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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:

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

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

de kennis, ervaring en visie van woningcorporaties?

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

Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en

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

afspraken voldoende grondslag voor een doeltreffende en doelmatige

uitvoering?

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

Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van

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

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

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

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

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

werking van prestatieafspraken gekomen?

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

controlerende rol?

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

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

onderzoek.

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

opgesteld. Voor het maken van prestatieafspraken bestaan echter geen strikte

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

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

als basis van de normen gekozen voor analogie met landelijke onderzoeksgegevens

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

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

rapport “Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

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

Voor de analyse worden de prestatieafspraken ingedeeld in prestatievelden, worden

6 typen prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil gemaakt tussen

kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Daarnaast zijn een aantal logische normen

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

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

voor een goede verantwoording van de behaalde maatschappelijke resultaten. Deze

normen zijn mede gebaseerd op de gezamenlijke handreiking van de Vereniging

Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisatie voor woningcorporaties AEDES.

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

uitgebracht. In bijlagen 3, 4 en 5 vindt u een verdere toelichting.

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

mevr. drs. J. Kats.

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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Figuur 1. Opbouw rekenkameronderzoek West-Brabant prestatieafspraken woningcorporaties

2010, PricewaterhouseCoopers.

De schakels “totstandkoming beleid” en “aard en invulling afspraken” hebben wij

voor Roosendaal getoetst aan de hand van het proces voor de Woonvisie 2009-2020

en de daarop gemaakte vertaalslag naar een raamovereenkomst en

prestatieafspraken. Dat laatste proces was ten tijde van ons onderzoek nog bezig.

De overige schakels zijn bekeken aan de hand van de oude prestatieafspraken die

nog tot eind 2009 werden gehanteerd.

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

De snelle lezer verwijzen we naar hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk geeft kort de

onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen weer (nog niet in rapport van

bevindingen opgenomen). In dit rapport worden de resultaten van de gemeente

Roosendaal gepresenteerd. Hoofdstuk 2 schetst de algemene context van de

gemeente Roosendaal en de drie woningcorporaties Aramis Allee Wonen,

Woningstichting Geertruidenberg (WSG) en Wonen West-Brabant (WWB).

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

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

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

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

rapport.
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2 Algemene context

2.1 Kenmerken en karakteristieken gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal is met ruim 77.000 inwoners de zesde gemeente van de

provincie Noord-Brabant. De gemeente beschikt over een voorraad van 33.416

woningen (gegevens 1 januari 2009, bron: Wijkatlas Roosendaal 2009) waarvan

37% huurwoningen zijn. Naast de stad Roosendaal bestaat de gemeente uit de

dorpskernen Nispen, Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage.

Van de bevolking is 22% 18 jaar of jonger, en is 16% ouder dan 65 jaar. Wanneer

er wordt gekeken naar de samenstelling van de huishoudens is te zien dat 35%

bestaat uit eenpersoonshuishoudens en 34% uit huishoudens met kinderen.

Het gemiddeld besteedbare jaarinkomen bedroeg per 1 januari 2009 € 30.200 per

huishouden (€ 12.800 per inwoner).

2.2 Kenmerken en karakteristieken woningcorporaties

Op 16 september 2002 ondertekenden de gemeente Roosendaal en een aantal

woningcorporaties (Stichting WSJ-Beheer, Woningstichting Arwon, SRW Wonen en

Woningstichting Geertruidenberg) voor het eerst een woonconvenant met

prestatieafspraken (het Woonconvenant Roosendaal 2002-2005). Na een aantal

fusies in de periode 2003-2008 zijn nu nog drie woningcorporaties in Roosendaal

actief:

- Aramis Allee Wonen

- Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

- Wonen West Brabant (WWB).

Met deze drie woningcorporaties heeft de gemeente in 2009 de prestatieafspraken in

het woonconvenant 2002-2005 geëvalueerd, en is vervolgens een traject ingezet om

te komen tot een nieuwe gezamenlijke woonvisie en een nieuw woonconvenant. De

nieuwe woonvisie 2009-2020 is inmiddels gereed (maar nog niet bestuurlijk

vastgesteld), aan het convenant wordt nog gewerkt.

De drie genoemde woningcorporaties zijn in het onderzoek betrokken. Hierna wordt

van elk van de corporaties een korte beschrijving gegeven.

Aramis AlleeWonen

Na een fusie in 2005 van de corporaties Stichting WSJ Beheer en Woningstichting

ARWON tot Aramis in 2005, heeft in 2008 een fusie plaatsgevonden van de

woningstichting Aramis in Roosendaal met de woningstichting Singelveste Breda tot

AlleeWonen (Aramis AlleeWonen en Singelveste AlleeWonen). In dit onderzoek zijn

alleen de activiteiten in Roosendaal onderzocht, in het rapport gebruiken we daarom

de naam Aramis Allee Wonen.

AlleeWonen beschikt in totaal over circa 19.000 huurwoningen en koophuizen.

Daarvan bevinden zich ruim 8.500 in Roosendaal.
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AlleeWonen is een woningcorporatie die perspectief wil bieden voor buurten, wijken

en de mensen die daar wonen. De corporatie heeft een brede rolopvatting: zorgen

voor robuuste wijken met een goede leefbaarheid, een krachtige lokale economie en

goede voorzieningen. De corporatie heeft als speerpunten benoemd:

- Woonlasten en betaalbaarheid

- Leefbaarheid (in wijk en buurt)

- Dienstverlening

- Woonkwaliteit en gebiedsontwikkeling.

In het jaarplan 2010 van Aramis AlleeWonen zijn deze speerpunten herkenbaar

terug te vinden en geconcretiseerd in doelstellingen. De corporatie hecht bij het

nastreven van deze doelen veel belang aan samenwerking met de gemeente

Roosendaal en met onder meer welzijns-, onderwijs- en zorginstellingen en met

bewonersorganisaties.

Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

De Woningstichting Geertruidenberg is werkzaam in de regio Midden en West

Brabant, met vestigingen in Geertruidenberg en Roosendaal. De corporatie verzorgt

huisvesting voor een brede groep van bewoners, waarbij nadrukkelijk aandacht

wordt gegeven aan mensen in een zorgomgeving en mensen met lagere inkomens.

Naast het zorgen voor huisvesting is de leefbaarheid in de buurten een belangrijk

aandachtspunt voor de corporatie.

De corporatie heeft ruim 3.800 woningen in bezit (bron: Jaarverslag 2008). Circa

800 van deze woningen bevinden zich in Roosendaal.

Wonen West-Brabant (WWB)

Deze corporatie is gevestigd in Bergen Op Zoom en behalve in deze plaats actief in

Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal. Wonen West-Brabant omschrijft zichzelf

als een ‘maatschappelijk georiënteerde onderneming met als belangrijkste taak het

zorgen voor goede huisvesting van kwetsbare groepen in de samenleving’. Naast het

verhuren en onderhouden van woningen besteedt de corporatie veel aandacht aan

leefbaarheid, waarbij wordt samengewerkt met andere organisaties en instellingen

op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Uit het jaarverslag 2008 blijkt dat de contacten tussen Wonen West-Brabant en de

gemeente Roosendaal beperkt zijn, omdat de woningcorporatie relatief weinig

woningen in Roosendaal in bezit heeft. Waar mogelijk wordt echter samengewerkt

met zowel de gemeente als met collega-corporatie Aramis AlleeWonen.

Het woningbezit van Wonen West Brabant bedraagt rond de 8.500 woningen.

Daarvan bevinden zich circa 360 woningen in Roosendaal (bron: Jaarverslag 2008).

2.3 Regionale afstemming

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

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

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

aangesloten gemeenten zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op
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Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,

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

Woudrichem en Zundert.

Door de bestuurlijke regiegroep van deze 19 gemeenten is in 2009 een ruimtelijke

visie West-Brabant vastgesteld, die voor de gemeente Roosendaal als één van de

uitgangspunten is meegenomen in het opstellen van de nieuwe Woonvisie 2009-

2020.

Binnen deze overkoepelende samenwerking zullen bestaande

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

samenwerkingsverbanden is het regiobureau Breda. Binnen dit regiobureau

overleggen 12 gemeenten over het regionale volkshuisvestingsbeleid. Daartoe

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

woonvisie opgesteld die jaarlijks aan de hand van marktgegevens wordt

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

betrokken zoals woningcorporaties en makelaars. De deelnemers aan deze

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

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

De gemeenten Roosendaal is zijn dus niet bij dit regionale overleg betrokken.

2.4 Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken

In deze paragraaf wordt weergegeven voor welke 10 gemeentelijke doelen (conform

het rapport Severijn) de gemeente Roosendaal beleid heeft vastgesteld en

prestatieafspraken heeft geformuleerd. Daarnaast wordt weergegeven of deze

prestatieafspraken zijn gemonitord en gerealiseerd.

Daarbij geldt voor Roosendaal ten opzichte van de andere gemeenten in dit

rekenkameronderzoek een wat bijzondere situatie. Roosendaal kent een woonvisie

die dateert uit 2001. Gebaseerd op deze woonvisie is voor de jaren 2002-2005

tussen de gemeente en de woningcorporaties een convenant afgesloten met daarin

de uit de woonvisie afgeleide prestatieafspraken. Dit convenant is na de periode

2002-2005 stilzwijgend een aantal jaren verlengd geweest, waarna in 2009 een

evaluatie heeft plaatsgevonden waarin leerpunten zijn geformuleerd, en een proces

is gestart waarin een nieuwe woonvisie is opgesteld voor de periode 2009-2020. Ten

tijde van dit onderzoek werd deze woonvisie vertaald naar nieuwe prestatie-

afspraken tussen de gemeente Roosendaal en de woningcorporaties. De Woonvisie

2009-2020 was op het moment van deze rapportage gereed, maar nog niet

bestuurlijk vastgesteld. De prestatie-afspraken zijn nog in bewerking en voor 80 à

90% gereed.

Om zoveel mogelijk recht te doen aan de bestaande situatie, en het onderzoek

zoveel mogelijk toegevoegde waarde te geven voor de gemeente Roosendaal, is

ervoor gekozen om voor de beoordeling van het beleid en de prestatieafspraken de

actuele situatie als uitgangspunt te nemen. Dit betekent dat de Woonvisie 2009-

2020 en de nieuwe, nog in bespreking zijnde, prestatieafspraken aan de beoordeling

in dit onderzoek ten grondslag liggen. Waar het gaat om de beoordeling van de

monitoring en realisatie van de prestatieafspraken, zijn de prestatieafspraken uit het
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woonconvenant 2002-2005 als uitgangspunt genomen, omdat deze leidend zijn

geweest in de gehele onderzoeksperiode (2005 t/m 2009). Monitoring en realisatie

van de nieuwe prestatieafspraken is immers nog niet aan de orde.

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

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

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

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

bijvoorbeeld geen aanwezigheid van een monitor. De tekst in de tabel refereert aan

paragrafen in de kaderovereenkomst. In de tabel is kort aangegeven om welke

afspraken het gaat, in de volgende hoofdstukken wordt dit verder toegelicht.

10

gemeen-

telijke

doelen

Opgenomen in

actueel

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(convenant

2010-2014)

(ja/deels/nee)

Overweg-

end

kwantita-

tieve

kwalita-

tieve

afspraken

kwalitatief

/kwan-

titatief

Overheersen

de type

prestatie

(proces,

intentie,

uitspraken,

garantie,

transactie,

handeling)

Betreft monitoring en

realisatie Woonconvenant

2002-2005

Monitoring

(ja/deels/ nee)

Realisatie

(ja/deels/nee)

1. Verruimen

slaagkansen

en keuze-

mogelijkhede

n

woningzoeken

den

bescheiden

inkomen

Woonvisie

p.28 t/m 31

Convenant

Par. 1.5

Kwalitatief Handeling N.v.t. Woonruimte

Verdeelsys-

teem

ingevoerd;

koppeling

onderzoeken

2. Beperken

woonlasten

mensen

bescheiden

inkomen

Woonvisie

p.15 experiment

inkomensafh.

huuronder-

steuning

p. 27 starters-

leningen

Convenant

Par. 1.5.11

(en 1.5.12)

Kwalitatief Proces N.v.t. In evaluatie

2009 wordt

bewuste inzet

instrument

huursubsidie

benoemd

3. Creëren

van

huisvestigings

-

mogelijkhede

n doelgroepen

Woonvisie

p. 26 t/m 31

Convenant

Par. 1.2

Kwantitatief Handeling +

garantie

N.v.t. Volgens

evaluatie

2009

aandacht aan

besteed; niet

af te zetten

tegen

concrete

prestatie-

afspraken
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4. Versterken

samenhang

wonen, zorg,

welzijn

Woonvisie

p. 30-31

Masterplan

WWZ

Convenant

Par. 3.1 t/m

3.3

Kwalitatief

met enkele

kwantitatiev

e afspraken

Handeling N.v.t. Uitvoering

blijft achter

bij planning

5. Vergroten

differentiatie

aanbod en

kwaliteit

Woonvisie

p. 25, p. 26

Convenant

Par. 1.2.1 en

1.2.2

Kwalitatief Handeling N.v.t. Evaluatie

2009: Krijgt

aandacht in

gebiedsge-

richte

herstruc-

turering

6. Bevorderen

woningbezit,

vooral lage

inkomens

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

7. Verhogen

kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie p. 33

Programmaplan

Kansen voor

Iedereen

Programmaplan

Leefbare Wijken

en Dorpen

Convenant

Par. 2.1 t/m 2.3

Kwalitatief Handeling N.v.t. Evaluatie 2009

spreekt van

diverse

metingen en

voornemens;

realisatie niet

te meten aan

concrete

prestatieaf-

spraken; geen

contracten

met buurten

zoals

voorgenomen

8. Bevorderen

duurzaamheid

Woonvisie p. 27 Convenant

Par. 1.4

Kwalitatief Uitspraken +

Intentie

N.v.t. In evaluatie

2009 worden

diverse acties

en voor-

nemens

genoemd;

realisatie niet

te relateren

aan concrete

prestatieaf-

spraken

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

In Woonvisie

wordt wel

aangegeven dat

actieve inbreng

van huurders

wordt verwacht

Convenant

4.1 en 4.2

Kwalitatief Intentie N.v.t. Uit evaluatie

2009 blijkt dat

t.a.v.

leefbaarheid

en her-

structurering

bewoners

nauw
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betrokken

zijn. Niet af te

zetten tegen

concrete

prestatie-

afspraken

10. Financiële

afspraken

Financiën zijn

zeer summier

benoemd in de

woonvisie; geen

financiële

afspraken

aangetroffen in

overige

beleidsdocumen

ten

Convenant

bevat geen

financiële

afspraken

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Tabel 1. Samenvattend overzicht doelen en prestatieafspraken, gemeente Roosendaal.
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3 Totstandkoming
beleid

In dit hoofdstuk worden de

resultaten betreffende de

totstandkoming van beleid

gepresenteerd. De

onderzoeksvragen behorende bij

deelvraag A zijn in onderstaand

kader weergegeven. Deelvraag A

bestaat uit drie 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 Beleid

Woonvisie

In maart 2001 is in de gemeente Roosendaal de woonvisie ‘Wonen in Roosendaal’

vastgesteld, waarin voor het eerst sprake was van een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van gemeente en woningcorporaties. Deze woonvisie is lange

tijd de basis gebleven voor de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties.

Eind 2007 vond het gemeentebestuur van Roosendaal dat het woonbeleid aan een

herziening toe was, omdat in de tussentijd veel veranderingen hadden

plaatsgevonden. Wonen was meer geworden dan het zorgen voor voldoende

adequate huisvesting, maar werd steeds meer gezien in een breder verband, namelijk

in relatie met het welbevinden van mensen, met het hebben van kansen op ‘sociale

stijging’ op de woningmarkt, op onderwijs en op de arbeidsmarkt, met bereikbaarheid

van voorzieningen en met het hebben van een perspectief op een wooncarriëre.

Daarom is opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe woonvisie. De nieuwe

woonvisie is in de periode 2008-2009 in een uitgebreid proces ontwikkeld. De nieuwe

woonvisie (voor de periode 2009-2020) was op het moment dat het

rekenkameronderzoek plaatshad gereed, maar nog niet bestuurlijk vastgesteld.

Bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie 2009-2020 is uitgegaan van een vanaf

2017 inzettende krimpende bevolking en een stabilisatie van het aantal huishoudens.

Het beheer of het aanpassen van de bestaande voorraad wordt als steeds belangrijker

gezien en het accent in de woonvisie ligt op inbreiding in de bestaande stad.

Het doel van de woonvisie is om te komen tot beleid op het gebied van de brede zorg

voor wonen, waarmee wordt voorzien in de Roosendaalse woningbehoefte voor een

Totstand-
koming beleid

Rol

gemeenteraad

Aard en

invulling
afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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periode tot 2020. De gemeente zoekt daarbij partnerschap met de partners in de stad

die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het wonen in Roosendaal.

Aan de woonvisie 2009-2020 hebben als belangrijkste beleidsdocumenten ten

grondslag gelegen:

- Toekomstvisie Roosendaal, Route 2025;

- Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg 2004-2015.

De woonvisie is één van de producten van het Programma Wonen van de gemeente

Roosendaal. Dit programma, en daarmee de woonvisie, kent een samenhang met het

Programma Leefbare Wijken en Dorpen en het programma Kansen voor Iedereen.

Toekomstvisie Roosendaal, Route 2025

In de toekomstvisie zijn als kernbegrippen voor de Roosendaalse woningmarkt

opgenomen; duurzaamheid, kwaliteit en diversiteit. In de toekomstvisie wordt

rekening gehouden met een veranderende bevolkingssamenstelling, verdunning van

huishoudens en vergrijzing. Flexibiliteit is leidraad bij de inrichting van de

woonwijken. De identiteit en eigenheid van wijken en dorpen wordt erg belangrijk

gevonden. De gemeente opereert vanuit de overtuiging dat de sociale samenhang, de

sociale identiteit, het fundament vormt voor een kwaliteitsrijke samenleving.

Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg 2004-2015

Centraal in het Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg staat het bereiken van het op de

vraag afgestemde integrale aanbod van wonen, welzijn en zorg door het realiseren in

de wijken en kernen van woonservicezones. Een woonservicezone is bovenal een

gewone woonwijk of een deel ervan, maar wel ingericht met aangepaste en/of

aanpasbare woningen en toegerust met voorzieningen op het vlak van

welzijnsdiensten en zorg. Omdat elke wijk en kern zijn eigen dynamiek heeft, zal de

woonservicezone daarop aansluiten.

Programma Leefbare Wijken en Dorpen 2009-2010

Dit programma komt voort uit één van de door het bestuur van de gemeente

Roosendaal benoemde ‘majeure opgaven’ en richt zich op de leefbaarheid in de

wijken en dorpen, waaronder wordt verstaan: de mate waarin de leefomgeving

aansluit bij voorwaarden en behoeften die er door de gebruikers aan worden gesteld,

zowel op sociaal, fysiek als economisch gebied.

De doelen van het programma zijn:

- vergroten tevredenheid bewoners met de leefomgeving;

- versterken kansen van alle inwoners op het gebied van gezondheid en

duurzaamheid;

- bestrijden achterstand van (delen van) wijken en dorpen t.o.v. de stad als geheel

op het gebied van leefbaarheid.

Programma Kansen voor Iedereen

Het thema Kansen voor Iedereen was een speerpunt in het collegeprogramma 2008-

2010. De visie die aan het programma ten grondslag ligt is: ‘Een balans tussen de
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leefgebieden ‘thuissituatie’, ‘leefomgeving’, ‘onderwijs en werk’ en ‘vrije tijd’ stelt alle

Roosendalers in staat om te kunnen participeren en functioneren in de (lokale)

samenleving’.

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 de norm

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

van overleg met maatschappelijke partners voor de totstandkoming van beleid in

beeld te brengen. De vier fasen zijn:

- Diagnose (wat is er aan de hand)

- Doelen (wat willen we bereiken)

- Aanpak (wat gaan we doen)

- Evaluatie (hebben we bereikt wat we willen).

Telkens wordt bezien in hoeverre de woningcorporaties betrokken zijn in een

bepaalde fase.

Diagnose (wat is er aan de hand)

Diagnose middels:

- Inventarisatie bestaand beleid

- Ruimtelijke visie West-Brabant

- Bevolkingsprognose provincie Noord-Brabant

- Woningmarktonderzoek

- Betrokkenheid belanghebbenden

Inventarisatie bestaand beleid

Om te komen tot de nieuwe Woonvisie 2009-2020 is als start een inventarisatie

gemaakt van het bestaande beleid. Er is teruggekeken naar de woonvisie “Wonen in

Roosendaal, de Nieuwe visie op het Wonen” uit april 2001, waarbij tevens rekening is

gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van het bijbehorende woonconvenant

2002-2005, die in 2009 is uitgevoerd

Daarnaast is aan wonen gerelateerd gemeentelijk beleid meegenomen als

uitgangspunt bij het opstellen van de woonvisie. Aangesloten is de ‘Toekomstvisie

Roosendaal, Route 2025’ en het ‘Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg, 2004-2015’. De

Toekomstvisie Roosendaal is tot stand gekomen in een proces van 6 maanden waarbij

circa 400 inwoners en belangstellenden betrokken zijn geweest. Ook het Masterplan
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Wonen-Welzijn-Zorg is opgesteld in een gezamenlijk proces met belanghebbenden,

waaronder de woningcorporaties.

Ruimtelijke visie West-Brabant

De ontwikkeling van de woningmarkt in Roosendaal wordt door de gemeente niet als

op zichzelf staand gezien, maar wordt bekeken in de context van de ontwikkelingen in

de regio. Deze ontwikkelingen zijn in 2009 door de regio vastgelegd in de Ruimtelijke

Visie West-Brabant.

Bevolkingsprognose provincie Noord-Brabant

In 2008 heeft de provincie Noord-Brabant nieuwe bevolkings- en

woningbehoefteprognoses opgesteld. Deze prognoses vormen uitgangspunten voor de

Woonvisie 2009-2020 van Roosendaal.

Woningmarktonderzoek

In 2006 is in gezamenlijke opdracht van de gemeente Roosendaal en de

woningcorporaties een woningmarktonderzoek uitgevoerd, waarin is gekeken naar de

kwantitatieve en kwalitatieve behoefte in de stad. De resultaten van het

woningmarktonderzoek zijn meegenomen bij het opstellen van de Woonvisie. Het

Woningmarktonderzoek zal in 2010 worden geactualiseerd.

Betrokkenheid belanghebbenden

Bij het totstandkomingsproces van de Woonvisie 2009-2020 zijn door de gemeente

diverse belanghebbenden betrokken, zoals bewoners, bedrijven, instellingen en de

woningcorporaties. Deze belanghebbenden hebben op meerdere momenten via

workshops inbreng kunnen leveren. In de diagnosefase is onder meer een

gezamenlijke sterkte-zwakte analyse over de gemeente gemaakt.

Het proces is inhoudelijk begeleid door een stuurgroep die naast de gemeente

bestond uit vertegenwoordigers van Aramis Allee Wonen, Stichting Integraal Welzijn

(SIW), Wonen West Brabant, Woningstichting Geertruidenberg en Thuiszorg West

Brabant.

Doelen (wat willen we bereiken)

Doelen middels:

- Woonvisie 2009-2020

- Woonconvenant 2010-2014

- WoonconvenantPlus 2005

Woonvisie 2009-2020

In de Woonvisie 2009-2020 zijn doelstellingen geformuleerd, ingedeeld in drie

thema’s:

- thema I: Binden en perspectief bieden

 doel I.1: Roosendaal is de Woonstad;

 doel I.2: Roosendaal weet inwoners aan de gemeente te binden;

 doel I.3: de woonomgeving in Roosendaal biedt perspectief .

- thema II: Leefbare wijken en buurten
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 doel II.1: de inwoners zijn verbonden met en geboeid door hun

woonbuurt;

 doel II.2: gedifferentieerde wijken, harmonieuze buurten;

 doel II.3: wijken en dorpen zijn veilig en vertrouwd.

- thema III: Samenwerking

 doel III.1: van overheid naar partnerschap.

Naast deze thema’s en doelstellingen is de woonvisie vertaald in 16 beleidskaders die

zijn gericht op de woningvoorraad, doelgroepen en leefbaarheid & sociale cohesie.

Voor elk van deze thema’s is uitgewerkt wat de partners op de langere termijn willen

bereiken en vervolgens worden per thema afspraken geformuleerd (op het moment

van het onderzoek vindt hiervan nog nadere uitwerking plaats).

Aanpak (wat gaan we doen)

Aanpak, middels:

- Prestatieafspraken in het woonconvenant 2010-2014

Op basis van de woonvisie uit 2001 zijn in 2002 voor het eerst tussen gemeente en

woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het

Woonconvenant 2002-2005. In 2005 zijn in het WoonconvenantPlus 2005 tevens

prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties betreffende

het onderdeel Wonen in het Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg. In 2009 heeft een

evaluatie plaatsgevonden van het Woonconvenant 2002-2005, waarin ook een

paragraaf is besteed aan het WoonconvenantPlus. Eén van de leerpunten uit de

evaluatie was, dat de afspraken eerder procesgericht dan inhoudelijk van aard waren,

wat het achteraf lastig maakte om vast te stellen of afgesproken prestaties ook

daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Momenteel wordt de Woonvisie 2009-2020 door de gezamenlijke partijen (gemeente

en woningcorporaties) uitgewerkt naar het Woonconvenant 2010-2014. Dit

woonconvenant bestaat uit twee delen:

- deel I: de kaderovereenkomst. Hierin zijn afspraken opgenomen over de wijze

waarop partijen met elkaar willen samenwerken; dit deel is gereed maar nog niet

bestuurlijk vastgesteld;

- deel II: de prestatieafspraken. Deze zijn een vertaling van de Woonvisie naar:

 Wat men op langere termijn wil realiseren

 Welke acties daarvoor op de korte termijn nodig zijn

 Wie wat doet (verdeling gemeente en woningcorporaties)

 Een tijdsplanning.

De prestatieafspraken zijn ingedeeld in vier thema’s:

 Wonen

 Leefbare wijken en dorpen

 Welzijn en zorg

 Participatie en zeggenschap.

Dit betekent dat in de prestatieafspraken ook de vertaling van de doelen uit de

programma’s Leefbare Wijken & Dorpen en Kansen voor Iedereen zijn terug te
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vinden; dit geldt ook voor de doelen uit het Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg

2004-2015.

De prestatieafspraken zijn volgens geïnterviewden ten tijde van dit

rekenkameronderzoek voor 80 à 90% gereed.

Evaluatie (hebben we bereikt wat we willen)

Evaluatie:

De Woonvisie 2001 is niet geëvalueerd.

In 2009 heeft in opdracht van de gemeente en de woningcorporaties een evaluatie

plaatsgevonden van het woonconvenant 2002-2005. Dit betrof de prestatieafspraken.

Een evaluatie van de Woonvisie 2001 heeft niet plaatsgehad. Wel is bij de start van

het traject om te komen tot de nieuwe woonvisie teruggeblikt op de inhoud van de

oude woonvisie.

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 aan de norm

Betrokkenheid corporaties bij de Woonvisie 2009-2020

Aan de formulering van de gemeentelijke woonvisie heeft een consultatietraject ten

grondslag gelegen waarin bewoners, bewonersorganisaties, instellingen en bedrijven,

en dus ook de woningcorporaties, een bijdrage hebben kunnen leveren aan een

gezamenlijk toekomstbeeld van Roosendaal als geheel, en van de wijken, dorpen en

het centrum. Deze inbreng hebben zij kunnen leveren via interactieve bijeenkomsten.

De totstandkoming van de Woonvisie 2009-2020 is begeleid door een projectgroep en

een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, de drie

woningcorporaties Aramis Allee Wonen, Stichting WSG en Wonen West Brabant,

welzijnsinstellingen en de thuiszorg.

De ontwikkeling van de nieuwe woonvisie heeft ruim twee jaar in beslag genomen:

eind 2007 is de opdracht geformuleerd, de uitwerking vond plaats in 2008 en 2009.

Veel geïnterviewden uiten waardering voor het draagvlak en wederzijds begrip dat

door dit proces is ontstaan, maar geven tevens aan het traject als té lang te hebben

ervaren.
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In eerste instantie werd de woonvisie vooral in ‘beelden’ omschreven. Na de

bestuurswisseling in november 2009 is door de nieuwe portefeuillehouder opdracht

gegeven tot een aanvullende fase waarin de woonvisie nader is geconcretiseerd.

Betrokkenheid corporaties bij vertaling Woonvisie naar afspraken

Voor het opstellen van het Woonconvenant 2010-2014 zijn een kerngroep en een

stuurgroep gevormd, waarin zowel gemeente als de drie woningcorporaties

vertegenwoordigd zijn. Het proces wordt extern begeleid door een onafhankelijke

partij (Gerrichhauzen & Partners).

In de interviews wordt door partijen het overleg tussen gemeente en de corporaties

als open en constructief omschreven.

3.4 Visie gemeente en corporaties

Norm:

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

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

overeenkomen is dit beargumenteerd.

Oordeel:

Voldoet aan de norm

Norm ‘c’ stelt vast dat de vastgestelde visie van de gemeente en de corporaties met

elkaar overeenkomen. De belangrijkste punten van overeenkomst zijn:

- Brede opvatting van Wonen: samenhang met de leefomgeving; samenhang

van het fysieke, sociale en economische domein;

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en corporaties (en op

onderdelen andere partners zoals zorg- en onderwijsinstellingen);

- Gebiedsgerichte benadering;

- Belang van participatie van bewoners.

Hierna worden ter onderbouwing in het kort de visies van de gemeente en de drie

woningcorporaties beschreven.

Visie gemeente Roosendaal

De woonvisie van de gemeente Roosendaal vertaalt de uitgangspunten uit de

‘Toekomstvisie, Route 2025’ van de gemeente naar een ambitie voor Wonen. De visie

voor Wonen is kort en krachtig omschreven als: ‘Roosendaal is de woonstad, die haar

inwoners boeit en bindt’.

Roosendaal wil bestaande inwoners sterker aan de stad verbinden door te anticiperen

op de effecten van de vergrijzing op de woningmarkt, door het aanbieden van

differentiatie in woonmilieus en leefstijlen, en door inwoners perspectief te bieden op

een goede woon- en leefcarrière binnen de wijken. Hiervoor is het nodig goede

woningen in goede woonomgevingen te hebben en te houden, waarin een sterke

samenhang is tussen de woning, de fysieke en de sociale woonomgeving. Bij het



Onderzoek prestatieafspraken gemeente Roosendaal en woningcorporaties24

aantrekken van nieuwkomers ligt de focus op het bieden van kansen aan jonge

gezinnen.

De gemeente Roosendaal beschouwt ‘wonen’ als een gezamenlijke opgave van

betrokken partijen. De gemeente ziet daarbij voor zichzelf een brede

verantwoordelijkheid en zoekt naar partners om zijn doelstellingen te formuleren en

te realiseren. De gemeente wil een omslag maken waarin hij niet meer ‘boven’ maar

‘tussen’ de partijen staat.

Zoals ook terug te vinden is in het Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg, het programma

Leefbare Wijken en Dorpen en het Programma Kansen voor Iedereen, gaat de

gemeente Roosendaal uit van een gebieds- (c.q. wijk- en dorps)gerichte aanpak.

Visie woningcorporatie Aramis Allee Wonen

Aramis AlleeWonen is onderdeel van de woningcorporatie AlleeWonen. AlleeWonen

streeft in haar samenwerking naar robuuste wijken, met een goede leefbaarheid, een

krachtige lokale economie en goede voorzieningen. Daarom wil de corporatie niet

alleen investeren in kwaliteit van woningen en vervangende nieuwbouw, maar ook in

sociale, economische en andere fysieke aspecten die belangrijk zijn voor een buurt en

haar bewoners.

AlleeWonen vindt de bijdrage van bewoners aan de eigen woonomgeving van

wezenlijk belang, en richt zich daarom op een wisselwerking met bewoners. Waar

nodig zal de corporatie optreden als initiator om dit te realiseren. Door participatie

van samenwerkingspartners wil AlleeWonen komen tot sluitende netwerken op buurt-

en wijkniveau.

Belangrijke thema’s voor de woningscorporatie zijn: leefbaarheid, woonlasten en

armoede, woonkwaliteit en gebiedsontwikkeling, maatschappelijk vastgoed, een

doelmatige bedrijfsvoering en dienstverlening.

De missie van de corporatie is als volgt geformuleerd:

‘AlleeWonen is een woningcorporatie met 19.000 huurwoningen en koophuizen in

Breda en Roosendaal. We zien woningen en ander maatschappelijk vastgoed vooral

als middelen om mensen perspectief te bieden in de buurten en wijken waar ze

wonen. De inbreng van bewoners en de samenwerking met maatschappelijke

partners is daarom voor ons van groot belang. AlleeWonen ziet het als haar taak te

zorgen voor robuuste wijken met een goede leefbaarheid, een krachtige lokale

economie en aantrekkelijke voorzieningen’.

Visie Wonen West Brabant (WWB)

Wonen West Brabant is een maatschappelijk georiënteerde onderneming die naast

het zorgen voor huisvesting ook aandacht besteedt aan leefbaarheid in wijken,

buurten en kernen. De corporatie formuleert als visie dat het draait om een

‘totaalaanpak van wijken, buurten en kernen, die niet alleen gericht is op de (kwaliteit

van) woningen, maar ook op het sociaal en economisch leefklimaat’.



Onderzoek prestatieafspraken gemeente Roosendaal en woningcorporaties25

De corporatie heeft als missie ‘Het creëren van leefbare wijken waarin mensen zich

prettig voelen’.

Wonen West Brabant zoekt hierbij de samenwerking met andere organisaties en

instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

In het jaarverslag 2008 staat dat de corporatie participatie van bewoners belangrijk

vindt, actief contacten onderhoudt met huurderscommissies en de oprichting van

bewonerscommissies stimuleert.

Visie Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

Woningstichting Geertruidenberg omschrijft zichzelf als een solide en dynamische

organisatie, die de belangen van (toekomstige) klanten vooropstelt.

WSG wil het aanbod van woonvoorzieningen met een aanvullend dienstenpakket

verder aanpassen aan de veranderende wensen en behoeften van gebruikers van

deze voorzieningen.

Tevens spant WSG zich in om waar nodig in nauwe samenwerking met derden – bij

voorkeur werkzaam ten behoeve van het maatschappelijk welzijn in de meest ruime

zin van het woord – een bijdrage te leveren aan het realiseren van initiatieven, die de

woon- en leefomgeving van gebruikers van haar voorzieningen ten goede komen of

anderszins een bijdrage vormen van maatschappelijk nut.



Onderzoek prestatieafspraken gemeente Roosendaal en woningcorporaties26

4 Aard en invulling
Prestatieafspraken

In dit hoofdstuk wordt de volgende

schakel van de onderzoekscyclus

behandeld. De wijze waarop afspraken

worden ingevuld en de wijze waarop

de gemeente haar regierol vervult,

staan hierin centraal.

Deelvraag B

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

gemeente?

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

woningcorporaties tot stand?

4.1 Regiefunctie

Norm:

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

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

Oordeel:

Voldoet aan de norm

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

Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg, in de Woonvisie 2009-2020 en in het

Woonconvenant 2010-2014 (afsprakenkader).

In het Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg is de regierol van de gemeente expliciet

omschreven. De rol wordt omschreven als “vooral het stimuleren van samenwerking:

- Stimuleren van interactie in netwerken;

- Complexe omgeving, veel betrokkenen;

- Komen tot visievorming en besluitvorming;

- Voortgang samenwerkingstraject bewaken;

- Regisseren is ook proactief handelen”.

In de Woonvisie 2009-2020 geeft de gemeente Roosendaal aan in plaats van het

voeren van regie te willen zoeken naar vormen van partnerschap om zijn doelen te

formuleren en te realiseren. Ten opzichte van regie ‘wil partnerschap zeggen dat er

meer sprake is van een gelijkwaardigheid van de partners onderling. Regie gaat uit

van een leidende rol bij de regisseur’. Volgens de gemeente past deze benadering in

de ontwikkelingen in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en

corporaties. Gemeenten krijgen daarbij meer en meer een voorwaardenscheppende

en initiërende rol, en corporaties en (markt)partijen krijgen steeds meer een

uitvoerende taak en hebben een actieve betrokkenheid bij de beleidsvoorbereiding en

–ontwikkeling, waardoor de realisatie beter kan worden geborgd.

Totstand-
koming beleid

Rol

gemeenteraad

Aarden
invulling

afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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In paragraaf 5.2 van de Woonvisie 2009-2020 zijn de rollen van de gemeente en de

corporaties (en van andere stakeholders) op hoofdlijnen uitgewerkt.

De interviews bevestigen dat de gemeente een wisselende rol wil spelen, afhankelijk

van het onderwerp. Soms gaat het om een regisserende rol en bij andere

onderwerpen om een meer afwachtende of faciliterende rol. Op dit moment zijn de

daarbij horende keuzes nog niet duidelijk. Gemeente en woningcorporaties geven aan

dat dit in de vast te stellen prestatieafspraken verhelderd zal worden.

In deel I van het Woonconvenant 2010-2014 (het afsprakenkader) wordt de

samenwerking bij de realisatie van de woonvisie uitgewerkt. Partnerschap is hier het

uitgangspunt, waarbij de gemeente wel het recht behoudt om in sommige situaties te

kiezen voor competitie (waarbij andere partijen betrokken worden). Wij constateren

dat uit het afsprakenkader niet duidelijk wordt om welke situaties dit gaat. In het

kader van de nog te maken afspraken wordt dit mogelijk duidelijker. Dit proces was

nog gaande tijdens dit onderzoek.

Norm:

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

overleg met de belangrijkste partners, waarbij de gemeente afspraken maakt

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

Oordeel:

Voldoet deels aan de norm

Nadat in het kader van het Woonconvenant 2002-2005 in de betreffende periode

onder voorzitterschap van de gemeente regulier bestuurlijk en ambtelijk overleg

plaatsvond, is in de periode 2006-2009 dit overleg gestopt.

Bij het formuleren van de Woonvisie 2009-2020 en het Woonconvenant 2010-2014 is

het overleg tussen de samenwerkingspartners weer geïntensiveerd. Het

totstandkomingsproces van de woonvisie is begeleid door een stuurgroep van

gemeente, corporaties en andere instellingen. Voor het opstellen van het

woonconvenant zijn op bestuurlijk niveau een stuurgroep en op ambtelijk niveau een

kerngroep gevormd waarin de gemeente en de corporaties vertegenwoordigd zijn. De

gemeente is initiatiefnemer, voorbereider en voorzitter van deze overleggen.

In de huidige overleggen ten behoeve van de totstandkoming van het

Woonconvenant 2010-2014 worden expliciet afspraken gemaakt over de rollen en

bijdragen van partners aan de doelen die zijn vastgesteld.

In de vragenlijst die in het kader van dit Rekenkameronderzoek is uitgezet bij

medewerkers van de gemeente, corporaties en andere instellingen, blijkt dat de

respondenten in meerderheid tevreden zijn over de wijze waarop de gemeente de

regierol vervult op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Ongeveer de helft van de

respondenten geeft aan tevreden te zijn (helemaal eens of eens met de stelling),

30% antwoordt neutraal (noch eens, noch oneens) en 15% geeft aan niet tevreden te

zijn.
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In de vragenlijst is aan de respondenten ook gevraagd om sterke punten van de

samenwerking tussen corporaties en gemeenten te benoemen. Voor de gemeente

Roosendaal zijn met name de volgende sterke punten naar voren gekomen:

- Wederzijdse open houding van partijen

- Werken vanuit een wijkgerichte aanpak

- Samenwerking in concrete projecten.

In de interviews worden deze sterke punten bevestigd en wordt gesproken van een

open, constructief overleg waarin men luistert naar elkaars argumenten en elkaar in

de huidige fase van het opstellen van het Woonconvenant 2010-2014 scherp houdt

op het SMART formuleren van de afspraken.

4.2 Doelen en prestatieafspraken

Norm:

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

en welzijn, is een vertaling gemaakt naar prestatieafspraken met de

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

Oordeel:

Voldoet grotendeels aan de 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).

In Roosendaal zijn zes van de tien doelen duidelijk terug te vinden in de

beleidsdocumenten; twee doelen zijn deels in de documenten benoemd. Het

bevorderen van woningbezit bij vooral lage inkomens is geen onderdeel van de

doelen. Financiële aspecten zijn slechts zeer summier benoemd.
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10 gemeentelijke

doelen

Opgenomen in

actueel

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(convenant

2010-2014)

(ja/deels/nee)

Overwegend

kwantitatieve

kwalitatieve

afspraken

kwalitatief

/kwantitatief

Overheersende

type prestatie

(proces, intentie,

uitspraken, garantie,

transactie, handeling)

1. Verruimen

slaagkansen en

keuzemogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden inkomen

Woonvisie

p.28 t/m 31

Convenant

Par. 1.5

Kwalitatief Handeling

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden inkomen

Woonvisie

p.15 experiment

inkomensafhanke-

lijke huuronder-

steuning

p. 27 starters-

leningen

Convenant

Par. 1.5.11 (en

1.5.12)

Kwalitatief Proces

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

Woonvisie

p. 26 t/m 31

Convenant

Par. 1.2

Kwantitatief Handeling +

garantie

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

Woonvisie

p. 30-31

Masterplan WWZ

Convenant

Par. 3.1 t/m 3.3

Kwalitatief met

enkele stevige

kwantitatieve

afspraken

Handeling

5. Vergroten

differentiatie aanbod

en kwaliteit

Woonvisie

p. 25, p. 26

Convenant

Par. 1.2.1 en

1.2.2

Kwalitatief Handeling

6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

7. Verhogen kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie p. 33

Programmaplan

Kansen voor

Iedereen

Programmaplan

Leefbare Wijken en

Dorpen

Convenant

Par. 2.1 t/m 2.3

Kwalitatief Handeling

8. Bevorderen

duurzaamheid

Woonvisie p. 27 Convenant

Par. 1.4

Kwalitatief Uitspraken +

Intentie
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9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

In Woonvisie wordt

wel aangegeven dat

actieve inbreng van

huurders wordt

verwacht

Convenant

4.1 en 4.2

Kwalitatief Intentie

10. Financiële

afspraken

Financiën zijn zeer

summier benoemd in

de woonvisie; geen

financiële afspraken

aangetroffen in

overige

beleidsdocumenten

Convenant

bevat geen

financiële

afspraken

N.v.t. N.v.t.

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

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

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

prestatieafspraken van de gemeente Roosendaal kunnen de stellingen over

leefbaarheid als volgt worden beoordeeld (zie onderstaand kader). Bij deze

beoordeling is bekeken of er over de stelling afspraken zijn geformuleerd.

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

realisatie van gedifferentieerde woonmilieus.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

een gebiedsgerichte aanpak van de leefbaarheid op plaatsen waar zij woningbezit

heeft.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

van nieuwbouwactiviteiten en woningverbetering af te stemmen op de plannen

van de gemeente en/of andere partijen.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

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

bijvoorbeeld om de realisatie van wijkcentra of opvanghuizen.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

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

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

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

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

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

betrokkene overlast veroorzaakt.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken (N.B.: dit betreft de aanpak van overlast)
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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 de prestatieafspraken (N.B.: dit beperkt zich tot fysieke

maatregelen)

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

de inbraakbestendigheid van woningen.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

van wijk- en buurtactiviteiten.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

goed woongedrag.

Niet opgenomen in de prestatieafspraken.

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

strategische allianties.

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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).

Wel opgenomen in de prestatieafspraken.

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

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

prestatieafspraken. De onderstaande grafiek laat zien dat de respondenten het

overwegend eens tot helemaal eens zijn met deze stelling. 15% geeft aan niet 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.

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:

In de oude situatie is door gemeente en woningcorporaties geen vertaalslag

gemaakt van de prestatieafspraken naar een planning of plan van aanpak. Van de

nieuwe prestatieafspraken vindt de vertaalslag nog plaats. Daarbij zijn concreetheid

en planning onder de aandacht; voldoet deels aan de norm.

Het convenant 2002-2005 was zowel bij de gemeente als bij de woningcorporaties

niet voorzien van een concrete planning of concreet plan van aanpak; wel is een

globale planning gemaakt die is verwerkt in de voortgangsrapportage (op hoofdlijnen)

op basis waarvan in deze periode de overleggen tussen de gemeente en de

woningcorporaties plaatsvonden. In de interviews wordt ook door zowel gemeente als

corporaties aangegeven dat de afspraken daarvoor onvoldoende concreet waren.

Betere monitoring en evaluatie van de prestatieafspraken vormt één van de

leerpunten uit het evaluatierapport uit 2009.

De prestatieafspraken 2010-2014 zijn nog niet volledig gereed, maar een onderdeel

van het nieuwe convenant is een actielijst waarin alle gemaakte prestatieafspraken

worden vermeld, inclusief het benoemen van frequentie waarin bepaalde prestaties

worden geleverd of een ‘datum gereed’. Deze actielijst verdient nog een nadere

uitwerking, maar kan een goede basis vormen voor een planning/plan van aanpak

van de gemeente respectievelijk de woningcorporaties.

In de interviews werd over het algemeen aangegeven dat men verwacht dat de

prestatieafspraken in het nieuwe convenant voldoende SMART zullen zijn om er

daadwerkelijk op te kunnen gaan sturen.

De uitkomsten uit de enquête bevestigen dit beeld. Middels twee specifieke vragen is

aan respondenten van de vragenlijst gevraagd om te reageren op de stelling of de

gemeente en corporaties een goede vertaalslag maken van prestatieafspraken naar

een planning. Ruim 61 % is het met de stellingen eens; ruim 30% is het ‘noch eens,

noch oneens’, niemand is het oneens met één van beide stellingen.
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5 Monitoring van de
afspraken

In dit hoofdstuk wordt bezien in

hoeverre de voortgang van afspraken

wordt gemonitord en bewaakt, partijen

elkaar aanspreken en afspraken

daadwerkelijk worden nagekomen.

5.1 Voortgangsrapportage en handhaafbaarheid prestatieovereenkomst

Deelvraag C

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

bewaakt?

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

van afspraken?

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

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

Norm:

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

de voortgang op de gemaakte afspraken.

Oordeel:

Alleen rapportages op hoofdlijnen in de periode 2002-2005; voldoet niet aan de

norm

In de periode 2002-2005 heeft monitoring plaatsgevonden in het ambtelijk en

bestuurlijk overleg dat gekoppeld was aan het woonconvenant 2002-2005. Dit

gebeurde op basis van voortgangsrapportages op hoofdlijnen. In de periode daarna

zijn de afspraken niet herijkt en/of vernieuwd, en heeft ook geen monitoring meer

plaatsgevonden op basis van rapportages. Het ambtelijk en bestuurlijk overleg is in

de periode 2006-2009 gestopt. In de periode 2005-2009 werd wel overleg gevoerd

tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties over grote bouwprojecten zoals

voor de wijken Kalsdonk en Kroeven. Voor overige bouwprojecten was de

woningbouwprogrammering basis voor de monitoring van de bouw.

Norm:

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

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

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

Oordeel:

Voldoet aan de norm

In het Woonconvenant 2002-2005 is dat niet het geval. In de kaderovereenkomst

(deel I van het woonconvenant 2010-2014) is opgenomen dat een projectgroep wordt
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geformeerd voor het ‘sturen op faciliteren en uitvoeren van afspraken’. Deel II van

het woonconvenant 2010-2014, waarin de prestatieafspraken zijn opgenomen, bevat

een onderdeel ‘Borging van de uitvoering’ waarin onder meer principeafspraken zijn

opgenomen over overleg, onderlinge communicatie, het bewaken van de afspraken

en het organiseren van evaluaties. Als kanttekening plaatsen wij dat, aangezien het

woonconvenant nog niet gereed is, aan de uitvoering van deze ‘borging van de

uitvoering’ nog niet in de praktijk is vormgegeven.

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

prestatieafspraken concreet genoeg zijn om gemonitored te kunnen worden (zie

vragenlijst, bijlage 8). Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de respondenten

vinden dat de (nieuwe) prestatieafspraken ‘redelijk concreet’ zijn (58% van de

respondenten is het ‘noch eens, noch oneens’ met de stelling, 25% is het ‘eens’).

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:

In de periode 2002-2005 was er periodiek overleg op basis van een rapportage op

hoofdlijnen, maar er vond beperkt bijsturing plaats. In de periode 2006-2009 is het

overleg gestopt. Momenteel vindt wel weer gestructureerd overleg plaats maar in

deze fase is nog geen sprake van monitoring.

Voldoet niet aan de norm.

In de periode 2002-2005 heeft tussen de gemeente en de corporaties periodiek zowel

ambtelijk als bestuurlijk overleg plaatsgevonden op basis van een

voortgangsrapportage op hoofdlijnen. In het ambtelijk overleg werden agendapunten

voorbereid voor behandeling in het bestuurlijk overleg, waarbij de onderwerpen uit

het convenant richting boden. Zoals in de evaluatie van het woonconvenant 2002-

2005 (uitgevoerd in 2009) staat omschreven was de agenda van het bestuurlijk

overleg steeds minder gericht op de voortgang van prestatieafspraken maar werden

wel zinvolle projecten besproken en opgepakt.

In de periode 2006-2009 zijn de overleggen niet voortgezet. Er is momenteel wel

weer gestructureerd overleg tussen de gemeente en de woningcorporaties waarin het

nieuwe woonconvenant 2010-2014 wordt opgesteld. Het nieuweconvenant bevat wel

afspraken over monitoring en het borgen van de uitvoering, maar op dit moment

bevinden de partijen zich nog niet in de fase waarin daadwerkelijk overleg op basis

van een rapportage, en bijsturing, plaatsvindt.

In de enquête is de vraag opgenomen of doelen en afspraken door de gemeente en

de woningcorporaties worden bijgesteld als dreigt dat deze niet worden gehaald.

33,3% van de respondenten is het met deze stelling oneens; 50% heeft geantwoord

het hiermee noch eens, noch oneens te zijn. Slechts 8,3% geeft aan het met de

stelling eens te zijn. Het beeld uit de interviews bevestigt deze uitkomsten. De
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meeste geïnterviewden geven aan dat tot nu toe, voorzover al werd geconstateerd

dat doelen en afspraken niet werden gehaald (wat door het procesmatige karakter

van de afspraken lastig was), geen bijstelling heeft plaatsgevonden.

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:

Er heeft van de prestatieafspraken 2002-2005 tot aan de formulering van de nieuwe

woonvisie in 2009 geen herijking plaatsgevonden; voldoet niet aan de norm.

Norm d betreft de vraag of afspraken per periode een andere inhoud hebben en

uitgaan van herijkte prioriteiten, uitgaande van de dan geldende ontwikkelingen. Dit

geldt niet voor de prestatieafspraken 2002-2005, die tot in 2009 steeds stilzwijgend

zijn verlengd.

Wij merken op dat in het nieuwe Woonconvenant 2010-2014 wel onderscheid wordt

gemaakt in fasen (korte en lange termijn afspraken) en dat op een aantal plaatsen

afspraken zijn opgenomen over periodiek onderzoek (bijvoorbeeld

woningmarktonderzoek en tevredenheid van bewoners over de leefbaarheid in hun

buurt) op basis waarvan herijking van de afspraken dient te gaan plaatsvinden. Het is

dus wel de bedoeling dat in de nieuwe situatie op deze manier gewerkt zal gaan

worden.

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:

Gemeente en woningcorporaties staan open voor inbreng van bewoners en andere

partijen; een vaste structuur om suggesties/verbeterpunten bij de herijking van de

afspraken boven tafel te krijgen is niet aangetroffen. Wel wordt in het najaar 2010

een bijeenkomst georganiseerd met lokale belanghebbenden en belangstellenden

over het Woonconvenant 2010-2014.

Voldoet deels aan de norm

De formulering van de prestatieafspraken die op dit moment plaatsvindt (deel II van

het Woonconvenant 2010-2014), is een proces tussen de gemeente en de

woningcorporaties. Andere partijen en bewoners zijn hier niet bij betrokken. In het

afsprakenkader (deel I van het woonconvenant 2010-2014) wordt ook geen structuur

beschreven om suggesties/verbeterpunten van bewoners en andere partijen boven
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tafel te krijgen. Wel wordt in het najaar van 2010 een bijeenkomst georganiseerd

waarin de prestatieafspraken aan lokale belanghebbenden en belangstellenden

worden gepresenteerd en met hen worden bediscussieerd.

Daarnaast merken wij op dat Aramis AlleeWonen tijdens het totstandkomingsproces

van het Woonconvenant 2010-2014 ter voorbereiding op de vergaderingen in de

kerngroep een aantal malen concepten heeft voorgelegd aan betrokken

welzijnsorganisaties om hun professionele oordeel te kunnen gebruiken.

Ook is aan bewoners/bewonersorganisaties en andere partijen in de keten (welzijn,

thuiszorg e.d.) de gelegenheid gegeven inbreng te leveren bij het opstellen van de

Woonvisie 2009-2020 middels een uitgebreid consultatietraject. Daarnaast is

‘participatie en zeggenschap’ onderdeel van het Woonconvenant 2010-2014; hierin

worden burgers in staat gesteld om te kunnen participeren en functioneren in de

(lokale) samenleving. Uit deze punten leiden wij af dat gemeente en

woningcorporaties de betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden van belang

vinden en open staan voor hun inbreng.

In de vragenlijst is aan respondenten gevraagd om enkele verbeterpunten te

benoemen in de samenwerking tussen corporaties en gemeenten. Voor Roosendaal

zijn o.a. de volgende zaken meegegeven:

- De snelheid van besluitvorming door de gemeente;

- Het meetbaar maken en (blijven) monitoren van de afspraken;

- De balans tussen verantwoordelijkheden (en geven/nemen);

- Gezamenlijke agendavorming en prioritering.
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6 Realisatie Doelen

In dit hoofdstuk wordt getoetst of de

gemaakte prestatieafspraken ook

daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

6.1 Verantwoording

Norm:

a. De woningcorporaties en gemeenten dragen zorg voor een goede

verantwoording over de realisatie van maatschappelijke doelen aan elkaar.

Oordeel: Voldoet niet aan de norm

Uit het onderzoek is niet gebleken dat de gemeente Roosendaal en de

woningcorporaties aan elkaar verantwoording hebben afgelegd over de

verantwoording van de realisatie van maatschappelijke doelen, anders dan op

hoofdlijnen. Er zijn, behalve de globale geaggregeerde voortgangsrapportages uit de

periode 2002-2005, geen schriftelijke verantwoordingsrapportages van partners

aangetroffen, anders dan de algemene jaarverslagen en de gemeentelijke

jaarrekening.

Norm:

b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd

(zie matrix hieronder, kolom realisatie per doelstelling).

Oordeel: Voldoet niet aan de norm

Norm b gaat in op de daadwerkelijke realisatie van de overeengekomen

prestatieafspraken. Tabel 3 geeft weer in welke mate de prestatieafspraken die op de

tien gemeentelijke doelen zijn gemaakt, daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Omdat voor

de periode 2005-2009 sprake was van niet herijkte afspraken uit 2002, die met name

procesmatig waren van karakter, was de daadwerkelijke realisatie lastig te

beoordelen. Een voorbeeld hiervan is de afspraak om de herstructurering van

naoorlogse wijken in samenhang op te pakken door onder meer samen een integrale

en samenhangende visie op het wonen in de wijken te ontwikkelen. Een ander

voorbeeld betreft de afspraken over realisatie van levensloopgeschikte woningen,

waarbij de definitie van ‘levensloopgeschikt’ niet eenduidig vastgesteld is.

Deelvraag D

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

worden gerealiseerd?

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

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

opzet en werking van prestatieafspraken gekomen?

Totstand-

komingbeleid

Rol
gemeenteraad

Aard en

invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken
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De beoordeling in onderstaande tabel is met name gebaseerd op het evaluatierapport

uit 2009, aangevuld met informatie die uit de interviews is verkregen1. Bij de

beoordeling hebben wij er bovendien rekening mee gehouden dat de periode waarin

de prestatieafspraken zouden worden gerealiseerd (in eerste instantie 2002-2005)

stilzwijgend steeds is verlengd en daarmee meer dan verdubbeld is.

10 gemeentelijke

doelen

Opgenomen in

actueel

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

Gemaakt

(convenan

t 2010-

2014)

(ja/deels/nee)

Betreft Monitoring en realisatie

Woonconvenant 2002-2005

Monitoring

(ja/deels/ nee)

Realisatie

(ja/deels/nee)

1. Verruimen

slaagkansen en

keuzemogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden inkomen

Woonvisie 2009-

2020

p.28 t/m 31

Convenant

2010-2014

Par. 1.5

N.v.t. Woonruimtever-

deelsysteem

ingevoerd;

koppeling met

diverse

onderzoeken

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden inkomen

Woonvisie 2009-

2020

p.15 experiment

inkomensafhanke

-lijke huuronder-

steuning

p. 27 starters-

leningen

Convenant

2010-2014

Par. 1.5.11

(en 1.5.12)

N.v.t. In evaluatie 2009

wordt bewuste

inzet instrument

huursubsidie

benoemd

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

Woonvisie 2009-

2020

p. 26 t/m 31

Convenant

2010-2014

Par. 1.2

N.v.t. Volgens evaluatie

2009 aandacht aan

besteed; niet af te

zetten tegen

concrete prestatie-

afspraken

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

Woonvisie 2009-

2020

p. 30-31

Masterplan WWZ

2004-2015

Convenant

2010-2014

Par. 3.1 t/m

3.3,

Woon-

convenant-

Plus 2005

N.v.t. Uitvoering blijft

achter bij planning

5. Vergroten

differentiatie aanbod

en kwaliteit

Woonvisie 2009-

2020

p. 25, p. 26

Convenant

2010-2014

Par. 1.2.1 en

1.2.2

N.v.t. Evaluatie 2009:

Krijgt aandacht in

gebiedsgerichte

herstructurering

1 Om de realisatie van doelen goed te kunnen beoordelen zijn aan de gemeente Roosendaal enkele
aanvullende vragen gesteld. Zie hiervoor bijlage 6.
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6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

7. Verhogen kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie 2009-

2020 p. 33

Programmaplan

Kansen voor

Iedereen

Programmaplan

Leefbare Wijken

en Dorpen

Convenant

2010-2014

Par. 2.1 t/m

2.3

N.v.t. Evaluatie 2009

spreekt van

diverse metingen

en voornemens;

daadwerkelijke

realisatie niet te

meten aan

concrete

prestatieafspra-

ken; geen

contracten met

buurten zoals

voorgenomen

8. Bevorderen

duurzaamheid

Woonvisie 2009-

2020

p. 27

Convenant

2010-2014

Par. 1.4

N.v.t. In evaluatie 2009

worden diverse

acties/voornemens

genoemd;

daadwerkelijke

realisatie niet te

relateren aan

concrete

prestatieafspraken

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

In Woonvisie

2009-2020 wordt

wel aangegeven

dat actieve

inbreng van

huurders wordt

verwacht

Convenant

2010-2014

4.1 en 4.2

N.v.t. Uit evaluatie 2009

blijkt dat t.a.v.

leefbaarheid en

herstructurering

bewoners nauw

betrokken zijn.

Niet af te zetten

tegen concrete

prestatieafspraken

10. Financiële

afspraken

Financiën

summier in de

woonvisie 2009-

2020; geen

financiële

afspraken in

overige

beleidsdocumen-

ten

Convenant

2010-2014

bevat geen

financiële

afspraken

N.v.t. N.v.t.

Tabel 3. Overzicht realisatie prestatieafspraken gemeente Roosendaal.



Onderzoek prestatieafspraken gemeente Roosendaal en woningcorporaties41

6.2 Evaluatie

Norm:

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

wordt gedocumenteerd.

Oordeel: Voldoet aan de norm

Norm c betreft de vraag of proces en inhoud van de prestatieafspraken zijn

geëvalueerd, en of daarvan documentatie heeft plaatsgevonden.

In 2009 heeft de gemeente, in samenwerking met de woningcorporaties, voor het

eerst een evaluatie uitgevoerd van de prestatieafspraken (het woonconvenant) 2002-

2005. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een rapportage waarin een aantal

conclusies en leerpunten zijn opgenomen. Deze hebben vervolgens als basis gediend

voor de woonvisie en de te maken prestatieafspraken. Gemeente en woningcorporatie

hebben uitvoerig overleg gevoerd over de evaluatie.

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 aan de norm

Norm d gaat in op de vraag of resultaten van evaluatie ook daadwerkelijk hebben

geleid tot bijstellingen. In het geval van de evaluatie van het woonconvenant 2002-

2005 is dat het geval. De leerpunten uit de evaluatie zijn herkenbaar verwerkt in het

Woonconvenant 2010-2014 (zowel in deel I als in deel II).

In de interviews is gebleken dat de leerpunten algemeen bekend zijn en dat het door

de partijen belangrijk wordt gevonden de verbetersuggesties uit de evaluatie van

2009 op te volgen en te verwerken in het nieuwe woonconvenant.

In het nieuwe Woonconvenant 2010-2014 is opgenomen dat jaarlijks een voor- en

een najaarsoverleg plaatsvindt. De agendapunten van dit overleg zijn omschreven.

Het voorjaarsoverleg is gewijd aan het bespreken van een jaarplan voor het

daaropvolgende jaar. In het najaarsoverleg wordt teruggekeken op de in dat jaar al

dan niet geleverde prestaties met de bedoeling dat partijen elkaar daarop

aanspreken, waar nodig oplossingen zoeken, en ook gezamenlijk successen vieren.

Daarmee zijn in het nieuwe convenant de randvoorwaarden geschapen om in de

toekomst structureel een evaluatie uit te voeren en op basis daarvan maatregelen te

nemen.
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7 Rol van de
gemeenteraden

In de laatste fase van de

onderzoekscyclus wordt bezien in

hoeverre de gemeenteraad invulling

heeft gegeven aan zijn kaderstellende

en controlerende rol in het kader van de prestatieafspraken.

7.1 Informeren Raad en kaders Raad

Norm:

a De gemeenteraad wordt geïnformeerd over trends, ontwikkelingen en het

overleg met de woningcorporaties in de gemeente.

Oordeel: voldoet deels aan de norm

Algemeen kan worden gezegd dat informatievoorziening aan de Raad op het terrein

van Wonen heeft plaatsgevonden conform de wijze waarop het duale bestel in de

gemeente Roosendaal is ingericht: het College stelt de betreffende

beleidsdocumenten vast en biedt deze daarna ter informatie aan de gemeenteraad

aan. Daarna is het aan de gemeenteraad om de stukken al dan niet te agenderen en

te bespreken.

De Raad wordt in algemene zin geïnformeerd over trends en ontwikkelingen op het

terrein van wonen door middel van strategische verkenningen en de uitkomsten van

de bewonersenquête. In het onderzoek is niet gebleken dat de gemeenteraad in de

periode 2005-2009 is geïnformeerd over het overleg met de woningcorporaties naar

aanleiding van het Woonconvenant 2002-2005. Wel is de gemeenteraad geïnformeerd

over de uitkomsten van de evaluatie van het Woonconvenant 2002-2005 en over het

voorgenomen procesvoorstel om te komen tot een nieuw woonconvenant tussen

gemeente en woningcorporaties voor de periode 2010 tot en met 2014.

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 deels aan de norm

Deelvraag E

Op welke wijze geeft de gemeenteraad invulling aan haar

kaderstellende en controlerende rol?

Totstand-

komingbeleid

Rol
gemeenteraad

Aard en

invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken
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Norm b gaat over aanwezigheid van door de raad geformuleerde doelstellingen en

randvoorwaarden op het gebied van wonen, zorg en welzijn in het kader van de

samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties.

De Woonvisie 2009-2020 en deel I van het Woonconvenant 2010-2014 (het

afsprakenkader) zijn, omdat het college enige tijd demissionair was, nog niet

vastgesteld. Dit zal binnenkort gebeuren, waarna de documenten ter informatie aan

de Raad worden gezonden. Er werd gesproken over een mogelijke

themabijeenkkomst voor de nieuwe gemeenteraad over Wonen; deze zal naar

verwachting in juni of juli 2010 plaatsvinden.

Ten tijde van dit onderzoek had nog geen behandeling in de Raad plaatsgevonden

van de nieuwe woonvisie en de kaderovereenkomst. De wijze waarop de Raad de

behandeling van deze stukken wil inrichten was ook nog niet bekend. Daarmee is nog

niet duidelijk in welke mate de Raad zal komen tot het aangeven van prioriteiten en

kaders voor de uitvoering op het brede terrein van samenwerking tussen gemeente

en woningcorporaties in zorg, wonen en welzijn.

De Raad is eind 2007 wel geïnformeerd over de opdracht om te gaan komen tot een

nieuwe woonvisie, en raadsleden zijn uitgenodigd om te participeren in de

consultatierondes in het kader van de nieuwe woonvisie.

7.2 Rapportages en bijsturing Raad

Norm:

c De gemeenteraad ontvangt periodieke rapportages over de mate waarin

voortgang wordt geboekt en doelstellingen worden gerealiseerd.

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

wanneer daartoe aanleiding is.

Oordeel: De raad wordt wel geïnformeerd op basis van beleidsdocumenten maar

ontvangt geen periodieke voortgangsrapportages; voldoet niet aan de norm

In de periode 2005-2008 is de gemeenteraad vooral over het beleidsterrein Wonen

geïnformeerd op het niveau van projecten. Er zijn geen periodieke rapportages

geweest over de voortgang van het Woonconvenant 2002-2005 en de mate waarin

doelstellingen werden gerealiseerd. Daarmee is de gemeenteraad niet de informatie

en gelegenheid geboden om, indien daartoe aanleiding zou zijn geweest, bij te

sturen.

Binnen de nu vastgestelde of voorliggende stukken is niet duidelijk welke punten

prioriteit verdienen van de Raad en ook niet hoe de Raad daarover gerapporteerd of

geïnformeerd wil worden.
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8 Conclusies en aanbevelingen

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

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

Voorafgaand aan de conclusies en aanbevelingen dient te worden opgemerkt dat

enkele specifieke verbeterpunten niet alleen de verantwoordelijkheid van de

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

betekent dat de verschillende partijen (gemeente, woningcorporatie en andere

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

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

de gemeente Roosendaal.

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 Roosendaal. Daarnaast zal in een koepelnotitie een vergelijking

plaatsvinden met de andere 8 onderzochte gemeenten en landelijke trends en

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

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken

8.2 Algemene conclusie

Grondslag voor de beoordeling

De beoordeling van de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties in

Roosendaal is zo goed mogelijk afgestemd op de situatie. Voor de beoordeling van de

totstandkoming van beleid en de vertaling en invulling van de prestatieafspraken is

als uitgangspunt genomen de recent gereedgekomen woonvisie voor de periode

2009-2020, en de daaruit voortkomende prestatieafspraken. Dat komt overeen met

de schakels “totstandkoming beleid” en “aard en invulling afspraken” uit de

bovenstaande figuur. De woonvisie 2009-2020 was op het moment van het

onderzoek nog niet bestuurlijk vastgesteld. De prestatieafspraken waren op het

moment van onderzoek nog in bewerking door de betrokken partijen en voor 80 à

90% gereed. De rekenkamercommissie meent hiermee echter recht te doen aan de

situatie in Roosendaal, waarin in 2009 de ‘oude’ prestatieafspraken 2002-2005 zijn

geëvalueerd en leerpunten zijn geformuleerd die ten grondslag liggen aan de nieuwe

prestatieafspraken. Voor de realisatie van de prestatieafspraken is gekeken naar de

“oude” afspraken die liepen van 2002 tot 2005 en daarna zijn verlengd. Dat komt

overeen met de schakels “monitoring afspraken”, “realisatie afspraken” en “rol

gemeenteraad” uit de bovenstaande figuur.

Inhoudelijke beoordeling

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de gemeente Roosendaal bij de nu

ontwikkelde werkwijze voor de Woonvisie 2009-2020 voldoet aan de in dit

rekenkameronderzoek gehanteerde normen waar het de beleidsvorming en de

vertaling daarvan naar prestatieafspraken betreft. De nieuwe woonvisie is gevormd in

een breed traject met daarin betrokkenheid van woningcorporaties en andere

belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en instellingen. De visie zet een brede
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opvatting van wonen neer, met een duidelijke koppeling aan de beleidsterreinen zorg

en welzijn. Ook aan bewonersparticipatie wordt aandacht besteed. Partijen (inclusief

de gemeente) geven daarbij wel aan dat het proces te lang en in eerste instantie te

weinig concreet is geweest. Pas aan het eind van het traject van ruim 2 jaar is de

woonvisie concreter gemaakt.

Op het gebied van monitoring en realisatie voldoet de gemeente deels aan de norm.

Bij de start in 2002 vond wel monitoring plaats. Vervolgens heeft in de periode 2005-

2009 monitoring niet of nauwelijks plaatsgevonden. De in het woonconvenant 2002-

2005 afgesproken prestaties zijn deels gerealiseerd. Van veel afspraken uit 2002 is de

realisatie niet goed vast te stellen, omdat het gaat om algemene bewoordingen. De

afspraken zijn niet meetbaar geformuleerd, zoals in hoofdstuk 6 met enkele

voorbeelden is verduidelijkt. Veel afspraken uit 2002 hebben een procesmatig

karakter of verwijzen naar een handeling die niet concreet is uitgewerkt ( bijv. “in

samenhang oppakken van na-oorlogse wijken”). De looptijd van de

prestatieafspraken is stilzwijgend een aantal jaren verlengd. Hierdoor is ook de

realisatieperiode verlengd ten opzichte van de oorspronkelijk afgesproken

doorlooptijd van de prestatieafspraken.

Bij de nieuwe prestatieafspraken wordt een onderscheid gemaakt tussen een

kaderovereenkomst en een convenant waarin concrete prestatieafspraken staan. In

de kaderovereenkomst wordt onder andere het partnerschap tussen gemeente en

woningcorporaties verduidelijkt en worden de belangrijkste thema’s voor de

samenwerking beschreven. Verder worden in de kaderovereenkomst afspraken

gemaakt over de wijze waarop monitoring zal gaan plaatsvinden, en hoe partijen

elkaar aan willen spreken. Daarmee zijn voor de nieuwe periode een aantal goede

randvoorwaarden geschapen voor een verbetering van de realisatie van de te maken

afspraken.

De gemeenteraad is betrokken geweest bij discussies over de nieuwe woonvisie

2009-2020, maar heeft verder conform de duale werkwijze in Roosendaal een

bescheiden rol gespeeld in de geschetste keten.

8.3 Totstandkoming van beleid

De gemeente Roosendaal gebruikt de kennis, ervaring en visie van de

woningcorporaties bij de totstandkoming van beleid. De nieuwe woonvisie 2009-2020

is tot stand gebracht in een proces waar de corporaties bij betrokken zijn geweest in

zowel de uitvoering (via workshops) als in de aansturing, als lid van de stuurgroep.

Het totstandkomingsproces heeft ruim twee jaar geduurd. In de interviews kwam

naar voren dat er bij betrokkenen veel waardering is voor het draagvlak en

wederzijds begrip dat dit heeft opgeleverd, maar dat door hen het traject ook als té

lang is ervaren.

De vastgestelde visie van de gemeente en de corporaties komen met elkaar overeen,

en hebben als belangrijkste gezamenlijke punten:

 Een brede opvatting van het beleidsterrein wonen: samenhang met het

fysieke, sociale en economische terrein

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en woningcorporaties

 Gebiedsgerichte benadering

 Belang van participatie van bewoners.
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Van de woonvisie 2009-2020 heeft een vertaling plaatsgevonden naar een

woonconvenant met afspraken over de wijze van samenwerking, en met

prestatieafspraken (deze vertaling was ten tijde van het onderzoek voor circa 80 à

90% gereed en nog in bewerking door gemeente en woningcorporaties gezamenlijk).

In de prestatieafspraken worden behalve de woonvisie ook het Masterplan Wonen-

Welzijn-Zorg en de programma’s Leefbare Wijken & Dorpen en Kansen voor Iedereen

betrokken.

Aanbeveling 1: (College en ambtelijke organisatie) Verkort in de toekomst het

totstandkomingstraject van een nieuwe woonvisie en let op een visie die voldoende

concreet is, zodat er een basis is voor heldere prestatieafspraken.

8.4 Aard en invulling afspraken

De gemeente Roosendaal heeft beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn

geregisseerd en vertaald naar prestatieafspraken in het woonconvenant 2010-2014.

Dit woonconvenant bestaat uit twee onderdelen:

I. De kaderovereenkomst met afspraken over de wijze waarop partijen met

elkaar willen samenwerken;

II. De prestatieafspraken, verdeeld in vier thema’s:

a. Wonen

b. Leefbare wijken en dorpen

c. Welzijn en zorg

d. Participatie en zeggenschap.

De gemeente heeft de regiefunctie benoemd en omschreven in het Masterplan

Wonen-Welzijn-Zorg, maar spreekt in het afsprakenkader, als onderdeel van het

woonconvenant, van meerdere rollen waaronder partnerschap. Dit partnerschap gaat

meer uit van gelijkwaardigheid van beide partners. Volgens de gemeente past dit in

de ontwikkelingen en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en

corporaties. Het afsprakenkader geeft algemene richtlijnen voor de gemeentelijke rol.

Nog onduidelijk is hoe deze verschillende rollen gekozen gaan worden in de

vertaalslag naar projecten en activiteiten. Deze vertaalslag was tijdens het onderzoek

nog gaande.

Nadat in het kader van het (‘oude’) Woonconvenant 2002-2005 in de betreffende

periode onder voorzitterschap van de gemeente regulier bestuurlijk en ambtelijk

overleg plaatsvond, is in de periode 2006-2009 dit overleg gestopt. Bij het formuleren

van de Woonvisie 2009-2020 en het Woonconvenant 2010-2014 is het overleg tussen

de samenwerkingspartners weer opgepakt en geïntensiveerd. De gemeente fungeert

daarbij als initiatiefnemer, voorbereider en voorzitter.

In Roosendaal zijn van de 10 onderzochte aandachtsgebieden die landelijk vaak

voorkomen bij prestatieafspraken er zes duidelijk terug te vinden in de

beleidsdocumenten. Twee doelen zijn deels benoemd (beperken woonlasten voor de

doelgroep en vergroten zeggenschap bewoners), twee andere zijn niet respectievelijk

zeer summier benoemd (bevorderen woningbezit lage inkomens en financiële

afspraken). Voor zover de doelen zijn benoemd, zijn ze ook terug te vinden in de

prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn in de huidige (concept-)versie van de
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prestatieafspraken met name (nog) kwalitatief en beschrijven in de meeste gevallen

handelingen. In de interviews werd aangegeven dat dit de aandacht heeft en past bij

de fase van het proces.

De vertaling van de prestatieafspraken naar een planning of plan van aanpak van de

gemeente en de woningcorporaties was ten tijde van het rekenkameronderzoek nog

gaande. Concreetheid en planning zijn daarbij onder de aandacht van de partijen.

Aanbeveling 2: (College en woningcorporaties) Maak de prestatieafspraken, zoals ze

nog onderwerp van gesprek zijn, voldoende concreet en meetbaar om in de komende

periode gevolgd en gerealiseerd te kunnen worden.

8.5 Monitoring afspraken

In de periode 2002-2005 heeft monitoring plaatsgevonden van de prestatieafspraken

op basis van voortgangsrapportages op hoofdlijnen. Na 2005 zijn de

prestatieafspraken stilzwijgend verlengd, maar is zowel het ambtelijk als het

bestuurlijk overleg gestopt en zijn ook geen voortgangsrapportages meer gemaakt.

In het nieuwe woonconvenant zijn afspraken opgenomen omtrent de ‘borging van de

uitvoering’ waarin onder meer principeafspraken zijn opgenomen over overleg,

onderlinge communicatie, het bewaken van de afspraken en het organiseren van

evaluaties. Bovendien is in het nieuwe woonconvenant onderscheid gemaakt in fasen

(korte en lange termijn afspraken) en zijn afspraken opgenomen over periodiek

onderzoek op basis waarvan herijking van de afspraken dient te gaan plaatsvinden.

Aanbeveling 3: (College en woningcorporaties) Voer de monitoringafspraken uit, die

nu zijn opgenomen in het (concept-)woonconvenant. Stel daarin eisen aan de

voortgangsrapportages die partners leveren aan elkaar.

8.6 Realisatie afspraken

Zoals ook in de evaluatie van de prestatieafspraken, die in 2009 is uitgevoerd, naar

voren is gekomen, is de realisatie van de prestatieafspraken 2002-2005 moeilijk vast

te stellen door het procesmatige karakter van de prestatieafspraken. Bovendien is de

realisatieperiode stilzwijgend verlengd met een aantal jaren. Het onderzoek

concludeert dat van de prestatieafspraken op 8 beleidsvelden er 1 helemaal en 7

deels zijn gerealiseerd.

Evaluatie van proces en inhoud van de prestatieafspraken 2002-2005 hebben

tussentijds niet plaatsgevonden, en ook hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

De prestatieafspraken 2002-2005 zijn in 2009 wel geëvalueerd. De leerpunten die

daaruit naar voren zijn gekomen zijn herkenbaar terug te vinden in de nieuwe

prestatie-afspraken 2010-2014 en bekend bij de geïnterviewden.

Aanbeveling 4: (College en woningcorporaties) Stuur samen krachtiger op realisatie

van de gemaakte afspraken en stel afspraken, indien echt noodzakelijk, bij.
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8.7 Rol gemeenteraad

De informatievoorziening aan de gemeenteraad van Roosendaal heeft in de

onderzoeksperiode plaatsgevonden conform de wijze waarop het duale bestel in de

gemeente is ingericht: het college stelt de betreffende beleidsdocumenten vast en

biedt deze daarna ter informatie aan de gemeenteraad aan. Daarna is het aan de

gemeenteraad de stukken al dan niet te agenderen en te bespreken.

Daarbij kan de vraag worden gesteld of de raad op deze wijze voldoende gefaciliteerd

zal worden om voor het komende pakket van woonvisie, kaderovereenkomst,

prestatieafspraken en de verbanden daarvan met ander beleid en projecten om

heldere keuzes te maken en prioriteiten of speerpunten te benoemen. Bij deze

prioriteiten of speerpunten past vervolgens een afspraak over informatievoorziening

aan de Raad in het kader van zijn controlerende rol.

Aanbeveling 5: (College en Raad) Gebruik een themabijeenkomst voor de

gemeenteraad om met de raad van gedachten te wisselen over de prioritering en

kaderstelling ten aanzien van het beleidsterrein wonen, welzijn en zorg. Maak

afspraken over de wijze waarop de raad geïnformeerd wil worden over de voortgang

van de prestatieafspraken en de samenwerking met de woningcorporaties.
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9 Reactie College van B&W gemeente Roosendaal

Op 6 juli 2010 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor bestuurlijk

hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 31 augustus

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

Naar aanleiding van de eerdere ambtelijke reactie in het kader van hoor en

wederhoor Nota van Bevindingen, is gebleken dat er enkele wijzigingen zijn

doorgevoerd op basis van het geschreven commentaar. Dit heeft ondermeer geleid

tot een nadere nuancering van het gestelde normenkader zoals u dat als Rekenkamer

hanteert.

Ondanks deze aanvulling op het gebruik van een normenkader, blijft onvoldoende

belicht dat dergelijke prestatieafspraken geen formeel inhoudelijke of procedurele

verplichtingen kennen.

Het maken van prestatieafspraken blijft een coproductie tussen gemeente en

woningcorporaties. De mate waarin en de wijze waarop hier vorm en inhoud aan

wordt gegeven blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende

partijen. Hierdoor blijven de beoordelingen in het rapport van de door rekenkamer

gehanteerde normenkader onderwerp van discussie en blijft het berusten op een

gedeeltelijk subjectief waardeoordeel.

In het onderzoeksrapport worden in principe drie fases cq. tijdsperiodes

onderscheiden.

De periode 2002-2005 waarvoor destijds prestatieafspraken zijn gemaakt in goed

onderling overleg. De aansluitende periode 2006-2009 waar geen nieuwe

prestatieafspraken zijn gemaakt, maar is voortgeborduurd op bestaande afspraken en

(project)overeenkomsten. Dit is wat betreft het college en woningcorporaties een

periode waar zonder nieuwe afspraken op basis van de toen majeure projecten zoals

Kalsdonk en Kroeven wel degelijk projectafspraken en -overeenkomsten zijn gemaakt

en waar wel degelijk een vorm van monitoring plaatsvond. En als derde periode

2010-2014 zijn de huidige concept prestatieafspraken beoordeeld.

Deze drie onderzoeksperioden zijn vervolgens afzonderlijk beoordeeld en met elkaar

in verband gebracht. Het ontbreken van ‘harde’ prestatieafspraken in de

tussenliggende (2e) periode blijft in de beoordeling relatief negatief scoren op basis

van het door uw Rekenkamer gestelde normenkader.

Vooruitkijkend op de onderzoeksbevindingen is de verdere reactie geconcentreerd op

de door uw Rekenkamer geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Deze

uitkomsten zullen gebruikt worden als input bij de verdere afronding van het nieuwe

Woonconvenant voor de periode 2010-2014.

U stelt in uw rapport een vijftal aanbevelingen die door het college ter harte worden

genomen bij de verdere uitwerking van de prestatieafspraken en samenwerking met

de woningcorporaties.

De eerste aanbeveling om in een volgende periode de procedure van een nieuwe

Woonvisie te verkorten wordt onverminderd onderschreven. Ondanks het door

omstandigheden (collegewisseling 2008, wisseling inhoudelijke portefeuille wonen)
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lange voortraject van de Woonvisie is er op positieve wijze alsnog waardering voor de

bewerkstelligde betrokkenheid en draagvlak van externe partijen en burgers. College

is dan ook positief over de conclusie dat er voor de nieuwe periode een aantal goede

randvoorwaarden zijn geschapen om te komen tot controleerbare prestatieafspraken.

De tweede aanbeveling betreft het voldoende concreet en meetbaar maken van de

prestatieafspraken. Dit is een centraal thema in het tot stand komen van de nieuwe

concept- prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Juist de gezamenlijke

aanpak en onderlinge afspraken maken dat er op onderdelen ook zogenaamde

procesafspraken zijn overeengekomen. Dit vanwege het feit dat bepaalde

toekomstige ontwikkelingen bepalend zijn voor het daadwerkelijk kunnen vertalen in

prestatieafspraken. Juist de evaluatiemomenten zullen worden gebruikt om

gezamenlijk te bezien of bijstelling van afspraken noodzakelijk wordt geacht en

eventuele procesafspraken omgezet kunnen worden in nadere prestatieafspraken.

De derde aanbeveling betreft de afspraken op het gebied van monitoring en het

stellen van eisen aan de voortgangsrapportages die onderling geleverd worden. Een

onderdeel dat in het nieuwe concept-Woonconvenant ook de nodige aandacht krijgt.

Enerzijds zijn hieromtrent afspraken opgenomen in de nader vast te stellen

Kaderovereenkomst, deel I van het concept-Woonconvenant, waar een apart

hoofdstuk is opgenomen om de uitvoering te borgen en tot concrete,

uitvoeringsgerichte en meetbare afspraken te komen. Er zal tevens jaarlijks een

bestuurlijke verantwoording in voor- en najaar worden afgelegd. Anderzijds wordt er

ook in deel III van het concept-Woonconvenant ‘Borging van de uitvoering’ het

samenwerkingsverband nader uitgewerkt. Dit heeft vooral betrekking op de stand van

zaken van de uitvoering van de prestatieafspraken, de monitoring en eventuele

koersbijstellingen op basis van de zich dan voordoende relevante ontwikkelingen die

tot mogelijke bijstelling zouden kunnen leiden.

De vierde bijstelling betreft het krachtiger (bij)sturen op realisatie van de gemaakte

afspraken.

Het moge duidelijk zijn dat vorenstaande antwoord op de derde aanbeveling

eveneens garant staat voor een adequate aansturing en mogelijk bijstelling van

afspraken.

De vijfde en tevens laatste aanbeveling betreft het met de raad door middel van een

themabijeenkomst van gedachten wisselen over prioritering en kaderstelling ten aan

zien van de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg. En de raad blijvend te

informeren over de voortgang van de prestatieafspraken en de samenwerking met de

woningcorporaties.

Zoals bekend is er 29 juni jl. een themabijeenkomst Wonen gehouden met raadsleden

waar uitgebreid informatie is verstrekt op het dossier wonen, in relatie tot de

concept-Woonvisie en het concept-Woonconvenant waar de Prestatieafspraken een

belangrijk onderdeel vormen. Afgesproken is dat de resultaten van deze bijeenkomst

zullen worden teruggekoppeld en hoe de aangehaalde onderwerpen verweven zijn

met de woonvisie en/of de uiteindelijke prestatieafspraken.

Voorts zal het College naar aanleiding van de jaarlijkse bestuurlijke overleggen een

terugkoppeling verzorgen aan de gemeenteraad op basis waarvan eventuele accenten

kunnen worden aangebracht in de verdere voorgang van het woonconvenant in het

algemeen en de prestatieafspraken in het bijzonder.
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Verder kan het college ten volle onderschrijven dat de nieuwe prestatieafspraken

zoals deze worden opgenomen in het Woonconvenant 2010-2014 aansluiten bij de

gedachten en werkwijze zoals deze door de Rekenkamer is voorgesteld.

Het college is tevens van mening dat binnen de huidige prestatieafspraken in goed

onderling overleg met de corporaties is gezocht naar de meest optimale vertaling en

balans tussen concrete inhoudelijke en daar waar nodig meer procesmatige

afspraken.

Hoogachtend,

De waarnemend secretaris van de gemeente Roosendaal,

Drs. J.L.F. Rompa
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10 Reactie 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.

reactie WSG

Door woningcorporatie WSG is op 20 juli 2010 medegedeeld dat men zich kan vinden

in de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen zoals deze zijn verwerkt in

de conceptrapportage.

reactie Alleewonen

Van de zijde van woningcorporatie Alleewonen is op 5 augustus 2010 de volgende

reeactie ontvangen:

“Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met de conclusies en aanbevelingen in de

rapportage. De belangrijkste constatering is volgens ons dat bij het traject van tot

stand komen van visie en totstandkoming van beleid partijen prima betrokken

worden. Zodra er afspraken zijn, is er te weinig aandacht van partijen geweest om te

bewaken of we op koers blijven, te monitoren en vervolgens hierover ook met elkaar

in gesprek te gaan en bij te sturen.

De wil is aanwezig, partijen zijn gericht op samenwerking, maar we moeten meer

energie steken om doelen te bereiken en hierbij op een goede manier samen te

werken. Het huidige proces geeft ons vertrouwen dat we dat de komende jaren ook

beter tot stand weten te brengen”.

reactie Wonen West Brabant

Van de zijde van Wonen-West Brabant op 12 augustus 2010 is medegedeeld dat men

zich kan vinden in de conclusies en aanbevelingen.
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11 Nawoord rekenkamer West-Brabant

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

woningcorporaties WSG, Alleewonen en Wonen West-Brabant. 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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Bijlagen

Bijlage 1: Literatuurlijst

Bijlage 2: Lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 3: Normenkader

Bijlage 4: Toelichting bij 10 prestatievelden en 13 stellingen

Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken

Bijlage 6: Realisatie prestatieafspraken

Bijlage 6: Resultaten vragenlijst gemeente Roosendaal
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Bijlage 1: Literatuurlijst

Gemeente Roosendaal

- Collegeprogramma 2006-2010

- Collegeprogramma 2008-2010

- Programmabegrotingen 2005 t/m 2009

- Masterplan Wonen-Welzijn-Zorg 2004-2015

- Programmaplan Wonen; “De Woonstad die Boeit en Bindt” d.d. 24 augustus 2009

- Programmaplan Leefbare Wijken en Dorpen 2009-2010; “Thuis in de wijk”

- Programmaplan Kansen voor Iedereen

- Evaluatie Woonconvenant 2002-2005, dd 22 september 2009

- Woonvisie 2009-2020 “Thuis in Roosendaal” dd maart 2010

- Woonconvenant 2010-2014:

 Deel I: Kaderovereenkomst d.d. 22 februari 2010

 Deel II: Prestatieafspraken (concept) d.d. 6 mei 2010

- Presentatie Startbijeenkomst Woonconvenant Roosendaal 2010-2014 d.d. 5

oktober 2009 (Gerrichhauzen en Partners)

- Discussienota “Kansen voor Kalsdonk 2010-2014” d.d. oktober 2009

- Samenwerkingsovereenkomst Implementatieplan Buurtonderneming Westrand

d.d. februari 2010

Woningcorporatie Aramis AlleeWonen

- AlleeWonen Jaarrapport 2008 d.d. 14 mei 2009

- Jaarrapporten 2005 t/m 2009

- AlleeWonen Bedrijfsbegroting 2010 d.d. december 2009

- Visitatierapport Raeflex d.d. 23 februari 2006

- Notitie “Samen Werken aan Wonen in Roosendaal”, 10 april 2006

- Brief aan College B&W Roosendaal inzake Evaluatie Woonconvenant 2002-heden

d.d. 8 april 2009

- Presentatie “De Agenda van het wonen 2010-2018; een bijdrage van Aramis

AlleeWonen aan de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen anno

2010”

- Brief aan de informateur en de fractieleiders van de (toekomstige) coalitiepartijen

d.d. 11 maart 2010

Woningcorporatie Woningstichting Geertruidenberg (WSG)

- Jaarverslag 2008

- Beleidsplan 2007-2011

Woningcorporatie Wonen West Brabant (WWB)

- Jaarverslag 2008

- Missie & Visie op www.wonenwestbrabant.nl

Overige documenten

- Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

woningcorporaties in 2008, (maart 2009), Severijn B.V.
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Geraadpleegde websites

- www.wonenwestbrabant.nl

- www.wsgnl.nl

- www.alleewonen.nl

- www.roosendaal.nl

- www.cfv.nl/corporaties
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen

Gemeente Roosendaal

- De heer S. Adriaanse, wethouder Wonen

- De heer J. Rompa, programmadirecteur

- De heer A. Verduin, programmamanager Wonen

- De heer R. Groen, senior beleidsadviseur, programmamanager Leefbare wijken en

dorpen

- De heer M. Schoones, senior beleidsadviseur, programmamanager Kansen voor

Iedereen

- Mevrouw A. Scheurwater, beleidsadviseur Economie & Ruimtelijke Ordening

- Mevrouw C. de Jong, beleidsadviseur Volkshuisvesting

- De heer W. Wille, beleidsadviseur Ruimte & Wonen

Woningcorporatie Aramis AlleeWonen

- Mevrouw T. van de Ven, directeur/bestuurder

- De heer M. van der Steen, manager Wonen

- Mevrouw P. Jansen, adviseur vastgoedsturing

- De heer C. Uitdewilligen, voorzitter Huurdersadviesraad

Woningcorporatie Woningstichting Geertruidenberg

- Mevrouw W. van den Bergh, manager Wonen Roosendaal

Woningcorporatie Wonen West Brabant (WWB)

- De heer A. Cavadino, manager Wonen

Overige

- De heer H. Brons, directeur Stichting Groenhuysen

- De heer P. Leenaarts, directeur/bestuurder SIW “Sterk in Welzijn”

- De heer L. Langenberg, regiomanager Traverse
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Bijlage 3: Normenkader

Hieronder zijn per deelvraag de normen weergegeven. Om de resultaten van dit

onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke onderzoeksgegevens is gekozen voor

de indelingen en definities die ook gehanteerd zijn in het rapport “Analyse van de

prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2008” van het

bureau Severijn. In dit onderzoek worden prestatieafspraken ingedeeld in

prestatievelden, worden 6 type prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil

gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Deze indelingen worden in

dit onderzoek gevolgd.

Deelvraag A

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

welzijn en zorg tot stand?

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

van woningcorporaties?

Normen:

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

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

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

aanpak (wat gaan we doen) en evaluatie (hebben we bereikt wat we willen) een plaats

hebben. (bron voor diagnose, doelen, aanpak en evaluatie: VNG/AEDES 2002)

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

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

Dit is aantoonbaar voor de belangrijkste relevante beleidsnota’s (bijvoorbeeld woonvisie,

WMO-beleid, nota wijkaanpak).

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

beleidsnotities over wonen, zorg en welzijn. Wanneer zaken niet overeenkomen is dit

beargumenteerd.

N.B.: Deze deelvraag wordt ook beantwoord in de vorm van een beschrijving van het proces

en de context in de betrokken gemeente.

Deelvraag B

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

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

woningcorporaties tot stand?

B.3 Bieden het proces c.q. de aard van de gemaakte afspraken voldoende

grondslag voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?

Normen:

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

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

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

met de belangrijkste partners, waarbij de gemeente afspraken maakt over de rollen en

bijdragen van partners aan de vastgestelde doelen.

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

welzijn, is een vertaling gemaakt naar prestatieafspraken met de woningcorporatie(s).

(Zie de matrix hieronder, kolom 1 t/m 4)

d. De gemeente geeft aan en kan onderbouwen dat er een vertaalslag van de
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prestatieafspraken is gemaakt naar een planning of plan van aanpak om een doelmatige

en doeltreffende uitvoering te borgen.

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

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

en doeltreffende uitvoering te borgen.

Deelvraag C

C.1 Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitord en bewaakt?

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

afspraken?

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

tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

Normen:

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

voortgang op de gemaakte afspraken.

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

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

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

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

spreken partners elkaar aan en vindt bijsturing plaats.

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

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

ontwikkelingen.

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

suggesties/verbeterpunten van bewoners en andere partijen in de keten (zorg- en

welzijnsinstellingen) en hebben een structuur opgezet om deze boven tafel te krijgen.

Deelvraag D

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

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

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

werking van prestatieafspraken gekomen?

Normen:

a. De woningcorporaties en gemeenten dragen zorg voor een goede verantwoording over

de realisatie van maatschappelijke doelen aan elkaar.

b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd (zie matrix

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 de

onderstaande doelen prestatieafspraken worden gemaakt. Bij onze analyse gebruiken

we deze beschrijving van doelen inclusief de uitwerking in concrete onderwerpen. De

te gebruiken omschrijvingen van de doelen zijn:

1. Verruimen slaagkansen en keuzemogelijkheden woningzoekenden met bescheiden

inkomen(de doelgroep). Daarbij is afzonderlijk gekeken naar het verschijnsel

‘krimp’.

2. Beperken van de woonlasten voor mensen met een bescheiden inkomen.

3. Creëren van huisvestingsmogelijkheden voor:

- ouderen en gehandicapten of andere personen die zorg of begeleiding nodig

hebben;

- andere huishoudens in kwetsbare positie (bijvoorbeeld daklozen).

4. Versterken van de samenhang tussen woon-, zorg- en welzijnsdiensten en het

verbreden van het assortiment aan woondiensten;

5. Vergroten van de differentiatie van het woonaanbod en het verhogen van de

woonkwaliteit;

6. Bevorderen van het eigen woningbezit en in het bijzonder onder lage

inkomensgroepen;

7. Verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van de sociale

samenhang. Dit onderwerp zal worden getoetst aan de hand van 13 stellingen

over de leefbaarheid, om zo te onderzoeken welke onderwerpen in de

prestatieovereenkomsten aan de orde komen.

8. Bevorderen van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en energiezuinigheid van

woningen en woonmilieus;

9. Vergroten van de zeggenschap van bewoners, zowel bij de ontwikkeling van

nieuwe als bij het beheer van bestaande woningen en woonmilieus.

10. Afspraken over kostenverdeling en andere financiële afspraken.

Deze stellingen zijn:

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

realisatie van gedifferentieerde woonmilieus.

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

een gebiedsgerichte aanpak van de leefbaarheid op plaatsen waar wij woningbezit

heeft.

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

van nieuwbouwactiviteiten en woningverbetering af te stemmen op de plannen

van de gemeente en/of andere partijen.
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4. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door bij te dragen aan

plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.

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

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

bijvoorbeeld om de realisatie van wijkcentra of opvanghuizen.

6. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheiddoor activiteiten te

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

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

plaatsbaren en het tweede kans beleid. (voorbeeld moeilijk plaatsbaren: ex-

psychiatrische patiënten) (tweede kans beleid is gericht op het voorkomen dat

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

betrokkene overlast veroorzaakt)

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

bevorderen, door bijvoorbeeld: huismeester, flatwacht, toezichthouders en

fysieke maatregelen zoals achterpad verlichting.

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

de inbraakbestendigheid van woningen.

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

de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

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

van wijk- en buurtactiviteiten.

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

goed woongedrag.

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

strategische allianties.

13. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door afspraken te maken

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

leren).
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Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken

Afspraken kunnen verschillen van karakter, samenhangend met de bedoeling van de

afspraak. In de analyse is een verschil gemaakt tussen kwalitatieve afspraken en

kwantitatieve afspraken. Er wordt daarnaast een onderscheid gemaakt in

verschillende typen afspraken. De afspraken kunnen naar zes typen worden

ingedeeld:

1. Procesafspraken zijn bedoeld om te ordenen en te regelen en structureren

de manier van samenwerken. Overleg, planning, monitoring en evaluatie zijn de

meest voorkomende activiteiten die hieronder vallen.

2. Uitspraken zijn beschrijvend van karakter. Er worden uitgangspunten

vastgelegd, posities omschreven, stellingen betrokken, overeenstemming wordt

bevestigd, etc. De uitspraken geven aan op welke veronderstellingen de afspraken

zijn gebaseerd.

3. Intentieafspraken leggen de doelstelling(en) vast van eventueel handelen. Er

bestaat nog onzekerheid over de realisatie, maar de wenselijkheid hiervan wordt door

alle partijen gedeeld.

4. Handelingsafspraken zijn bedoeld om activiteiten te plannen en af te

stemmen. Het gaat om het uitvoeren van handelingen of de planning om bedoelde

handelingen te gaan uitvoeren.

5. Garantieafspraken zijn bedoeld om waarborgen te bieden. De afspraak die

wordt gemaakt zal in principe te allen tijde worden nagekomen.

6. Transactieafspraken leggen het ruilen of handelen tussen de gemeente en

woningcorporaties vast.
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Bijlage 6: Realisatie prestatieafspraken
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Ambtelijke actualisatie met betrekking tot realisatie prestatieafspraken
29 april 2010
Onderstaand memo is tot stand gekomen tijdens het onderzoek, naar aanleiding van een
aantal vragen aanvullend aan de gemeentelijke evaluatie. De vragen zijn beantwoord door
betrokken ambtenaren van de gemeente Roosendaal.

Primaire doelgroep en kernvoorraad
- Huisvesting bijzondere doelgroepen: waarom vindt er sinds 2005 geen registratie meer

plaats van de huisvesting van regulier statushouders en wat is het probleem met registreren
van generaal pardonners?
Vraag is uitgezet maar kan o.i. niet tijdig genoeg worden beantwoord.
De gemeente kent een goed geoutilleerd registratiesysteem waar de huisvesting van
ondermeer bijzondere doelgroepen uitgefilterd kunnen worden op elk gewenst moment.

- Kernvoorraad: in 2006 is de noodzakelijke omvang van de kernvoorraad geschat op 10.000.
In 2006 zijn richtinggevende afspraken gemaakt tussen partijen over de omvang en de
kernvoorraad en aandachtsgroep t/m 2015 in Roosendaal. Van jaarlijkse gezamenlijke
herijking is geen sprake geweest. Wat zijn de recente cijfers van de kernvoorraad?
Het totale overzicht van het corporatiebezit maakt onderdeel uit van de woonconvenant en
daarmee ook van de prestatieafspraken.
Met corporaties is de keuze gemaakt om in de toekomst het begrip kernvoorraad niet
prioritair te stellen en nadrukkelijk te spreken over slaagkansen voor doelgroepen.
Overigens zijn de corporaties wettelijk verplicht om 90 % van sociale huurwoningen toe te
wijzen aan de doelgroep met een inkomen tot € 33.000,=. Dit is automatisch in de jaarlijkse
overzichten van het woningbezit controleerbaar.

Herstructurering
- Er is geen eenduidige opvatting over een definitie van levensloopbestendigheid. Is deze er

inmiddels wel en hoe wordt daar bij de herstructurering inhoud aan gegeven?
Bij de prestatieafspraken 2010-2014 worden definities opgenomen.
Bij herstructureringsopgaven zal worden aangegeven dat in principe iedere
nieuwbouwwoning levensloopgeschikt zal zijn. Verder hanteren we een indeling wandelstok,
rollator of rolstoelgeschiktheid van de desbetreffende woning.
In het nieuwe woonconvenant wordt een eenduidige definitie gehanteerd, te weten:
Een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke
inspanningen en minimale kans op ongevallen.
Overigens wordt in het convenant gesproken over een inspanningsverplichting en geen
expliciete verplichting.

- Zijn er concrete cijfers over de totale herstructureringsopgave en eventueel per wijk: om
hoeveel woningen gaat het en hoe wordt daar door de partijen vorm en inhoud aan
gegeven?
De herstructureringsopgave per geprioriteerde wijk is bekend. Ouderdom van de woningen
en de staat van onderhoud van het woningbezit bepaalt in grote mate de vorm van
herstructurering. Naast de behoefte aan aanpassing of upgrading van wijk- en
buurtvoorzieningen zoals winkels, scholen en andere sociaal maatschappelijke
voorzieningen. Deze zaken worden per wijk integraal bekeken en zijn onderdeel van het
ontwikkelingsperspectief per wijk en de uiteindelijke wijkaanpak.

Leefbaarheid in de wijken
- Er worden vooral ontwikkelde beleidsnota’s en plannen genoemd, maar wat zijn de bereikte

resultaten?
Als resultaat van de wijkaanapak worden de resultaten verkregen uit diverse monitors zoals
de wijkatlas en leefbaarheidsmonitor.

- Er zijn verschillende manieren waarop de gemeente in beeld brengt hoe de inwoners
denken over hun wijken en buurten en over de dienstverlening van de gemeente. Wat zijn
de recente resultaten uit deze onderzoeken en enquêtes (zoals bewonersenquête,
onderzoek naar buurtwaardering, etc.)?
De gemeente beschikt over een aantal vaste monitors en enquêtes, die garant staan voor
een regelmatige peiling onder de bevolking.
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Enkele voorbeelden: Burgerenquête, wijkatlas, leefbaarheidsmonitor, staat-van-de-
gemeente, veiligheidsmonitor.

Nieuwbouw
- Er wordt aangegeven dat de gemeente intentieovereenkomsten sluit met corporaties en

projectontwikkelaars waarin afspraken worden opgenomen over de realisatie van
levensloopgeschikte woningen. Welke afspraken zijn er gemaakt? Hoeveel
levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd?
In de nieuwe Woonvisie 2009-2020 staat een opgave genoemd van 1500
levensloopgeschikte woningen t/m 2020.

- Er wordt aangegeven dat er veel nieuwbouwprojecten in ontwikkeling zijn. Welke zijn dat en
hoe wordt daar door de partijen vorm en inhoud aan gegeven?
Dit overzicht is toegevoegd aan het nieuwe woonconvenant 2010-2014 en maakt vast
onderdeel uit als input voor actualisering van de woningbouwprogrammering.

Wonen, Welzijn en Zorg
Zijn er inmiddels afspraken gemaakt over wie in het kader van het masterplan Wonen,
Welzijn en Zorg waarvoor verantwoordelijk is (c.q. wordt dit volledig afgedekt in het
WoonconvenantPlus 2005)?
Vraag is uitgezet maar kan o.i. niet tijdig genoeg worden beantwoord.

- Zijn er concrete cijfers bekend over de realisatie van de doelstelling om het langer
zelfstandig wonen te stimuleren (uitgangssituatie en huidige situatie)?
Nee, in nieuwe afspraken wordt vanuit de woonvisie het aantal te realiseren
levensloopgeschikte woningen vastgelegd en woonvormen waarbij zorg kan worden
ingekocht.

- Is inmiddels de voorrangsregeling voor gehandicapte woningzoekenden die aanspraak
maken op een WVG-budget voor de aanpassing van de woning weer operationeel (deze
was ten tijde van de evaluatie 2009 tijdelijk niet operationeel door onduidelijkheid m.b.t.
indicatiestelling Wmo/CIZ)?
Op basis van indicatiestelling Wmo zal de mate van urgentie worden bepaald om gepaste
huisvesting te kunnen aanbieden door de corporaties.

Financieel kader
- Zijn er concrete afspraken over de compensatie van de onrendabele top opgenomen in het

nieuwe afsprakenkader en woonconvenant?
Nog niet.

Samenwerking en informatievoorziening
- Geen vragen

WoonconvenantPlus 2005
Liggen aan de voortgangsbespreking door het Lokaal Zorgberaad van de geleverde
prestaties op het terrein van Wonen-Welzijn-Zorg een planning en een
voortgangsrapportage ten grondslag met daarin concrete cijfers en data?
Vraag is uitgezet maar kan o.i. niet tijdig genoeg worden beantwoord.

- Zijn/worden er aanvullende afspraken als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen van
beleid etc. geformaliseerd als een aanvulling op het bestaande convenant?
Vraag is enigszins duidelijk. Nee, in de nieuwe afspraken wordt de mogelijkheid geboden
om tussentijds gezamenlijk afspraken te wijzigen of te maken.
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Bijlage 7: Resultaten vragenlijst gemeente Roosendaal

Rekenkamer West-Brabant prestatieafspraken woningcorporaties

Gepubliceerd van 19.02.2010 tot 21.05.2010

13 antwoorden (13 uniek)

Huidig filter: gemeente Roosendaal

"Algemeen: Ik vul deze vragenlijst in voor ……." = "Gemeente Roosendaal"

1. Algemeen: Ik vul deze vragenlijst in voor …….

Alternatieven Percentage Waarde

1 Gemeente Oosterhout 0,0 % 0

2 Gemeente Geertruidenberg 0,0 % 0

3 Gemeente Bergen op Zoom 0,0 % 0

4 Gemeente Rucphen 0,0 % 0

5 Gemeente Zundert 0,0 % 0

6 Gemeente Roosendaal 100,0 % 13

7 Gemeente Etten-Leur 0,0 % 0

8 Gemeente Halderberge 0,0 % 0

9 Gemeente Moerdijk 0,0 % 0

Totaal 13
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2. Algemeen: Ik werk voor ....

Alternatieven Percentage Waarde

1 Gemeente 61,5 % 8

2 Woningcorporatie 7,7 % 1

3 Andere instelling 30,8 % 4

Totaal 13
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3. Stelling 1: Ik ben helemaal op de hoogte van de prestatieafspraken die tussen de gemeente en

woningcorporaties zijn gemaakt.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 23,1 % 3

2 Mee eens 38,5 % 5

3 Niet mee eens / niet mee oneens 23,1 % 3

4 Oneens 15,4 % 2

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 30,8 % 4

Totaal 13

weet van een aantal afspraken af, waar wij als maatschappelijk werk ook bij betrokken zijn

hoofdlijnen ken ik, details zou ik moeten opzoeken

Voor zover het om aspecten voor specifieke projecten

Ik ben inderdaad uitgebreid op de hoogte van de prestatieafspraken die worden gemaakt en daar ook nou bij

betrokken. Op dit

moment wordt met een zorgvuldig proces de nieuwe afspraken tot stand gebracht nadat gemeente dit, ondanks

herhaaldelijk

aandringen van onze zijde, jaren heeft laten lopen en zowel realisatie van de vorige afspraken, als monitoring en

evaluatie iedere keer

op de lange baan schoof.
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4. Stelling 2: De prestatieafspraken die tussen de gemeente en woningcorporaties zijn gemaakt, worden

over het algemeen gerealiseerd.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 69,2 % 9

3 Niet mee eens / niet mee oneens 15,4 % 2

4 Oneens 7,7 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 15,4 % 2

Totaal 13

kan ik niet beoordelen

Natuurlijk zijn delen van de vorige prestatie afspraken ook wel gerealiseerd. Maar belangrijke onderdelen over

afspraken wie waar

verantwoordelijkheid voor neemt bij herstructuering of hoe de compensatie afspraak over onrendabele top in te

vullen werd altijd

steeds weer vooruitgeschoven.
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5. Stelling 3: Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 7,7 % 1

2 Mee eens 76,9 % 10

3 Niet mee eens / niet mee oneens 15,4 % 2

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 7,7 % 1

Totaal 13

De verhouding is nog niet helemaal stabiel. We kiezen voor een partnership relatie, maar daar moet nog wel, van

beide zijden

overigens, nog hard aan getrokken worden. Wat voor ons van belang is om niet alleen een partner te zijn voor het

oplossen van

problemen, maar ook een partner te zijn als er kansen te verdelen zijn. Daar zat in ieder geval disbalans is. Het

vorige

college/wethouder heeft in ieder geval nu aangegeven dat zij werk willen maken van dit partnersschap en dat biedt

wel vertrouwen.
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6. Stelling 4: Ik ben tevreden over de wijze waarop de gemeente haar regierol vervult op het gebied van

Wonen, Welzijn en Zorg.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 7,7 % 1

2 Mee eens 46,2 % 6

3 Niet mee eens / niet mee oneens 30,8 % 4

4 Oneens 15,4 % 2

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 7,7 % 1

Totaal 13

Voor Wonen: kan scherper. Themas's Welzijn en Zorg bij mij onvoldoende bekend
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7. Stelling 5: Woningcorporaties worden door de gemeente goed betrokken bij de formulering van beleid

op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 8,3 % 1

2 Mee eens 75,0 % 9

3 Niet mee eens / niet mee oneens 16,7 % 2

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 16,7 % 2

Totaal 12

zie 4

Corporaties worden bij formulering van visie altijd goed betrokken, niets op aan te merken
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8. Stelling 6: De gemaakte afspraken tussen gemeente en woningcorporaties zijn concreet geformuleerd,

waardoor het gemakkelijk is om de resultaten te monitoren.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 25,0 % 3

3 Niet mee eens / niet mee oneens 58,3 % 7

4 Oneens 8,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 33,3 % 4

Totaal 12

ken slechts een gedeelte van de afspraken, deze zijn redelijk concreet

kan ik niet beoordelen

zie 4

De vorige prestatie afspraken hadden nog een hoog "procesafspraak"gehalte, en we proberen de nieuwe afspraken

meer op inhoud

en minder op proces te krijgen.
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9. Stelling 7: Doelen en afspraken worden door de gemeente en woningcorporaties tussentijds bijgesteld

als dreigt dat deze niet worden behaald.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 8,3 % 1

3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 6

4 Oneens 33,3 % 4

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 41,7 % 5

Totaal 12

misschien flauw: als de resultaten niet worden behaald s het bijstellen van doelen en afspraken één van de opties=

de andere is op

een nadere manier de doelen en afspraken alsnog zien te realiseren

kan ik niet beoordelen

zie 4

Dat is wel opgenomen in het nieuwe woonconvenant voor de komende jaren

Helaas is dat afgelopen jaren meestal niet het geval geweest. Wel is op basis van tussentijds markt onderzoek de

programmering

herzien en daar zijn we ook bij betrokken geweest.
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10. Stelling 8: De gemeente maakt een goede vertaalslag van prestatieafspraken naar een planning om

tot een goede uitvoering te komen.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 61,5 % 8

3 Niet mee eens / niet mee oneens 30,8 % 4

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting: 38,5 % 5

Totaal 13

kan ik niet beoordelen

kan ik niet beoordelen (idem)

zie 4

Is de bedoeling bij het nieuwe woonconvenant

Tot op heden niet, maar de gemeente en corporaties hebben het goede voornemen dat nu anders aan te pakken.
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11. Stelling 9: De woningcorporaties maken een goede vertaalslag van prestatieafspraken naar een

planning om tot een goede uitvoering te komen.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 61,5 % 8

3 Niet mee eens / niet mee oneens 46,2 % 6

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 38,5 % 5

Totaal 13

zie hierboven

idem

zie 4

Is ook zeker de bedoeling bij het nieuwe woonconvenant

Ons deel van de prestatie-afspraken is onderdeel van onze cyclus van ondernemingsplan - jaarplan en bewaking via

rapportages. Wij

melden ook gemeente over de voortgang via rapportages woonruimteverdeling en ons jaarverslag.
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12. Stelling 10: De voortgang van de realisatie van de prestatieafspraken wordt door de gemeente en

woningcorporaties bewaakt en gerapporteerd.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 46,2 % 6

3 Niet mee eens / niet mee oneens 61,5 % 8

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 30,8 % 4

Totaal 13

idem

zie 4

Zoals eerder gemeld. In de situatie tot nu niet, maar naar de toekomst hebben we goede voornemens.
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13. Stelling 11: De gemeente en woningcorporaties spreken elkaar aan op de realisatie van

prestatieafspraken.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 50,0 % 6

3 Niet mee eens / niet mee oneens 50,0 % 6

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 25,0 % 3

Totaal 12

idem

zie 4

Als corporatie hebben we op bestuurlijk niveau gemeente herhaardelijk aangesproken op (het uitblijven van)

voortgang op delen van

de prestatie-afpsraak.
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14. Stelling12: Proces en inhoud van prestatieafspraken worden regelmatig door de gemeenten en

woningcorporatie geëvalueerd.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 66,7 % 8

3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 4

4 Oneens 8,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 16,7 % 2

Totaal 12

zie 4

Vorig jaar hebben we een goede evaluatie gehouden voor het eerst van de afspraken afgesloten in 2002 en met die

conclusies gaan

we nu het proces opnieuw handen en voeten geven en dat gaat overigens best goed.
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15. Wat zijn volgens u 3 sterke punten in de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties?

gebiedsgericht beleid

open relatie

transparantie

- Woningcorporatie die zich nadrukkelijk opstelt als maatschappelijk ondernemer en hier ook echt invulling aan

geeft=

- Open houding gemeente en woningcorporatie

- Betrekken van andere relevante organisaties (bijv. welzijnswerk= zorg)

> afstemming in wijkgerichte aanpak

> gezamenlijke aanpak en afstemming

> eenduidig beeld rol-/taakopvatting van beide partijen

- open samenwerking

- brede samenwerking

- reële samenwerking

1. kwaliteit partnership/relatie/onderlinge interpersoonlijke verhoudingen

2. transparantie/bespreekbaarheid inhoud

3. drive tot nieuwe zakelijkheid

- gedeeld gevoel van urgentie bij wijkaanpak

- goede contacten op beleids- en managementniveau

- concrete samenwerking in specifieke projecten

1. Begripvorming=

2. gezamenlijk woningmarktonderzoek=

3. inzicht stedelijke vernieuwing

- periodieke afstemming

- samenwerking per project

- samenwerking voor leefbaarheidsvraagstukken

Commitment voor het proces om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. Vertrouwen tussen partijen is

toegenomen. Sfeer van

openheid. Er is duidelijkheid over de invulling van het partnership tussen partijen.

- de relatie is ook op het persoonlijke vlak prima.

- gemeente heeft het laatste jaar met veel meer inzet en kwaliteit invulling gegeven aan de afspraken en relatie met

de corporaties.

- als het erop aankomt weten we elkaar altijd te vinden.

- er ligt weer een inhoudelijke visie op wonen en dat is goed
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16. Wat zijn volgens u 3 belangrijke verbeterpunten in de samenwerking tussen de gemeente en

woningcorporaties?

consistentie beleid

snelheid besluitvorming

communicatie

- besluitvorming bij gemeente is soms stroperig (duurt lang/ondoorzichtig) en schoksgewijs (punt wordt aangekaart,

gebeurt een tijd

ogenschijnlijk niets, besluit wordt genomen en moet morgen gerealiseerd)=

> delen van informatie

> afstemmen van belangen irt. derden (maatsch. instellingen, belangenorganisaties, etc)

> prioritering wijkaanpak

- meetbaarheid

- procesbeheersing

- eveluatieafspraken

1. (langdurig vasthouden) monitoring

2. balans - geven en nemen

3. financiele transparantie - wat kan aantoonbaar wel/niet

- contacten tussen gemeente en de kleinere corporaties

- bepalen prioriteiten in wonen en wijken in gezamenlijkheid

- op bestuurlijk niveau "gelijkwaardig" optrekken (i.p.v. voldongen feiten creëren)gemeente en corporaties

1. agendavorming

2. doelverlechting

3. onderhouden relatie

- duidelijke(r) rolverdeling t.a.v.:

- verantwoordelijkheid in openbare gebied

- corporatie als ontwikkelaar

- maatschappelijk vastgoed

- overlegstructuur: wie praat met wie waarover

Nadat de afspraken zijn gemaakt, aandacht vasthouden voor de uitvoering, tot aan het einde van de looptijd van het

convenant.

- betere balans in wie wat voor zijn verantwoordelijkheid neemt.

- werken aan de vertrouwensrelatie want die wordt op de verschillende lagen binnen gemeente en corporatie ook

verschillend

ervaren. Voor de een zijn we een natuurlijke partner, door de ander worden we zien als een willekeurige

projectontwikkelaar.

- het heeft ontbroken aan goed voorbereid gestructureerd overleg op bestuurlijk en topambtelijk niveau. Er was wel

overleg, dat zeker

en soms met veel regelmaat en soms ook minder, maar vaak over allerlei ad hoc punten en projecten.


