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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. Aanleiding voor dit onderzoek is dat

zowel gemeenten als woningcorporaties een belangrijke rol vervullen bij

maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Regelmatig werken gemeenten en woningcorporaties nauw samen om tot een

maatschappelijk optimaal resultaat te komen. Afstemming tussen beide partijen

over gezamenlijke doelstellingen, rol en taakverdeling krijgt vaak gestalte in de

vorm van prestatieafspraken.

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

functioneren van woningcorporaties. In het besluit worden de terreinen beschreven

waarop de corporaties actief mogen zijn en de toelatingseisen om een

woningcorporatie te kunnen worden. Het BBSH noemt zes prestatievelden waarop

de corporaties verantwoordelijkheid dragen. Dit zijn:

 passend huisvesten van de doelgroep;

 kwalitatief in stand houden van het woningbezit;

 betrekken van bewoners bij beleid en beheer;

 waarborgen van de financiële continuïteit;

 bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten;

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

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

opzet en werking van de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties in

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

bijzonder.

1.2 Onderzoek prestatieafspraken in negen gemeenten

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

geformuleerd:

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

concretisering daarvan in prestatieafspraken tot een doeltreffende en doelmatige

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

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

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

de kennis, ervaring en visie van woningcorporaties?

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

Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en

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

afspraken voldoende grondslag voor een doeltreffende en doelmatige

uitvoering?

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

Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van

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

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

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

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

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

werking van prestatieafspraken gekomen?

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

controlerende rol?

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

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

onderzoek.

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

opgesteld. Voor het maken van prestatieafspraken bestaan echter geen strikte

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

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

als basis van de normen gekozen voor analogie met landelijke onderzoeksgegevens

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

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

rapport “Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

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

Voor de analyse worden de prestatieafspraken ingedeeld in prestatievelden, worden

6 typen prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil gemaakt tussen

kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Daarnaast zijn een aantal logische normen

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

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

voor een goede verantwoording van de behaalde maatschappelijke resultaten. Deze

normen zijn mede gebaseerd op de gezamenlijke handreiking van de Vereniging

Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisatie voor woningcorporaties AEDES.

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

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

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

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

feitelijke onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam van

PricewaterhousCoopers bestaande uit dr. L. van den Dool (projectleider), drs. M.

Nieland RA en drs. S. Schütz.

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 4 gemeenten onderzoeken gedaan naar de prestatieafspraken met

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

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

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

Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk.

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

substantiële woningvoorraad hebben en waarmee gemeenten al dan niet

prestatieafspraken hebben gemaakt.

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

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

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

Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke

onderzoeksgegevens is gekozen voor de indelingen en definities die ook gehanteerd

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

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

uitgevoerd door het bureau Severijn. In dit onderzoek worden prestatieafspraken

ingedeeld in prestatievelden, worden zes typen prestatieafspraken onderscheiden en

wordt verschil gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Deze

indelingen worden in dit onderzoek gevolgd.

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

wordt schematisch als volgt weergegeven:
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Totstand-
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Figuur 1. Opbouw rekenkameronderzoek West-Brabant prestatieafspraken woningcorporaties

2010, PricewaterhouseCoopers.

Op basis van documentstudie, (groeps)interviews en een enquête1, 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 worden

weergegeven.

1.4 Leeswijzer

In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Zundert gepresenteerd. De

snelle lezer verwijzen we naar hoofdstuk 8 waar de onderzoeksvragen, de conclusies

en de aanbevelingen worden gepresenteerd. Hoofdstuk 2 schetst de algemene

context van de gemeente Zundert en van de woningcorporatie Thuisvester.

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.

1
De respons op de enquête was te gering (drie reacties) om verantwoord kwantitatieve

uitspraken te kunnen doen. Wel hebben we gebruik gemaakt van de kwalitatieve reacties.
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2 Algemene context

2.1 Kenmerken en karakteristieken gemeente Zundert

De gemeente Zundert is een gemeente in West-Brabant met op peildatum 1 april

2006 ruim 21.000 inwoners en 7.800 woningen, waarvan 18% huurwoningen.

De totale oppervlakte van de gemeente omvat 120 hectare, verdeeld over vijf

dorpskernen, namelijk Zundert, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal.

De gemeente kenmerkt zich door een gemiddelde bevolkingsopbouw met een licht

vestigingsoverschot in de leeftijdscategorieën jonger dan 15 jaar en 30-65 jaar. De

bevolkingssamenstelling van de gemeente Zundert wijkt op een aantal punten af

van die van Nederland en Noord-Brabant. Zo is de omvang van de leeftijdsgroep 15

tot 35 jaar kleiner dan in de provincie en in Nederland. Het aandeel 35- tot 55-

jarigen ligt in de gemeente Zundert juist wat hoger dan in de provincie en

Nederland. De bevolking in Zundert is aan het vergrijzen. Dit effect komt in alle

leeftijdsgroepen boven de 55 jaar terug. Het aandeel 55- tot 75-jarigen neemt zelfs

de komende 10 jaar toe tot 28% in 2020.

2.2 Kenmerken en karakteristieken woningcorporatie

De gemeente Zundert werkt nauw samen met de woningcorporatie Thuisvester

(voormalig Zorgvoorwonen en Cires). De gemeente Zundert heeft sinds 2005

(prestatie)afspraken gemaakt met (de rechtsvoorgangers van) woningcorporatie

Thuisvester, het proces om deze afspraken te maken is in 2004 gestart. Met andere

woningcorporaties zijn tot op heden geen concrete prestatieafspraken gemaakt,

omdat deze corporaties nagenoeg geen woningen in Zundert bezitten.

De prestatieafspraken die met de woningcorporatie Thuisvester zijn gemaakt, zijn in

2005 vastgesteld. Het betreft een moederdocument, periode 2006-2010, met

concrete afspraken per jaar. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan: de

omvang van functionele voorraad, het meer afstemmen van de kernvoorraad op het

grote en groeiende aantal oudere huishoudens, passende huisvesting voor

doelgroepen, betaalbaarheid, de rol van de corporatie bij een wijkgerichte

benadering van wonen, verkoop van huurwoningen en inzet van opbrengsten, de

WMO en een achtervangovereenkomst.

Eind 2008 is in goed overleg tussen Thuisvester en de gemeente Zundert besloten

om de bestaande afspraken uit 2008 te verlengen totdat er een nieuwe Woonvisie is

vastgesteld die de basis vormt voor nieuwe afspraken. Deze Woonvisie Zundert

2010-2014 is op 22 december 2009 door de Raad vastgesteld. Inmiddels zijn beide

partijen in overleg over nieuwe prestatieafspraken

Thuisvester

Woningcorporatie Thuisvester is in 2009 ontstaan uit een fusie tussen de

woningcorporaties Cires en Zorgvoorwonen. De prestatieafspraken die over de

periode 2006-2010 met Thuisvester zijn gemaakt, blijven gelden tot 2010. De reden
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hiervoor is dat de Woonvisie Zundert 2010-2014 in december 2009 is vastgesteld.

Deze nieuwe woonvisie zal de basis vormen voor de nieuwe prestatieafspraken.

Thuisvester bezit ongeveer 12.000 huurwoningen en er zijn in Zundert 89 woningen

door de corporatie in aanbouw. De missie en visie van Thuisvester zijn gericht op

het structureel versterken van de woon- en leefkwaliteit in West- en Midden-

Brabant. In de beleidsperiode 2009-2013 wil de corporatie zich sterk maken voor

‘lokale binding, kwaliteitsbehoud van de dienstverlening aan klanten, het

waarborgen van investeringen en het nakomen van bestaande afspraken met

partners. Speciale aandacht gaat uit naar starters, senioren en mensen die zorg

nodig hebben’.

2.3 Regionale afstemming

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

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

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

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

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

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

Woudrichem en Zundert.

Binnen deze overkoepelende samenwerking zullen bestaande

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

samenwerkingsverbanden is het regiobureau Breda. Binnen dit regiobureau

overleggen 12 gemeenten over het regionale volkshuisvestingsbeleid. Daartoe

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

woonvisie opgesteld die jaarlijks aan de hand van marktgegevens wordt

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

betrokken zoals woningcorporaties en makelaars. De deelnemers aan deze

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

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

In 2003 heeft Zundert besloten om deel te nemen aan de pilot van de provincie

Noord-Brabant “Bouwen Binnen strakke contouren” (BBSC). Doel van de pilot was

het kwalitatief opvullen van inbreidingslocaties waarbij het behoud van “groen” en

aandacht voor starters (jongeren maar ook ouderen die de overstap van een

huurwoning naar een koopwoning willen maken) op de woningmarkt speerpunten

waren. Een aanvullend argument voor Zundert om mee te doen aan de pilot was de

potentiële mogelijkheid om een groter aantal woningen te realiseren dan binnen de

bestaande kaders haalbaar zou zijn.

In het eerder uitgevoerde rekenkameronderzoek over Bouwen binnen strakke

contouren van de rekenkamer West Brabant is geconstateerd dat het beleid in direct

zin slechts ten dele tot de beoogde doelen heeft geleid. De deelname aan Bouwen

binnen strakke contouren (BBSC) heeft weliswaar volgens dit onderzoek geleid tot

een aanzienlijke toename van het aantal nieuw gebouwde c.q. nog nieuw te bouwen

woningen, maar het zo gerealiseerde aanbod sluit zowel qua woontype, locatie als

prijsstelling in te beperkte mate aan bij de woonwensen van belangrijke delen van

de vooraf aangegeven doelgroepen.
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2.4 Beknopte weergave doelen en prestatieafspraken

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

rapport Severijn) de gemeente Zundert in de periode 2005-2009 beleid had

vastgesteld en prestatieafspraken had geformuleerd. Daarnaast wordt weergegeven

of deze prestatieafspraken zijn gemonitord en gerealiseerd. Hierbij moet worden

opgemerkt dat er inmiddels een nieuwe woonvisie en huisvestingsbeleid ligt waarin

de 10 gemeentelijke doelen wel verwerkt zijn. Deze zullen worden vertaald naar

nieuwe prestatieafspraken met Thuisvester voor de periode 2010-2014.

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

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

is dan bijvoorbeeld opgenomen in gemeentelijk beleid. De kleur geel staat voor

‘deels’, er zijn dan bijvoorbeeld gedeeltelijk prestatieafspraken gemaakt. De kleur

blauw staat voor ‘nee’, er is dan bijvoorbeeld geen aanwezigheid van een monitor.

Er zijn in de overeenkomst over prestatieafspraken in totaal acht afspraken

vastgelegd. In de tabel is aangegeven om welke afspraken het gaat, later in dit

rapport worden deze afspraken nader toegelicht.

10

gemeentelijke

doelen

Opgenomen

in

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(ja/deels/nee)

Overwegend

kwantitatieve

kwalitatieve

afspraken

kwalitatief

/kwantitatief

Overheer-

sende type

prestatie

(proces,

intentie,

uitspraken,

garantie,

transactie,

handeling)

Monitoring

(ja/deels/ nee)

Realisatie

(ja/deels/nee)

Evaluatie

prestatie-

afspraken +

check

organisatie

1. Verruimen

slaagkansen en

keuze-

mogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden

inkomen

Nee 1. Omvang

functionele

voorraad

Kwantitatief Garantie-

afspraken

Nee Nee

2. Beperken

woonlasten

mensen

bescheiden

inkomen

Nee 4. Betaalbaar-
heid

Onduidelijk Onduidelijk Nee Onduidelijk

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

Woonvisie

2006-2015

2. Kernvoorraad
meer
afstemmen op
grote en
groeiende
aantal oudere
huishoudens

Kwalitatief Intentie-

afspraken

Nee Deels

Contact met
instellingen
is gelegd,
betrokken-
heid van
gemeente nu
versterken.

Nee 3. Huisvesting
doelgroepen

Kwantitatief Garantie-

afspraken

Nee Deels

Wel plannen
maar nog
geen
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realisatie,
veroorzaakt
door
procedures.

Nee 7. WMO Kwalitatief Intentie-

afspraken

Nee Deels
Aanzet voor
overleg
tussen
betrokken
partijen is
gegeven,
maar nog
niet
structureel
belegd.

4. Versterken

samenhang

wonen, zorg,

welzijn

Nee Nee Nee

5. Vergroten

differentiatie

aanbod en

kwaliteit

Nee 6. Verkoop
van
huurwoning-
en en inzet
van
opbrengsten

Kwantitatief Intentie-

afspraken

Nee Nee

6. Bevorderen

woningbezit,

vooral lage

inkomens

Nee Nee Nee

7. Verhogen

kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie

2006-2015

5. Rol
corporatie
wijkgerichte
benadering
wonen

Kwantitatief Garantie-

afspraken

Nee Onduidelijk

8. Bevorderen

duurzaamheid

Nee Nee Nee

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

Woonvisie

2006-2015

Nee Nee

10. Financiële

afspraken

Woonvisie

2006-2015

8. Achtervang-
overeenkomst

Kwalitatief Intentie-

afspraken

Nee Ja

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

In dit hoofdstuk worden de resultaten

betreffende de totstandkoming van

beleid gepresenteerd. De

onderzoeksvragen behorende bij

deelvraag A zijn in onderstaand kader

weergegeven. Deelvraag A bestaat uit

3 normen. De bevindingen worden

telkens per norm weergegeven.

Deelvraag A

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

wonen, welzijn en zorg tot stand?

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

en visie van woningcorporaties?

3.1 Introductie

Het beleid van de gemeente Zundert ten aanzien van wonen, welzijn en zorg komt

onder andere tot uiting in de woonvisie en het daaraan gekoppelde

huisvestingsbeleid. Op basis van deze woonvisie zijn destijds ook de

prestatieafspraken vorm gegeven. Later in dit rapport wordt uitgebreider op de

inhoud van de woonvisie en de prestatieafspraken ingegaan.

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.

Totstand-
komingbeleid

Rol

gemeenteraad

Aarden

invulling
afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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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 van de situatie wordt uitgevoerd middels:

- Woonvisie

- Prestatieafspraken

De Zundertse woningmarkt is beschreven in het rapport ‘Beeld van de woningmarkt.

Bouwsteen voor de Woonvisie 2006-2015’. Aan de basis van de inhoud van het

rapport ligt ondermeer een enquête die de gemeente heeft gehouden onder 3.000

inwoners van Zundert. Uit het rapport blijkt dat er sprake is van een toenemende

druk op de huizenmarkt. Met name de zogenoemde goedkope voorraad komt onder

druk omdat de huizenprijzen stijgen, waardoor mensen gedwongen zijn langer in hun

bestaande woning te blijven wonen. Als gevolg hiervan neemt de wachtlijst voor de

voorraad goedkope woningen toe.

Om in te spelen op geluiden uit en ontwikkelingen binnen de samenleving, maakt de

gemeente gebruik van participatievormen, zij het dat dit slechts in beperkte mate

wordt gedaan. Wel geeft het Gehandicaptenplatform aan dat er in de afgelopen

periode een stijgende lijn te zien is in de medewerking en ondersteuning van de

gemeente. De gemeente toont meer initiatief dan voorheen, is toegankelijker en

betrekt het gehandicaptenplatform bij aanvang van nieuwe plannen (voor de

realisatie van nieuwe woningen wordt bijvoorbeeld aan het begin van het proces input

gevraagd van platform met betrekking tot praktische invulling voor levensloop- en

handicapbestendige bouw).

Prestatieafspraken

Eind 2008 is in goed overleg tussen Thuisvester en de gemeente Zundert besloten

om de bestaande afspraken uit 2008 te verlengen totdat er een nieuwe Woonvisie is

vastgesteld die de basis vormt voor nieuwe afspraken. Deze Woonvisie Zundert 2010-

2014 is op 22 december 2009 door de Raad vastgesteld. Inmiddels zijn beide partijen

in overleg over nieuwe prestatieafspraken.

Onderstaand wordt meer in detail ingegaan op de doelen die in de periode van 2005-

2009 met het realiseren van de prestatieafspraken werden beoogd.
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Doelen (wat willen we bereiken?)

Doelen middels:

- Woonvisie 2006-2015

- Prestatieafspraken

Woonvisie

In de woonvisie 2006-2015 heeft de gemeente Zundert zich ten doel gesteld om 1)

woningen te bouwen van hoge kwaliteit die aansluiten bij het landelijke, agrarische

karakter van Zundert en 2) levendige kernen voor jong en oud te realiseren.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken die Thuisvester en de gemeente Zundert hebben gemaakt,

komen bovenstaande ambities terug waarin beide partijen ieder hun

(maatschappelijke) verantwoordelijkheid hebben.

Aanpak (wat gaan we doen?)

Aanpak, middels:

- Prestatieafspraken

- Evaluatie en monitoring

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken is -weliswaar op een hoog abstractieniveau- aangegeven

welke activiteiten worden ontplooid op de volgende acht thema’s:
1. Omvang functionele voorraad

2. Kernvoorraad meer afstemmen op grote en groeiende aantal oudere huishoudens

3. Huisvesting doelgroepen

4. Betaalbaarheid

5. Rol corporatie wijkgerichte benadering wonen

6. Verkoop van huurwoningen en inzet van opbrengsten

7. WMO

8. Achtervangovereenkomst
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Evaluatie (hebben we bereikt wat we willen?)

Evaluatie:

- Bestuurlijk en ambtelijk overleg

Bestuurlijk en ambtelijk overleg

In het verleden vond er maandelijks overleg plaats tussen de twee partijen op zowel

bestuurlijk als medewerkerniveau. Voor het bestuurlijke overleg geldt dat nog steeds,

echter voor het ambtelijke overleg is in samenspraak besloten om dit te koppelen aan

de voortgang van projecten. Wegens het ontbreken van een medewerker

volkshuisvesting is in de periode 2005-2009 nagenoeg geen sprake geweest van

monitoring en evaluatie van de gemaakte prestatieafspraken

3.3 Betrekken corporaties bij beleid wonen, welzijn, zorg

Norm:

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

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

is aantoonbaar voor de belangrijkste relevante beleidsnota’s (bijvoorbeeld

woonvisie, WMO-beleid, nota wijkaanpak).

Oordeel:

Voldoet aan de norm

De gemeentelijke woonvisie is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van

diverse partijen, zoals de woningcorporatie, bewoners, makelaars,

projectontwikkelaars, zorginstellingen, architecten en stedenbouwkundigen.

De samenwerking met Thuisvester voor wat betreft de totstandkoming van de

Woonvisie heeft er voor gezorgd dat de Woonvisie een gezamenlijk product is. Beide

partijen zitten nu op “een lijn” met betrekking tot de toekomstplannen, waarbij de

Woonvisie als duidelijk en helder kader dient.
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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 gedeeltelijk aan norm

Visie gemeente Zundert

De gemeente Zundert heeft zich ten doel gesteld om levendige kernen voor zowel

jongeren als ouderen te ontwikkelen en te behouden en hoge kwaliteit woningen te

bouwen die aansluiten bij het landelijke, agrarische karakter van Zundert. Deze

ambitie staat zowel in de oude woonvisie 2006-2015 als de recent vastgestelde

woonvisie Zundert 2010-2014.

De visie van de gemeente Zundert kan kernachtig als volgt worden beschreven:

 Woningen bouwen van hoge kwaliteit die aansluiten bij het landelijke,

agrarische karakter van Zundert.

 Levendige kernen voor jong en oud.

 Gemeente neemt verantwoordelijkheid voor de regierol (regisseren, sturen,

faciliteren, monitoren).

In de Woonvisie 2010-2014 spreekt de gemeente aansluitend nog een drietal

concrete ambities uit, namelijk:
1. Vasthouden van eigen (jonge) inwoners, het scheppen van mogelijkheden

voor oud-Zundertenaren om terug te keren en het aantrekken van

vestigers;

2. Woningen realiseren die aansluiten bij de behoefte van de bewoners en

passen bij het landelijke, agrarische karakter;

3. Borgen dat de woonvisie daadwerkelijk vervolg krijgt in de praktijk.

Visie woningcorporatie Thuisvester

Norm ‘c’ dient om vast te stellen dat de vastgestelde visie van de corporatie

overeenkomt met de visie van de gemeente.

Uit beoordeling van de ondermeer op de website en in het jaarverslag gepubliceerde

visie van Thuisvester, blijkt dat de kerndoelen van Thuisvester zijn:

a. Versterken van de woon- en leefkwaliteit in brede zin voor de huidige en

toekomstige klanten van beide corporaties in het werkgebied. Klanten zijn
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bestaande en toekomstige huurders; gezinnen, starters, senioren en mensen met

een bijzondere woon- en/of zorgvraag.

b. Het intensiveren en borgen van investeringen in het wonen in het gehele

werkgebied.

c. Samen met maatschappelijke partners en de gemeenten gestructureerd bijdragen

aan een leefbare samenleving in het stedelijk gebied en op het platteland van het

werkgebied.

d. Helpen belemmeringen in realisatie van zelfregie bij klanten weg te nemen en

kansen op sociale stijging te ondersteunen.

Overeenkomst visie gemeente Zundert en visie corporatie Thuisvester

Uit beoordeling van de hierboven kernachtig weergegeven visies blijkt dat de visie

van Thuisvester grotendeels aansluit bij de Woonvisie van de gemeente Zundert. Dit

is bereikt door het feit dat Thuisvester vanaf het begin betrokken is bij de

totstandkoming van de Woonvisie. Dit heeft het vervolgens makkelijker gemaakt de

woonvisie in het ondernemingsplan van Thuisvester als uitgangspunt te hanteren.

Andersom is de gemeente echter niet betrokken geweest bij de totstandkoming van

beleid/visie van de woningcorporatie. Naar wij hebben begrepen zal bij het opstellen

van het nieuwe beleidsplan van Thuisvester, de gemeente meer bij dit proces

betrokken worden.
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4 Aard en invulling
prestatieafspraken

In dit hoofdstuk wordt de volgende

schakel van de onderzoekscyclus

behandeld. De wijze waarop

afspraken worden ingevuld en de

wijze waarop de gemeente haar

regierol vervult, staan hierin

centraal.

Deelvraag B

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

gemeente?

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

woningcorporaties tot stand?

4.1 Regiefunctie

Norm:

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

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

Oordeel:

Voldoet gedeeltelijk aan norm

De regierol van de gemeente Zundert is niet conform norm ‘a’ vastgelegd in relevante

beleidsstukken. Wel heeft de gemeente tijdens het interview uitspraken gedaan over

de uitvoering van haar regierol. Deze regierol is echter door Thuisvester gedurende

de onderzoeksperiode niet als zodanig ervaren.

De gemeente is voornemens in de nieuwe prestatieafspraken de regiefunctie meer en

duidelijker naar zich toe te trekken en streeft er naar om de relatie met Thuisvester

te versterken zodat de samenwerking meer vanzelfsprekend wordt. Idealiter vindt er

dan afstemming plaats op medewerkerniveau en wordt er op bestuurlijk niveau alleen

nog gesproken over de voortgang en mogelijke interventies die daarop gepleegd

moeten worden.

Totstand-
koming beleid

Rol

gemeenteraad

Aarden
invulling

afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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Norm:

a. 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 niet aan de norm

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de samenwerking moeizaam tot stand is

gekomen omdat zowel Zorgvoorwonen als de gemeente andere prioriteiten hadden

met betrekking tot projectontwikkeling, commerciële bouw en beheer. Daarnaast was

er een verschil in verwachtingen en waren de taken en rollen niet helder. Ook het feit

dat er veel personele en bestuurlijke wisselingen binnen de gemeente hebben

plaatsgevonden, heeft geen positieve bijdrage geleverd aan de relatie tussen de twee

partijen.

Beide partijen zijn het er echter over eens dat er sprake is van een gezamenlijke

verantwoordelijkheid en zijn hoopvol dat in de toekomst de samenwerking beter zal

verlopen en hebben zich hier ook aan gecommitteerd. Het nieuwe college, vaste

(nieuwe) medewerkers bij de gemeente en de “nieuwe” organisatie Thuisvester

bieden in ieder geval in de ogen van de geïnterviewden een goede basis voor een

vernieuwde en betere samenwerking.

4.2 Doelen en prestatieafspraken

Norm:

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 gedeeltelijk aan norm

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

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

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

rapport van ‘Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

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

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

onderstaande doelen prestatieafspraken worden gemaakt. Bij onze analyse gebruiken

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

voor een omschrijving van deze 10 algemene doelen). In het overzicht 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).
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Onderstaande tabel heeft betrekkening op de Woonvisie 2006-2015 en de

prestatieafspraken uit 2008.

10 gemeentelijke

doelen

Opgenomen in

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(ja/deels/nee)

Overwegend

kwantitatieve

kwalitatieve

afspraken

kwalitatief

/kwantitatief

Overheersende

type prestatie

(proces, intentie,

uitspraken, garantie,

transactie,

handeling)

Monitoring

(ja/deels/ nee)

1. Verruimen

slaagkansen en

keuzemogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden inkomen

Nee 1. Omvang

functionele

voorraad

Kwantitatief Garantieafspraken Nee

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden inkomen

Nee 4.
Betaalbaar-
heid

Onduidelijk Onduidelijk Nee

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

Woonvisie 2006-

2015

2.
Kernvoorraad
meer
afstemmen op
grote en
groeiende
aantal oudere
huishoudens

Kwalitatief Intentieafspraken Nee

Nee 3. Huisvesting
doelgroepen

Kwantitatief Garantieafspraken Nee

Nee 7. WMO Kwalitatief Intentieafspraken Nee

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

Nee Nee Nee

5. Vergroten

differentiatie aanbod

en kwaliteit

Nee 6. Verkoop
van
huurwoning-
en en inzet
van
opbrengsten

Kwantitatief Intentieafspraken Nee

6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

Nee Nee Nee

7. Verhogen kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie 2006-

2015

5. Rol
corporatie
wijkgerichte
benadering
wonen

Kwantitatief Garantieafspraken Nee

8. Bevorderen

duurzaamheid

Nee Nee Nee

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

Woonvisie 2006-

2015

Nee Nee

10. Financiële

afspraken

Woonvisie 2006-

2015

8. Achtervang-
overeenkomst

Kwalitatief Intentieafspraken Nee

Tabel 2. Overzicht realisatie aard en invulling prestatieafspraken gemeente Zundert.
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dat van de 10 doelstellingen er vier doelstellingen

middels opname in de woonvisie naar beleid zijn vertaald en dat de overige zes

doelstellingen niet expliciet in het gemeentelijk beleid zijn opgenomen. Opvallend is

verder dat er doelstellingen zijn die wél in het beleid zijn opgenomen, maar niet zijn

doorvertaald in prestatieafspraken én dat er doelstellingen zijn die in

prestatieafspraken zijn opgenomen, maar niet expliciet uit het geformuleerde beleid

zijn af te leiden.

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 Zundert kunnen de stellingen al dan niet

bevestigend worden beantwoord:

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

de realisatie van gedifferentieerde woonmilieus.

(Wel opgenomen in prestatieafspraken; “omvang functionele voorraad” en

“huisvesting doelgroepen”.)

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.

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak, komt wel tot uiting in het

project “leefbaarheid in wijk De Berk”.)

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 prestatieafspraak; “ huisvesting doelgroepen”.)

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

plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak.)

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.

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak.)

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. (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).

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak. Wel nemen de partijen

deel aan het MASS overleg en zijn er contacten over schuldhulpverlening.)

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 prestatieafspraak; “WMO”.)

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

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak. Uitgangspunt van

Thuisvester is wel dat alle woningen in de gemeente Zundert eind 2012

voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.)

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

van de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak.)

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

ondersteunen van wijk- en buurtactiviteiten.

(Wel opgenomen in een prestatieafspraak; “rol corporatie bij wijkgerichte

benadering wonen”.

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

goed woongedrag.

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak.)

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

van strategische allianties.

(Wel opgenomen in prestatieafspraken; “huisvesting doelgroepen” en “WMO”.)

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

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

integratie en leren).

(Niet expliciet opgenomen in een prestatieafspraak.)

NB. Indien een stelling niet is opgenomen in een prestatieafspraak, wil dat niet per

definitie zeggen dat Thuisvester zich niet inzet voor de betreffende vorm van

leefbaarheid. Mogelijk heeft Thuisvester ambities in haar visie opgenomen die niet tot

uiting zijn gekomen in de prestatieafspraken maar wel degelijk worden uitgevoerd.

4.3 Borgen doeltreffende en doelmatige uitvoering

Norm (deelvraag B):

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

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

doelmatige en doeltreffende uitvoering te borgen.

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

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

doelmatige en doeltreffende uitvoering te borgen.

Oordeel:

Voldoet niet aan de norm

Voor de uitvoering van de prestatieafspraken is geen vertaalslag gemaakt

naar een concrete planning, plan van aanpak of anderszins. Zowel de

gemeente als de woningcorporatie heeft aangegeven dat het ontbreken van

dergelijke plannen -in combinatie met het ontbreken van structureel overleg

tussen beide partijen- negatief van invloed is op de realisatie van de

afspraken.
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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 op

verantwoordelijkheden en afspraken

daadwerkelijk worden nagekomen.

5.1 Voortgangsrapportage en handhaafbaarheid prestatieovereenkomst

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

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

van afspraken?

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

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

Norm:

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

daarin de voortgang op de gemaakte afspraken.

Oordeel:

Voldoet niet aan de norm

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

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

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

Oordeel:

Voldoet niet aan de norm

Zoals uit het voorgaande deel is gebleken, verliep de samenwerking tussen de

gemeenten en de woningcorporatie gedurende de onderzoeksperiode moeizaam. Dit

uitte zich ook in gebrekkige monitoring van de gemaakte afspraken en heeft dus ook

zijn weerslag in de diepgang van onze bevindingen.

In het verleden vond er maandelijks overleg plaats tussen de twee partijen op zowel

bestuurlijk als medewerkerniveau. Voor het bestuurlijke overleg geldt dat nog steeds,

echter voor het ambtelijke overleg is in samenspraak besloten om dit te koppelen aan

de voortgang van projecten.

Totstand-
koming beleid

Rol
gemeenteraad

Aard en
invulling

afspraken

Realisatie

afspraken

Monitoring

afspraken
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Omdat de verwachtingen over en weer verschilden, is er uiteindelijk weinig

samenwerking en voortgang geweest met betrekking tot de prestatieafspraken. Als

gevolg van het verschil in verwachtingen is in de ogen van zowel de gemeente als

Thuisvester sprake geweest van een verstoorde relatie tussen de gemeente en de

woningcorporatie. Dit heeft er voor gezorgd dat er nagenoeg geen monitoring en (bij)

sturing heeft plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn de gemaakte afspraken

onvoldoende gerealiseerd.

5.2 Rapportage als basis voor overleg

Norm:

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

nodig spreken partners elkaar aan en vindt bijsturing plaats.

Oordeel:

Voldoet niet aan de norm

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

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

geldende ontwikkelingen.

Oordeel:

Niet van toepassing

Er is gedurende de onderzoeksperiode op ambtelijk niveau geen sprake geweest van

structureel overleg tussen de gemeente en Thuisvester. Ook zijn er geen

(voortgangs)rapportages opgesteld. Het is daarom onduidelijk of sturing en realisatie

van de afspraken hebben plaatsgevonden. Beide partijen erkennen

verantwoordelijkheid voor deze situatie. Wij hebben vernomen dat recentelijk de

intentie door beide partijen is uitgesproken om de samenwerking te verbeteren.

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:

Niet van toepassing
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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 norm

b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd

(zie matrix hieronder, kolom realisatie per doelstelling).

Oordeel: Voldoet niet aan norm

Tabel 3 toont aan dat op zes van de tien gemeentelijke doelen in totaal acht

afspraken zijn gemaakt. Van de acht afspraken is er een daadwerkelijk gerealiseerd,

drie deels en twee afspraken zijn niet gerealiseerd. Voor de overige twee gemaakte

afspraken is onduidelijk wat de status is.

Voor vier gemeentelijke doelstellingen zijn er geen afspraken gemaakt. Van de

overige zes doelstellingen is er een gerealiseerd, zijn er twee niet gerealiseerd en een

gedeeltelijk. Van twee doelstellingen is de realisatie onduidelijk.

Gemeente en Thuisvester geven wel aan dat de realisatie en samenwerking zijn

verbeterd. Als voorbeeld wordt de start van het project in wijk De Berk genoemd (ca.

700 woningen, waarvan ca. 300 huur). In gezamenlijkheid met de bewoners wordt

het versterken van de leefbaarheid daar sinds eind 2009 aangepakt.

Deelvraag D

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

worden gerealiseerd?

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

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

opzet en werking van prestatieafspraken gekomen?

Totstand-

komingbeleid

Rol
gemeenteraad

Aard en

invulling
afspraken

Realisatie
afspraken

Monitoring
afspraken
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10 gemeentelijke

doelen

Opgenomen in

gemeentelijk

beleid

(ja/deels/nee)

Prestatie-

afspraken

gemaakt

(ja/deels/nee)

Monitoring

(ja/deels/ nee)

Realisatie

(ja/deels/nee)

Evaluatie prestatie-afspraken

+ check organisatie

1. Verruimen

slaagkansen en

keuzemogelijkheden

woningzoekenden

bescheiden inkomen

Nee 1. Omvang

functionele

voorraad

Nee Nee

2. Beperken

woonlasten mensen

bescheiden inkomen

Nee 4. Betaalbaar-
heid

Nee Onduidelijk

3. Creëren van

huisvestigings-

mogelijkheden

doelgroepen

Woonvisie

2006-2015

2. Kernvoorraad
meer
afstemmen op
grote en
groeiende aantal
oudere
huishoudens

Nee Deels

Contact met instellingen is
gelegd, betrokken-heid van
gemeente nu versterken.

Nee 3. Huisvesting
doelgroepen

Nee Deels

Wel plannen maar nog geen
realisatie, veroorzaakt door
procedures.

Nee 7. WMO Nee Deels

Aanzet voor overleg tussen
betrokken partijen is
gegeven, maar nog niet
structureel belegd.

4. Versterken

samenhang wonen,

zorg, welzijn

Nee Nee Nee

5. Vergroten

differentiatie aanbod

en kwaliteit

Nee 6. Verkoop van
huurwoning-en
en inzet van
opbrengsten

Nee Nee

6. Bevorderen

woningbezit, vooral

lage inkomens

Nee Nee Nee

7. Verhogen kwaliteit

leefomgeving

Woonvisie

2006-2015

5. Rol
corporatie
wijkgerichte
benadering
wonen

Nee Onduidelijk

8. Bevorderen

duurzaamheid

Nee Nee Nee

9. Vergroten

zeggenschap

bewoners

Woonvisie

2006-2015

Nee Nee

10. Financiële

afspraken

Woonvisie

2006-2015

8. Achtervang-
overeenkomst

Nee Ja
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Tabel 3. Overzicht realisatie prestatieafspraken gemeente Zundert.

Zoals eerder is aangegeven in deze rapportage is gedurende de onderzoeksperiode

geen sprake geweest van een structurele goede samenwerking tussen de gemeente

en Thuisvester. Dit komt in de bovenstaande tabel tot uitdrukking door het feit dat de

prestatieafspraken voor een groot deel niet zijn gerealiseerd of dat het niet geheel

duidelijk is wat de status van de prestatieafspraak is.

6.2 Evaluatie

Norm:

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

wordt gedocumenteerd.

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

werking van de prestatieafspraken nodig zijn, worden deze ook daadwerkelijk

bijgesteld.

Oordeel: Voldoet aan de norm

In 2007 heeft er een evaluatie van de prestatieafspraken plaatsgevonden (zie bijlage

6). Uit de evaluatie blijkt echter geen bijstelling van niet gerealiseerde afspraken. De

gemeenteraad heeft kennis genomen van de evaluatie, maar heeft geen aanvullende

opmerkingen geplaatst.
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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 gedeeltelijk aan norm

b. De gemeenteraad heeft doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd op het

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

gemeente en woningcorporaties.

Oordeel: Voldoet gedeeltelijk aan norm

De gemeenteraad is in beperkte mate betrokken bij de gemaakte prestatieafspraken.

De beperking zit met name in het feit dat de Raad niet of nauwelijks tussentijds wordt

betrokken bij de stand van zaken ten aanzien van de prestatieafspraken. Dit biedt

volgens de geïnterviewden de gemeenteraad vervolgens weinig houvast om

tussentijds ook bij te kunnen sturen. De Woonvisie, vastgesteld door de raad, vormt

het kader voor de prestatieafspraken.

7.2 Rapportages en bijsturing Raad

Norm:

c. De gemeenteraad ontvangt periodieke rapportages over de mate waarin

voortgang wordt geboekt en doelstellingen worden gerealiseerd.

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

wanneer daartoe aanleiding is.

Oordeel: Voldoet niet aan de norm

Er is geen sprake van periodieke verantwoording richting de Raad over de voortgang

van de prestatieafspraken. Dit komt onder andere voort uit het feit dat ook de

organisatie zelf niet scherp toeziet op de voortgang van de realisatie van de

afspraken. Bijsturing door de Raad heeft daarom ook niet plaatsgevonden.

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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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 vanuit dit onderzoek is echter wel dat de gemeente Zundert

in samenwerking met Thuisvester de kracht bij zichzelf moet zoeken en daarmee zo

optimaal mogelijk moet opereren.

8.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:

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

concretisering daarvan in prestatieafspraken tot een doeltreffende en doelmatige

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

Bovenstaande vraag is vervolgens uitgewerkt in de volgende deelvragen:

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

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

de kennis, ervaring en visie van woningcorporaties?

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

Hoe komen binnen dat kader prestatieafspraken tussen gemeente en

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

afspraken voldoende grondslag voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?

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

Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van

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

wijze wordt tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

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

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

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

werking van prestatieafspraken gekomen?

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

controlerende rol?
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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 Zundert. 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.

Om de realisatie van prestatieafspraken en daarmee de beleidsdoelen van de

gemeente nog verder te optimaliseren, worden hieronder per deelgebied conclusies

en aanbevelingen geformuleerd. Voor de aanbevelingen staat tussen haakjes op

welke partij de aanbeveling betrekking heeft (ambtelijke organisatie, Raad, College

woningcorporatie).

Zoals eerder vermeld is de gemeente niet de enige partij in de keten die invloed heeft

op de realisatie van doelen. Het is daarom ook van belang om andere ketenpartners

actief te betrekken in het concretiseren van de verbeterpunten.

Tenslotte wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt naar typen afspraken (proces,

handeling, transactie e.d.) met een kwantitatief danwel kwalitatief karakter. Omdat

uit het onderzoek geen expliciet verband is gebleken tussen de typen afspraken en de

mate van realisatie, hebben de conclusies en aanbevelingen betrekking op alle typen

afspraken.

8.2 Algemene conclusie

Tussen de gemeente Zundert en woningcorporatie Thuisvester was er sprake van een

niet optimale relatie. De prestatieafspraken zijn aan het einde van de periode wel

geëvalueerd, maar tussentijds heeft er geen systematische (gezamenlijke) monitoring

plaatsgevonden. Zoals uit tabel 3 (paragraaf 6.1) blijkt is het daardoor voor een

aantal afspraken onduidelijk in welke mate er sprake is van realisatie. Inmiddels is

Totstand-
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echter een goede basis gelegd voor de toekomstige samenwerking, die benut kan

worden om de realisatie van beoogde doelen te versterken.

De combinatie van het gebrek aan overzicht op de voortgang van de realisatie van de

afspraken en de beperkte samenwerking, hebben er daarnaast toe geleid dat een

groot deel van de prestatieafspraken tussen de gemeente Zundert en Thuisvester in

de periode 2005-2009 niet gerealiseerd is. Zoals in tabel 3 (paragraaf 6.1) is

aangegeven, zijn alleen de financiële afspraken geheel gerealiseerd. De afspraken

over het huisvesten van doelgroepen zijn deels gerealiseerd.

Aanbeveling 1: (College en Corporatie) Benut de verbeterde relatie tussen gemeenten

en Thuisvester voor verdere versterking van de samenwerking, zoals uitgewerkt in

onderstaande aanbevelingen.

8.3 Totstandkoming van beleid

De Woonvisie van de gemeente is integraal tot stand gekomen met bijdrage van

Thuisvester en andere professionele partijen en doelgroepen. Thuisvester is tevreden

over het proces en haar betrokkenheid daarin. Mede daardoor heeft er inhoudelijke

afstemming van beleid tussen de woningcorporatie en de gemeente plaatsgevonden

en sluiten de visies van de gemeente en Thuisvester goed op elkaar aan.

Naast de totstandkoming van de Woonvisies is er echter geen sprake van structureel

overleg of reguliere afstemming tussen Thuisvester en de gemeente om de uitvoering

en voortgang van het beleid te bewaken.

Ook wordt geconcludeerd dat de participatie vanuit de samenleving bij de

totstandkoming van de Woonvisie geen structureel vervolg heeft gekregen. De

gemeente maakt volgens de respondenten onvoldoende gebruik van (tussentijdse)

participatievormen vanuit de samenleving.

Aanbeveling 2: (ambtelijke organisatie, woningcorporatie en college): Evalueer de

huidige participatie van de samenleving in plannen en afspraken tussen gemeente en

Thuisvester. Betrek de uitkomsten in een herijkte werkwijze waarbij duidelijk is op

welke manier en in welke mate participatie vanuit de samenleving gewenst en

mogelijk is en wat men daarbij van elkaar verwacht.

8.4 Aard en invulling afspraken

Vanuit het beleidsterrein wonen zijn de afspraken tussen de gemeente en de

woningcorporatie verbreed naar woongerelateerde aspecten van zorg en welzijn. Op

zes van de tien onderzochte beleidsvelden is een vertaalslag naar prestatieafspraken

gemaakt. Uit het onderzoek is gebleken dat een groot aantal prestatieafspraken niet

uit bestaand gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn te

herleiden is. Daarbij zijn de afspraken op een hoog abstractieniveau vastgelegd en is

het merendeel van de afspraken te typeren is als intententieafspraak. Hierdoor is niet

duidelijk wat de inzet is van gemeente en Thuisvester (middelen), welke activiteiten
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zullen worden ondernomen, en wat daarvan de doelstelling en het gewenste

maatschappelijke effect is.

Daarnaast is uit de gesprekken gebleken dat ook de vele personele wisselingen in de

afgelopen jaren een negatief effect hebben gehad op de samenwerking tussen

Thuisvester en de gemeente Zundert en daarmee op de realisatie van de afspraken.2

Aanbeveling 3: (gemeente en woningcorporatie): Formuleer de prestatieafspraken

concreet (SMART) en maak gebruik van indicatoren (input/middelen,

throughput/activiteiten, output/producten en effect/doelstelling). Zorg bij het maken

van prestatieafspraken tevens voor minder accent op intentieafspraken en meer

accent op proces-, handelings-, garantie- en waarborgafspraken.

Aanbeveling 4: (ambtelijke organisatie): Hanteer het gemeentelijk beleid op de

gebieden wonen, zorg en welzijn als basis(kader) voor de nieuw te formuleren

afspraken voor 2010 en later.

8.5 Monitoring afspraken

Geconcludeerd wordt dat er nagenoeg geen sprake is van monitoring en (bij)sturing

van de prestatieafspraken. Thuisvester en de gemeente Zundert hebben op ambtelijk

niveau slechts op incidentele basis contact gehad en geen specifieke

voortgangsrapportages geschreven, anders dan de eindevaluatie van de

prestatieafspraken. Daarover wordt echter geconcludeerd dat de eindevaluatie geen

verantwoording over de realisatie van de afspraken is, maar meer een uitleg van

hetgeen uitgevoerd had moeten worden.

Aanbeveling 5: (ambtelijke organisatie, College en woningcorporatie): Stel als basis

voor het periodieke overleg een voortgangsrapportage op voor alle gemaakte

afspraken, die voorafgaand aan het overleg wordt geactualiseerd. De

voortgangsrapportage is tevens een middel om elkaar aan te spreken op de uitvoering

en kan tegelijkertijd als sturingsmechanisme worden gebruikt voor eventuele

bijsturing.

2
Zie ook de bestuurlijke reactie van Thuisvester.

Input Throughput OutcomeOutput



Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties rapportagen gemeente
Zundert

34

8.6 Realisatie afspraken

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er sprake is van een zeer beperkte

realisatie van de afspraken, ongeacht de type prestatie. Dit als gevolg van onder

andere verschillende verwachtingen en opvattingen over verantwoordelijkheid tussen

de gemeente en Thuisvester en onduidelijke rol- en taakverdeling. Zo is bijvoorbeeld

de regierol door de gemeente onvoldoende opgepakt.

Aanbeveling 6: (ambtelijke organisatie, College, woningcorporatie): Bouw een goede

relatie op tussen de gemeente en Thuisvester als basis voor verdere samenwerking:

a. Stimuleer contact tussen Thuisvester en de gemeente op uitvoerend en

bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld door het deelnemen aan elkaars

beleidsdagen en werkoverleggen.

b. Zorg voor een heldere verdeling van de taken, rollen en

verantwoordelijkheden. Spreek verwachtingen over en weer expliciet uit.

c. Stel een plan van aanpak op met betrekking tot de uitvoering van de

afspraken om de regierol beter op te pakken.

Aanbeveling 7: (ambtelijke organisatie, College, woningcorporatie): Bewaak de

stabiliteit in de samenwerkingsrelatie door afspraken en procedures vast te leggen en

personele wisselingen tot het minimum beperken. Indien er alsnog sprake is van

personele wisseling, zorg dan voor een warme overdracht zodat de samenwerking

ongestoord kan worden voortgezet.

8.7 Rol gemeenteraad

De Raad is betrokken geweest bij het opstellen van de Woonvisie, hetgeen het kader

vormt voor de prestatieafspraken. Bij de totstandkoming en uitvoering van de

prestatieafspraken is de Raad echter in zeer beperkte mate aangehaakt. De Raad

ontvangt geen tussentijdse informatie over de voortgang van de afspraken, waardoor

(bij)sturing door de Raad vanuit de ambtelijke organisatie niet wordt gefaciliteerd.

Aanbeveling 8: (College en Raad): Betrek de Raad meer bij de realisatie van de

afspraken door haar periodiek (bijvoorbeeld halfjaarlijks) te voorzien van informatie

over de voortgang van de afspraken, interne en externe ontwikkelingen en

veranderende factoren om (bij) sturing te faciliteren.

Aanbeveling 9: (College en Raad): Bespreek met de Raad welke prioriteiten of

speerpunten uit de woonvisie en de prestatieafspraken er zijn en in welke vorm en

met welke periodiciteit de Raad daarover geïnformeerd wil worden.
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9 Reactie College van B&W gemeente Zundert

Op 18 juni 2010 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor

bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 27

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

Op 22 juni ontvingen wij de conceptrapportage onderzoek Prestatieafspraken. Door

de grote bestuurlijke drukte van de afgelopen periode kunnen wij helaas pas nu

reageren, excuses daarvoor. Wij vertrouwen erop dat de reactie van de gemeente

Zundert alsnog verwerkt wordt in de eindrapportage.

Het college neemt kennis van de inhoud van de concept rapportage met mededeling

dat op pagina 55, laatste regel; “afspraken zijn realistisch………….” vervangen dient te

worden door; “afspraken zijn onrealistisch……..”.

Daarnaast merkt het college op dat de conclusies uit de evaluatie prestatieafspraken

2006-2007 op pagina 46 en 47 feitelijk onjuist zijn en destijds dus nooit hadden

mogen worden vastgesteld. Het betreft de passage:

“Van de 125 Te Woon woningen zijn er nog geen woningen gerealiseerd kunnen

worden. Dat vindt vooral oorzaak in procedures van bestemmingsplannen en de

aanvragen van bouwvergunningen. De procedures nemen vaak veel tijd in beslag”.

Van het concept Te Woon was in 2006-2007 nog helemaal geen sprake. Immers de

concrete definitie hiervan verkeerd zich nu, medio 2010 nog steeds in de pilotfase.

Doorlooptijden en termijnen van procedures en aanvragen van bouwvergunningen

zijn wettelijk vastgesteld en dient een ontwikkelaar ten alle tijden in acht te nemen.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

hoofd afdeling Strategie en Programmering,

drs. A.R. Gansevoort RC
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10 Reactie woningcorporatie Thuisvester

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.

Door woningcorporatie Thuisvester is op 29 juni 2010 de volgende reactie

toegezonden.

29 juni 2010

Geachte heer De Schipper,

In de bijlage treft u onze reactie aan op uw conceptrapportage van juni 2010 over het

onderzoek naar de prestatie afspraken tussen gemeente Zundert en Thuisvester.

Voor vragen kunt u uiteraard met ons contact opnemen op telefoonnummer 0165-

380200..

Met vriendelijke groet,

Thuisvester

ing H.M.M. (Henny) Giesbergen

hoofd klantendienten

Bijlage

Reactie van Thuisvester op de conceptrapportage onderzoek prestatie afspraken
gemeente Zundert

Algemeen:
De eerder schriftelijk door Thuisvester doorgegeven opmerkingen hebben allemaal hun
plaats gekregen in het concept rapport.

8.2. Algemene conclusie: hier staat geschreven dat de afspraken over het huisvesten
van doelgroepen deels zijn gerealiseerd. Thuisvester vindt het belangrijk aan te geven
welke zaken in ieder geval zijn gerealiseerd. De conclusie lijkt vooral gebaseerd te zijn
op de achtergebleven nieuwbouwproductie. De doelgroepen van beleid zijn namelijk wel
degelijk bediend:
- asielzoekers en generaal pardonners zijn conform de jaarlijkse lokale opgaven
gehuisvest;
- medisch en sociaal urgenten zijn gehuisvest;
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- er is een nieuw gezinsvervangend tehuis gerealiseerd voor verstandelijk
gehandicapten in overleg met Amarant bestaande uit 22 appartementen met
zorginfrastructuur (De Regenboog in Zundert).
- zorgcentrum Het Rijserf is verbouwd, vernieuwd en uitgebreid.
- In Zundert is gestart met de realisatie van 38 zorgappartementen in samenwerking met
Surplus.
- de herstructurering van 25 kleine eengezinswoningen in de Nachtegaalstraat e.o. in
Zundert en Werrnhout is gerealiseerd waardoor deze woningen beter geschikt zijn
gemaakt voor bewoning door ouderen (slaapkamer en badkamer op de begane grond
gerealiseerd)
- de betaalbaarheid van het woningbezit voor de primaire doelgroep van beleid is
gehandhaafd waardoor deze groep mensen betaalbaar woont.

8.4. bladzijde 35, 2e alinea: toevoegen dat het gaat om personele wisselingen aan
gemeentezijde.

Thuisvester
H. Giesbergen
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11 Nawoord Rekenkamer West-Brabant

In de reacties van de gemeente en woningcorporatie Thuisvester zijn nog enkele

opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op de juistheid en volledigheid van

feiten. De Rekenkamer merkt op dat deze opmerkingen naar hun aard in de eerdere

fase van ambtelijk wederhoor kenbaar gemaakt hadden dienen te worden. Het

algemene uitgangspunt is dat na afsluiten van de fase van ambtelijk wederhoor geen

aanpassingen in de nota zelf meer plaatsvinden.

Omdat op pagina 53 sprake was van een schrijffout (“realistisch” moet gezien de

context inderdaad “onrealistisch” zijn) is dit alsnog aangepast.

De overige opmerkingen worden in deze fase voor kennisgeving aangenomen. Wel is

in de rapportage bij de betreffende passages een voetnoot toegevoegd waarin naar

de reacties van de gemeente en de woningcorporatie wordt verwezen.

Alhoewel uit de reacties van het College en woningcorporatie Thuisvester mag worden

begrepen dat de conclusies en aanbevelingen geen aanleiding hebben gegeven tot

opmerkingen worden geen daarover geen expliciete uitspraken gedaan.

De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad om tot expliciete besluitvorming te

komen en met het College afspraken te maken over de concrete uitwerking daarvan.
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Bijlagen
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Bijlage 3: Normenkader

Bijlage 4: Toelichting bij 10 prestatievelden en 13 stellingen

Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken

Bijlage 6: Prestatieafspraken gemeente Zundert

Bijlage 7: Resultaten vragenlijst
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Bijlage 1: Literatuurlijst

Gemeente Zundert

- Beeld van de woningmarkt “Bouwsteen voor de Woonvisie 2006-2015”, april

2006

- Evaluatie prestatieafspraken 2006-2007

Woningcorporatie Thuisvester

- Beleidsplan 'Welkom Wonen' 2003-2007 (2002), woningcorporatie Cires.

- Bijstelling beleidsplan 'Welkom Wonen' 2003-2007 (september 2005),

woningcorporatie Cires.

- Ondernemen met Ziel & Zakelijkheid, Beleidsvisie maatschappelijk presteren

wooncorporatie Cires te Oosterhout (voorjaar 2007), woningcorporatie Cires.

- Ondernemingsplan Cires-Zorgvoorwonen 2009-2013, Kracht in samenleving

en wonen, woningcorporatie Cires.

Overige documenten

- Communicatiedocumenten en notities tussen de gemeente en Thuisvester

- Onderzoek Bouwen binnen strakke contouren gemeente Zundert (2008)
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen

Gemeente Zundert

- Fred Gansevoort

- Rob de Coo

- Martijn Hoogmoed

- Edgar Bon

Woningcorporatie Thuisvester

- Johan Westra

- Berry Hartman

Overige

- mevr. Bogaerts (gehandicaptenplatform)
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Bijlage 3: Normenkader

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

onderzoek te kunnen vergelijken met landelijke onderzoeksgegevens is gekozen voor

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

prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2008” van het

bureau Severijn. In dit onderzoek worden prestatieafspraken ingedeeld in

prestatievelden, worden 6 type prestatieafspraken onderscheiden en wordt verschil

gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve afspraken. Deze indelingen worden in

dit onderzoek gevolgd.

Deelvraag A

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

welzijn en zorg tot stand?

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

van woningcorporaties?

Normen:

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

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

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

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

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

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

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

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

WMO-beleid, nota wijkaanpak).

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

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

beargumenteerd.

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

en de context in de betrokken gemeente.

Deelvraag B

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

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

woningcorporaties tot stand?

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

grondslag voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?

Normen:

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

gecommuniceerd aan en bekend bij de betrokken woningcorporatie(s).
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b. Er wordt in de praktijk invulling aan de regiefunctie gegeven door regelmatig overleg

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

bijdragen van partners aan de vastgestelde doelen.

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

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

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

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

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

en doeltreffende uitvoering te borgen.

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

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

en doeltreffende uitvoering te borgen.

Deelvraag C
C.1 Op welke wijze wordt de voortgang van de afspraken gemonitord en bewaakt?
C.2 Spreken betrokken partijen elkaar aan op het daadwerkelijk nakomen van
afspraken?

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

tot aanpassing van gemaakte afspraken gekomen?

Normen:

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

voortgang op de gemaakte afspraken.

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

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

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

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

spreken partners elkaar aan en vindt bijsturing plaats.

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

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

ontwikkelingen.

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

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

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

Deelvraag D

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

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

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

werking van prestatieafspraken gekomen?

Normen:

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

de realisatie van maatschappelijke doelen aan elkaar.

b. Uit de rapportages blijkt dat overeengekomen prestaties worden gerealiseerd (zie matrix
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hieronder, kolom realisatie per doelstelling).

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

gedocumenteerd.

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

de prestatieafspraken nodig zijn, worden deze ook daadwerkelijk bijgesteld.

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

Normen:

a. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over trends, ontwikkelingen en het overleg met

de woningcorporaties in de gemeente.

b. De gemeenteraad heeft doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd op het terrein

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

woningcorporaties.

c. De gemeenteraad ontvangt periodieke rapportages over de mate waarin voortgang

wordt geboekt en doelstellingen worden gerealiseerd.

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

daartoe aanleiding is.
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Bijlage 4: Toelichting bij 10 prestatievelden en 13
stellingen

Bij de analyse van de prestatieafspraken wordt het analysekader toegepast dat

bureau Severijn heeft ontwikkeld en toegepast op de prestatieafspraken die door de

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

rapport van ‘Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en

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

gemeentelijke doelen. Uit het onderzoek van Severijn blijkt dat doorgaans voor de

onderstaande doelen prestatieafspraken worden gemaakt. Bij onze analyse gebruiken

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

te gebruiken omschrijvingen van de doelen zijn:

1. Verruimen slaagkansen en keuzemogelijkheden woningzoekenden met bescheiden

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

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

3. Creëren van huisvestingsmogelijkheden voor:

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

- andere huishoudens in kwetsbare positie (bijvoorbeeld daklozen).

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

verbreden van het assortiment aan woondiensten;

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

woonkwaliteit;

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

inkomensgroepen;

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

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

leefbaarheid, om zo te onderzoeken welke onderwerpen in de

prestatieovereenkomsten aan de orde komen.

8. Bevorderen van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en energiezuinigheid van

woningen en woonmilieus;

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

als bij het beheer van bestaande woningen en woonmilieus.

10. Afspraken over kostenverdeling en andere financiële afspraken.

Deze stellingen zijn:

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

realisatie van gedifferentieerde woonmilieus.

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

een gebiedsgerichte aanpak van de leefbaarheid op plaatsen waar wij woningbezit

heeft.

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

nieuwbouwactiviteiten en woningverbetering af te stemmen op de plannen van de

gemeente en/of andere partijen.

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

plannen voor de verbetering van de niet directe woonomgeving.
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5. De corporatie is actief op het prestatieveld leefbaarheid door de bouw of aanschaf

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

bijvoorbeeld om de realisatie van wijkcentra of opvanghuizen.

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

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

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

het tweede kans beleid. (voorbeeld moeilijk plaatsbaren: ex-psychiatrische patiënten)

(tweede kans beleid is gericht op het voorkomen dat een huisuitzetting nodig is

vanwege een huurachterstand en/of omdat de betrokkene overlast veroorzaakt)

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

bevorderen, door bijvoorbeeld: huismeester, flatwacht, toezichthouders en fysieke

maatregelen zoals achterpad verlichting.

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

inbraakbestendigheid van woningen.

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

betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

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

van wijk- en buurtactiviteiten.

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

goed woongedrag.

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

strategische allianties.

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

over het bevorderen van de integratie (integratie en werk en/of integratie en leren).
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Bijlage 5: Toelichting type prestatieafspraken

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

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

kwantitatieve afspraken. Er wordt daarnaast een onderscheid gemaakt in

verschillende typen afspraken. De afspraken kunnen naar zes typen worden

ingedeeld:

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

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

meest voorkomende activiteiten die hieronder vallen.

2. Uitspraken zijn beschrijvend van karakter. Er worden uitgangspunten

vastgelegd, posities omschreven, stellingen betrokken, overeenstemming wordt

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

zijn gebaseerd.

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

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

alle partijen gedeeld.

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

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

handelingen te gaan uitvoeren.

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

wordt gemaakt zal in principe te allen tijde worden nagekomen.

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

woningcorporaties vast.
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Bijlage 6: Prestatieafspraken gemeente Zundert

Evaluatie 2006-2007
Prestatieovereenkomst Volkshuisvesting; concrete afspraken 2006-2007.
Gemeente Zundert & Zorgvoorwonen.

Het was de bedoeling de Prestatieafspraken met zorgvoorwonen medio 2007 te
evalueren. Ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit heeft daaraan in de weg
gestaan. Toch zijn er op het gebied van de volkshuisvesting wel zaken aangepakt.
zorgvoorwonen heeft zeker haar deel bijgedragen. Ook de gemeente Zundert heeft
taken uit de Prestatieafspraken uitgevoerd. Hieronder een beknopte evaluatie van de
Prestatieafspraken 2007.
Er wordt overlegd met zorgvoorwonen om gezamenlijk nieuwe Prestatieafspraken
voor 2008 op te stellen.

A. PRESTATIE afspraken 2007 – zorgvoorwonen.

1. Omvang functionele voorraad.
In stand houden van een voldoende voorraad huurwoningen is nodig zolang dat
functioneel is voor de huisvesting van de primaire doelgroep van beleid. Hoewel de
aandachtgroep kleiner wordt, is het nodig de vinger aan de pols te houden.
Door toenemende druk op de goedkope voorraad als gevolg van stijging van de
huizenprijzen in de koopsector zullen veel starters noodgedwongen terugvallen op de
kernvoorraad.
Gemeente Zundert en zorgvoorwonen zetten zich in om 125 extra Te Woon woningen
te realiseren tot 2010.
Middel:
a. gemeente verkoopt zo mogelijk gronden aan zorgvoorwonen (in 2007:
Mencia Sandrode.)
b. zorgvoorwonen zet binnen de pilot BBSC gronden hiervoor in

TOETS:
Gelet op de vraag naar goedkope huurwoningen en de lange wachtlijsten, is het in
stand houden van een voldoende voorraad huurwoningen van belang, omdat dat
vanwege de grote vraag nog functioneel is.
 De gemeente Zundert heeft nauwelijks bouwgrond, die zij ter beschikking kan
stellen voor de bouw van woningen. In het verleden is het St. Annaklooster verkocht
aan zorgvoorwonen; in 2007 is dat Mencia Sandrode.
 Om een voldoende voorraad huurwoningen in stand te houden verkoopt
zorgvoorwonen geen woningen uit de goedkope (bereikbare) voorraad.
 Van de 125 Te Woon woningen zijn er nog geen woningen gerealiseerd kunnen
worden. Dat vindt vooral zijn oorzaak in procedures van bestemmingsplannen en de
aanvragen van bouwvergunningen. De procedures nemen vaak veel tijd in beslag.

2. Kernvoorraad meer afstemmen op grote en groeiende aantal oudere
huishoudens.
Begin maken met het inventariseren welke maatregelen nodig zijn om het zelfstandig
wonen van ouderen mogelijk te maken.
Middel: overleg tussen gemeente, zorgvoorwonen, zorgverleners en
welzijnsinstellingen.

TOETS:
 zorgvoorwonen overlegt met zorginstellingen, VAC, gehandicaptenraad en de
huurdersvereniging.
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 Punt van aandacht: het is van belang, dat de gemeente Zundert zo spoedig mogelijk
gaat deelnemen aan het overleg met zorginstanties. Enerzijds om uitvoering te geven
aan de beleidsopvattingen uit de Woonvisie en anderzijds om de regierol wonen in te
vullen.

3. Huisvesting doelgroepen.
Algemene opdracht: Zundert en zorgvoorwonen: zij zetten zich in om tot 2010 125
extra Te Woon woningen te realiseren voor starters.3

Aandacht te besteden aan:
 Ontwikkeling grondgebonden huurwoningen starters
 Ontwikkeling huurwoningen in hogere prijsklasse, zowel grondgebonden woningen
als appartementen voor doorstromers en senioren;
 Ontwikkeling MGE koopwoningen voor starters
 Ontwikkeling koopwoningen voor doorstromers

TOETS:
Voor wat betreft grondgebonden huurwoningen voor starters wordt door
zorgvoorwonen de oude locatie Mencia Sandrode aangewend. Voor de ontwikkeling
van huurwoningen in de hogere prijsklasse, zowel grondgebonden als appartementen
voor doorstromers en senioren, worden op de locatie St. Anna klooster plannen
ontwikkeld. De ontwikkeling van MGE koopwoningen voor starters heeft
zorgvoorwonen gepland in de Rubertstraat te Rijsbergen en het voormalig Stokperdje,
Klein Zundert. De ontwikkeling van koopwoningen voor doorstromers is gepland op de
Laguitensebaan in Rijsbergen. Er zijn nog geen concrete prestaties geleverd, wat zijn
oorzaak vindt in de procedures.

4. Betaalbaarheid
Huurbeleid, verkoopbeleid en grondkosten dragen bij aan de betaalbaarheid van
woningen, c.q. zetten de betaalbaarheid van woningen onder druk.

TOETS:
Hoe is dit in het afgelopen jaar ingevuld?
Verkoopbeleid: de betaalbaarheid van woningen in Zundert hangt ondermeer samen
met het huurbeleid, het verkoopbeleid en de grondkosten. Deze factoren hebben
invloed op de uiteindelijke huurprijs.
Huurbeleid: Zorgvoorwonen volgt het landelijk beleid. Zij mag inflatievolgend de
huurprijzen verhogen.
De betaalbaarheid van woningen in Zundert hangt samen met het gevoerde
huurbeleid, het verkoopbeleid en de grondkosten.
Voor wat betreft grondkosten, kan de gemeente Zundert niet echt een rol van
betekenis spelen. Zij heeft nauwelijks/geen bouwgrond in eigendom, die kan worden
aangewend voor woningbouw. In Zundert is op een aantal locaties de Wet
Voorkeursrecht Gemeenten ingesteld. Ingeval de gemeente op grond van deze wet in
de toekomst grond gaat verwerven, dan doet zich hier een kans voor om actieve
grondpolitiek toe te passen. Over de concrete invulling van actieve grondpolitiek is
overigens op dit moment nog niets te melden. Ambtelijk worden momenteel
voorbereidingen getroffen om toepassing van het instrument actieve grondpolitiek
voor Zundert in de toekomst te onderzoeken.

5. Rol corporatie wijkgerichte benadering wonen
TOETS:
Wat heeft zorgvoorwonen hierin concreet gedaan en wat heeft het voor effect
gesorteerd?

3
Zie de opmerking hierover in de bestuurlijke reactie van het College van B&W van Zundert,

deze opmerking is hier niet op zijn plaats.
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zorgvoorwonen heeft het afgelopen jaar met de gemeente gesproken over de
leefbaarheid
van de Berk. De wijkraad De Berk, waarin zorgvoorwonen participeert, zet zich in voor
de
verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Er zijn problemen door hangjongeren
gesignaleerd rondom de sporthal waar ook seniorenwoningen staan van
zorgvoorwonen.
zorgvoorwonen heeft op verzoek van de wethouder een tijdelijk home ter beschikking
gesteld, waarna de overlast afnam. Nu dit tijdelijke home is gesloopt lijken de
problemen te
herleven.
zorgvoorwonen is gestart met herstructurering in Zundert. De opgave daarin is door
zorgvoorwonen als volgt samengesteld:
10 afbraak en nieuwbouw ( x € 150.000,-- per woning)
24 ingrijpende renovatie ( x € 110.000,-- per woning)
Het samen optrekken van de gemeente Zundert en zorgvoorwonen betekent
bundeling van kennis en middelen uit verschillende soorten organisaties.

6. Verkoop van huurwoningen en inzet van opbrengsten
Afspraak: zorgvoorwonen verkoopt in het jaar 2006-2007 5 huurwoningen. De
verkoop is gepland in de kern Zundert, de Berk, 5 woningen.
zorgvoorwonen ziet zich (vanwege de vennootschapsbelasting) genoodzaakt om meer
dan de afgesproken 5 woningen te verkopen in de Berk. Met de opbrengst wil
zorgvoorwonen de onrendabele top van nieuwe projecten financieren, zoals St. Anna.
In de prestatieovereenkomst 2006-2010 is vastgelegd: …"over de eventuele verkoop
van specifieke (complexen van) woningen vindt vanaf het eerste begin overleg plaats
met de gemeente…" (blz 9)
Geconstateerd wordt, dat:
1. zorgvoorwonen niet vanaf het allereerste begin hierover heeft overlegd met
de gemeente Zundert. Een melding of mededeling, dat verkoop nodig is en dat gestart
is met de verkoop, doet geen recht aan de gemaakte prestatieafspraak;
2. de gemeente Zundert zich zorgen maakt over de afname van de woningen
binnen de bereikbare voorraad in de gemeente Zundert. Temeer daar de starters,
hard nodig voor de vitaliteit van de gemeente, door hun moeilijke positie juist een
beroep (moeten kunnen) doen op, of terugvallen op deze woningen.
3. het jammer is, dat voor de verkochte woningen niet dezelfde (soort, type)
woningen worden teruggebouwd. De woningen die worden/zijn verkocht vindt de
gemeente Zundert van belang voor de vitalisering van de gemeente Zundert.

NOOT:
Voor wat betreft de verkoop van meer dan de afgesproken 5 huurwoningen in de Berk
is zorgvoorwonen het oneens met de constatering, dat er niet vanaf het allereerste
begin overlegd is met de gemeente. zorgvoorwonen stelt, dat het bestuurlijk is
besproken. De prestatieafspraken zijn duidelijk op dit punt: er vindt vanaf het eerste
begin overleg plaats met de Gemeente Zundert. De zinsnede "...vanaf het allereerste
begin vindt overleg plaats…" kan niet worden uitgelegd als melden, bespreken. Dit zou
de Gemeente Zundert tenminste de mogelijkheid moeten bieden haar mening te
formuleren en te geven. Woord en weerwoord. Zeker in het licht van de inspanningen
die nodig zijn om starters te behouden en te huisvesten.

7. WMO
TOETS:
De voortgang van:
 Samenwerking met zorgaanbieders voor tot stand brengen zorgarrangementen;
 Levensloopbestendig bouwen, realiseren standaardvoorzieningen in
nieuwbouwwoningen die bijdragen aan zelfstandigheid ouderen;
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 Standaard aanbrengen alarmeringssysteem, en standaard (in overleg met huurder)
aanbrengen van verhoogde toiletpotten, vasthoudpunten en thermostatische kranen;
 Standaardisering van trappen in nieuwbouw en renovatieprojecten, zodat een type
traplift kan worden (her)gebruikt;
Met deze aandachtspunten wordt gewerkt en er is goede voortgang. Het is een eerste
aanzet voor overleg en contact met deze marktpartijen en het is gewenst dat de
gemeente Zundert in de nabije toekomst bij dit overleg gaat aansluiten.

B. PRESTATIE afspraken 2007 gemeente Zundert.
Door de reorganisatie van de ambtelijke organisatie is bij de afdeling Ruimte begin
2007 de functie senior beleidsmedewerker Volkshuisvesting vacant gekomen. Het
langdurig openstaan van deze functie heeft ertoe geleid, dat aan het beleidsveld
Volkshuisvesting slechts minimale invulling kon worden gegeven.
Het afgelopen jaar is ervoor gekozen om het onderhouden van de contacten met
zorgvoorwonen voort te zetten in de opgezette structuur.

Kernvoorraad meer afstemmen op grote en groeiend aantal oudere
huishoudens.
Begin maken met het inventariseren van de maatregelen die nodig zijn om het
zelfstandig wonen van ouderen mogelijk te maken.
Middel: overleg tussen gemeente, zorgvoorwonen, zorgverleners en
welzijnsinstellingen.
De gemeente Zundert en zorgvoorwonen zetten zich in om starters ook in de
bestaande voorraad te huisvesten door met in acht name van het toewijzingsbeleid
doorstroming te bevorderen.

TOETS:
In hoeverre is er overleg opgestart?
Het overleg is gemeentelijk nog niet opgestart. Met de komst van de
beleidsmedewerker VHV wordt hiermee een aanvang gemaakt.
Betaalbaarheid.
De betaalbaarheid van woningen hangt samen met verschillende factoren en is een
voortdurend punt van aandacht.

Achtervangovereenkomst.
Voor de projecten als genoemd in hoofdstuk 3, blz. 8, zal de gemeente een
gelimiteerde achtervangovereenkomst afsluiten voor zorgvoorwonen, met een looptijd
gelijk aan de looptijd van de prestatieafspraken.

TOETS:
In welke gevallen heeft de gemeente Zundert een achtervangovereenkomst
afgesloten voor zorgvoorwonen?
 maart 2007: twee geldleningen resp. € 5.000.000 en € 5.000.000 voor nieuw
complex Rijserf
 april: vier geldleningen resp.€ 5.000.000, € 5.000.000, € 6.500.000 en € 6.500.000.
 september: geldlening resp. € 2.000.000 voor Boshoeve

Overleg.
Er wordt op 3 niveaus overlegd met zorgvoorwonen:
1. overleg Raad – zorgvoorwonen: jaarlijks
2. bestuurlijk overleg gemeente – zorgvoorwonen: een keer per maand
3. individueel ambtelijk overleg gemeente – zorgvoorwonen: tweewekelijks
Zo nodig wordt ad-hoc overleg ingepland.
De overlegstructuren worden gevolgd. Zorgvoorwonen heeft in januari 2008 een
presentatie aan de gemeenteraad verzorgd. Daarin gaf zij een uiteenzetting en
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toelichting over de inspanningen van zorgvoorwonen over het voorgaande jaar. De
presentatie is aan de raadsleden uitgereikt. De gemeente Zundert heeft op deze
avond ook een presentatie verzorgd; deze presentatie is elektronisch verzonden aan
de raadsleden.
In november 2007 was het laatste bestuursoverleg. Behalve de drukte van de
feestdagen, heeft er bestuurlijk een "wisseling van de wacht" plaatsgevonden.
Inmiddels zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd; het bestuurlijk overleg krijgt nu
zijn vervolg.

Samenvattend.
De prestatie afspraken zijn algemeen geformuleerd. Op die manier is ook deze toets
doorgevoerd. Voor de toekomst wordt ernaar gestreefd door zowel zorgvoorwonen als
de gemeente Zundert, om de prestatieafspraken geleidelijk aan meer SMART te
maken. Het overleg voor de nieuw op te stellen prestatieafspraken is inmiddels
opgestart; de grote lijnen zijn uitgezet.

Zundert, maart 2008.
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Bijlage 7: Resultaten vragenlijst gemeente Zundert

Rekenkamer West-Brabant prestatieafspraken woningcorporaties

3 antwoorden (3 uniek)

Huidig filter: gemeente Zundert totaal

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

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 100,0 % 3

6 Gemeente Roosendaal 0,0 % 0

7 Gemeente Etten-Leur 0,0 % 0

8 Gemeente Halderberge 0,0 % 0

9 Gemeente Moerdijk 0,0 % 0

Totaal 3
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2. Algemeen: Ik werk voor ....

Alternatieven Percentage Waarde

1 Gemeente 66,7 % 2

2 Woningcorporatie 0,0 % 0

3 Andere instelling 33,3 % 1

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

woningcorporaties zijn gemaakt.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 33,3 % 1

2 Mee eens 33,3 % 1

3 Niet mee eens / niet mee oneens 0,0 % 0

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 0,0 % 0

Totaal 3
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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 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 0,0 % 0

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 33,3 % 1

6 Toelichting 66,7 % 2

Totaal 3

afspraken zijn erg onrealistisch en beide partijen houden zich er niet aan.

heb geen inzicht in gemaakte afspraken
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5. Stelling 3: Ik ben tevreden over de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties.

Alternatieven Percentage Waarde

1 Helemaal mee eens 0,0 % 0

2 Mee eens 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 1

4 Oneens 66,7 % 2

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 33,3 % 1

Totaal 3

Corporatie moet verantwoordelijkheid nemen en lef hebben om risicodragend maatschappelijk te investeren waarbij

ze bij hun kerntaken de prioriteit dienen te leggen.
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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 33,3 % 1

2 Mee eens 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 1

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 33,3 % 1

Totaal 3

Recent (22 dec. 2009) is nieuwe Woonvisie vastgesteld.
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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 33,3 % 1

2 Mee eens 33,3 % 1

3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 1

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 33,3 % 1

Totaal 3

Woonvisie is met Thuisvester opgesteld.
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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 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 0,0 % 0

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 33,3 % 1

6 Toelichting 66,7 % 2

Totaal 3

huidige prestatieafspraken zijn niet echt smart, nieuwe (planning 1 juli 2010) worden wel smart.

afspraken zijn onbekend
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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 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 0,0 % 0

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 33,3 % 1

6 Toelichting 66,7 % 2

Totaal 3

zie 6

onbekend
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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 33,3 % 1

2 Mee eens 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 66,7 % 2

4 Oneens 0,0 % 0

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting: 66,7 % 2

Totaal 3

Tot op heden is dit niet gedaan, echter in februari heeft de gemeente middels een woningbouwprogramma per kern

een eerste aanzet hiertoe gegeven nieuwe prestatie-afspraken per 1 juli 2010.
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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 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 33,3 % 1

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 33,3 % 1

6 Toelichting 33,3 % 1

Totaal 3

Veel plannen blijken financieel niet haalbaar.
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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 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 0,0 % 0

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 33,3 % 1

6 Toelichting 66,7 % 2

Totaal 3

zie stelling 2-3-6-7

onbekend
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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 33,3 % 1

2 Mee eens 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 0,0 % 0

4 Oneens 33,3 % 1

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 66,7 % 2

Totaal 3

alleen komen er gaan acties uit voort.

onbekend
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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 0,0 % 0

3 Niet mee eens / niet mee oneens 0,0 % 0

4 Oneens 66,7 % 2

5 Helemaal mee oneens 0,0 % 0

6 Toelichting 66,7 % 2

Totaal 3

afgelopen 2,5 jaar niet.

onbekend
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15. Wat zijn volgens u 3 sterke punten in de samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties?

Er zijn duidelijke overlegmomenten opgenomen in de prestatieafspraken.

Er is onderscheid gemaakt tussen lange- en korte termijn afspraken

Beide partijen hebben elkaar nodig, creativiteit, lef om elkaar direct aan te spreken.

Zet vraagtekens bij samenwerking

16. Wat zijn volgens u 3 belangrijke verbeterpunten in de samenwerking tussen de gemeente en

woningcorporaties?

Er moeten concreet projecten worden benoemd, met aantallen en planning

Monitoring van afspraken moet daadwerkelijk plaatsvinden. Wanneer afspraken niet worden nageleefd moeten hier

gevolgen aan verbonden worden

Er moet concurrentie tussen corporaties komen. Meerdere partijen moeten in aanmerking komen om een project te

ontwikkelen om de kwaliteit van de projecten te verbeteren.

Communicatie, verantwoordelijkheid erkennen en nemen, risicodragend maatschappelijk investeren.

Algemeen: belang corporatie in gemeente onderkennen en in praktijk laten zien bij behandeling bouwplannen


