Uitnodiging
Conferentie Prestatieafspraken
Gemeenten – Woningcorporaties

Workshops
De Rekenkamer West-Brabant nodigt u van harte uit voor de Conferentie
Prestatieafspraken Gemeenten – Woningcorporaties.

Bij aanvang van de conferentie kunt u zich aanmelden voor onderstaande workshops.
Alle workshop worden verzorgd door mensen uit de praktijk.
1. De rol van de Raad

Datum:

Donderdag 7 oktober

Tijd:

12.00 – 17.00 uur

Plaats:

Gemeentehuis van Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen

Inschrijving: Meld u aan door uw gegevens te mailen naar conferentie@thegameworx.nl
Kosten:

Deze conferentie (incl. lunch) wordt u gratis aangeboden door de Rekenkamer West-Brabant

Hoe betrek je de Raad bij de totstandkoming van een woonvisie? Welke rol speelt de Raad bij de vertaling van die visie in prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie? Heeft de Raad ook een taak bij de uitvoering? Gemeenten hebben daarbij
verschillende ervaringen. Wat valt daarvan te leren?

2. Best practice WMO-loket

Het WMO-loket van deze workshop werd in 2009 uitgeroepen tot beste WMO-loket van Nederland en is een samenwerkingsverband
tussen gemeente, woningcorporatie en andere partners. In de prestatieafspraken worden ook vaak prestaties op het gebied van de
WMO opgenomen, daarbij zijn ook andere partners nodig. Waarom scoort dit WMO-loket zo goed? Valt dit succes te kopiëren?

3. Samen in de wijk
De conferentie wordt voor en door gemeenten en woningcorporaties georganiseerd. Woningcorporaties
en gemeenten kunnen niet om elkaar heen. Werd er vroeger vooral samengewerkt op het terrein van
wonen, nu verbreedt de samenwerking zich naar welzijn, zorg en leefbaarheid. Prestatieafspraken geven
aan wat er samen gerealiseerd gaat worden.
In 9 gemeenten in West-Brabant is een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar deze prestatieafspraken.
Het onderzoek is gehouden in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk,
Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert.
Tijdens deze conferentie staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Wilt u meedenken en meepraten
over de toekomstige prestaties voor wonen, zorg en welzijn? Wilt u leren en u laten inspireren door de
ervaringen in uw buurgemeenten? Schrijf u dan in voor deze conferentie!

Veel corporaties en gemeenten hebben plannen om gezamenlijk diensten aan te bieden in de wijken. Welke diensten op het terrein
van wonen, zorg en welzijn lenen zich daar het beste voor? Hoe blijf je niet hangen in intenties, maar realiseer je de plannen? Wat is
een wijkonderneming? Wat betekent dat voor de vorm van de prestatieafspraken?

4. Afspraken maken lukt wel, maar daarna …

Het maken van prestatieafspraken is gelukt. Hoe bewaak je vervolgens de uitvoering? Hoe hou je de vaart erin? Elkaar aanspreken
op de afspraak is belangrijk, maar de goede relatie mag er niet door in gevaar komen. In deze workshop een voorbeeld van een
gemeente en woningcorporatie die de planning, monitoring en uitvoering systematisch hebben uitgewerkt en onderhouden. Wat valt
daar van te leren? Zitten er ook nadelen aan de aanpak?

5. Wonen- en wijkenfonds

Gemeenten en corporaties vinden vaak dat de ander best wat meer kan investeren in versterking van de leefbaarheid in de wijk.
Dat remt de eigen bereidheid om zelf te investeren. Hoe maak je daarover samen goede afspraken? In deze workshop hoort u over
een Wonen- en Wijkenfonds. Het fonds wordt financieel gevuld door corporatie en gemeente. De gewenste activiteiten, projecten en
investeringen in de wijken worden er uit betaald. Geeft zo’n fonds een impuls? Waarom dan? Welke bijkomende effecten levert deze
vorm van samenwerking op?

Programma
12.00 Ontvangst met lunch
12.30 Opening door de dagvoorzitter, dhr. R.J.A. Clayden (voorzitter van de Rekenkamer West-Brabant)
12.35 Welkom door onze gastheer, dhr. L.M. Koevoets, loco-burgemeester Moerdijk
12.45 Presentatie onderzoeksresultaten en vooruitblik workshops, dhr. L.Th. van den Dool (PwC)
13.00 Mw. E. van Kooten, Programmadirecteur Wijken, Ministerie van VROM
13.40 Dhr. S.Ch.P. Maassen, Directeur Woningcorporatie Zayaz Den Bosch en bestuurslid AEDES
14.10 Pauze
14.30 Eerste ronde workshops
15.15 Pauze
15.30 Tweede ronde workshops
16.15 Afsluiting en borrel

