
gemeente Steenbergen 
llllll Ml Ml MM IN III 

BM1502194 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Prestatie-afspraken met woningcorporaties 

Steenbergen; 10 november 2015 

Aan de Raad, 

Inleiding: 

Woonvisie en prestatie-afspraken 
In de in maart 2015 vastgestelde woonvisie is opgenomen dat er met de in de gemeente actieve 
woningcorporaties in 2016 tot prestatie-afspraken dient te worden gekomen. In onze gemeente hebben 
de volgende woningcorporaties bezit: Woningstichting Stadlander, Woningstichting Dinteloord en 
Woningstichting Geertruidenberg. In de Woonvisie is tevens aangegeven dat het op bepaalde onderdelen 
wenselijk zou zijn om samen te werken met de buurgemeenten onder ander op het gebied van Wonen en 
zorg en nieuwbouw van woningen. Dit is overigens niet geheel nieuw ook nu wordt al en in het verleden 
werd al samengewerkt met andere gemeenten uit de regio waar het betreft het volkshuisvestingsbeleid. 
Het nieuwe beleid vanuit het rijk noodzaakt echter tot een meer intensieve vorm van samenwerking 
tussen gemeenten. 

Achtergronden 
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting per 1 juli 2015 
Op 1 juli 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen van kracht. De Herzieningswet geeft 
gemeenten een prominentere rol als opdrachtgever en toezichthouder, Dit houdt in dat gemeenten, op 
basis van hun Woonvisie en volkshuisvestelijk beleid, aan corporaties vragen om de volkshuisvestelijke 
vragen op te pakken. Corporaties dienen jaarlijks voor 1 juli een bod aan de gemeenten te doen met hun 
voorgenomen werkzaamheden. De gemeente krijgt ook informatie van de minister en het Waarborgfonds 
Sociale woningbouw over de investeringsruimte van de corporatie(s) die op hun grondgebied werkzaam 
zijn. Zo kunnen gemeenten beoordelen of de corporatie(s) met het "bod" naar redelijkheid bijdragen aan 
de uitvoering van het woonbeleid. De afspraken tussen de gemeente(n) en een woningcorporatie of 
corporaties dienen te worden vastgelegd in prestatie-afspraken. Het college van burgemeester en 
wethouders is het bevoegde gemeentelijke orgaan om de prestatie-afspraken met de corporaties te 
maken. De gemeente controleert de uitvoering van de prestatie-afspraken. Via een benchmark kan de 
gemeente tevens beoordelen hoe hun corporatie of corporaties zich verhouden tot andere corporaties. 
Overigens krijgen ook huurders, in de vorm van de huurdersverenigingen een grotere rol bij het maken 
van de prestatie-afspraken. Vanuit de Herzieningswet zelf wordt ook aangestuurd op samenwerking tot 
op het niveau van de regionale woningmarkt. Om dit te bevorderen heeft het rijk bepaald dat gemeenten 
vanaf 1 januari 2016 een voorstel voor het instellen van een marktregio kunnen indienen bij de minster. 
Resultaat hiervan is dat elke corporatie één regio als kernwerkgebied krijgt. Buiten dat gebied mag door 
een woningstichting geen uitbreidingsnieuwbouw plaatsvinden, tenzij daartoe ontheffing wordt verleend. 
Bestaand bezit mag wel behouden worden en het slopen en bouwen van woningen blijft toegestaan. 
Gemeenten kunnen hun voorstellen tot 1 juli 2016 indienen. Zijn niet alle gemeenten tot die datum deel 
van een voorstel van een werkgebied dan zal de minister de werkgebieden bepalen. De bepaling van het 



gebied staat in principe los van het proces tot het maken van prestatie-afspraken, maar het is wel 
wenselijk om de begrenzing van het gebied niet alleen te bepalen in overleg tussen verschillende 
gemeenten in de regio maar ook met de in het gebied werkzame woningstichtingen. 

Overwegingen 
Regionale prestatie-afspraken 
Omdat er al de nodige samenwerking plaatsvindt tussen de regionale gemeenten op het gebied van 
volkshuisvesting en er nu een plicht is tot het opstellen van prestatie-afspraken die op grond van de 
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting een aanzienlijk zwaarder en minder vrijblijvend 
karakter zullen krijgen dan in het verleden, leek het ons college verstandig om aansluiting te zoeken met 
de gemeenten in de regio waar vanuit volkshuisvestelijk opzicht de meeste verbanden liggen. Onder 
andere qua verhuisbewegingen, qua wonen en zorg maar ook aansluiting zoekende bij het werkgebeid 
van de in de gemeenten actieve woningcorporaties. Op basis van deze inzichten zijn wij gekomen tot een 
keuze om samenwerking te zoeken met de gemeenten Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht. Vanuit 
de woningstichtingen zullen aan het proces deelnemen de Woningstichting Stadlander, de 
Woningstichting Woensdrecht en de toekomstige fusiecorporatie Woningstichting Brabantse Waard, nu 
nog Woningstichting Dinteloord, Vanwege het geplande tijdstraject en het voorkomen van vertraging is er 
nu voor gekozen om de gemeente Halderberge en Moerdijk (de beide gemeenten waar de toekomstige 
fusiecorporaties Brabantse Waard ook bezit heeft) niet bij het proces om te komen tot prestatie-afspraken 
te betrekken. Mogelijk kan dit in de komende jaren wijzigen. Het opstellen en actualiseren van prestatie
afspraken is immers een doorlopend proces en niet eenmalig. 

Sanerinqscorporatie 
Woningstichting Geertruidenberg heeft ook een beperkt bezit in de gemeente Steenbergen. Zij zijn een 
zogenaamde saneringscorporatie. Ook deze corporatie, zij het nietwaar betreft het punt nieuwbouw, 
dient een bod te doen op de Woonvisie. Vanwege hun bijzondere positie zal met hun apart overleg 
plaatsvinden en zullen aparte afspraken worden gemaakt met de gemeente Steenbergen. 
Woningstichting Geertruidenberg zal niet betrokken worden bij het proces om te komen tot gezamenlijke 
prestatieafspraken in de Brabantse Wal gemeenten * Tholen. 

Maatwerk 
Hoewel regionale afstemming op een aantal beleidspunten wenselijk cq noodzakelijk is blijven er 
natuurlijk altijd punten die alleen op gemeentelijk niveau spelen. Over deze punten zullen afzonderlijke 
afspraken worden gemaakt tussen een woningcorporatie en de betreffende gemeente. Lokaal maatwerk 
blijft altijd noodzakelijk en mogelijk. Ook deze gemeentelijke maatwerkafspraken zullen onderdeel 
uitmaken van de regionale beleidsafspraken, met dit verschil dat hierover geen overleg behoeft plaats te 
vinden met de andere deelnemende gemeenten. Voorbeelden van enkele beleidsitems die een plaats 
dienen te krijgen in de regionale prestatieafspraken tussen de betrokken gemeenten zijn wonen en zorg, 
nieuwbouw van woningen, de betaalbaarheid van het wonen en duurzaamheid. Mogelijk komen er nog 
meer onderwerpen voor regionale samenwerking in aanmerking. Ook binnen genoemde onderwerpen is 
het mogelijk dat bepaalde hoofdlijnen van het beleid in de regionale prestatie-afspraken komen en dat er 
op gemeentelijk niveau meer specifieke afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een bepaald project 
zonder dat andere gemeenten hier iets van hoeven te vinden. 

Middelen 
Om het proces om te komen tot prestatie-afspraken te begeleiden, vonden wij het wenselijk om te kiezen 
voor inschakeling van een professionele procesbegeleiding. Dit gelet op het feit dat er sprake is voor een 
ieder van een nieuwe situatie en meer specifiek omdat ook de huurdersverenigingen een rol dienen te 
spelen in het proces om te komen tot prestatie-afspraken. De huurdersverenigingen zijn in wezen de 
enige niet professionele partij in het proces. Door het inschakelen van een externe procesbegeleider 
schatten wij in dat de kans op een succesvol betrekken van de huurdersverenigingen bij het maken van 
pvestatie-afspraken groter is dan wanneer deze begeleiding er niet is. Hiervoor is het advies bureau 
FRAEY benaderd. Dit bureau heeft ruime ervaring met het begeleiden van processen om te komen to\ 
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prestatie-afspraken. De kosten voor de begeleiding door het bureau bedragen in totaal 6 19.920, -. Met de 

deelnemende woningbouwcorporaties en de deelnemende gemeenten is afgesproken dat de helft van de 

kosten worden betaald door de gemeenten en de andere helft door de woningbouwcorporaties. De 

gemeenten delen op hun beurt het totale bedrag door 4. Wat inhoudt afgerond naar boven voor de 

gemeente Steenbergen een bedrag van 6 2500, -. De gemeente Bergen op Zoom draagt als grote 

gemeente relatief minder bij dan de andere gemeenten. Zij compenseren dit door een notulist 

beschikbaar te stellen voor het opstellen van de verschillende besprekingsverslagen. 

Bij de najaarsnota 2016 zal worden bekeken of het nodig is om hiervoor aanvullende middelen op te 

nemen of dat compensatie kan worden gevonden binnen bestaande budgetten. 

Risico's 
Hoewel hier niet van wordt uitgegaan, is het risico aanwezig dat deelnemende partijen niet tot 

overeenstemming kunnen komen op bepaalde punten. In het uiterste geval kunnen geschillen tot het niet 

komen tot prestatie-afspraken aan de minister worden voorgelegd. 

Communicatie/aanpak 
In de offerte van het bureau is het volgende stappenplan opgenomen: 

Stap Activiteit 
Datum 1 periode (2015 en 2016) Stap 1: voorbereiding Opstellen concept inhoudsopgave door 

FRAEY 
Eind september Stap 1: voorbereiding 

Intern beoordelen procesvoorstel en 
inhoudsopgave 

Begin oktober 

Stap 1: voorbereiding 

Bijeenkomst kerngroep, bespreken 
procesvoorstel en inhoudsopgave 

13 oktober 

Stap 2: afstemming met de 
huurdersorganisaties 

Bespreken procesvoorstel met 
huurdersorganisaties (door de 
corporaties) 

Eind oktober Stap 2: afstemming met de 
huurdersorganisaties 

Bijeenkomst kerngroep, terugkoppeling 
gesprekken met huurdersorganisaties 

Begin november 

Stap 2: afstemming met de 
huurdersorganisaties 

Eventueel: procesvoorstel aanpassen op 
basis van wensen huurdersorganisaties 

Begin november 

Stap 2: afstemming met de 
huurdersorganisaties 

Plannen afspraken bestuurlijk en ambtelijk 
overleg door opdrachtgever 

Medio november 

Stap 3: bilaterale 
startgesprekken 

Plannen van de bilaterale startgesprekken 
door FRAEY 

Medio november Stap 3: bilaterale 
startgesprekken 

Bilaterale startgesprekken (in totaal 8 
gesprekken) door FRAEY 

Medio november - medio 
december 

Stap 4: interne inhoudelijke Opstellen format ter interne inhoudelijke Voor medio december 

voorbereiding voorbereiding door FRAEY voorbereiding 
Invullen format, door iedere partij Medio december 2015 - begin 

januari 2016 

voorbereiding 

Afstemming ingevuld format door 
gemeenten, opstellen één gezamenlijk 
format 

Medio januari 2016 

voorbereiding 

Afstemming ingevuld format door 
corporaties, opstellen één gezamenlijk 
•'ormat 

Medio januari 

voorbereiding 

Afstemming ingevuld format door 
huurdersorganisaties, opstellen één 
gezamenlijk format 

Medio januari 
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Stap 5: bestuurlijke aftrap Bestuurlijke aftrap Eind januari 
Stap 6: ambtelijke Uitwerken van de thema's Februari en maart 
uitwerking (inhoudsopgave) tot concrete 
prestatieafspraken prestatieafspraken. Vier maal bijeenkomst 

van de ambtelijke kerngroep (één 
bijeenkomst per twee weken à drie uur) 
Opstellen concept-prestatieafspraken Begin april 
door FRAEY 
Vijfde bijeenkomst van de ambtelijke Medio april 
kerngroep (drie uur) 
Aanpassen van de prestatieafspraken door Medio april 
FRAEY 
Eventueel: extra 'terugkoppelbijeenkomst' 
met de huurdersorganisaties (indien wordt 
gekozen voor optie 1) 

Zesde bijeenkomst van de kerngroep Eind april 
(twee uur) 
Aanpassen van de prestatieafspraken en Eind april 
verzending aan bestuurlijk overleg door 
FRAEY 

Stap 7: bestuurlijk Bestuurlijk overleg: bespreken Begin mei 
vaststellen van de conceptafspraken 
prestatieafspraken Aanpassen van de prestatieafspraken door 

FRAEY 
Begin mei 

Eventuele bijeenkomsten met de Medio mei 
gemeenteraden /Raadscommissies 
Bestuurlijk overleg: verwerken eventuele Eind mei 
opmerkingen raadsleden en vaststellen 
van de prestatieafspraken 
Gereedmaken van de prestatieafspraken Eind mei 
voor de formele 
besluitvormingsprocedure door FRAEY 
Formele besluitvormingsprocedure ļ Juni 2016 
collegebesluit onder voorbehoud 
goedkeuring partijen 

Hoogachtend, 
r burgemeesterļen wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, de locozsecretaris ae loççtsecre 

R.A.J.M. Bogí Vos rs 
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