worden;
 Bij voldoende doorstroming komen bestaande huurwoningen beschikbaar;
 Vooral starters met een kleine portemonnee hebben het moeilijk om huisvesting te
vinden;
 Verkoop van huurwoningen is een instrument die de startershuisvesting mede kan
oplossen;
 Het huidige aanbod aan woningen past niet altijd past niet bij de kwaliteitsvraag;
 De woningbouwcorporaties zijn bereid voor de starters maatwerk te leveren door het
leveren van constructies zoals: Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant,
cascowoningen ed;
 Indien er voldoende doorstroming komt in de woningvoorraad is het
huisvestingsprobleem van korte duur.
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Beleidslijn
6.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tot € 160.000,-- met
een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant o.i.d.
in
samenwerking met woningbouwcorporaties. Indien gemeentelijke grond zo mogelijk
door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
7.
De koopwoningen tot € 160.000,-- zijn minimaal voorzien van elementaire
voorzieningen zoals: keukeninrichting , badkamerinrichting, toilet en berging.
8.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tussen € 160.000, -en € 235.000, -- .
9.
Op grond van het WBO op kernniveau in nieuwbouwprojecten maatwerk
leveren, mede afhankelijk van mate van de verkoop van huurwoningen.
10.
Verkoop van huurwoningen voor starters met daaraan gekoppeld een
constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), Koopgarant o.i.d.
Het verkopen van huurwoningen met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d is
een middel om voor starters relatief goedkope woningen te behouden. Voor de
betaalbaarheid van de woning zal deze constructie niet altijd nodig zijn als de
woningprijs laag genoeg is. Tevens kunnen corporaties aan zittende huurders
percentuele kortingen geven op de marktprijs. Voorts kan een MGE constructie o.i.d
niet worden toegepast als om strategische reden de woning wordt afgestoten en dus
terugkopen niet meer aan de orde is.
Dit leidt er toe dat de corporaties per te verkopen huurwoning aan een starter een
afweging zal maken of dat de woning met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d
kan worden verkocht.
Afspraak 4: Huisvesting starters.
De te bouwen koopwoningen door woningbouwcorporaties voor starters in
een prijsklasse tot € 160.000,-- en de te verkopen huurwoningen worden
waar mogelijk verkocht
een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d. Het effect hiervan zal jaarlijks worden
geëvalueerd.

5.
Uitgangspunten tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
Corporaties zijn in verschillende mate betrokken bij projecten in de sfeer bij de
ontwikkeling van maatschappelijk onroerend goed. Het betreft onder andere de
huisvesting voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven e.d.
Veelal zijn het dezelfde aanbieders daardoor is het van belang dat de gehanteerde
uitgangspunten voor kosten berekening dezelfde zijn.
Vragen die zich daarbij voordoen zijn :
Wordt een kostendekkend tarief gehanteerd op basis van de gemaakte
investeringskosten en toegepaste afschrijvingsmethodiek?
In hoeverre is een eenzelfde tarief te hanteren dat niet steeds kostendekkend
kan zijn vanwege het verschil in omvang dan wel de kosten.
Gemeenten en corporaties hebben behoefte om hiervoor om een kader te ontwikkelen
voor projecten waarbij maatschappelijk onroerend goed wordt ontwikkeld.
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11.1.1.4.1.1 Afspraak 5: Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed.
De gemeente zal in het 4e kwartaal van 2007 het initiatief nemen voor een
overleg met de woningbouwcorporaties; SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen, met
als doel te komen tot afspraken over de tariefstelling bij de ontwikkeling van
maatschappelijk onroerend goed.
Ter voorbereiding van dit overleg sturen de woningbouwcorporaties
informatie toe naar de gemeente van tarieven die momenteel worden
gehanteerd.
6.
Tweede kansbeleid
Het komt steeds meer voor dat door diverse omstandigheden (financiële reden,
woongedrag, overlast e.d) het huurcontract van een woning wordt ontbonden en de
bewoners uit de woning worden gezet. Hierdoor komt de huurder uiteindelijk op straat
te staan maar klopt vervolgens bij een andere of dezelfde verhuurder aan voor een
tweede kans om een woning te huren. Vragen hierbij zijn: wanneer krijg je een
tweede kans, hoe ziet die kans eruit en of hoe ga je daarmee om. Uiteindelijk heeft
een ieder recht op een dak boven zijn of haar hoofd. Gemeente en corporaties hebben
behoefte om over deze problematiek van gedachten te wisselen, informatie over te
dragen met uiteindelijke doelstelling nadere afspraken er over te gaan maken.
Afspraak 6; tweede kansbeleid.
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen,
Woningstichting Goed Wonen en De Markenlanden om deze problematiek te
bespreken met als doelstelling hierover één gedragslijn te hanteren dan wel
tot concrete afspraken te komen.
7.
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s
In een periodiek overleg van gemeente (De heer C. Buis, directeur dienstverlening) en
de directeuren van de samenwerkende corporaties Bernardus Wonen,
woningbouwvereniging Brabants Westhoek en SWZ op 17 oktober 2007 is het
volgende besproken:
De corporaties hebben het voornemen “de gemeente” (college van B&W, raads- en
commissieleden, beleidsambtenaren) uit te nodigen voor een avondbijeenkomst
(19.30 – ca. 22.30 inclusief informele afsluiting) waarbij de volgende thema’s aan de
orde worden gesteld:
5.
Investeringen in leefbaarheid. Hoe kijken wij daar als corporaties naar en
waar houdt (o.i.) onze verantwoordelijkheid op en begint die van gemeente of
bewoners ?
6.
Investeringen in maatschappelijk vastgoed. Hoe gaan we daar als
corporaties mee om ? Welke rol hebben we nu en welke streven we na ?
7.
Wat is de gewenste woningportefeuille, in de diverse kernen, op lange
termijn en hoe verhoudt die zich tot het huidige aanbod ?
8.
Spanningsveld tussen woonkwaliteit en woonlasten. Afgeleid hiervan de
startersproblematiek.
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Van corporatiezijde zal middels presentaties worden toegelicht (in 45 à 60 minuten
totaal) hoe er over de betreffende thema’s wordt gedacht, hoe men globaal de eigen
rol ziet (voor zover dat al duidelijk is) en wat van anderen wordt verwacht. Daarna een
plenaire discussie voeren – o.l.v. een deskundige, objectieve en “prikkelende”
gespreksleider – over de meningen en de rollen van gemeente en corporaties, m.b.t.
deze thema’s. De genoemde corporaties stellen voor deze cessie te houden eind eind
november / begin december 2007 met een 2e voorkeur is de tweede helft van januari
2008.
De presentatie vanuit de corporaties kan betreft genoemde thema’s als beeldvormend
worden beschouwd. Het resultaat van de discussiebijeenkomst is naast de scan van
Oranjewoud, betreft vraag en aanbod van de voorzieningen en accommodaties, te
gebruiken als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.

Afspraak 7: Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s.
De samenwerkende corporaties: Bernardus Wonen, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek en SWZ, nemen in overleg met de gemeente het initiatief
tot het organiseren van een discussiebijeenkomst. Het resultaat te gebruiken
als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.

C.

Overzicht prestatieafspraken

1.

Resterende en herziene afspraken uit 2006

no
2b

100

afspraak
Wanneer
Kwaliteitsbeleid woningen
doorlopend
Bernardus
Wonen
zal
zich
inspannen dat het energieverbruik
van nieuwe bouwprojecten, die
vanaf
1
juli
2006
door
Woningbouwvereniging
Brabants
Westhoek
worden opgestart,
minimaal 5% onder de norm van
het Bouwbesluit ligt. Hierdoor
behalen de nieuwbouwprojecten
maximaal een EPC van 0,76. Per
project zal worden onderzocht en
aangetoond
of
deze
energiebesparing haalbaar is.
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wie
corporatie

2d herzien

3a
herzien

4
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Kwaliteitsbeleid woningen
continu
vanaf
Bernardus Wonen
zal voor de 2008/2009
bestaande
woningvoorraad,
als
gevolg van de Europese richtlijn
energieprestatie
van
gebouwen
(Energy Performance of Building
Directive: EPBD), te beginnen vanaf
1 januari 2008, doch uiterlijk vanaf
1 januari 2009 bij woningmutaties
een energiecertificaat afgeven.

corporatie

Woonruimteverdeling
vanaf
4e
De gemeente neemt het initiatief kwartaal 2007
voor een overleg in het 4e kwartaal
2007
met
SWZ,
Woningbouwvereniging
Brabants
Westhoek, Bernardus Wonen en
Woningstichting Goed Wonen om
een plan van aanpak te bespreken
over
een
herziene
woningzoekendenregistratie
en
woonruimteverdeling in Moerdijk.
Huisvesting verstandelijk – en continu
lichamelijk gehandicapten en
GGZ
De gemeente staat ruimhartig
tegenover de huisvesting van deze
doelgroep en zal in principe
medewerking geven aan goed
onderbouwde
initiatieven
van
Bernardus wonen nadat hierover
met de regio is afgestemd.

corporaties en
gemeente

corporatie
gemeente

6.1
herzien

Bestaande woningvoorraad
voor 1 juli 2008
Bernardus
Wonen
ontwikkelt, gereed
rekening houdend met het WBO
2006 en het gemeentelijk beleid,
voor 1 juli 2008 een strategische
visie op de bestaande sociale
woningvoorraad
in
de
kernen
Standdaarbuiten en Noordhoek.
Deze visie zal als input gelden voor
het op te stellen ontwikkelingsplan
per kern.

corporatie

6.2

Bestaande woningvoorraad.
continu
Vooruitlopend hierop zal Bernardus
Wonen bij woningmutaties, groot
onderhoudsplannen en renovaties
de woningen waar mogelijk de
woningen opplussen conform punt

corporatie
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en

5.5
punt
4
uit
de
Raamovereenkomst
Volkshuisvesting om hiermee te
bereiken dat de woningen zoveel
mogelijk
levensloopbestendig
worden.
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7

Woonruimteverdeling
Standdaarbuiten en Noordhoek
Bernardus Wonen neemt het
standpunt van de bewoners uit
Standaarbuiten en Noordhoek mee
in de uitwerking in het nieuwe
woonruimteverdelingsysteem en
informeert de bewoners hierover in
2006.

8 herzien

Nieuwbouw woningbouwplanning
8.1.a
De gemeente zal bij positieve
besluitvorming, over het door
Bernardus Wonen op te stellen
haalbaarheidsonderzoek,
medewerking geven aan de bouw
van woningen, ter plaatse van de
huidige Antoniusschool. Dit in
combinatie met het realiseren van
een nieuwe school in een
multifunctioneel gebouw op de
nieuwe locatie Timberwolfstraat
8.1.b
Bernardus Wonen heeft de primaat
voor het ontwikkeling van
woningbouw betreffende de laatste
fase van de Vuurvlinder in
Standdaarbuiten. Bernardus
Wonen zal hiervoor een
planvoorstel met
haalbaarheidsonderzoek aanleveren
8.1.c
De uitwerking van de afspraak 8.1
a en b vindt op projectniveau
plaats.
8.1.d
Door medewerking te geven aan
het ontwikkelen van woningbouw
op genoemde locaties onder 8.1 a
en b en de in voorbereiding zijnde
bouwlocatie de Blomhof en
Noordhoek centrum is conform punt

eind 2007

corporatie

In voorbereiding

corporatie
gemeente

en

corporatie
gemeente

en

corporatie
gemeente

en

corporatie
gemeente

en

corporatie
gemeente

en

in voorbereiding

continu

tot 2010

jaarlijks
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5.4.2 van de Raamovereenkomst
Volkshuisvesting de compensatie
voor woningbouw als gevolg van
het huisvesten van statushouders
tot 2010 geconcretiseerd.
8.1.e
Aanvulling op afspraak 8.1.d.
(2007) Als gevolg van het generaal
pardon, dat een extra taakstelling
inhoudt, wordt bij de jaarlijks
evaluatie van de prestatieafspraken
bezien of met de huidige
compensatie voor woningbouw kan
worden volstaan
9

10

11 herzien
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Huurprijs/woonlasten
continu
In het nieuw te ontwikkelen
huurbeleid zal Bernardus Wonen er
mee rekening houden dat er geen
knelpunten ontstaan voor mensen
met de lagere inkomens.
Leefbaarheiden afhankelijk
veiligheidsplan / Brandgangen dorpsraad
Standdaarbuiten
Bernardus Wonen zal participeren
in
het
opstellen
van
het
Leefbaarheids- en veiligheidsplan
voor de kern Standdaarbuiten.
Indien
hier
maatregelen
uit
voortkomen
die
gezamenlijke
verantwoordelijkheden
betreffen
zullen nader afspraken worden
gemaakt over de verdeling van de
kosten.

corporatie

van

gemeente
corporatie

en

Bestrijding
hennepkwekerijen eind 2007/begin
en handel in drugs vanuit 2008 gereed
panden gemeente Moerdijk.
Vooruitlopend op een af te sluiten
regionaal
convenant
zal
de
gemeente een afsprakenkader op
stellen voor de bestrijding van
hennepkwekerijen en handel in
drugs vanuit panden gemeente
Moerdijk, met de intentie te
ondertekenen
door:
gemeente,
Essent Netwerk, politieteam “Mark
en Dintel”, Openbaar Ministerie, en
de woningbouwcorporaties SWZ,
WBV Br. Westhoek, Bernardus

gemeente
corporatie

en
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Wonen,
Woningstichting
Goed
Wonen
en
Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant
13
Convenant schuldhulpverlening eind
2007
Bernardus Wonen neemt deel aan gereed
het overleg met gemeente, de
Markenlanden en de Gemeentelijke
Kredietbank ten behoeve van het
voorkomen van huurachterstanden
met
als
doel
hierover
een
convenant af te sluiten.
15 herzien
11.1.1.5
Strategische verwerving
vanaf 2008
van vastgoed en grond
De woningbouwcorporaties worden
betrokken bij de verwerving van
vastgoed en grond als uitwerking
van de nota grondbeleid en het op
te stellen ontwikkelingsplan per
kern.
16 herzien
11.1.1.6

17

18
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Achtervangovereenkomst zsm
WSW
De eerstvolgende
achtervangovereenkomst wordt
door de gemeente zo spoedig
mogelijk opgesteld voor een
periode van 3 jaar. Alhoewel het
niet het uitgangspunt is zal indien
noodzakelijk tussentijds door
onverwachte investeringen de
achtervangovereenkomst worden
herzien.
(De overeenkomst wordt
opgesteld voor Stichting
Woningbouw Zevenbergen,
Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus
Wonen, Woningstichting Goed
Wonen
Informatie regionale
continu
ontwikkelingen
Bernardus Wonen en de gemeente
informeren elkaar over relevante
ontwikkelingen
in
regionaal
verband.
Evaluatie prestatieafspraken
1
jaar
na
De
prestatieafspraken
worden ondertekening
jaarlijks geëvalueerd, te beginnen
een jaar na ondertekening van deze
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gemeente
corporatie

en

gemeente
corporatie

en

gemeente
corporatie

en

gemeente
corporatie

en

gemeente
corporatie

en

afspraken.
2.

no
1

2

afspraak

wanneer
e

Indicering toewijzing aanleun – en
2
helft
steunpuntwoningen
2007
Gemeente neemt in de 2e helft van 2007 het initiatief
voor een overleg met SWZ, WBV Br. Westhoek,
Bernardus Wonen en Stichting Veron, WSG en het
Hervormd Rusthuis alvorens de woningcorporaties een
gezamenlijk voorstel opstellen over een onafhankelijke
indicering
Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
in 2008
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting
worden geactualiseerd.

wie
gemeente
en
corporatie

gemeente
en
corporatie

3

Prestatieafspraken in relatie met gebiedsontwikkelingsvanaf 2008
plannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren als
middel
om
te
komen
tot
investerings
en
prestatieafspraken in de vorm van een samenwerkings of investeringsovereenkomst tussen gemeente en
woningbouwcorporaties afzonderlijk dan wel gezamenlijk
over
woningbouw,
bestaande
voorraad,
sociaal
maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid e.d.

gemeente
en
corporatie

4

Huisvesting starters
continu
De te bouwen koopwoningen door woningbouwcorporaties
voor starters in een prijsklasse tot € 160.000,-- en de te
verkopen huurwoningen worden waar mogelijk verkocht
met een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d.
Het effect hiervan zal
jaarlijks worden geëvalueerd.
Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
eind 2007
De gemeente zal in het 4e kwartaal van 2007 het initiatief
nemen
voor
een
overleg
met
de
woningbouwcorporaties;SWZ,
Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting
Goed Wonen, met als doel te komen tot afspraken over
de tariefstelling bij de ontwikkeling van maatschappelijk
onroerend goed. Ter voorbereiding van dit overleg sturen
de woningbouwcorporaties informatie toe naar de
gemeente
van
tarieven
die
momenteel
worden
gehanteerd
Tweede kansbeleid
eind 2007
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het
4e kwartaal 2007 met SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting

corporatie

5

6
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Nieuwe afspraken
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gemeente
en
corporatie

gemeente
en
corporatie

7

Goed Wonen en De Markenlanden om deze problematiek
te bespreken met als doelstelling hierover één gedragslijn
te hanteren dan wel tot concrete afspraken te komen.
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse
Eind
thema’s.
januari
De samenwerkende corporaties: Bernardus Wonen, 2008
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en
SWZ, nemen in overleg met de gemeente het
initiatief tot het organiseren van een
discussiebijeenkomst. Het resultaat te gebruiken
als input voor het opstellen van een leefbaarheidsen voorzieningenscenario per kern alsmede voor
het tot stand komen van de strategische visie van
de gemeente.

Aldus overeengekomen te Zevenbergen op 13 november 2007
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
De burgemeester,
H.W. den Duijn
Bernardus Wonen,
W. Hectors, directeur/bestuurder
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gemeente
ne
corporatie

Prestatieafspraken 2007
Gemeente Moerdijk – Stichting Woningbouw Zevenbergen
In 2006 heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met:
Stichting Woningbouw Zevenbergen, ondertekend 3 mei 2006
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, ondertekend 3 mei 2006
Bernardus Wonen, ondertekend 3 mei 2006
Stichting Goed Wonen, ondertekend 6 juni 2006.
Een groot deel van de afspraken hebben een looptijd van enkele jaren dan wel een
continu karakter.
Op 20 december 2006 heeft de gemeente de prestatieafspraken met deze vier
woningbouwcorporaties geëvalueerd. De corporaties en de gemeente zijn van mening
dat voor 2007 kan worden volstaan met een actualisatie van de prestatieafspraken van
2006 en waarnodig met enkele aanvullende afspraken, mede naar aanleiding van het
nieuwe beleidsplan Wonen van de gemeente.

Inhoud:
A.
B.
C.
1.
2.
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Stand van zaken uitwerking en actualisatie prestatieafspraken 2006.
Nieuwe afspraken.
Overzicht prestatieafspraken:
Resterende en herziene afspraken uit 2006
Nieuwe afspraken
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A.
Stand van zaken uitwerking en actualisatie prestatieafspraken 2006. (Voor
een toelichting op de afspraken van 2006 zie de prestatieafspraken 2006)
Afspraak 1: Generieke afspraken over uitvoering bouwprojecten
Het Volkshuisvestingsplan 2006 – 2009 wordt opgesteld in samenwerking met de
woningbouwcorporaties waaronder SWZ. Hierin zal worden meegenomen of voor
bepaalde kostenposten in woningbouwprojecten voor woningbouwcorporaties, zoals
bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen of starters-koopwoningen, andere normen
gelden dan voor projectontwikkelaars. Vooralsnog wordt hierin geen onderscheid
gemaakt. Gereed eind 2006.
Is afgehandeld.
In het nieuwe beleidsplan Wonen van de gemeente is hierover de volgende beleidslijn
opgenomen:
Voor alle projecten geldt de exploitatieverordening. De gemeente zal voor
woningbouwcorporaties per project een afweging maken of er sprake kan zijn voor
verlaagde kostenposten dan regulier gebruikelijk.
Afspraak 2: Kwaliteitsbeleid woningen
2. a
In het in samenwerking met de woningbouwcorporaties op te stellen
Volkshuisvestingsplan 2006-2009 zal het kwaliteitsbeleid worden opgenomen.
2. b
SWZ zal zich inspannen dat het energieverbruik van nieuwe bouwprojecten,
die vanaf 1 juli 2006 door SWZ worden opgestart, minimaal 5% onder de
norm van het Bouwbesluit ligt. Hierdoor behalen de nieuwbouwprojecten
maximaal een EPC van 0,76. Per project zal worden onderzocht en
aangetoond of deze energiebesparing haalbaar is.
2.c
SWZ zal zich inspannen dat vóór 2008 van minimaal 30% van alle bestaande
woningbouwcomplexen een EPA is opgesteld.
2.d
In samenhang met punt 2.c zal SWZ voor de bestaande woningvoorraad, als
gevolg van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy
Performance of Building Directive: EPBD), bij woningmutaties een
energiecertificaat afgeven.
2.a

Afgehandeld. Het kwaliteitsbeleid Is opgenomen in het nieuwe beleidsplan
Wonen van de gemeente.
2.b
Betreft een afspraak met een continu karakter. Deze afspraak is voor alle
nieuwe woningbouwprojecten als beleidslijn opgenomen in het nieuwe
beleidsplan Wonen van de gemeente.
2.c en 2.d
Ervan uitgaande dat de Europese Richtlijn energieprestaties van gebouwen
per 1 januari 2008 Nederlandse regelgeving wordt kan de afspraak onder 2c
komen te vervallen. De herziene afspraak 2.d is daarmee als volgt:
Herziene afspraak 2.d
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SWZ zal voor de bestaande woningvoorraad, als gevolg van de Europese
richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Building
Directive: EPBD), te beginnen per 1 januari 2008, doch uiterlijk vanaf 1
januari 2009 bij woningmutaties een energiecertificaat afgeven.
Afspraak 3: Woonruimteverdeling
3.a
De gemeente neemt het initiatief tot een gezamenlijk overleg met alle sociale
verhuurders, die werkzaam zijn in de kernen Zevenbergen, Zevenbergschen
Hoek en Langeweg en de verhuurder van het hervormd rusthuis De
Westhoek. Dit met als doel dat per kern één registratie van woningzoekenden
en woningverdelingsystematiek ontstaat. Te beheren door SWZ. Het streven
hierbij is dat eind 2007 dat doel is geconcretiseerd.
3.b
De
drie
grootst
werkenden
woningbouwcorporaties
(SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en Bernardus Wonen) stemmen
de registratie van woningzoekenden op elkaar af en informeren de gemeente
hierover voor eind 2007.
Deze prestatieafspraak is als beleidslijn opgenomen in het nieuwe beleidsplan Wonen
Tijdens de conferentie Wonen op 19 september 2007, waarbij ook de
woningbouwcorporaties aanwezig waren, is bijzondere aandacht aan het thema
“Woonruimteverdeling” gegeven. De ontwikkeling in de woonruimteverdeling tot en
met woonmarketing nieuwe stijl stond hierbij centraal. Gediscussieerd is over de
verschillende verdelingsmodellen. Ook zijn enkele dilemma’s, als gevolg van een
vernieuwde aanpak, aan de orde gesteld. Zowel gemeente als woningbouwcorporaties
willen een vervolg geven aan dit thema en gaan zich oriënteren op de mogelijkheden
van een gezamenlijk systeem van woningzoekendenregistratie en
woonruimteverdeling. De gemeente en de woningbouwcorporaties SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting
Goede Wonen hebben dan ook aan ORKA-advies gevraagd een mogelijk plan van
aanpak hiervoor op te stellen.
Hernieuwde afspraak 3a: Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
Woningstichting Goed Wonen om een plan van aanpak te bespreken over een
herziene woningzoekendenregistratie en woonruimteverdeling in Moerdijk.

Afspraak 4: Huisvesting verstandelijk – en lichamelijk gehandicapten en GGZ
De gemeente staat ruimhartig tegenover de huisvesting van deze doelgroep en zal in
principe medewerking geven aan goed onderbouwde initiatieven van SWZ nadat
hierover met de regio is afgestemd.
Bureau SOAB uit Breda heeft in opdracht van regio Breda, inclusief de gemeenten
Halderberge en Rucphen, een toetsingskader opgesteld voor de huisvesting van deze
bijzondere doelgroepen. De opdracht is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is
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benut om kengetallen voor de doelgroepen te ontwikkelen. Fase 2 betreft een
doorrekening naar de regiospecifieke opgave.
De portefeuillehouders Volkshuisvesting hebben op 28 maart 2007 het rapport
vastgesteld dat daarmee in principe als kader kan dienen bij het toetsen van
initiatieven voor huisvesting van de doelgroep. Uit het rapport blijkt dat regiobreed de
gemeenten haar verantwoordelijkheid tot het huisvesten van de doelgroep goed heeft
opgepakt. Naast het bestaande aanbod blijkt dat diverse aanbieders behoorlijk wat
plannen hebben voor uitbreiding van de capaciteit. Tegelijkertijd is geconstateerd dat
het bestaande aanbod niet evenwichtig verspreid is over de regiogemeenten en komt
de klacht dat er onvoldoende aanbod is.
Om een praktisch vervolg te geven aan de uitkomsten van het onderzoek is echter een
verdiepingslag noodzakelijk; Hoe liggen de kansen en de keuzevrijheid van
consumenten? Hoe is het uitbreidingsproces van aanbieders te doorbreken? Is het
noodzakelijk regionaal sturing te geven aan het proces van vraag en aanbod in de
regio? Deze vraagstukken worden besproken op 1 november 2007 tijdens het
symposium “Wonen zonder beperking”. Hiervoor zijn uitgenodigd de gemeenten,
corporaties, zorgaanbieders en regionale belangenorganisaties.
Afspraak 5 Gelimiteerde achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale
woningbouw (WSW)
In principe wordt de gelimiteerde achtervangovereenkomst steeds voor een periode
van 2 jaar met het WSW als bijlage opgenomen bij prestatieafspraken. Indien deze
twee trajecten niet gelijktijdig kunnen worden afgehandeld worden de afspraken over
de achtervangovereenkomst afzonderlijk afgesloten.
In een overleg met het WSW, de woningbouwcorporaties en de gemeente d.d 22
januari 2007 is de werkwijze omtrent de achtervangovereenkomst geëvalueerd. Dit
heeft geleid tot een herziene afspraak.

11.1.1.7 Herziene afspraak 5: Achtervangovereenkomst WSW
De eerstvolgende achtervangovereenkomst wordt door de gemeente zo
spoedig mogelijk opgesteld voor een periode van 3 jaar. Alhoewel het
niet het uitgangspunt is zal indien noodzakelijk tussentijds door
onverwachte investeringen de achtervangovereenkomst worden
herzien.
(De overeenkomst wordt opgesteld voor Stichting Woningbouw Zevenbergen,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting
Goed Wonen.
Afspraak 6: WBO en Volkshuisvestingsplan
SWZ participeert bij het tot stand komen van het WBO dat in 2006 door een extern
bureau zal worden uitgevoerd en neemt een gedeelte van de kosten, naar rato van het
woningbezit, voor haar rekening. Hierop volgend wordt het Volkshuisvestingsplan 2006
– 2009 opgesteld in samenwerking met de woningbouwcorporaties waaronder SWZ.
Is afgehandeld.
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Afspraak 7: Bestaande woningvoorraad
7.1.
Indien uit het WBO blijkt dat de bestaande sociale woningvoorraad, in de
kernen Langeweg, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek, niet is afgestemd
op de behoefte zal SWZ per woonkern een plan van aanpak opstellen en met
een voorstel komen naar de gemeente hoe daaraan kan worden
tegemoetgekomen. Gereed eind 2007. Hierna zullen per woonkern
afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
7.2
Vooruitlopend hierop zal SWZ bij woningmutaties, groot onderhoudsplannen
en renovaties de woningen waar mogelijk de woningen opplussen conform
punt 5.5 punt 4 uit de Raamovereenkomst Volkshuisvesting om hiermee te
bereiken dat de woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig worden.
7.1
Uit het WBO en het beleidsplan Wonen blijkt dat de vraag van de consument
gezien de omvang van de nieuwbouw in verhouding tot de voorraad zich voor een
belangrijk deel richt op de bestaande woningen. De voorraad zal moeten worden
afgestemd op de behoefte. De bestaande voorraad kenmerkt zich vooral in de
huursector in de grotere grondgebonden eengezinswoning veelal in het
betaalbare/goedkopere segment. Leefbare kernen zijn gebaat met gevarieerde
woonmilieus. Te bereiken door een strategisch voorraadbeleid door:
opwaarderen bestaande woningen;
sloop huurwoningen;
verkoop huurwoningen;
nieuwbouw van koop- en huurwoningen.
Van alle woonkernen zal, als uitvoering van het Collegewerkprogramma, een
ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg met externe partijen
waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld. Een ontwikkelingsplan
betreft een concrete uitwerking van de aangedragen suggesties in de dorpsplannen
ter bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Met inachtneming van de financiële
haalbaarheid en het schaalniveau van de kern. Per kern worden prioriteiten en
budgetten toegekend, zodat de uitvoering plaats kan vinden en er adequaat
ingespeeld kan worden op de veranderingen in de kern. In 2007 wordt gestart met
het ontwikkelingsplan van de kern Standdaarbuiten. In het ontwikkelingsplan is het
thema wonen een belangrijk onderwerp. Het betreft niet alleen het bouwen van
woningen maar ook de strategische visie op de bestaande woningvoorraad. Bij het
uitvoeringsprogramma is de woningbouwcorporatie als verhuurder van de sociale
sector en als maatschappelijk ondernemer een belangrijke partner.
Herziene afspraak 7.1: Bestaande woningvoorraad
SWZ ontwikkelt, rekening houdend met het WBO 2006 en het
gemeentelijk beleid, voor 1 juli 2008 een strategische visie op de
bestaande sociale woningvoorraad in de kernen Zevenbergen, Langeweg
en Zevenbergeschen Hoek. Deze visie zal als input gelden voor het op te
stellen ontwikkelingsplan per kern.
7.2

Betreft een afspraak met een continu karakter.

Afspraak 8: Nieuwbouw
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8.1

8.2

8.3

8.4

Voor de bouwlocatie Bosselaar Zuid in Zevenbergen zal de gemeente in de op
te stellen locatie-ontwikkelingsovereenkomst met de ontwikkelaars opnemen
dat de primaat voor het bouwen van de goedkope sector bij SWZ ligt.
Vooralsnog zal hiervoor, in afwachting van de resultaten van het WBO,
worden uitgegaan van een percentage van 35%.
Voor de herstructureringslocatie Huizersdijk in Zevenbergen zal de gemeente
in de op te stellen locatie-ontwikkelingsovereenkomst met de ontwikkelaar
opnemen dat de primaat voor overname van de te bouwen sociale
huurwoningen bij SWZ ligt.
De gemeente zal bij positieve besluitvorming over de door SWZ op te stellen
haalbaarheidsonderzoeken medewerking geven aan de uitwerking van
projecten door SWZ. Het betreft: Stationsstraat/Prins Hendrikstraat,
appartementenproject Hervormd Rusthuis Zevenbergen en Plein 1940 in
2010 Zevenbergschen Hoek.
Indien wordt besloten tot woningbouw, op de locaties Neerhofstraat, het
Kompas, Langenoordstraat in Zevenbergen en de herontwikkeling van de
locatie gemeenschapshuis/school in Langeweg, zal de gemeente bij positieve
besluitvorming, over de door SWZ op te stellen haalbaarheidsonderzoeken,
medewerking geven aan de uitwerking van de projecten door SWZ. Ten
aanzien van de locatie Neerhofstraat in combinatie met het realiseren van
een nieuwe school.

8.5

De uitwerking van de afspraken 8.1 t/m 8.4 vindt op projectniveau plaats.

8.6

Door medewerking te geven aan het ontwikkelen van woningbouw, op
genoemde locaties onder 8.1 t/m 8.4 en de in voorbereiding/uitvoerende
bouwlocaties: Dr. Ariënslaan, Korte Lage Wipstraat en Zoetendaal is conform
punt 5.4.2 van de Raamovereenkomst Volkshuisvesting de compensatie voor
woningbouw als gevolg van het huisvesten van statushouders tot 2010
geconcretiseerd.
Aanvulling op afspraak 8.6. (2007) Als gevolg van het generaal
pardon, dat een extra taakstelling inhoudt, wordt bij de jaarlijks
evaluatie van de prestatieafspraken bezien of met de huidige
compensatie voor woningbouw kan worden volstaan.

8.7

8.1
Locatie Bossellaar Zuid Zevenbergen
In de locatieontwikkelingsovereenkomst is ten aanzien van SWZ opgenomen:
de ontwikkelaar heeft de intentie de goedkope huurappartementen tot €
491,-- huur te verkopen aan SWZ en zich zal inspannen hiervoor een overeenkomst
met SWZ af te sluiten.
de ontwikkelaar zal de mogelijke rol van SWZ onderzoeken bij de verhuur
van woningen en appartementen boven een huur van € 491,-- en bij de verkoop van
goedkope rijwoningen. De ontwikkelaar treedt hierover in overleg met SWZ.
De gemeente zal in overleg treden met SWZ over de rol van SWZ ten aanzien van de
ontwikkeling van de brede school (vervanging Neerhofschool) in Bosselaar Zuid.
8.2
Herstructurering Huizersdijk Zevenbergen
In de op te stellen locatieontwikkelingsovereenkomst zal de primaat voor SWZ voor
overname van de te bouwen sociale huurwoningen worden uitgewerkt.
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8.3
Locatie Stationsstraat 35 –39 / Benzine verkooppunt Prins
Hendrikstraat Zevenbergen
De ontwikkeling van de locatie Stationsstraat tot woningbouw is in principe gekoppeld
aan de ontwikkeling van de locatie Prins Hendrikstraat (benzineverkooppunt).
Verplaatsing van het benzinestation vooralsnog niet mogelijk. Besloten tot een
ontkoppeling van beide bouwlocaties. Voor de ontwikkeling van de locatie
Stationsstraat 35-39 tot woningbouw zal een startdocument worden opgesteld.
Appartementen Hervormd Rusthuis Zevenbergen
Startdocument voor de ontwikkeling van de appartementen door SWZ is in
voorbereiding.
Plein 1940 Zevenbergschen Hoek
SWZ heeft locatie gekocht van gemeente, het bestaande pand is gesloopt en de
locatieontwikkelingsovereenkomst is ondertekend . De ontwikkeling tot woningbouw
vindt medio 2010 plaats.
8.4
Locatie Neerhofstraat Zevenbergen
Indien wordt besloten tot woningbouw op deze locatie heeft, vanwege de relatie met
de te verplaatsen Neerhofschool naar Bossellaar Zuid, SWZ het primaat voor de
ontwikkeling van de bouwlocatie.
Locatie het Kompas Zevenbergen
Startdocument voor de ontwikkeling van de locatie tot woningbouw door SWZ is in mei
2007 vastgesteld.
Locatie Langenoordstraat (Ardon) Zevenbergen
Initiatiefnemer heeft afgezien om locatie door SWZ te laten ontwikkelen
Locatie gemeenschapshuis/school Langeweg
Haalbaarheidsonderzoek door SWZ voor de bouw van het gemeenschapshuis,
woningbouw en verbouw van de basisschool is in voorbereiding. Ca eind 2007
ondertekening locatieontwikkelingsovereenkomst.
8.6
Dr. Ariënslaan
Woningbouwproject van SWZ is afgerond.
Project Lage Wipstraat
Woningbouwproject is afgerond.
Herstructurering Zoetendaal Zevenbergen
Is in voorbereiding. SWZ is gestart met de bouw van de nieuwe Arenbergschool. Start
bouw woningen in combinatie met commerciële ruimten e.d naar verwachting begin
2008
Afspraak 9: Huurprijs/woonlasten
In het nieuw te ontwikkelen huurbeleid zal SWZ er mee rekening houden dat er geen
knelpunten ontstaan voor mensen met de lagere inkomens.
Deze afspraak past in het nieuwe beleidsplan Samen wonen- Samen leven van SWZ..
Bij haar huurbeleid zal SWZ er rekening mee houden dat er geen knelpunten ontstaan
voor mensen met de lagere inkomens. In beginsel kiest SWZ voor differentiatie en
verder voor een gematigd huurprijsbeleid bij de goedkope en betaalbare woningen.
Voor wat betreft de laatstgenoemde categorieën zal worden bewaakt dat er in
verhouding tot de vraag ernaar voldoende van deze woningen beschikbaar zijn.
Afspraak 10: Convenant bestrijding hennepteelt.
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De gemeente zal in principe in 2006 overgaan tot het opstellen van een Integraal
Veiligheidbeleidsplan. Zodra de gemeente o.a hiervoor een adviseur in dienst heeft
genomen zal de gemeente een convenant over de bestrijding van hennepteelt af te
sluiten met de corporaties SWZ, WBV Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
andere partijen zoals politie, justitie en energiebedrijven.
Het convenant was begin september 2007, behoudens enkele opmerkingen van het
Openbaar Ministerie, gereed. In september 2007 heeft het Openbaar Ministerie, in
afwachting van een regionaal convenant (Midden en West Brabant), echter
aangegeven geen convenant meer per gemeente af te sluiten. Omdat een regionaal
convenant nog geruime tijd op zich laat wachten, waarvoor het Openbaar Ministerie
initiatiefnemer is, is het wenselijk dan wel noodzakelijk voor de tussenperiode een
afsprakenkader op te stellen. Te ondertekenen door de gemeente, Essent Netwerk,
politieteam “Mark en Dintel”, Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties SWZ,
WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen en Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant. Het concept van het afsprakenkader zal naar alle
partijen gezonden worden.
Herziene afspraak 10: Bestrijding hennepkwekerijen en handel in drugs
vanuit panden gemeente Moerdijk.
Vooruitlopend op een af te sluiten regionaal convenant zal de gemeente een
afsprakenkader op stellen voor de bestrijding van hennepkwekerijen en
handel in drugs vanuit panden gemeente Moerdijk, met de intentie te
ondertekenen door: gemeente, Essent Netwerk, politieteam “Mark en Dintel”,
Openbaar Ministerie, en de woningbouwcorporaties SWZ, WBV Br. Westhoek,
Bernardus
Wonen,
Woningstichting
Goed
Wonen
en
Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant.

Afspraak 11: WMO loket
11.3 SWZ participeert in het proces om te komen tot de oprichting van één
informatievoorziening (WMO-loket) in de gemeente voor verschillende
disciplines.
11.4 SWZ dringt erop aan dat vanuit het op te richten WMO-loket ook informatie
wordt verstrekt over zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvang. De gemeente
zal dit uitdrukkelijk verzoek vanuit SWZ betrekken bij haar afwegingen en in te
nemen standpunt hierover.
11.3
11.4
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Is afgehandeld. Het WMO loket is vanaf 1 januari 2007 operationeel.
Het WMO loket verstrekt informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag en
kinderopvang. De cliëntondersteuning hierover beperkt zich alleen tot het
verwijzen waar de informatie over de toeslagen kan worden gekregen
(belastingdienst en website) en het verwijzen naar het Bureau Sociale
Raadslieden (St. de Markenlanden) die ondersteuning geeft bij het invullen
van aanvraagformulieren. Hiermee is deze afspraak afgehandeld.
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Afspraak 12: Convenant schuldhulpverlening
SWZ neemt deel aan het overleg met gemeente, de Markenlanden en de Gemeentelijke
Kredietbank ten behoeve van het voorkomen van huurachterstanden met als doel hierover
een convenant af te sluiten.
Is in voorbereiding in overleg met de woningbouwcorporaties.
Het convenant dient wel een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van
bestaande werkwijze.
Afspraak 13: Leefbaarheid
De gemeente zal het initiatief nemen om een overleg met de woningbouwcorporaties
te organiseren met als doel het begrip leefbaarheid helder te definiëren en af te
spreken waar elke partij verantwoordelijk en aanspreekbaar voor is.
Komt te vervallen. Zie nieuwe afspraken nr. 7.
Afspraak 14: Strategische grondverwerving
In het kader van strategische grondverwerving wordt SWZ betrokken bij het tot stand
komen van de nota grondbeleid 2006- 2010.
De nota grondbeleid 2007 – 2011 wordt aan de gemeenteraad in december 2007 ter
besluitvorming voorgelegd. Een onderdeel van deze nota is de strategische verwerving
van vastgoed en grond met als actiepunt een onderzoek naar de mogelijkheden van
verwerving. Hierbij zullen de woningbouwcorporaties worden betrokken.
Daarnaast zal van alle woonkernen te beginnen in 2007, als uitvoering van het
Collegewerkprogramma, een ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg
met externe partijen waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld (zie
toelichting onder 7.1). Uit het ontwikkelingsplan zal de ambitie voor de woonkern
blijken en of daarvoor nog strategisch grond moet worden verworven. Omdat het
ontwikkelingsplan in overleg met de corporaties wordt opgesteld wordt de corporatie
daarmee direct betrokken bij eventuele grondverwerving voor de betreffende kern.
Herziene afspraak 14. Strategische verwerving van vastgoed en grond
De woningbouwcorporaties worden betrokken bij de verwerving van vastgoed
en grond als uitwerking van de nota grondbeleid en het op te stellen
ontwikkelingsplan per kern.

Afspraak 15: Informatie regionale ontwikkelingen
SWZ en de gemeente informeren elkaar over relevante ontwikkelingen in regionaal
verband.
Betreft een afspraak met een continu karakter.
Afspraak 16: Evaluatie prestatieafspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd, te beginnen een jaar na
ondertekening van deze afspraken.
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Heeft plaatsgevonden op 20 december 2006
B.

Nieuwe afspraken.

1.
Indicatie toewijzing aanleun- en steunpuntwoningen
Hierover is in het beleidsplan Wonen het volgende opgenomen:
Aanleun- en steunpuntwoningen zijn zelfstandige woningen maar hebben een
bijzondere status. Zij zijn bedoeld personen in die op zorg zijn aangewezen en of om
sociaal maatschappelijke reden niet meer in de bestaande woning kunnen blijven
wonen. Tot voor kort werden deze woningen door de woningbouwcorporaties
toegewezen op grond van een indicatieadvies van het Regionaal Indicatie Orgaan
(RIO). Het Centraal Indicatie Opgaan (CIZ) heeft alle wettelijk verplichten taken van
het RIO overgenomen. Aangezien de indicering van de deze woningen geen wettelijke
taak was zijn deze niet overgenomen. Voor enkele woningbouwcorporaties is dit een
reden geweest zelf de afweging te maken dan wel een advies te vragen aan een
zorgverlener wat niet onafhankelijk is. Het is echter belangrijk dat in verband met het
schaarse product een onafhankelijk indicatieadvies wordt afgegeven zodat de
woningen aan juiste personen worden toegewezen. Verschillende partijen kunnen een
objectief indicatieadvies verstrekken. Nadere uitwerking hiervan moet hierover nog
plaatsvinden.
Beleidslijn
Aanleun- en steunpuntwoningen toe te wijzen op grond van een onafhankelijk indicatie
advies.
Aanleun - en steunpuntwoningen in de gemeente Moerdijk worden verhuurd door
SWZ, WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Stichting Veron, WSG en het Hervormd
Rusthuis, de Westhoek in Zevenbergen.
Op 24 april 2007 heeft de gemeente overleg gevoerd met de woningbouwcorporaties
in het kader van de WMO. Tijdens dit overleg is genoemd onderwerp besproken. Er is
behoefte aan een duidelijke definitie van aanleun- en steunpuntwoningen en aan een
inventarisatie wat hierin beschikbare voordat de indicering van de toewijzing van deze
woningen zal worden uitgewerkt.
Afspraak 1: Indicering toewijzing aanleun – en steunpuntwoningen
Gemeente neemt in de 2e helft van 2007 het initiatief voor een overleg
met SWZ, WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen en Stichting Veron,
WSG en Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen, alvorens de
woningcorporaties een gezamenlijk voorstel opstellen over een
onafhankelijke indicering
2

Raamovereenkomst Volkshuisvesting

In de Raamovereenkomst Volkshuisvesting is vastgelegd:
 de beleidsmatige uitgangspunten;
 de uitwerking van de beleidsmatige uitgangspunten naar begrippen, definities en
criteria;
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de bijbehorende procedures en gedragslijnen;
het overleg tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties.

De prestatieafspraken, die met de grotere woningbouwcorporaties worden gemaakt,
betreft een supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met het
Besluit Beheer Sociale Huursector. De raamovereenkomst is eind 2003 door gemeente
en de woningbouwcorporaties herzien en op 27 januari 2004 ondertekend. Inmiddels is
na ondertekening van de overeenkomst een termijn van ruim drie jaar verstreken.
Mede hierdoor en door het nieuwe beleidsplan wonen is actualisatie van de
overeenkomst wenselijk.
Afspraak 2: Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting worden geactualiseerd.
3.
Prestatieafspraken / investeringen woningbouwcorporaties in relatie met
beleidsplan Wonen en de gebiedsontwikkelingsplannen
Voor een effectieve uitvoering van het beleidsplan Wonen maakt de gemeente met
woningbouwcorporaties, op basis van gelijkwaardigheid en van uit ieders eigen
verantwoordelijkheid
prestatieafspraken. De prestatieafspraken betreft een
supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met de prestatievelden
van het Besluit Beheer Sociale Huursector.
In de beleidsvisie van VROM over de toekomst van de woningbouwcorporaties staat
dat van de woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij zorgen dat het woningtekort
wordt teruggedrongen en dat meer wordt geïnvesteerd in de oude wijken. Op basis
van een woonvisie ofwel beleidsplan geeft de gemeente aan wat zij van de lokaal
opererende woningbouwcorporaties verwacht. De woningbouwcorporatie geeft hierop
een investeringsbod af wat tot concretere prestatieafspraken moet leiden.
In de huidige prestatieafspraken zijn op grond van de woningbouwplanning
de locaties/projecten genoemd waar de woningbouwcorporaties op kunnen
rekenen om deze in projectvorm verder in overleg met de gemeente uit te
werken. Door daar uitvoering aan te geven wordt het (landelijke)
woningtekort ingelopen.
Het in overleg met de woningbouwcorporaties op te stellen gebiedontwikkelingsplan
per kern moet worden gezien als een verfijning op kernniveau van het beleidsplan
Wonen. Het ontwikkelingsplan is daardoor uitermate geschikt voor het afgeven van
een investeringsbod, het maken van concretere prestatieafspraken in de vorm van een
samenwerkings - of investeringsovereenkomst met een woningbouwcorporatie
afzonderlijk, dan wel de woningbouwcorporaties gezamenlijk. Onder andere over:
nieuwbouw, strategische grondaankoop, aanpak bestaande woningvoorraad,
woonomgeving, leefbaarheid en over investeringen in maatschappelijk voorzieningen
zoals scholen, zorg, kinderopvang en kwetsbare groepen in de samenleving.
In het beleidsplan Wonen is deze aanpak dan ook als beleidslijn opgenomen.
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Afspraak 3: Prestatieafspraken in relatie met gebiedsontwikkelingsplannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren als middel om te komen tot
investerings - en prestatieafspraken in de vorm van een samenwerkings - of
investeringsovereenkomst tussen gemeente en woningbouwcorporaties
afzonderlijk dan wel gezamenlijk over woningbouw, bestaande voorraad, sociaal
maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid e.d.
4.
Huisvesting starters.
Hierover is in het nieuwe beleidsplan Wonen het volgende opgenomen:
Uit het WBO blijkt dat de kerngebondenheid onder de starters het kleinst is van alle
doelgroepen. Onder een starter wordt in het WBO en in de werkconferentie verstaan:
Een huishouden dat nog niet beschikt over zelfstandige woonruimte en daarom nog bij
ouders of op kamers in een onzelfstandige wooneenheid woont.
Van de starters (mensen die nog geen zelfstandige woning hebben) wil 40% huren,
overwegend tot een bedrag onder de aftoppinggrens van de huurtoeslag (€ 485,--).
Een koopwoning wenst 60 % die een zekere prijs mag hebben. Maar 22% zoekt naar
een woning onder de € 160.000, --, 39% van € 160.000,-- tot € 235.000, --, 9%
daarboven en van 30% is het onbekend. Het aandeel dat belangstelling heeft voor het
bouwen op een eigen kavel is minimaal.
Uit een regionaal onderzoek (regio Breda) blijkt dat van het totale aanbod in de
gemeente Moerdijk in de koopsector ca 23% wordt aangeboden in een prijsklasse
tussen € 160.000-- en € 200.000,--. Vergeleken met andere gemeenten is dat
percentage hoog. Van het totale aanbod ligt ca 3% onder de € 160.000,--.
Als er voor alle doelgroepen wordt gebouwd komt er veel vrij in de bestaande
voorraad, zowel in de huur als in de koop. Bovendien brengt dat de doorstroming op
gang. Hierdoor zou er geen specifiek beleid noodzakelijk zijn, met uitzondering van de
groep die een koopwoning onder de € 160.000,-- wenst. Voor de korte termijn biedt
dit geen oplossing voor de starters omdat eerst voldoende nieuwbouw moet
plaatsvinden waarna woningen vrijkomen.
Hierdoor is het noodzakelijk om vooralsnog in de bouwprojecten rekening te houden
met woningen voor starters boven de € 160.000,--. Ook dienen de goedkopere
starterswoningen tot € 160.000,-- te worden gebouwd en behouden te blijven voor de
doelgroep. Dit kan in een vorm van een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d. De woningbouwcorporaties kunnen en willen hier een rol
in hebben.
In de werkconferentie met externe partijen kwam ten aanzien van de huisvesting van
starters naar voren:
 Voor starters die in de gemeente willen blijven wonen, moet dat ook mogelijk
gemaakt worden;
 Bij voldoende doorstroming komen bestaande huurwoningen beschikbaar;
 Vooral starters met een kleine portemonnee hebben het moeilijk om huisvesting te
vinden;
 Verkoop van huurwoningen is een instrument die de startershuisvesting mede kan
oplossen;
 Het huidige aanbod aan woningen past niet altijd past niet bij de kwaliteitsvraag;
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 De woningbouwcorporaties zijn bereid voor de starters maatwerk te leveren door het
leveren van constructies zoals: Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant,
cascowoningen ed;
 Indien er voldoende doorstroming komt in de woningvoorraad is het
huisvestingsprobleem van korte duur.
Beleidslijn
11.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tot € 160.000,-- met
een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant o.i.d.
in
samenwerking met woningbouwcorporaties. Indien gemeentelijke grond zo mogelijk
door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
12.
De koopwoningen tot € 160.000,-- zijn minimaal voorzien van elementaire
voorzieningen zoals: keukeninrichting , badkamerinrichting, toilet en berging.
13.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tussen € 160.000, -en € 235.000, -- .
14.
Op grond van het WBO op kernniveau in nieuwbouwprojecten maatwerk
leveren, mede afhankelijk van mate van de verkoop van huurwoningen.
15.
Verkoop van huurwoningen voor starters met daaraan gekoppeld een
constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), Koopgarant o.i.d.
Het verkopen van huurwoningen met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d is
een middel om voor starters relatief goedkope woningen te behouden. Voor de
betaalbaarheid van de woning zal deze constructie niet altijd nodig zijn als de
woningprijs laag genoeg is. Tevens kunnen corporaties aan zittende huurders
percentuele kortingen geven op de marktprijs. Voorts kan een MGE constructie o.i.d
niet worden toegepast als om strategische reden de woning wordt afgestoten en dus
terugkopen niet meer aan de orde is.
Dit leidt er toe dat de corporaties per te verkopen huurwoning aan een starter een
afweging zal maken of dat de woning met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d
kan worden verkocht.
Afspraak 4: Huisvesting starters.
De te bouwen koopwoningen door woningbouwcorporaties voor starters in een
prijsklasse tot € 160.000,-- en de te verkopen huurwoningen worden waar mogelijk
verkocht met een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom,
Koopgarant o.i.d. Het effect hiervan zal jaarlijks worden geëvalueerd.
5.
Uitgangspunten tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
Corporaties zijn in verschillende mate betrokken bij projecten in de sfeer bij de
ontwikkeling van maatschappelijk onroerend goed. Het betreft onder andere de
huisvesting voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven e.d.
Veelal zijn het dezelfde aanbieders daardoor is het van belang dat de gehanteerde
uitgangspunten voor kosten berekening dezelfde zijn.
Vragen die zich daarbij voordoen zijn:
Wordt een kostendekkend tarief gehanteerd op basis van de gemaakte
investeringskosten en toegepaste afschrijvingsmethodiek?
In hoeverre is een eenzelfde tarief te hanteren dat niet steeds kostendekkend
kan zijn vanwege het verschil in omvang dan wel de kosten.
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Gemeenten en corporaties hebben behoefte om hiervoor om een kader te ontwikkelen
voor projecten waarbij maatschappelijk onroerend goed wordt ontwikkeld.
Afspraak 5: Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed.
De gemeente zal in het 4e kwartaal van 2007 het initiatief nemen voor een
overleg met de woningbouwcorporaties; SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen, met
als doel te komen tot afspraken over de tariefstelling bij de ontwikkeling van
maatschappelijk onroerend goed.
Ter voorbereiding van dit overleg sturen de woningbouwcorporaties
informatie toe naar de gemeente van tarieven die momenteel worden
gehanteerd.

6.
Tweede kansbeleid
Het komt steeds meer voor dat door diverse omstandigheden (financiële reden,
woongedrag, overlast e.d) het huurcontract van een woning wordt ontbonden en de
bewoners uit de woning worden gezet. Hierdoor komt de huurder uiteindelijk op straat
te staan maar klopt vervolgens bij een andere of dezelfde verhuurder aan voor een
tweede kans om een woning te huren. Vragen hierbij zijn: wanneer krijg je een
tweede kans, hoe ziet die kans eruit en of hoe ga je daarmee om. Uiteindelijk heeft
een ieder recht op een dak boven zijn of haar hoofd. Gemeente en corporaties hebben
behoefte om over deze problematiek van gedachten te wisselen, informatie over te
dragen met uiteindelijke doelstelling nadere afspraken er over te gaan maken.
Afspraak 6; tweede kansbeleid.
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen,
Woningstichting Goed Wonen en De Markenlanden om deze problematiek te
bespreken met als doelstelling hierover één gedragslijn te hanteren dan wel
tot concrete afspraken te komen.

7.
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s
In een periodiek overleg van gemeente (De heer C. Buis, directeur dienstverlening) en
de directeuren van de samenwerkende corporaties Bernardus Wonen,
woningbouwvereniging Brabants Westhoek en SWZ op 17 oktober 2007 is het
volgende besproken:
De corporaties hebben het voornemen “de gemeente” (college van B&W, raads- en
commissieleden, beleidsambtenaren) uit te nodigen voor een avondbijeenkomst
(19.30 – ca. 22.30 inclusief informele afsluiting) waarbij de volgende thema’s aan de
orde worden gesteld:
9.
Investeringen in leefbaarheid. Hoe kijken wij daar als corporaties naar en
waar houdt (o.i.) onze verantwoordelijkheid op en begint die van gemeente of
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bewoners ?
10.
Investeringen in maatschappelijk vastgoed. Hoe gaan we daar als
corporaties mee om ? Welke rol hebben we nu en welke streven we na ?
11.
Wat is de gewenste woningportefeuille, in de diverse kernen, op lange
termijn en hoe verhoudt die zich tot het huidige aanbod ?
12.
Spanningsveld tussen woonkwaliteit en woonlasten. Afgeleid hiervan de
startersproblematiek.
Van corporatiezijde zal middels presentaties worden toegelicht (in 45 à 60 minuten
totaal) hoe er over de betreffende thema’s wordt gedacht, hoe men globaal de eigen
rol ziet (voor zover dat al duidelijk is) en wat van anderen wordt verwacht. Daarna een
plenaire discussie voeren – o.l.v. een deskundige, objectieve en “prikkelende”
gespreksleider – over de meningen en de rollen van gemeente en corporaties, m.b.t.
deze thema’s. De genoemde corporaties stellen voor deze cessie te houden eind
november / begin december 2007 met een 2e voorkeur is de tweede helft van januari
2008.
De presentatie vanuit de corporaties kan betreft genoemde thema’s als beeldvormend
worden beschouwd. Het resultaat van de discussiebijeenkomst is naast de scan van
Oranjewoud, betreft vraag en aanbod van de voorzieningen en accommodaties, te
gebruiken als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.
Afspraak 7: Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s.
De samenwerkende corporaties: Bernardus Wonen, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek en SWZ, nemen in overleg met de gemeente het initiatief
tot het organiseren van een discussiebijeenkomst. Het resultaat te gebruiken
als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.

C.
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Overzicht prestatieafspraken
1.

Resterende en herziene afspraken uit 2006

no

afspraak

2b

Kwaliteitsbeleid woningen
doorlopend
corporatie
SWZ zal zich inspannen dat het energieverbruik van nieuwe
bouwprojecten, die vanaf 1 juli 2006 door SWZ worden
opgestart, minimaal 5% onder de norm van het Bouwbesluit
ligt. Hierdoor behalen de nieuwbouwprojecten maximaal een
EPC van 0,76. Per project zal worden onderzocht en
aangetoond of deze energiebesparing haalbaar is.
Kwaliteitsbeleid woningen
continu vanaf corporatie
SWZ zal voor de bestaande woningvoorraad, als gevolg van 2008/2009
de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy
Performance of Building Directive: EPBD), te beginnen vanaf
1 januari 2008, doch uiterlijk vanaf 1 januari 2009 bij
woningmutaties een energiecertificaat afgeven.

2d
herzie
n

3a
herzie
n

4

5
herzie
n

7.1
herzie
n

7.2
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Wanneer

Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e
kwartaal 2007 met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen
om een plan van aanpak te bespreken over een herziene
woningzoekendenregistratie
en
woonruimteverdeling
in
Moerdijk.
Huisvesting
verstandelijk
–
en
lichamelijk
gehandicapten en GGZ
De gemeente staat ruimhartig tegenover de huisvesting van
deze doelgroep en zal in principe medewerking geven aan
goed onderbouwde initiatieven van SWZ nadat hierover met
de regio is afgestemd.
Achtervangovereenkomst WSW
De eerstvolgende achtervangovereenkomst wordt door de
gemeente zo spoedig mogelijk opgesteld voor een periode
van 3 jaar. Alhoewel het niet het uitgangspunt is zal indien
noodzakelijk tussentijds door onverwachte investeringen de
achtervangovereenkomst worden herzien.
(De
overeenkomst
wordt
opgesteld
voor
Stichting
Woningbouw Zevenbergen, Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen.
Bestaande woningvoorraad
SWZ ontwikkelt, rekening houdend met het WBO 2006 en het
gemeentelijk beleid, voor 1 juli 2008 een strategische visie op
de bestaande sociale woningvoorraad in de kernen
Zevenbergen, Langeweg en Zevenbergeschen Hoek. Deze
visie zal als input gelden voor het op te stellen
ontwikkelingsplan per kern.

vanaf
kwartaal
2007

Bestaande woningvoorraad.

continu
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wie

4e corporaties
en
gemeente

continu

corporatie
en
gemeente

zsm

Gemeente
en
corporatie

voor 1 juli corporatie
2008 gereed

corporatie

Vooruitlopend hierop zal SWZ bij woningmutaties, groot
onderhoudsplannen en renovaties de woningen waar mogelijk
de woningen opplussen conform punt 5.5 punt 4 uit de
Raamovereenkomst Volkshuisvesting om hiermee te bereiken
dat de woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig
worden.
8
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Nieuwbouw (zie ook eerdere toelichting)
8.1
Voor de bouwlocatie Bosselaar Zuid in Zevenbergen zal de
gemeente in de op te stellen locatieontwikkelingsovereenkomst met de ontwikkelaars opnemen
dat de primaat voor het bouwen van de goedkope sector bij
SWZ ligt. Vooralsnog zal hiervoor, in afwachting van de
resultaten van het WBO, worden uitgegaan van een
percentage van 35%.
8.2
Voor de herstructureringslocatie Huizersdijk in Zevenbergen
zal de gemeente in de op te stellen locatieontwikkelingsovereenkomst met de ontwikkelaar opnemen
dat de primaat voor overname van de te bouwen sociale
huurwoningen bij SWZ ligt.
8.3
De gemeente zal bij positieve besluitvorming over de door
SWZ op te stellen haalbaarheidsonderzoeken medewerking
geven aan de uitwerking van projecten door SWZ. Het
betreft: Stationsstraat / Prins Hendrikstraat,
appartementenproject Hervormd Rusthuis Zevenbergen en
Plein 1940 in 2010 Zevenbergschen Hoek.
8.4
Indien wordt besloten tot woningbouw, op de locaties
Neerhofstraat, het Kompas, Langenoordstraat in Zevenbergen
en de herontwikkeling van de locatie
gemeenschapshuis/school in Langeweg, zal de gemeente bij
positieve besluitvorming, over de door SWZ op te stellen
haalbaarheidsonderzoeken, medewerking geven aan de
uitwerking van de projecten door SWZ. Ten aanzien van de
locatie Neerhofstraat in combinatie met het realiseren van
een nieuwe school.
8.5
De uitwerking van de afspraken 8.1 t/m 8.4 vindt op
projectniveau plaats.
8.6
Door medewerking te geven aan het ontwikkelen van
woningbouw, op genoemde locaties onder 8.1 t/m 8.4 en de
in voorbereiding/uitvoerende bouwlocaties: Dr. Ariënslaan,
Korte Lage Wipstraat en Zoetendaal is conform punt 5.4.2
van de Raamovereenkomst Volkshuisvesting de compensatie
voor woningbouw als gevolg van het huisvesten van
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In
gemeente
voorbereiding en
corporatie

In
gemeente
voorbereiding en
corporatie

In
voorbereiding gemeente
en
corporatie

In
gemeente
voorbereiding en
corporatie

continu

tot 2010

jaarlijks

gemeente
en
corporatie
gemeente
en
corporatie

gemeente

statushouders tot 2010 geconcretiseerd.

9

10
herzie
n

12

14
herzie
n
15

16

124

en
corporatie

8.7
Aanvulling op afspraak 8.6. (2007) Als gevolg van het
generaal pardon, dat en extra taakstelling inhoudt, wordt bij
de jaarlijks evaluatie van de prestatieafspraken bezien of met
de huidige compensatie voor woningbouw kan worden
volstaan.
Huurprijs/woonlasten
continu
In het nieuw te ontwikkelen huurbeleid zal SWZ er mee
rekening houden dat er geen knelpunten ontstaan voor
mensen met de lagere inkomens.
Bestrijding hennepkwekerijen en handel in drugs
vanuit panden gemeente Moerdijk.
Vooruitlopend op een af te sluiten regionaal convenant zal de
gemeente een afsprakenkader op stellen voor de bestrijding
van hennepkwekerijen en handel in drugs vanuit panden
gemeente Moerdijk, met de intentie te ondertekenen door:
gemeente, Essent Netwerk, politieteam “Mark en Dintel”,
Openbaar Ministerie, en de woningbouwcorporaties SWZ,
WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed
Wonen en Stichting Woonwagenbeheer West Brabant
Convenant schuldhulpverlening
SWZ neemt deel aan het overleg met gemeente, de
Markenlanden en de Gemeentelijke Kredietbank ten behoeve
van het voorkomen van huurachterstanden met als doel
hierover een convenant af te sluiten.

corporatie

eind
2007/begin
2008 gereed

eind
gereed

2007 gemeente
en
corporatie

Strategische verwerving van vastgoed en grond
vanaf 2008
De woningbouwcorporaties worden betrokken bij de
verwerving van vastgoed en grond als uitwerking van de nota
grondbeleid en het op te stellen ontwikkelingsplan per kern.
Informatie regionale ontwikkelingen
continu
SWZ en de gemeente informeren elkaar over relevante
ontwikkelingen in regionaal verband.
Evaluatie prestatieafspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd,
beginnen een jaar na ondertekening van deze afspraken.

gemeente
en
corporatie

gemeente
en
corporatie
gemeente
en
corporatie

1
jaar
na gemeente
te ondertekenin en
g
corporatie
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2.

Nieuwe afspraken

no

Afspraak

1

Indicering toewijzing aanleun – en steunpuntwoningen 2e
Gemeente neemt in de 2e helft van 2007 het initiatief voor een 2007
overleg met SWZ, WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen en
Stichting Veron, WSG en Stichting Hervormd Rusthuis
Zevenbergen alvorens de woningcorporaties een gezamenlijk
voorstel opstellen over een onafhankelijke indicering

2

Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
in 2008
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting worden
geactualiseerd.

gemeente
en
corporatie

3

Prestatieafspraken in relatie met gebiedsontwikkelingsvanaf 2008
plannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren als
middel om te komen tot investerings - en prestatieafspraken in
de
vorm
van
een
samenwerkings
of
investeringsovereenkomst
tussen
gemeente
en
woningbouwcorporaties afzonderlijk dan wel gezamenlijk over
woningbouw, bestaande voorraad, sociaal maatschappelijke
voorzieningen, leefbaarheid e.d.
Huisvesting starters
continu
De te bouwen koopwoningen door woningbouwcorporaties
voor starters in een prijsklasse tot € 160.000,-- en de te
verkopen huurwoningen worden waar mogelijk verkocht met
een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom,
Koopgarant o.i.d.
Het effect hiervan zal jaarlijks worden
geëvalueerd.

gemeente
en
corporatie

5

Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
eind 2007
De gemeente zal in het 4e kwartaal van 2007 het initiatief
nemen voor een overleg met de woningbouwcorporaties;SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen
en Woningstichting Goed Wonen, met als doel te komen tot
afspraken over de tariefstelling bij de ontwikkeling van
maatschappelijk onroerend goed. Ter voorbereiding van dit
overleg sturen de woningbouwcorporaties informatie toe naar
de gemeente van tarieven die momenteel worden gehanteerd

gemeente
en
corporatie

6

Tweede kansbeleid
eind 2007
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e
kwartaal 2007 met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants
Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen en
De Markenlanden om deze problematiek te bespreken met als
doelstelling hierover één gedragslijn te hanteren dan wel tot
concrete afspraken te komen.
Eind januari
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse
2008
thema’s.

gemeente
en
corporatie

4

7
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wanneer

wie

helft gemeente
en
corporatie

corporatie

gemeente
en
corporaties

De samenwerkende corporaties Bernardus Wonen,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en SWZ,
nemen in overleg met de gemeente het initiatief tot het
organiseren van een discussiebijeenkomst. Het resultaat
te gebruiken als input voor het opstellen van een
leefbaarheids- en voorzieningenscenario per kern
alsmede voor het tot stand komen van de strategische
visie van de gemeente

Aldus overeengekomen te Zevenbergen op 13 november 2007
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de burgemeester,

H.W. den Duijn

Stichting Woningbouw Zevenbergen,

H. Hendrikx, directeur/bestuurder
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Prestatieafspraken 2007
Gemeente Moerdijk – Woningstichting Goed Wonen
In 2006 heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met:
Stichting Woningbouw Zevenbergen, ondertekend 3 mei 2006
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, ondertekend 3 mei 2006
Bernardus Wonen, ondertekend 3 mei 2006
Stichting Goed Wonen, ondertekend 6 juni 2006.
Een groot deel van de afspraken hebben een looptijd van enkele jaren dan wel een
continu karakter.
Op 20 december 2006 heeft de gemeente de prestatieafspraken met deze vier
woningbouwcorporaties geëvalueerd. De corporaties en de gemeente zijn van mening
dat voor 2007 kan worden volstaan met een actualisatie van de prestatieafspraken van
2006 en waarnodig met enkele aanvullende afspraken, mede naar aanleiding van het
nieuwe beleidsplan Wonen van de gemeente.

Inhoud:
A.
B.
C.
1.
2.

127

Stand van zaken uitwerking en actualisatie prestatieafspraken 2006.
Nieuwe afspraken.
Overzicht prestatieafspraken:
Resterende en herziene afspraken uit 2006
Nieuwe afspraken
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A.
Stand van zaken uitwerking en actualisatie prestatieafspraken 2006. (Voor
een toelichting op de afspraken van 2006 zie de prestatieafspraken 2006)

Afspraak 1: Kwaliteitsbeleid woningen
1. a
In het in samenwerking met de woningbouwcorporaties op te stellen
Volkshuisvestingsplan 2006-2009 zal het kwaliteitsbeleid worden opgenomen.
1. b
Woningstichting Goed Wonen zal zich inspannen dat het energieverbruik van
nieuwe bouwprojecten, die vanaf 1 juli 2006 worden opgestart, minimaal 5%
onder de norm van het Bouwbesluit ligt. Hierdoor behalen de
nieuwbouwprojecten maximaal een EPC van 0,76. Per project zal worden
onderzocht en aangetoond of deze energiebesparing haalbaar is.
1.c
Woningstichting Goed Wonen zal zich inspannen dat vóór 2008 van minimaal
30% van alle bestaande woningbouwcomplexen een EPA is opgesteld.
1.d
In samenhang met punt 2.c zal Woningstichting Goed Wonen voor de
bestaande woningvoorraad, als gevolg van de Europese richtlijn
energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Building Directive:
EPBD), bij woningmutaties een energiecertificaat afgeven.
1.a

Afgehandeld. Het kwaliteitsbeleid Is opgenomen in het nieuwe beleidsplan
Wonen van de gemeente.
1.b
Betreft een afspraak met een continu karakter. Deze afspraak is voor alle
nieuwe woningbouwprojecten als beleidslijn opgenomen in het nieuwe
beleidsplan Wonen van de gemeente.
1.c en 1.d
Ervan uitgaande dat de Europese Richtlijn energieprestaties van gebouwen
per 1 januari 2008 Nederlandse regelgeving wordt kan de afspraak onder 2c
komen te vervallen. De herziene afspraak 1.d is daarmee als volgt:
Herziene afspraak 1.d
Woningstichting Goed Wonen zal voor de bestaande woningvoorraad, als
gevolg van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (Energy
Performance of Building Directive: EPBD), te beginnen vanaf 1 januari 2008,
doch uiterlijk vanaf 1 januari 2009 bij woningmutaties een energiecertificaat
afgeven.

Afspraak 2: Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief tot een gezamenlijk overleg met alle sociale
verhuurders, die werkzaam zijn in de kern Moerdijk. Stichting Goed Wonen zal aan
dat overleg deelnemen. Dit met als doel dat per kern één registratie van
woningzoekenden en woningverdelingsystematiek ontstaat. Te beheren door
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek. Het streven hierbij is dat eind 2007 dat
doel is geconcretiseerd.
Deze prestatieafspraak is als beleidslijn opgenomen in het nieuwe beleidsplan Wonen.
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Tijdens de conferentie Wonen op 19 september 2007, waarbij ook de
woningbouwcorporaties aanwezig waren is bijzondere aandacht aan het thema
“Woonruimteverdeling” gegeven. De ontwikkeling in de woonruimteverdeling tot en
met woonmarketing nieuwe stijl stond hierbij centraal. Gediscussieerd is over de
verschillende verdelingsmodellen. Ook zijn enkele dilemma’s, als gevolg van een
vernieuwde aanpak, aan de orde gesteld. Zowel gemeente als woningbouwcorporaties
willen een vervolg geven aan dit thema en gaan zich oriënteren op de mogelijkheden
van een gezamenlijk systeem van woningzoekendenregistratie en
woonruimteverdeling. De gemeente en de woningbouwcorporaties SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting
Goede Wonen hebben dan ook aan ORKA-advies gevraagd een mogelijk plan van
aanpak hiervoor op te stellen.
Hernieuwde afspraak 2: Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en
Woningstichting Goed Wonen om een plan van aanpak te bespreken over een
herziene woningzoekendenregistratie en woonruimteverdeling in Moerdijk.
Afspraak 3: Huisvesting verstandelijk – en lichamelijk gehandicapten en GGZ
De gemeente staat ruimhartig tegenover de huisvesting van deze doelgroep en zal in
principe medewerking geven aan goed onderbouwde initiatieven van woningstichting
Goed Wonen nadat hierover met de regio is afgestemd.
Bureau SOAB uit Breda heeft in opdracht van regio Breda, inclusief de gemeenten
Halderberge en Rucphen, een toetsingskader opgesteld voor de huisvesting van deze
bijzondere doelgroepen. De opdracht is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is
benut om kengetallen voor de doelgroepen te ontwikkelen. Fase 2 betreft een
doorrekening naar de regiospecifieke opgave.
De portefeuillehouders Volkshuisvesting hebben op 28 maart 2007 het rapport
vastgesteld dat daarmee in principe als kader kan dienen bij het toetsen van
initiatieven voor huisvesting van de doelgroep. Uit het rapport blijkt dat regiobreed de
gemeenten haar verantwoordelijkheid tot het huisvesten van de doelgroep goed heeft
opgepakt. Naast het bestaande aanbod blijkt dat diverse aanbieders behoorlijk wat
plannen hebben voor uitbreiding van de capaciteit. Tegelijkertijd is geconstateerd dat
het bestaande aanbod niet evenwichtig verspreid is over de regiogemeenten en komt
de klacht dat er onvoldoende aanbod is.
Om een praktisch vervolg te geven aan de uitkomsten van het onderzoek is echter een
verdiepingslag noodzakelijk; Hoe liggen de kansen en de keuzevrijheid van
consumenten? Hoe is het uitbreidingsproces van aanbieders te doorbreken? Is het
noodzakelijk regionaal sturing te geven aan het proces van vraag en aanbod in de
regio? Deze vraagstukken worden besproken op 1 november 2007 tijdens het
symposium “Wonen zonder beperking”. Hiervoor zijn uitgenodigd de gemeenten,
corporaties, zorgaanbieders en regionale belangenorganisaties.
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Afspraak 4: WBO en Volkshuisvestingsplan
Woningstichting Goed Wonen participeert bij het tot stand komen van het WBO dat in
2006 door een extern bureau zal worden uitgevoerd..Hierop volgend wordt het
Volkshuisvestingsplan 2006 – 2009 opgesteld in samenwerking met de
woningbouwcorporaties waaronder Woningstichting Goed Wonen.
Is afgehandeld.
Afspraak 5: Bestaande woningvoorraad
5.1.
Indien uit het WBO blijkt dat de bestaande sociale woningvoorraad, in de
kern Moerdijk, niet is afgestemd op de behoefte zal Woningstichting Goed Wonen per
woonkern een plan van aanpak opstellen en met een voorstel komen naar de
gemeente hoe daaraan kan worden tegemoetgekomen. Gereed eind 2007. Hierna
zullen per woonkern afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
5.2
Vooruitlopend hierop zal Woningstichting Goed Wonen bij woningmutaties,
groot onderhoudsplannen en renovaties de woningen waar mogelijk de woningen
opplussen conform punt 5.5 punt 4 uit de Raamovereenkomst Volkshuisvesting om
hiermee te bereiken dat de woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig worden.
5.1
Uit het WBO en het beleidsplan Wonen blijkt dat de vraag van de consument
gezien de omvang van de nieuwbouw in verhouding tot de voorraad zich voor een
belangrijk deel richt op de bestaande woningen. De voorraad zal moeten worden
afgestemd op de behoefte. De bestaande voorraad kenmerkt zich vooral in de
huursector in de grotere grondgebonden eengezinswoning veelal in het
betaalbare/goedkopere segment. Leefbare kernen zijn gebaat met gevarieerde
woonmilieus. Te bereiken door een strategisch voorraadbeleid door:
opwaarderen bestaande woningen;
sloop huurwoningen;
verkoop huurwoningen;
nieuwbouw van koop- en huurwoningen.
Van alle woonkernen zal, als uitvoering van het Collegewerkprogramma, een
ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg met externe partijen
waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld. Een ontwikkelingsplan betreft
een concrete uitwerking van de aangedragen suggesties in de dorpsplannen ter
bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Met inachtneming van de financiële
haalbaarheid en het schaalniveau van de kern. Per kern worden prioriteiten en
budgetten toegekend, zodat de uitvoering plaats kan vinden en er adequaat
ingespeeld kan worden op de veranderingen in de kern. In 2007 wordt gestart met het
ontwikkelingsplan van de kern Standdaarbuiten. In het ontwikkelingsplan is het thema
wonen een belangrijk onderwerp. Het betreft niet alleen het bouwen van woningen
maar ook de strategische visie op de bestaande woningvoorraad. Bij het
uitvoeringsprogramma is de woningbouwcorporatie als verhuurder van de sociale
sector en als maatschappelijk ondernemer een belangrijke partner.
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Herziene afspraak 5.1: Bestaande woningvoorraad
Woningstichting Goed Wonen actualiseert voor 1 juli 2008 haar strategisch
voorraadbeleid dat nu dateert van 2005 voor de kern Moerdijk. Hierbij wordt
rekening gehouden met de uitkomsten van het WBO 2006 en het gemeentelijk
Beleidsplan Wonen 2007 – 2011.
Deze visie zal als input gelden voor het op te
stellen ontwikkelingsplan voor de kern Moerdijk.
5.2

Betreft een afspraak met een continu karakter.

Afspraak 6: Woonruimteverdeling Moerdijk
Woningstichting Goed Wonen neemt het standpunt van de bewoners uit Moerdijk mee
in de uitwerking over de woonruimteverdelingsysteem zoals opgenomen in afspraak no
2.
Wordt in 2007 nog opgepakt.
Afspraak 7: Convenant bestrijding hennepteelt.
De gemeente zal in principe in 2006 overgaan tot het opstellen van een Integraal
Veiligheidbeleidsplan. Zodra de gemeente o.a hiervoor een adviseur in dienst heeft
genomen zal de gemeente een convenant over de bestrijding van hennepteelt af te
sluiten met de corporaties SWZ, WBV Brabants Westhoek, Bernardus Wonen,
Woningstichting Goed Wonen en andere partijen zoals politie, justitie en
energiebedrijven.
Het convenant was begin september 2007, behoudens enkele opmerkingen van het
Openbaar Ministerie, gereed. In september 2007 heeft het Openbaar Ministerie, in
afwachting van een regionaal convenant (Midden en West Brabant), echter
aangegeven geen convenant meer per gemeente af te sluiten. Omdat een regionaal
convenant nog geruime tijd op zich laat wachten, waarvoor het Openbaar Ministerie
initiatiefnemer is, is het wenselijk dan wel noodzakelijk voor de tussenperiode een
afsprakenkader op te stellen. Te ondertekenen door de gemeente, Essent Netwerk,
politieteam “Mark en Dintel”, Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties SWZ,
WBV Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen en Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant. Het concept van het afsprakenkader zal naar alle
partijen gezonden worden.
Herziene afspraak 7: Bestrijding hennepkwekerijen en handel in drugs vanuit
panden gemeente Moerdijk.
Vooruitlopend op een af te sluiten regionaal convenant zal de gemeente een
afsprakenkader op stellen voor de bestrijding van hennepkwekerijen en
handel in drugs vanuit panden gemeente Moerdijk, met de intentie te
ondertekenen door: gemeente, Essent Netwerk, politieteam “Mark en Dintel”,
Openbaar Ministerie, en de woningbouwcorporaties SWZ, WBV Br. Westhoek,
Bernardus
Wonen,
Woningstichting
Goed
Wonen
en
Stichting
Woonwagenbeheer West Brabant.

131

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

Afspraak 8: Convenant schuldhulpverlening
Woningstichting Goed Wonen neemt deel aan het overleg met gemeente, de
Markenlanden en de Gemeentelijke Kredietbank ten behoeve van het voorkomen van
huurachterstanden met als doel hierover een convenant af te sluiten.
Is in voorbereiding in overleg met de woningbouwcorporaties.
Het convenant dient wel een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van
bestaande werkwijze.
Afspraak 9: Leefbaarheid
De gemeente zal het initiatief nemen om een overleg met de woningbouwcorporaties
te organiseren met als doel het begrip leefbaarheid helder te definiëren en af te
spreken waar elke partij verantwoordelijk en aanspreekbaar voor is.
Is vervallen. Zie nieuwe afspraken nr. 8.
Afspraak 10: Informatie regionale ontwikkelingen
Woningstichting Goed Wonen en de gemeente informeren elkaar over relevante
ontwikkelingen in regionaal verband.
Betreft een afspraak met een continu karakter.
Afspraak 11: Evaluatie prestatieafspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd, te beginnen een jaar na
ondertekening van deze afspraken.
Heeft plaatsgevonden op 20 december 2006
B.

Nieuwe afspraken.

1Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In de Raamovereenkomst Volkshuisvesting is vastgelegd:
 de beleidsmatige uitgangspunten;
 de uitwerking van de beleidsmatige uitgangspunten naar begrippen, definities en
criteria;
 de bijbehorende procedures en gedragslijnen;
 het overleg tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties.
De prestatieafspraken, die met de grotere woningbouwcorporaties worden gemaakt,
betreft een supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met het
Besluit Beheer Sociale Huursector. De raamovereenkomst is eind 2003 door gemeente
en de woningbouwcorporaties herzien en op 27 januari 2004 ondertekend. Inmiddels is
na ondertekening van de overeenkomst een termijn van ruim drie jaar verstreken.
Mede hierdoor en door het nieuwe beleidsplan wonen is actualisatie van de
overeenkomst wenselijk.
Afspraak 1: Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting worden geactualiseerd.
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2.
Prestatieafspraken / investeringen woningbouwcorporaties in relatie met
beleidsplan Wonen en de gebiedsontwikkelingsplannen
Voor een effectieve uitvoering van het beleidsplan Wonen maakt de gemeente met
woningbouwcorporaties, op basis van gelijkwaardigheid en van uit ieders eigen
verantwoordelijkheid
prestatieafspraken. De prestatieafspraken betreft een
supplement op de raamovereenkomst en hebben een relatie met de prestatievelden
van het Besluit Beheer Sociale Huursector.
In de beleidsvisie van VROM over de toekomst van de woningbouwcorporaties staat
dat van de woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij zorgen dat het woningtekort
wordt teruggedrongen en dat meer wordt geïnvesteerd in de oude wijken. Op basis
van een woonvisie ofwel beleidsplan geeft de gemeente aan wat zij van de lokaal
opererende woningbouwcorporaties verwacht. De woningbouwcorporatie geeft hierop
een investeringsbod af wat tot concretere prestatieafspraken moet leiden.
In de huidige prestatieafspraken zijn op grond van de woningbouwplanning
de locaties/projecten genoemd waar de woningbouwcorporaties op kunnen
rekenen om deze in projectvorm verder in overleg met de gemeente uit te
werken. Door daar uitvoering aan te geven wordt het (landelijke)
woningtekort ingelopen.
Het in overleg met de woningbouwcorporaties op te stellen gebiedontwikkelingsplan
per kern moet worden gezien als een verfijning op kernniveau van het beleidsplan
Wonen. Het ontwikkelingsplan is daardoor uitermate geschikt voor het afgeven van
een investeringsbod, het maken van concretere prestatieafspraken in de vorm van een
samenwerkings - of investeringsovereenkomst met een woningbouwcorporatie
afzonderlijk, dan wel de woningbouwcorporaties gezamenlijk. Onder andere over:
nieuwbouw, strategische grondaankoop, aanpak bestaande woningvoorraad,
woonomgeving, leefbaarheid en over investeringen in maatschappelijk voorzieningen
zoals scholen, zorg, kinderopvang en kwetsbare groepen in de samenleving.
In het beleidsplan Wonen is deze aanpak dan ook als beleidslijn opgenomen.
Afspraak 2: Prestatieafspraken in relatie met gebiedsontwikkelingsplannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren als middel om te
komen tot investerings - en prestatieafspraken in de vorm van een
samenwerkings - of investeringsovereenkomst tussen gemeente en
woningbouwcorporaties afzonderlijk dan wel gezamenlijk over woningbouw,
bestaande voorraad, sociaal maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid
e.d.
3.
Achtervangovereenkomst WSW
In een overleg met het WSW, de woningbouwcorporaties en de gemeente d.d 22
januari 2007 is de werkwijze omtrent de achtervangovereenkomst geëvalueerd. Dit
heeft geleid tot de volgende afspraak.

133

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

Afspraak 3: Achtervangovereenkomst WSW
De eerstvolgende achtervangovereenkomst wordt door de gemeente zo
spoedig mogelijk opgesteld voor een periode van 3 jaar. Alhoewel het niet
het uitgangspunt is zal indien noodzakelijk tussentijds als gevolg van
onverwachte investeringen de achtervangovereenkomst worden herzien.
(De overeenkomst wordt opgesteld voor Stichting Woningbouw Zevenbergen,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting
Goed Wonen en Woningstichting Geertruidenberg).
4.
Huisvesting starters.
Hierover is in het nieuwe beleidsplan Wonen het volgende opgenomen:
Uit het WBO blijkt dat de kerngebondenheid onder de starters het kleinst is van alle
doelgroepen. Onder een starter wordt in het WBO en in de werkconferentie verstaan:
Een huishouden dat nog niet beschikt over zelfstandige woonruimte en daarom nog bij
ouders of op kamers in een onzelfstandige wooneenheid woont.
Van de starters (mensen die nog geen zelfstandige woning hebben) wil 40% huren,
overwegend tot een bedrag onder de aftoppinggrens van de huurtoeslag (€ 485,--).
Een koopwoning wenst 60 % die een zekere prijs mag hebben. Maar 22% zoekt naar
een woning onder de € 160.000, --, 39% van € 160.000,-- tot € 235.000, --, 9%
daarboven en van 30% is het onbekend. Het aandeel dat belangstelling heeft voor het
bouwen op een eigen kavel is minimaal.
Uit een regionaal onderzoek (regio Breda) blijkt dat van het totale aanbod in de
gemeente Moerdijk in de koopsector ca 23% wordt aangeboden in een prijsklasse
tussen € 160.000-- en € 200.000,--. Vergeleken met andere gemeenten is dat
percentage hoog. Van het totale aanbod ligt ca 3% onder de € 160.000,--.
Als er voor alle doelgroepen wordt gebouwd komt er veel vrij in de bestaande
voorraad, zowel in de huur als in de koop. Bovendien brengt dat de doorstroming op
gang. Hierdoor zou er geen specifiek beleid noodzakelijk zijn, met uitzondering van de
groep die een koopwoning onder de € 160.000,-- wenst. Voor de korte termijn biedt
dit geen oplossing voor de starters omdat eerst voldoende nieuwbouw moet
plaatsvinden waarna woningen vrijkomen.
Hierdoor is het noodzakelijk om vooralsnog in de bouwprojecten rekening te houden
met woningen voor starters boven de € 160.000,--. Ook dienen de goedkopere
starterswoningen tot € 160.000,-- te worden gebouwd en behouden te blijven voor de
doelgroep. Dit kan in een vorm van een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d. De woningbouwcorporaties kunnen en willen hier een rol
in hebben.
In de werkconferentie met externe partijen kwam ten aanzien van de huisvesting van
starters naar voren:
 Voor starters die in de gemeente willen blijven wonen, moet dat ook mogelijk
gemaakt worden;
 Bij voldoende doorstroming komen bestaande huurwoningen beschikbaar;
 Vooral starters met een kleine portemonnee hebben het moeilijk om huisvesting te
vinden;
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 Verkoop van huurwoningen is een instrument die de startershuisvesting mede kan
oplossen;
 Het huidige aanbod aan woningen past niet altijd past niet bij de kwaliteitsvraag;
 De woningbouwcorporaties zijn bereid voor de starters maatwerk te leveren door het
leveren van constructies zoals: Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant,
cascowoningen ed;
 Indien er voldoende doorstroming komt in de woningvoorraad is het
huisvestingsprobleem van korte duur.
Beleidslijn
16.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tot € 160.000,-- met
een constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant o.i.d.
in
samenwerking met woningbouwcorporaties. Indien gemeentelijke grond zo mogelijk
door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
17.
De koopwoningen tot € 160.000,-- zijn minimaal voorzien van elementaire
voorzieningen zoals: keukeninrichting , badkamerinrichting, toilet en berging.
18.
Koopwoningen bouwen voor starters in een prijsklasse tussen € 160.000, -en € 235.000, -- .
19.
Op grond van het WBO op kernniveau in nieuwbouwprojecten maatwerk
leveren, mede afhankelijk van mate van de verkoop van huurwoningen.
20.
Verkoop van huurwoningen voor starters met daaraan gekoppeld een
constructie van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE), Koopgarant o.i.d.
Het verkopen van huurwoningen met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d is
een middel om voor starters relatief goedkope woningen te behouden. Voor de
betaalbaarheid van de woning zal deze constructie niet altijd nodig zijn als de
woningprijs laag genoeg is. Tevens kunnen corporaties aan zittende huurders
percentuele kortingen geven op de marktprijs. Voorts kan een MGE constructie o.i.d
niet worden toegepast als om strategische reden de woning wordt afgestoten en dus
terugkopen niet meer aan de orde is.
Dit leidt er toe dat de corporaties per te verkopen huurwoning aan een starter een
afweging zal maken of dat de woning met een constructie van MGE, Koopgarant o.i.d
kan worden verkocht.
Afspraak 4: Huisvesting starters.
De te bouwen koopwoningen door woningbouwcorporaties voor starters in
een prijsklasse tot € 160.000,-- en de te verkopen huurwoningen worden
waar mogelijk verkocht met een constructie van Maatschappelijk Gebonden
Eigendom, Koopgarant o.i.d.
Het effect hiervan zal jaarlijks worden
geëvalueerd.
5.
Uitgangspunten tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
Corporaties zijn in verschillende mate betrokken bij projecten in de sfeer bij de
ontwikkeling van maatschappelijk onroerend goed. Het betreft onder andere de
huisvesting voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven e.d.
Veelal zijn het dezelfde aanbieders daardoor is het van belang dat de gehanteerde
uitgangspunten voor kosten berekening dezelfde zijn.
Vragen die zich daarbij voordoen zijn:
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Wordt een kostendekkend tarief gehanteerd op basis van de gemaakte
investeringskosten en toegepaste afschrijvingsmethodiek?
In hoeverre is een eenzelfde tarief te hanteren dat niet steeds kostendekkend
kan zijn vanwege het verschil in omvang dan wel de kosten.
Gemeenten en corporaties hebben behoefte om hiervoor om een kader te ontwikkelen
voor projecten waarbij maatschappelijk onroerend goed wordt ontwikkeld.
11.1.1.9.1.3 Afspraak 5: Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed.
De gemeente zal in het 4e kwartaal van 2007 het initiatief nemen voor een
overleg met de woningbouwcorporaties; SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen en Woningstichting Goed Wonen, met
als doel te komen tot afspraken over de tariefstelling bij de ontwikkeling van
maatschappelijk onroerend goed.
Ter voorbereiding van dit overleg sturen de woningbouwcorporaties
informatie toe naar de gemeente van tarieven die momenteel worden
gehanteerd.
6.
Tweede kansbeleid
Het komt steeds meer voor dat door diverse omstandigheden (financiële reden,
woongedrag, overlast e.d) het huurcontract van een woning wordt ontbonden en de
bewoners uit de woning worden gezet. Hierdoor komt de huurder uiteindelijk op straat
te staan maar klopt vervolgens bij een andere of dezelfde verhuurder aan voor een
tweede kans om een woning te huren. Vragen hierbij zijn: wanneer krijg je een
tweede kans, hoe ziet die kans eruit en of hoe ga je daarmee om. Uiteindelijk heeft
een ieder recht op een dak boven zijn of haar hoofd. Gemeente en corporaties hebben
behoefte om over deze problematiek van gedachten te wisselen, informatie over te
dragen met uiteindelijke doelstelling nadere afspraken er over te gaan maken.
Afspraak 6: Tweede kansbeleid
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in het 4e kwartaal 2007
met SWZ, Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus Wonen,
Woningstichting Goed Wonen en De Markenlanden om deze problematiek te
bespreken met als doelstelling hierover één gedragslijn te hanteren dan wel
tot concrete afspraken te komen.

7.
Strategische verwerving van vastgoed en grond
De nota grondbeleid 2007 – 2011 wordt aan de gemeenteraad in december 2007 ter
besluitvorming voorgelegd. Een onderdeel van deze nota is de strategische verwerving
van vastgoed en grond met als actiepunt een onderzoek naar de mogelijkheden van
verwerving. Hierbij zullen de woningbouwcorporaties worden betrokken.
Daarnaast zal van alle woonkernen te beginnen in 2007, als uitvoering van het
Collegewerkprogramma, een ontwikkelingsplan (gebiedsontwikkelingsplan) in overleg
met externe partijen waaronder de woningbouwcorporaties worden opgesteld (zie
toelichting onder 7.1). Uit het ontwikkelingsplan zal de ambitie voor de woonkern
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blijken en of daarvoor nog strategisch grond moet worden verworven. Omdat het
ontwikkelingsplan in overleg met de corporaties wordt opgesteld wordt de corporatie
daarmee direct betrokken bij eventuele grondverwerving voor de betreffende kern.
Afspraak 7: Strategische verwerving van vastgoed en grond
De woningbouwcorporaties worden betrokken bij de verwerving van vastgoed
en grond als uitwerking van de nota grondbeleid en het op te stellen
ontwikkelingsplan per kern.
8.
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s
In een periodiek overleg van gemeente (De heer C. Buis, directeur dienstverlening) en
de directeuren van samenwerkende corporaties Bernardus Wonen,
woningbouwvereniging Brabants Westhoek en SWZ op 17 oktober 2007 is het
volgende besproken:
De corporaties hebben het voornemen “de gemeente” (college van B&W, raads- en
commissieleden, beleidsambtenaren) uit te nodigen voor een avondbijeenkomst
(19.30 – ca. 22.30 inclusief informele afsluiting) waarbij de volgende thema’s aan de
orde worden gesteld:
13.
Investeringen in leefbaarheid. Hoe kijken wij daar als corporaties naar en
waar houdt (o.i.) onze verantwoordelijkheid op en begint die van gemeente of
bewoners ?
14.
Investeringen in maatschappelijk vastgoed. Hoe gaan we daar als
corporaties mee om ? Welke rol hebben we nu en welke streven we na ?
15.
Wat is de gewenste woningportefeuille, in de diverse kernen, op lange
termijn en hoe verhoudt die zich tot het huidige aanbod ?
16.
Spanningsveld tussen woonkwaliteit en woonlasten. Afgeleid hiervan de
startersproblematiek.
Van corporatiezijde zal middels presentaties worden toegelicht (in 45 à 60 minuten
totaal) hoe er over de betreffende thema’s wordt gedacht, hoe men globaal de eigen
rol ziet (voor zover dat al duidelijk is) en wat van anderen wordt verwacht. Daarna een
plenaire discussie voeren – o.l.v. een deskundige, objectieve en “prikkelende”
gespreksleider – over de meningen en de rollen van gemeente en corporaties, m.b.t.
deze thema’s. De genoemde corporaties stellen voor deze cessie te houden eind eind
november / begin december 2007 met een 2e voorkeur is de tweede helft van januari
2008.
De presentatie vanuit de corporaties kan betreft genoemde thema’s als beeldvormend
worden beschouwd. Het resultaat van de discussiebijeenkomst is naast de scan van
Oranjewoud, betreft vraag en aanbod van de voorzieningen en accommodaties, te
gebruiken als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.
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Afspraak 8: Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties diverse thema’s.
De samenwerkende corporaties: Bernardus Wonen, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek en SWZ, nemen in overleg met de gemeente het initiatief
tot het organiseren van een discussiebijeenkomst. Het resultaat te gebruiken
als input voor het opstellen van een leefbaarheids- en voorzieningenscenario
per kern alsmede voor het tot stand komen van de strategische visie van de
gemeente.

C.

Overzicht prestatieafspraken

1.

Resterende en herziene afspraken uit 2006

no

afspraak

Wanneer

wie

1b

Kwaliteitsbeleid woningen
Woningstichting Goed Wonen zal zich inspannen dat
het energieverbruik van nieuwe bouwprojecten, die
vanaf 1 juli 2006 door Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek worden opgestart, minimaal 5%
onder de norm van het Bouwbesluit ligt. Hierdoor
behalen de nieuwbouwprojecten maximaal een EPC
van 0,76. Per project zal worden onderzocht en
aangetoond of deze energiebesparing haalbaar is.
Kwaliteitsbeleid woningen
Woningstichting Goed Wonen zal voor de bestaande
woningvoorraad, als gevolg van de Europese richtlijn
energieprestatie van gebouwen (Energy Performance
of Building Directive: EPBD), te beginnen vanaf 1
januari 2008, doch uiterlijk vanaf 1 januari 2009 bij
woningmutaties een energiecertificaat afgeven.

doorlopend

corporatie

continu
vanaf
2008/2009

corporatie

Woonruimteverdeling
De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in
het
4e
kwartaal
2007
met
SWZ,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek, Bernardus
Wonen en Woningstichting Goed Wonen om een plan
van aanpak te bespreken over een herziene
woningzoekendenregistratie en woonruimteverdeling
in Moerdijk.
Huisvesting verstandelijk – en lichamelijk
gehandicapten en GGZ
De
gemeente
staat
ruimhartig
tegenover
de
huisvesting van deze doelgroep en zal in principe
medewerking
geven
aan
goed
onderbouwde
initiatieven van Woningstichting Goed Wonen nadat
hierover met de regio is afgestemd.

vanaf
4e
kwartaal
2007

corporaties
en
gemeente

continu

corporatie
en
gemeente

1d
herzien

2
herzien

3

5.1
herzien
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Bestaande woningvoorraad
voor 1 juli
Woningstichting Goed Wonen actualiseert voor 1 juli 2008

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

corporatie

5.2

6.

7
herzien

8

10

11
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2008 haar strategisch voorraadbeleid dat nu dateert gereed
van 2005 voor de kern Moerdijk. Hierbij
wordt
rekening gehouden met de uitkomsten van het WBO
2006 en het gemeentelijk Beleidsplan Wonen 2007 –
2011. Deze visie zal als input gelden voor het op te
stellen ontwikkelingsplan voor de kern Moerdijk.
Bestaande woningvoorraad.
continu
Vooruitlopend hierop zal Woningstichting Goed Wonen
bij woningmutaties, groot onderhoudsplannen en
renovaties de woningen waar mogelijk de woningen
opplussen conform punt 5.5 punt 4 uit de
Raamovereenkomst Volkshuisvesting om hiermee te
bereiken
dat
de
woningen
zoveel
mogelijk
levensloopbestendig worden.
Afspraak 6: Woonruimteverdeling Moerdijk
zsm
Woningstichting Goed Wonen neemt het standpunt van
de bewoners uit Moerdijk mee in de uitwerking over
de woonruimteverdelingsysteem zoals opgenomen in
afspraak no 2.
Bestrijding hennepkwekerijen en handel in drugs
vanuit panden gemeente Moerdijk.
Vooruitlopend op een af te sluiten regionaal convenant
zal de gemeente een afsprakenkader op stellen voor
de bestrijding van hennepkwekerijen en handel in
drugs vanuit panden gemeente Moerdijk, met de
intentie te ondertekenen door: gemeente, Essent
Netwerk, politieteam “Mark en Dintel”, Openbaar
Ministerie, en de woningbouwcorporaties SWZ, WBV
Br. Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting
Goed Wonen en Stichting Woonwagenbeheer West
Brabant
Convenant schuldhulpverlening
Woningbouwstichting Goed Wonen neemt deel aan het
overleg met gemeente, de Markenlanden en de
Gemeentelijke Kredietbank ten behoeve van het
voorkomen van huurachterstanden met als doel
hierover een convenant af te sluiten.
Informatie regionale ontwikkelingen
Woningstichting Goed Wonen en de gemeente
informeren elkaar over relevante ontwikkelingen in
regionaal verband.

corporatie

eind
2007/begin
2008
gereed

gemeente
en
corporatie

eind 2007
gereed

Gemeente
en
corporatie

continu

gemeente
en
corporatie

Evaluatie prestatieafspraken
1 jaar na
De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd, te onderteken
beginnen een jaar na ondertekening van deze ing
afspraken.
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corporatie

gemeente
en
corporatie

2.

Nieuwe afspraken
no
1

2

3

4
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afspraak
Actualisatie Raamovereenkomst Volkshuisvesting
In 2008 zal de Raamovereenkomst Volkshuisvesting
worden geactualiseerd.
Prestatieafspraken in relatie met gebiedsontwikkelingsplannen
Het op te stellen ontwikkelingsplan per kern hanteren
als middel om te komen tot investerings - en
prestatieafspraken in de vorm van een samenwerkings
- of investeringsovereenkomst tussen gemeente en
woningbouwcorporaties
afzonderlijk
dan
wel
gezamenlijk over woningbouw, bestaande voorraad,
sociaal maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid
e.d.

wanneer
in 2008

vanaf
2008

Achtervangovereenkomst WSW
zsm
De eerstvolgende achtervangovereenkomst wordt door
de gemeente zo spoedig mogelijk opgesteld voor een
periode van 3 jaar. Alhoewel het niet het uitgangspunt
is zal indien noodzakelijk tussentijds als gevolg van
onverwachte investeringen de achtervangovereenkomst
worden herzien.
(De overeenkomst wordt opgesteld voor Stichting
Woningbouw Zevenbergen,
Woningbouwvereniging Brabants Westhoek,
Bernardus Wonen, Woningstichting Goed Wonen
en Woningstichting Geertruidenberg).
Huisvesting starters
continu
De
te
bouwen
koopwoningen
door
woningbouwcorporaties voor starters in een prijsklasse
tot € 160.000,-- en de te verkopen huurwoningen
worden waar mogelijk verkocht met een constructie
van Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Koopgarant
o.i.d.
Het effect hiervan zal jaarlijks worden
geëvalueerd.

wie
gemeente
en
corporatie
gemeente
en
corporatie

gemeente
en
corporatie

corporatie

5

Tariefstelling maatschappelijk onroerend goed
eind 2007
e
De gemeente zal in het 4 kwartaal van 2007 het
initiatief
nemen
voor
een
overleg
met
de
woningbouwcorporaties;SWZ,
Woningbouwvereniging
Brabants
Westhoek,
Bernardus
Wonen
en
Woningstichting Goed Wonen, met als doel te komen
tot afspraken over de tariefstelling bij de ontwikkeling
van maatschappelijk onroerend goed. Ter voorbereiding
van dit overleg sturen de woningbouwcorporaties
informatie toe naar de gemeente van tarieven die
momenteel worden gehanteerd

gemeente
en
corporatie

6

Tweede kansbeleid

gemeente
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eind 2007

7

8

De gemeente neemt het initiatief voor een overleg in
het 4e kwartaal 2007 met SWZ, Woningbouwvereniging
Brabants Westhoek, Bernardus Wonen, Woningstichting
Goed Wonen en De Markenlanden om deze
problematiek
te bespreken met als doelstelling
hierover één gedragslijn te hanteren dan wel tot
concrete afspraken te komen.

en
corporatie

Afspraak
7:
Strategische
verwerving
van Vanaf
vastgoed en grond. De woningbouwcorporaties 2008
worden betrokken bij de verwerving van vastgoed en
grond als uitwerking van de nota grondbeleid en het op
te stellen ontwikkelingsplan per kern.
Eind
Discussiebijeenkomst gemeente/corporaties
januari
diverse thema’s.
De samenwerkende corporaties: Bernardus Wonen, 2008

gemeente
en
corporatie

Woningbouwvereniging Brabants Westhoek en SWZ,
nemen in overleg met de gemeente het initiatief tot het
organiseren
van
een
discussiebijeenkomst. Het
resultaat te gebruiken als input voor het opstellen van
een leefbaarheids- en voorzieningenscenario per kern
alsmede voor het tot stand komen van de strategische
visie van de gemeente .
Aldus overeengekomen te Zevenbergen op 13 november 2007
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
De burgemeester,

H.W. den Duijn

Woningstichting Goed Wonen,

C. Gommeren, directeur
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gemeente
en
corporatie

Bijlage 7: Ambtelijke toelichting monitoring
prestatieafspraken
Overzicht stand van zaken omtrent prestatieafspraken
Woningcorporaties

SWZ

Brabants Westhoek

Bernardus Wonen

Goed Wonen

Prestatieafspraken
gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/
continu karakter

Woonruimteverdeling
Huisvesting verstandelijk – en
lichamelijk gehandicapten en GGZ

In uitvoering
gerealiseerd/continu
karakter

In uitvoering
gerealiseerd/continu
karakter

In uitvoering
gerealiseerd/continu
karakter

n.v.t.
gerealiseerd/
continu karakter

Bestaande woningvoorraad

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

Achtervangovereenkomst WSW

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/
continu karakter

gaat opgepakt worden

gaat opgepakt worden

gaat opgepakt
worden

gaat opgepakt
worden

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/
continu karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/
continu karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/
continu karakter

gerealiseerd niet
jaarlijks

gerealiseerd niet
jaarlijks

gerealiseerd niet
jaarlijks

gerealiseerd niet
jaarlijks

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

In voorbereiding

gerealiseerd/ continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/continu
karakter

gerealiseerd/
continu karakter

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

niet gerealiseerd

niet gerealiseerd

niet gerealiseerd

niet gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

n.v.t.

Kwaliteitsbeleid woningen

Nieuwbouw (per corporatie
verschillende afspraken)
Bestrijding hennepkwekerijen en
handel in drugs vanuit panden
gemeente Moerdijk.
Convenant schuldhulpverlening
Strategische verwerving van
vastgoed en grond

Informatie regionale ontwikkelingen
Evaluatie prestatieafspraken
Indicering toewijzing aanleun– en
steunpuntwoningen
Actualisatie Raamovereenkomst
Volkshuisvesting
Prestatieafspraken in relatie met
gebiedsontwikkelingsplannen

Huisvesting starters
Tariefstelling maatschappelijk
onroerend goed
Tweede kansbeleid
Discussiebijeenkomst
gemeente/corporaties diverse
thema’s.

Note:
Alle prestatieafspraken zijn uniform opgezet, behalve de afspraken omtrent nieuwbouw deze
zijn per woningcorporatie gemaakt.
Bestrijding hennepkwekerijen en handel in drugs vanuit panden gemeente Moerdijk: Gaat
opgepakt worden is een actiepunt uit het beleidsplan Integraal risico- en veiligheidsbeleid
(eind 2009 vastgesteld)
Auteur: Barry Oudhuis
Datum 28-04-2010
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Overzicht stand van zaken prestatieafspraken nieuwbouw per woningcorporatie

Stichting Woningbouw Zevenbergen
Locatie Bossellaar Zuid Zevenbergen
Herstructurering Huizersdijk Zevenbergen
Locatie Stationsstraat 35 –39 te Zevenbergen
Locatie Hervormd Rusthuis Zevenbergen
(Westhoek)
Locatie Plein 1940 Zevenbergsche Hoek
Locatie Neerhofstraat Zevenbergen
Locatie het Kompas Zevenbergen
Locatie Langenoordstraat (Ardon)
Zevenbergen
Locatie gemeenschapshuis/school Langeweg
Dr. Ariënslaan
Project Lage Wipstraat
Herstructurering Zoetendaal Zevenbergen

Stichting Babants Westhoek
Locatie Greenery/bandenmarkt Fijnaart
Locatie Krugerstraat Klundert
Locatie Grimhoek Willemstad
Locatie Evenemententerrein Klundert
Locatie Sportwijk Fijnaart
Locatie Moerdijk centrum fase a
Locatie Bult van Pars Klundert
Locatie voormalig vleesfabriek Moye Keene
Klundert

Stichting Bernardus Wonen

fase
in voorbereiding
niet gerealiseerd
in voorbereiding
in voorbereiding
in voorbereiding
niet gerealiseerd
in voorbereiding
niet gerealiseerd
niet gerealiseerd/ niet
haalbaar
gerealiseerd
gerealiseerd
gerealiseerd/ in uitvoering

fase
in uitvoering
gerealiseerd
niet gerealiseerd/ niet
haalbaar
in voorbereiding
gerealiseerd
gerealiseerd
in voorbereiding
in voorbereiding

Locatie centrum Standdaarbuiten
Locatie Blomhof/Dr. Poelsstraat
Locatie Vuurvlinder

fase
in uitvoering/ in
voorbereiding
gerealiseerd
in voorbereiding

Woningstichting Goed Wonen
Géén afspraken

fase
n.v.t.

Auteur: Barry Oudhuis
Datum 11-05-2010
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Bijlage 8: Resultaten vragenlijst gemeente Moerdijk
Rekenkamer West-Brabant prestatieafspraken woningcorporaties
Gepubliceerd van 19.02.2010 tot 21.05.2010
12 antwoorden (12 uniek)
Huidig filter: gemeente Moerdijk totaal
"Algemeen: Ik vul deze vragenlijst in voor ……." = "Gemeente Moerdijk"
1. Algemeen: Ik vul deze vragenlijst in voor …….

Alternatieven
1 Gemeente
2 Gemeente
3 Gemeente
4 Gemeente
5 Gemeente
6 Gemeente
7 Gemeente
8 Gemeente
9 Gemeente
Totaal
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Oosterhout
Geertruidenberg
Bergen op Zoom
Rucphen
Zundert
Roosendaal
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk

Percentage
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %

Waarde
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
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2. Algemeen: Ik werk voor ....

Alternatieven
1 Gemeente
2 Woningcorporatie
3 Andere instelling
Totaal
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Percentage
58,3 %
41,7 %
0,0 %

Waarde
7
5
0
12

Onderzoek prestatieafspraken gemeente Moerdijk en woningcorporaties

3. Stelling 1: Ik ben helemaal op de hoogte van de prestatieafspraken die tussen de
gemeente en woningcorporaties zijn gemaakt.

Alternatieven
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
33,3 %
50,0 %
16,7 %
0,0 %
0,0 %
8,3 %

Waarde
4
6
2
0
0
1
12

wat betreft milieu
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4. Stelling 2: De prestatieafspraken die tussen de gemeente en woningcorporaties
zijn gemaakt, worden over het algemeen gerealiseerd.

Alternatieven
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
8,3 %
41,7 %
50,0 %
0,0 %
0,0 %
8,3 %

Waarde
1
5
6
0
0
1
12

Soms wordt door 'voortschrijdend inzicht' afgeweken van wat we afgesproken hebben of
alsnog besloten om iets anders of niet te doen.
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5. Stelling 3: Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de gemeente en
woningcorporaties.

Alternatieven
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
8,3 %
41,7 %
50,0 %
0,0 %
0,0 %
8,3 %

Waarde
1
5
6
0
0
1
12

Wij zijn erg tevreden over de huidige samenwerking met de gemeente. Wij zitten vaak
constructief met hen aan tafel. De aandacht voor
de prestatiefafspraken zelf is de laatste periode minder geworden. Diverse onderwerpen
lopen toch wel maar een totaalbewaking van
alle prestatiefafspraken en terugkoppeling daarover ontbreekt.
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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
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
0,0 %
50,0 %
33,3 %
8,3 %
0,0 %
16,7 %

Waarde
0
6
4
1
0
2
12

weet ik niet
overall sturing is er (nog) niet, alleen individueel projectmatig
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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
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
8,3 %
58,3 %
25,0 %
0,0 %
0,0 %
25,0 %

Waarde
1
7
3
0
0
3
12

weet ik niet
Er is altijd overleg met de corporaties over de afstemming van diverse nota's op dit
gebied. Maar de terugkoppeling over stand van
zaken gebeurt momenteel onvoldoende.
wonen wel, welzijn en zorg niet.
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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
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
0,0 %
58,3 %
25,0 %
16,7 %
0,0 %
25,0 %

Waarde
0
7
3
2
0
3
12

wat betreft milieu 9klimaatbeleid)
De prestatiefafspraken kunnen concreter. Er komen vaak kreten terug als 'we spannen ons
in' en 'we streven naar' e.d.
niet concreet genoeg, moeten Smarter.
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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
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
0,0 %
25,0 %
16,7 %
58,3 %
0,0 %
8,3 %

Waarde
0
3
2
7
0
1
12

Ook dit wordt momenteel minder actief gedaan. Het is de bedoeling om jaarlijks te
herijken waar we staan en waar nodig bij te stellen
maar dit gebeurt bijna niet.
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10. Stelling 8: De gemeente maakt een goede vertaalslag van prestatieafspraken
naar een planning om tot een goede uitvoering te komen.

Alternatieven
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting:
Totaal

Percentage
0,0 %
16,7 %
33,3 %
41,7 %
8,3 %
16,7 %

Waarde
0
2
4
5
1
2
12

Er wordt geen planning gemaakt. In de prestatieafspraken zijn wel bij een aantal
onderwerpen einddata benoemd maar niet overal.
niet smart genoeg.
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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
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
0,0 %
36,4 %
36,4 %
18,2 %
0,0 %
27,3 %

Waarde
0
4
4
2
0
3
11

weet ik niet
Wij nemen de prestatieafspraken mee in ons ondernemingsplan, jaarplan en daarvan
afgeleide jaarplanning,
niet smart genoeg.
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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
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
0,0 %
25,0 %
41,7 %
16,7 %
16,7 %
25,0 %

Waarde
0
3
5
2
2
3
12

gebeurt nu niet
Dit was altijd wel, dit gebeurt nu te weinig.
Afspraken die er zijn worden bewaakt, maar zijn niet smart genoeg.
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13. Stelling 11: De gemeente en woningcorporaties spreken elkaar aan op de
realisatie van prestatieafspraken.

Alternatieven
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal

Percentage
0,0 %
58,3 %
25,0 %
16,7 %
0,0 %
16,7 %

Waarde
0
7
3
2
0
2
12

bij projecten tav klimaatdoelstellingen
Er zijn een aantal actuele onderwerpen waar zeker sprake is van deze wisselwerking, maar
dat geldt niet voor alle onderwerpen in de
prestatieafspraken.
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14. Stelling12: Proces en inhoud van prestatieafspraken worden regelmatig door de
gemeenten en woningcorporatie geëvalueerd.

Alternatieven
1 Helemaal mee eens
2 Mee eens
3 Niet mee eens / niet mee oneens
4 Oneens
5 Helemaal mee oneens
6 Toelichting
Totaal
-
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Percentage
0,0 %
50,0 %
41,7 %
8,3 %
0,0 %
25,0 %

Waarde
0
6
5
1
0
3
12

jaarlijks
Het evalueren van de inhoud van prestatieafspraken moet weer aangescherpt
worden, het proces zelf is nog nooit geëvalueerd maar
mag zeker op de agenda komen te staan.
Worden nu geëvalueerd waarbij dit rekenkameronderzoek wordt betrokken.
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15. Wat zijn volgens u 3 sterke punten in de samenwerking tussen de gemeente en
woningcorporaties?
-

Er is draagvlak voor het gemeentelijk beleid
De in gemeente Moerdijk werkzame woningcorporaties zijn in brede zin betrokken bij
het wonen
Korte lijnen gemeente-woningcorporaties constructief overleg bereidheid investering
maatschappelijk vastgoed

-

afspraken vooraf zorgen voor duidelijkheid bij beide partijen
streven naar versterking van elkaars beleidsdoelstellingen
efficiéntie

-

Vele en goede contacten, steeds meer afstemming, erkenning van gedeelde
doelgroep en gedeelde belangen
Professionaliteit
Samen sterker

-

Eén aanspreekpunt
Erg goede onderlinge verstandhouding.
Positief kritische houding naar elkaar toe vanuit een goed bewustzijn van elkaars rol
en positie.

-

Open dialoog.
open
van goede wil
ambitie

-

Onderling goede verstandhouding.
Positieve instelling corporaties
maatschappelijk vastgoed.
?

-

gezamenlijke verantwoordelijk
Beleidsvisies - waar willen we naartoe - komen in grote mate overeen.
gezamenlijk WBO + daaraan te verbinden conclusies
Aanpak bij realisatie Brede Scholen

-

gezamenlijke/gedeelde marktonderzoeken aangaande het wonen in de gemeente
gezamenlijke projecten aangaande leefbaarheid
beleidsvisies die overeenstemmen
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Korte lijnen
Gemeenschappelijk ervaren doelen
Gebruik maken van elkaars kennis, "corps buissiness"
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16. Wat zijn volgens u 3 belangrijke verbeterpunten in de samenwerking tussen de
gemeente en woningcorporaties?
Gezamenlijk nog beter inspelen op trends en ontwikkelingen
Nog meer inzicht verkrijgen in het strategisch voorraadbeleid van de
woningcorporaties
Concrete vertaling prestaties en planning uitvoering
Aanscherping doelstellingen tav klimaatneutraal bouwen

-

-

-
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Afspraken realistischer maken, gestructureerd overleg voor monitoring, helder
aanspreekpunt (één wethouder) vanuit gemeente
Wederzijds begrip
Vertrouwen
Tunnelvisie
Structurelere bewaking van de prestatieafspraken.
Evaluatie van het proces van prestatieafspraken de wijze waarop deze geformuleerd
worden.
Verder kan ik dit als beleidsmedewerker alleen beoordelen vanuit dit onderdeel. De
verbeterpunten vanuit bijvoorbeeld contacten met projectleiders e.d. doorlooptijd
aanspreken.
Smarter prestatieafspraken maken ivm toekomstige woningbouw (krimp).
Concrete (financiële)inzet in maatschappelijk vastgoed i.r.t. leefbaarheid van de wijk
door corporatie.
?
Inzicht in processen
Prestatieafspraken zouden concreter moeten zijn en frequenter moeten plaatsvinden.
Bij planuitwerking van herstructurerings- en nieuwbouwprojecten claimt gemeente
veel te veel inhoudelijke inbreng.
Haalbaarheidsonderzoeken lopen qua tijd veel teveel uit (soms tot 4 jaar !)
Aanscherping van wederzijdse verwachting op gebied van maatschappelijk
vastgoed=
Afstemming op het gebied van kerngerichte ontwikkelingsprogramma's i.r.t.
prioritering=
Afstemming met het strategisch voorraadbeheer van corporaties.
Het (tijdig) nakomen van afspraken die gemaakt zijn
Het bewaken van de voortgang van afspraken
Het signaleren en bespreekbaar maken als er redenen zijn dat doelen niet (tijdig)
behaald kunnen worden
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