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+ Voorwoord 

Beste lezer, 

Dit onderzoek naar de gevolgen van de veranderende financiële situatie van corporaties voor de 
prestatieafspraken met gemeenten is geschreven ter afronding van de master Real Estate Management and 
Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder'', zo is in deze scriptie te lezen. Dit geldt voor de samenwerking 
tussen gemeenten en corporaties dat in dit onderzoek is bestudeerd . Wanneer ik dit reflecteer op mijn 
afstudeerperiode gaat deze uitdrukking niet geheel op. Zeker dat ik door de begeleiding vanuit de Technische 
Universiteit Eindhoven en Brink Groep en door gesprekken met deskundigen, gemeenten en corporaties een 
stuk verder ben gekomen dan ik alleen had kunnen bereiken. Het individueel werken aan deze scriptie is mij 
wel zwaar gevallen en hierdoor heeft het ook wat langer geduurd dan gepland. Het formuleren van een 
gedegen onderzoeksplan heeft moeite gekost waardoor het onderzoek wat stroef op gang kwam maar na ruim 
tien maanden ligt er een resultaat waar ik trots op ben . Ondanks de vertraging heb ik met veel plezier gewerkt 
aan een actueel onderwerp met interessante partijen in een speelveld dat continu verandert. 

In dit voorwoord wil ik een aantal personen bedanken die bij hebben gedragen aan het resultaat dat nu voor u 
ligt. Ten eerste wil ik Jas Smeets bedanken die mij namens de universiteit gedurende het he'le proces heeft 
begeleid. Hij heeft mij geholpen bij het opzetten van dit onderzoek en gedurende het proces is hij een bron van 
informatie geweest met grote kennis van de volkshuisvesting. In een later stadium is Stephan Maussen als 
tweede begeleider vanuit de universiteit betrokken geraakt bij het onderzoek. Omdat de interviews al hadden 
plaatsgevonden heeft hij zich vooral gericht op de inhoud van deze scriptie. Ik wil hem bij deze bedanken voor 
zijn kritische opmerkingen en meedenkende houding. Ik heb dit onderzoek vanuit Brink Groep mogen 
uitvoeren waar ik werd bijgestaan door Sander de Clerck. In de bijna wekelijkse bijeenkomsten heeft hij altijd 
scherp op de inhoud en het proces gelet en mij voorzien van bruikbare informatie en contacten. Daarnaast was 
het nuttig om in deze bijeenkomsten met hem te sparren. Hiervoor wil ik hem bedanken. Verder wil ik iedereen 
die heeft bijgedragen aan de inhoud van deze scriptie bedanken voor hun input en tijd. De bereidheid om mee 
te werken aan interviews was groot en de openheid heeft mij zeer bruikbare informatie opgeleverd. Deze 
openheid zal er voor zorgen dat problemen kunnen worden opgelost en verbeteringen mogelijk zijn. Ook mijn 
collega's van Brink Groep wil ik bedanken voor het meedenken en ,beantwoorden van vragen. Ten slotte wil ik 
al mijn vrienden, familie en in het bijzonder Sanne bedanken voor hun steun en aanmoedigingen tijdens de 
afgelopen periode . 

Rob van Deurzen 

December 2011 
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+ Samenvatti g 

Aanleiding 
De Nederlandse corporatiesector kampt met een teruglopende investeringscapaciteit ten gevolge van een 
stagnerende verkoop van huurwoningen, toenemende rentelasten, de introductie van de 
vennootschapsbelasting voor corporaties, het moeten meebetalen aan de huurtoeslag en stichtingskosten die 
sneller stijgen dan de gereguleerde inflatievolgende huurprijzen. Op deze externe oorzaken kunnen corporaties 
geen invloed uitoefenen. De externe stijging van de netto bedrijfslasten en onderhoudslasten is de 
belangrijkste interne oorzaak waar corporaties wel invloed op hebben. 

Veel gemeenten en corporaties maken samen prestatieafspraken om hun activiteiten voor een bepaalde 
periode vast te leggen. De prestatieafspraken zijn een logisch vervolg op de gemeentelijke woonvisie. In deze 
prestatieafspraken leggen gemeente en corporatie vast welke opgaven ze zien op het gebied van de 
volkshuisvesting, welke activiteiten ze gaan ondernemen om deze opgaven aan te pakken en wie hier voor 
verantwoordelijk is. Dit onderzoek zal ingaan op de vraag hoe de veranderende financiële mogelijkheden van 
corporaties van invloed zijn op de huidige en toekomstige afspraken tussen gemeenten en corporaties. 

Probleemstelling en onderzoeksopzet 
De probleemstelling die voortkomt uit de aanleiding is als volgt geformuleerd: 

"Wat zijn de gevolgen van de veranderende financiële positie van corporaties voor de gemaakte en te 
maken prestatieafspraken met gemeenten?" 

Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag is het onderzoek in een aantal onderdelen verdeeld. Ten eerste 
zijn de (historische en huidige) verhoudingen tussen de overheid en corporaties beschreven eh de producten 
die hieruit voorkomen. Vervolgens is onderzocht welke zaken van invloed zijn op de investeringscapaciteit van 
de corporaties. Deze eerste twee onderdelen leiden tot verwachtingen hoe de prestatieafspraken veranderen. 
Door het bestuderen van zes cases is onderzocht of deze verwachtingen ook daadwerkelijk optreden en of deze 
veranderingen afhankelijk zijn van andere factoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

Corporaties met een verschillende financiële situatie. 
Cases waarin recentelijk prestatieafspraken zijn gemaakt of binnenkort gemaakt zullen worden. 
Verschil'len tussen corporaties en gemeenten binnen één case. 
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Hoe gemeenten en corporaties samenwerken 
Gemeenten en corporaties hebben een lange geschiedenis samen. Sinds de invoering van de woningwet is de 
wijze waarop ze aan elkaar verbonden zijn regelmatig veranderd. In het begin van de twintigste eeuw steunde 
het Rijk de corporaties hoofdzakelijk financieel. Pas na de Tweede Wereldoorlog is het Rijk zich direct met de 
woningbouw gaan bemoeien als een onderdeel van het Wederopbouwbeleid. Dit gebeurde onder andere door 
een strakke en centrale planning van de woningbouw en het verschaffen van objectsubsidies. Corporaties 
werden zo de uitvoerders van het volkshuisvestingsbeleid. Hoewel al in 1964 aanbevelingen waren gedaan 
door de commissie De Roos omtrent de verzelfstandiging van de corporaties, kwamen de corporaties pas 
halverwege de jaren negentig los te staan van de overheid . De invoering van het BTIV en later het BBSH, de 
Wet Balansverkorting, en de oprichting van de sectorinstituten WSW en CFV maakten de ontkoppeling van 
corporaties van de overheid mogelijk. Toezicht en controle van corporaties vooraf werd vervangen door 
verantwoording achteraf. Hiermee verviel het toezicht van gemeenten op corporaties waardoor er een meer 
gelijkwaardige relatie ontstond. Om de activiteiten van gemeenten en corporaties toch op elkaar af te 
stemmen gingen ze prestatieafspraken maken op basis van gelijkwaardigheid. Gemeente en corporatie zijn 
samenwerkingspartners geworden. 

Deze prestatieafspraken zijn een logisch gevolg van, en gebaseerd op, het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 
zoals vastgelegd in de woonvisie en het ondernemingsplan en strategisch voorraadbeleid van de corporaties. 
De aanwezigheid van deze documenten is een voorwaarde om goede afspraken te kunnen maken . Omdat de 
gemeenten bij het opstellen van de woonvisie de corporaties moet betrekken en de corporaties bij haar 
werkzaamheden het gemeentelijk woonbeleid in acht hebben te nemen, heeft er al een uitwisseling van 
standpunten plaatsgevonden alvorens er wordt begonnen met onderhandelingen over prestatieafspraken . 
Deze onderhandelingen moeten plaatsvinden in een partnermodel waarbij op basis van gelijkwaardigheid tot 
afspraken gekomen moet worden. Een bod op de gemeentelijke woonvisie door corporaties waar ooit door 
minister Dekker op ingezet werd is er nooit gekomen. Het maken van prestatieafspraken is dan ook niet 
verplicht. Wel wordt er door het Rijk op aangestuurd dat gemeenten niet-vrijblijvende prestatieafspraken 
maken met corporaties. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor regionale samenwerking door 
gemeenten en corporaties. Krimpregio's kunnen hierdoor bijvoorbeeld bouwprojecten op elkaar afstemmen. 

Prestatieafspraken in samenspraak 
Bij het bestuderen van de prestatieafspraken kan er gelet worden op een aantal zaken . Ten eerste gaat het 
hierbij om hoe het begrip 'prestatieafspraak' door gemeenten en corporaties wordt gehanteerd en wat ze hier 
onder verstaan. Zo kan er een onderscheid worden gemaakt tussen harde, afdwingbare afspraken in de vorm 
van een contract of een zachtere benadering van minder hardere intentieafspraken en 
inspanningsverplichtingen. Ten tweede kan er gelet worden op het proces waarin de afspraken tot stand 
komen . Dit begint bij de wijze waarop de gemeentelijke woonvisie tot stand komt. Hoe de gemeente de 
corporatie hierbij betrekt kan variëren van informeren over de woonvisie tot het zeer nauw betrekken bij de 
totstandkoming hiervan . Vervolgens moet er gekomen worden tot prestatieafspraken. In theorie kan dit 
gebeuren in een pa rtnermodel waarbij gemeente en corporatie op basis van gelijkwaardigheid afspraken 
maken en in een aanbesteedmodel waarbij corporaties een bod moeten uitbrengen op de woonvisie en de 
gemeente een corporatie of corporaties selecteert die dit uit te gaat voeren . In de praktijk blijkt het 
partnermodel het meest geschikte model om tot afspraken te komen. Daarnaast is er een onderscheid te 
maken tussen bilaterale afspraken (één gemeente, één corporatie) en multilaterale afspraken (één gemeente, 
meerdere corporaties). Ten slotte kan er gelet worden op de inhoud van de afspraken. De inhoud van 
prestatieafspraken is nergens voorgeschreven en kan dus afhangen van de lokale situatie, de ambities van de 
gemeente en corporatie en de financiële middelen die er beschikbaar zijn . Hierbij kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen situaties waarin over alle onderwerpen die raken aan het volkshuisvestingsbeleid afspraken 
worden gemaakt en situaties waarin alleen afspraken worden gemaakt over zaken waarbij gemeente en 
corporatie elkaar echt nodig hebben. Daarnaast gaat de inhoud van afspraken ook over hardheid van de 
afspraken en de handhaving van deze afspraken. 

De investeringscapaciteit van corporaties komt onder druk te staan 
Diverse bronnen waaronder de sectorinstituten CFV en WSW maken melding van een verminderde 
investeringscapaciteit van corporaties. Deze investeringscapaciteit wordt door verschillende ontwikkelingen 
beïnvloed . Door de financiële crisis wordt een verminderde verkoop van woningen verwacht, woningen zullen 
vaker leeg staan, bouwgrond blijft onverkocht, projecten lopen vertraging op en de waarde van woningen zal 
moeten worden bijgesteld. Stijgende onrendabele toppen zijn het gevolg van onder andere een inflatievolgend 
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huurbeleid, toenemende regelgeving in de bouw en stijgende beheers- en onderhoudslasten. De huidige 
historisch lage rentestand zorgt er nu nog voor dat corporaties goedkoop geld kunnen lenen en hiermee nog 
even kunnen investeren. De huidige positieve vrije exploitatiestroom llijkt op termijn om te slaan in een 
negatieve exploitatiestroom als gevolg van een stijgende rente, extra heffingen en belastingen. Een negatieve 
exploitatiestroom is op lange termijn niet houdbaar en dus zal er ingegrepen moeten worden. Dit zal bij 
corporaties met een slechtere financiële positie vaker en meer aan de orde zijn dan corporaties waar de 
financiële situatie beter is. Het mag van corporaties verwacht worden dat ze gemeenten inzicht kunnen geven 
in hun financiële positie en uit kunnen leggen waarom ze bepaalde investeringen wel of niet kunnen doen. 

De gevolgen voor de prestatieafspraken 
Twaalf interviews in zes cases hebben inzichtelijk gemaakt of en hoe de begripsomschrij,ving, het 
totstandkomingsproces en de inhoud van prestatieafspraken is veranderd of zal veranderen ten gevolge van de 
verminderde investeringscapaciteit van corporaties. Hierbij is gelet op de verschillen tussen cases waarbij net 
prestatieafspraken zijn getekend en waar binnenkort onderhandeld gaat worden. Daarnaast is er gekeken naar 
verschillen tussen cases met corporaties met een verschillende financiële situatie uitgedrukt in het CFV 
oordeel. Tot slot zijn de verschillen tussen corporaties en gemeenten in het algemeen en in specifieke cases 
onderzocht. Naast verschillen zijn er zaken waarin overeenstemming bestaat onder corporaties en gemeenten. 

Grote overeenstemming bestaat er over het begrip prestatieafspraak. Prestatieafspraken dienen om een 
gezamenlijke visie te creëren en hier harde afspraken over te maken met begrip voor de (veranderende) 
realiteit. De afspraken hebben de betekenis van een intentieafspraak of inspanningsverplichting en benoemen 
de prestaties concreet en SMART. Boetes en sancties zijn ongewenst. Succesvolle afspraken beschrijven een 
gezamenlijke opgave, bevatten wederkerige afspraken en zijn concreet, meetbaar, helder en hard. Het 
algemene beeld van de cases is dat corporaties en gemeenten tevreden zijn over de samenwerking. Deze 
samenwerking moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid in de vorm van een partnermodeL Alle 
partijen zijn het er over eens dat prestatieafspraken pas goed tot stand kunnen komen als er een goede 
woonvisie ligt en de corporatie over een volwassen strategisch voorraadbeleid beschikt. 

In nagenoeg alle cases is de inhoud van prestatieafspraken veranderd als gevolg van de verminderde v 
investeringscapaciteit van corporaties. In al deze gevallen zijn de nieuwbouwaantallen lager dan de vorige 
afspraken of wordt verwacht dat deze lager zullen zijn. Verder geven gemeenten en corporaties aan dat er 
onder andere op de gebieden van herstructurering, leefbaarheid, duurzaamheid en woonlasten minder 
ambitieuze afspraken zijn gemaakt. Vooral in cases waarbij de corporatie een slechtere financiële positie heeft 
is dit meer aan de orde. 

Verschillen tussen de verwachtingen en ervaringen zijn er op het gebied van de wederkerigheid en de grootste 
discussiepunten. Corporaties en gemeenten die net afspraken hebben gemaakt zijn tevreden over de 
wederkerigheid van de gemaakte afspraken. Corporaties die binnenkort afspraken gaan maken geven aan dat 
de oude afspraken niet wederkerig of gelijkwaardig zijn. Gemeenten en corporaties die net afspraken hebben 
gemaakt zijn het eens over de zaken die het grootste punt van discussie zijn geweest in tegenstelling tot 
corporaties en gemeente die binnenkort afspraken gaan maken. 

Verschillen tussen cases met corporaties met een verschillende financiële situatie uiten zich op een aantal 
vlakken. Corporaties met een betere financiële positie geven vaker aan dat de afspraken ambitieus mogen zijn 
dan corporaties met een slechtere financiële situatie. Daarnaast maken corporaties met een C oordeel van het 
CFV compactere afspraken dan andere corporaties. Deze afspraken gaan vooral over zaken waarbij gemeente 
en corporatie elkaar echt nodig hebben. In beide cases waarbij de corporatie een slechtere financiële situatie 
had was de gemeente niet op de hoogte van de financiële situatie van de corporatie. In geen enkele gemeente 
zijn de financiële consequent,ies inzichtelijk gemaakt. Bijna alle corporaties vinden dat dit wel zou moeten. 
Opvallend is dat gemeenten waar een corporatie met een slechte financiële situatie gevestigd is de gemeente 
niets ziet in het inzichtelijk maken van de financiële consequenties. 

Gemeenten zijn van mening dat de afspraken de ambitie van de partijen mogen verhogen terwijl corporaties 
momenteel blij zijn als ze realistische afspraken kunnen maken. Corporaties zijn wat minder tevreden over de 
wederkerigheid van de afspraken in tegenstelling tot gemeenten. Ook zijn er verschillen in opvattingen 
gevonden in individuele cases met betrekking tot het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van 
afspraken en de hardheid van nieuwe afspraken. 
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Belangrijkste conclusies 
De duidelijkste veranderingen ten gevolge van de verminderde investeringscapaciteit hebben betrekking op 
het investeringsvolume en het investeringstempo. Dit is bij corporaties met een slechtere financiële situatie 
meer het geval dan bij corporaties die er financieel beter voor staan. Vooral onderwerpen waar veel 
investeringen voor nodig zijn veranderen of zullen veranderen ten gevolge van de verminderde 
investeringscapaciteit. Prestatieafspraken moeten zo hard en concreet mogelijk worden vastgelegd. Wel zijn 
gemeenten en corporaties het er over eens dat de afspraken ruimte moeten bieden aan veranderende 
omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld door met bandbreedtes te werken. Het aantal procesafspraken wordt 
verwacht toe te nemen maar een goede mix tussen verschillende typen afspraken blijft belangrijk. 

Corporaties en gemeenten moeten niet-vrijblijvende prestatieafspraken maken op basis van gelijkwaardigheid. 
Het partnermodel is hier het meest geschikt voor. Steeds vaker worden er multilaterale afspraken gemaakt in 
plaats van bilaterale afspraken. Ook de meerwaarde van regionale samenwerking wordt erkend door 
gemeenten en corporaties . In de praktijk is dit nog niet vanzelfsprekend en wordt dit nog niet vaak toegepast. 

Gemeenten betrekken corporaties steeds intensiever bij de totstandkoming van de woonvisie vanwege hun 
kennis, contact met de huurders en vanwege financiële redenen. Om goede afspraken te kunnen maken is de 
aanwezigheid van een gemeentelijke woonvisie en een volwassen strategisch voorraadbeleid een voorwaarde. 
Daarnaast zullen de gemeente en corporatie het eens moeten zijn over de betekenis van de 
prestatieafspraken . Het inzichtelijk maken van de financiële consequenties kan tot wederzijds begrip voor 
elkaars prestaties leiden. Verder zullen er wederzijdse afspraken gemaakt moeten worden. 

Aanbevelingen 
Ten aanzien van de inhoud 

1. Ga uit van de lokale situatie en geef invulling aan de lokale behoeften 
2. Prioriteer en faseer beargumenteerd 
3. Maak harde afspraken maar laat ruimte voor veranderende omstandigheden 
4. Maak de financiële gevolgen van afspraken zichtbaar 

Ten aanzien van het proces 
1. Niet onderhandelen over prestatieafspraken zonder woonvisie en strategisch voorraadbeleid 
2. Corporaties en gemeenten moeten in hoofdlijnen op de hoogte zijn van elkaars beleid 
3. Een duurzame relatie tussen gemeente en corporatie is noodzakelijk 
4. Richt het proces in naar de lokale behoeften 
5. Leg de betekenis van de prestatieafspraken vast 
6. Stel een gezamenlijke ambitie op 
7. Maak gebruik van een mediator, helemaal wanneer eerdere onderhandelingen stroef verliepen 
8. Communiceer de uitkomsten 
9. Bekijk de mogelijkheden van regionale samenwerking 
10. Voor corporaties: maak de financiële mogelijkheden duidelijk aan de gemeente 
11. Voor gemeenten: communiceer de gemaakte afspraken intern met andere afdelingen 

Voor vervolgonderzoek 
1. Kwantitatief onderzoek naar veranderingen van prestatieafspraken 
2. De succesfactoren van regionale samenwerking 
3. Gevolgen van de veranderende financiële positie van gemeenten 
4. Afspraken maken na een fusie 
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+ Summary 

Motivation 
The Dutch social housing sector faces a decreasing investment capacity as a result of a stagnating sale of rental 
dwellings, increasing interest costs, corporate income tax, forced payments for rent benefits and building costs 
that increase faster than the regulated rents. Housing associations cannot influence these external influences. 
The extreme increase of the net overhead- and maintenance costs is the most important internal cause which 
housing associations have an influence on. 

Many municipalities and housing associations make performance agreements to registertheir activities fora 
certain period. These performance agreements logically follow the municipal housing policy. In this agreement 
the municipality and the housing association register what assignments they see for the municipality on the 
area of housing, what activities they wil I undertake to fulfill these assignments and what the responsibilities for 
each party are. This study analyzes how the changing financial possibilities of housing associations affect the 
existing and future performance agreements between municipalities and housing associations. 

Problem definition and study design 
The motivation above resulted in the following problem def inition: 

"What are the consequences of the changing financial position of Dutch housing associations for the 
existing and future performance agreements with municipalities?" 

In order to answer this problem definition this study is divided into several parts. First the (historica! and 
existing) relations between the government and the housing associations are investigated as well as the 
products that are a result of these relations. Second, the aspect that affects the investment capacity of the 
housing associations are explored. These two parts lead to how the performance agreements are expected to 
change. The expectations are verified in six cases. In these cases three different aspects are distinguished: 

Housing associations with various financial situations 
Cases with recently made performance agreements and cases where performance agreements soon 
will be made 
Differences between the municipality and the housing association within a case 

How municipalities and housing associations cooperate 
Municipalities and housing associations share a rich history. The relationship between the government and the 
housing associations has changed regularly since the introduetion of the Housing Law in 1901. In the early 
twentieth century, the government supported the corporations primarily financial. After the Second World War 
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the government started to interfere in housing as a result of the Reconstruction Policy. This was achieved by 
rigid and central planning of the construction of housing and the provision of object subsidies. Corporatiens 
became the executors of the Housing Policy. Although already in 1964, recommendations were made by the 
committee De Roos on the independenee of the corporations, the actual autonomisation of housing 
associations took place in the mid-nineties. In introduetion of BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting) and the BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector), the 'Wet Balansverkorting' and the 
formation of the WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) and the CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) 
made the disconnection from the government possible. These developments removed the supervision of the 
municipalities on the housings associations, creating a more equal relationship between these two parties . 
Housing associations and municipalities make performance agreements based on equality to synchronize their 
activities. Corporatiens and municipalities have become partners. 

These performance agreements are a logical consequence of, and based on, the municipal Housing Policy and 
the business plan and strategie property policy of the housing associations. The presence of thesedocumentsis 
a prerequisite for proper negotiations to come to performance agreements. Because municipalities have to 
involve housing associations in the production process of the municipal Housing Policy and the corporations 
have to consider the municipal Housing Policy in their activities an exchange of points of view already took 
place before the negotiations about performance agreements. These negotiations have to take place in a so 
called partners model basedon equality. Tenders on municipal housing polides as proposed by minister Dekker 
have never occurred and performance agreements are not obligatory. The government aims for non-committal 
performance agreements between municipalities and housing associations. There is also an increasing interest 
for regional cooperation between municipalities and housing associations. So called krimpregio's (shrinking 
regions) can for example synchronize their building plans by regional cooperation. 

Performance agreements in dialogue 
When studying performance agreements you can look at different aspects. First, one can look at how 
corporations and municipalities define performance agreements. Performance agreements can on the one 
hand be defined as hard and enforceable agreements in the shape of a contract and on the other hand less 

x hard intentional agreements or obligations of best intents. Second, the process in which agreements are made 
can be regarded. This process starts with the way the municipal Housing Policy is made. The way the 
municipality involves the corporatien can vary from informing about the Housing Policy or closely involve the 
corporatien in the construction of this policy. Next performance agreements have to be made. In theory this 
can be achieved with a partner model in which the housing association and the municipality make agreements 
based on equality or a competition model in which the housing associations have to make a proposal to 
contribute to the municipal housing policy where after the municipality chooses the best proposal. In .practice 
the partner model is the most adequate model to make performance agreements. Next there is the choice 
between bilateral agreements (one municipality and one housing association) and multilateral agreements 
(one municipality and multiple housing associations). Last, one can look at the content of the agreements. This 
content is not prescribed and can therefore depend on the local situation, the ambitions of the municipality 
and the housing association and the financial resources available. Two situations can be distinguished: 
agreements that contain all the aspects that deal with housing or agreements that only contain aspects where 
municipalities and housing associations need each other. Finally the content of the agreements is about the 
hardness and the evaluation. 

The in vestment capacity of housing associations is decreasing 
Several sourees such as the sector institutes CFV and WSW report a decreasing investment capacity of housing 
associations. This investments capacity is influenced by several developments. The financial crisis resulted in a 
decreased sale of rental dwellings, building plots are longer for sale, building pro je cts are delayed and the value 
of real estate has to be adjusted. lncreasing unprofitable investments are the result of in inflation following 
rental policy, increased regulations in the building sector and increasing overhead- and maintenance costs. The 
current historically low interest rates ensure housing associations to borrow cheap money and make sure that 
corporations can invest forsome time. The current positive free cash flows seem to change into negative cash 
flows as a result of increasing interest rates, additional levies and taxes. A negative cash flow is not 
maintainable on the long term with interventions as a logica I consequence. These interventions wil I occur more 
often with housing associations that have a bad financial position rather than corporations with a more positive 
financial situation . Municipalities can expect from housing associations that they give insight in their financial 
position and that they can expla in why they make of reject certain investments. 
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The consequences for the performance agreements 
Twelve enquiries in six cases have shown a light on if and how the definition, the processin which performance 
agreements are made and the content of these agreements have changed as a result of the decreased 
investment capacity of corporations. The results of these enquiries focus on the ditterences between 
performance agreements that have recently been signed and agreements that will bemadein the close future. 
The second variabie that is regarded is the financial situation of the corporations expressed in judgment of the 
CFV. Last the ditterences that are i·nvestigated are the ditterences between housing associations and 
municipalities within a case. Besides differences the similarities are investigated 

There is broad consensus on the concept of performance agreement. Performance agreements are used to 
create a common vision and have to result in hard and measurable agreements with respect to the (changing) 
reality. These agreements can be regarded as intentional agreements or obligations of best intents and define 
the performances concrete and SMART. Financial penalties are undesired. Successful agreements describe a 
common goal, contain mutual performances and are concrete, measurable, clear and hard. The overall picture 
of the cooperation between housing associations and municipalities is that both parties are content with the 
cooperation. This cooperation in a partner model is based on equality. All parties agree that before 
performance agreements can be made the municipality has to have a good Housing Policy and the corporatien 
a mature strategie property policy. 

In almost all cases the content of performance agreements has changed due to the decreased investment 
capacity of housing associations. In all these cases the building numbers have decreased of are expected to be 
lower than in earlier agreements. In addition to this municipalities and housing associations state that on the 
areas of redevelopment, livability, sustainability and costs of living less ambitieus agreements have been made 
or are expected . This is especially the case in situations where corporations have a bad financial situation. 

Differences between the expectations and the experiences are on the area of mutuality and the points of 
discussion. Corporatiens and municipalities that have recently signed new agreements are satisfied about the 
mutuality. Corporatiens that will make new performance agreements on a short term state that the old 
agreements are not equal or reciprocal. Municipalities and housing associations that just have made xi 
performance agreements agree on which points gave the most discussion. Corporatiens and municipalities that 
soon will make new performance agreements do not agree on which points will give the most discussion. 

The are several differences between cases with different financial positions of corporations. Housing 
associations with a better financial position state more often than corporations with a worse financial position 
that performance agreements can raise the ambitions. Corporatiens with a C CFV judgment make more 
compact agreements than other corporations. These agreements contain only statements in which housing 
associations and municipalities really need each other. In both cases with a corporat,ion that has a bas financial 
situation the municipality wasnotaware of the financial position of the housing association. In nota single case 
the financial consequences of the performance agreements have been made visible. Almost all housing 
associations think this should be done. Remarkable is that in the cases where the corporation have a bad 
financial situation the municipality is not interested in making these consequences visible. 

Mun.icipalities support the view that the agreements can raise the ambition of both parties while housing 
associations are satisfied if they can make realistic agreements. Housing associations are also less satisfied 
a bout the mutuality of the agreements in contrast to the municipalities. Finally there have been found different 
opinions about the visibility of financial consequences of agreements and the hardnessof agreements between 
housing associations and municipalities within a case. 

Main conclusions 
The clearest changes as a result of the decreased investment capacity of housing associations is in the 
investment volume and in the speed. The worse the financial position is, the more obvious the changes are. 
Especially subjects that require large investments changed or will change as a result of the decreased 
investment capacity. Performance agreements must be made as hard and concrete as possible. Corporatiens 
and municipalities agree that the agreements have to take in account that circumstances might change. This 
can be achieved by using bandwidths. The number of process agreements is expected to rise but still a good 
mix between different types of agreements is necessary. 

R.J. van Deurzen Afspraak in samenspraak 



xii 

Housing associations and municipalities have to make non-committal performance agreements based on 
equality. The partner model is the most suitable model to achieve this. There has been an increase of 
multilateral performance agreements and a decrease of bilateral agreements. The added value of regionat 
cooperation is recognized by municipalities and housing associations. Although this recognition is there, the 
implementation of regionat cooperation is marginal. 

Housing associations becoming increasingly invotved in the construction of the municipat housing policy by the 
municipatity because of their knowtedge about the locat housing market, contact with tenants and of financiat 
reasons. The presence of a municipat Housing Poticy and a mature strategie property poticy is a prerequisite for 
proper negotiations to come to performance agreements. Corporatiens and municipatities have to agree on the 
meaning of the performance agreements. Finally, making the financiat consequences of the agreements visible 
can lead toa better understanding of each other's performances and mutuat agreements have to be made. 

Recommendations 
Regarding the content 

1. Consider the tocal situation and fulfill the tocat needs. 
2. Prioritize and phase argued 
3. Make hard and measurabte agreements but teave room for changing conditions 
4. Make the financiat consequences visibte 

Regarding the process 
1. Do nat negotiate about performance agreements without a municipat Housing Poticy and a strategie 

property poticy 
2. Housing associations and municipatities have to take knowledge of each other's point of view 
3. A sustainabte relationship between corporatien and municipatity is cruciat 
4. Construct the process to the tocat needs 
5. Agree on the meaning of the performance agreements 
6. Construct a camman ambition 
7. 
8. 
9. 

Make use of a mediation, especially when eartier negotiations were though 
Communicate the agreement 
Look at the possibitities of regionat cooperation 

10. 
11. 

For housing associations: make the financiat possibitities clear for the municipatity 
For the municipatity: communicate the performance agreements internally 

For fu rther study 
1. A quantitative study on the changes of performance agreements 
2. Factors for successof regionat cooperation 
3. Consequences of a changing financial position of municipatities 
4. Agreementsaftera fusion 
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1 Onderzee sverantwoording 

1.1 Aanleiding 
De Nederlandse corporatiesector kampt met een teruglopende investeringscapaciteit. Dit ten gevolge van 
zowel externe als interne oorzaken. Stagnerende verkoop van huurwoningen, toenemende rentelasten, 
vennootschapsbelasting, meebetalen aan de huurtoeslag en stichtingskosten die sneller stijgen dan de 
gereguleerde inflatievolgende huurprijzen zijn zulke externe oorzaken . De belangrijkste interne oorzaak is de 
extreme stijging van de netto bedrijfslasten en onderhoudslasten. Deze lasten zijn gestegen ten gevolge van de 
veroudering van het corporatiebezit, professionalisering, taakverbreding en complexere besluitvorming. Een 
teruglopende investeringscapaciteit kan tot gevolg hebben dat corporaties minder kunnen investeren in de 
volkshuisvestingsopgave of een deel van hun bezit noodgedwongen moeten verkopen. In het verleden waren 
het de corporaties die anticyclisch investeerden maar dit lijkt onder de huidige omstandigheden niet meer 
mogelijk (Stee Groep, 2011). Onderstaande citaten bevestigen de verminderde investeringscapaciteit : 

Real Estate Magazine (2010): "Kabinet trekt zware wissel op investeringscapaciteit corporaties" 
FGHbank (2010): "Investeringscapaciteit van corporaties onder druk komt de staan" 

Building Business (2009) : "Investeringen woningcorporaties zwaar onder druk" 
CFV (2009): "Financiële ruimte corporaties om te investeren neemt komende jaren af" 

Gemeenten verwachten van corporaties dat zij het gemeentelijk woon beleid, dat vastgelegd is in de woonvisie, 
ondersteunen en samen hier samen met andere marktpartijen invulling aan geven. De afspraken die gemeente 
en corporaties in dit kader maken worden prestatieafspraken of prestatieovereenkomsten genoemd. In deze 
prestatieovereenkomsten leggen partijen vast welke concrete activiteiten zij gaan ondernemen om de 
woonvisie uit te voeren . Deze afspraken gaan onder andere over nieuwbouw, wonen en zorg, herstructurering, 
leefbaarheid, duurzaamheid en bevordering van het eigen woningbezit. In 2010 had 68 procent van alle 
corporaties en 44 procent van alle gemeenten een dergelijke prestatieovereenkomst ondertekend. Uit een 
onderzoek van Severijn in opdracht van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) bleek dat 58 
procent van de gemeenten in 2010 van mening was dat corporaties voldoende binnen de gemeentegrenzen 
investeerde, tegenover 92 procent van de corporaties. Ongeacht wat de werkelijke oorzaak is van het verschil 
in opvatting over het investeringsniveau van corporaties, zal als gevolg van een slechtere financiële situatie van 
de corporatiesector de investeringscapaciteit terugvallen. Wat de gevolgen van deze verminderde 
investeringscapaciteit zijn voor de totstandkoming en de inhoud van de prestatieafspraken is de aanleiding 
voor dit afstudeeronderzoek. 
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1.2 Probleem- en doelstelling 
De probleemstelling die volgt uit de aanleiding is de volgende: 

"Wat zijn de gevolgen van de veranderende financiële positie van corporaties voor de gemaakte en te 
maken prestatieafspraken met gemeenten?" 

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

"Het inzichtelijk maken hoe de veranderende financiële situatie van corporaties van invloed is op de 
gemaakte en te maken prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties." 

Het onderzoek is in drie delen opgesplitst om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. In het eerste deel 
wordt onderzocht hoe de verhoudingen zijn tussen gemeenten en corporaties, waarin dit tot uitdrukking komt, 
hoe het samenwerkingsproces er uit ziet en wat de verwachtingen zijn hoe dit in de toekomst zal zijn. Het 
tweede deel gaat in op de financiële positie van Nederlandse woningcorporaties, welke ontwikkelingen hier 
invloed op hebben en hoe dit . In het derde deel zal onderzoek worden gedaan naar wat de gevolgen zijn van 
deze veranderende financiële positie, of deze gevolgen verschillen tussen corporaties met een andere 
financiële positie en of gemeenten en corporaties dezelfde gevolgen van de verminderde investeringscapaciteit 
verwachten of hebben ervaren. Om antwoord te geven op de hoofdvraag zullen de volgende deelvragen 
beantwoord moeten worden. 

Deel A: Prestatieafspraken 
1. Hoe is de verhouding tussen de overheid en de corporatiesector geweest van de oprichting tot heden? 
2. Hoe is zijn de verhoudingen tussen de overheid en corporaties wettelijk geregeld en hoe beïnvloeden 

zij elkaar? 
3. Welke documenten leggen de acties van gemeenten en corporaties vast en hoe zien deze eruit? 

Deel B: Financiële situatie 
4. Wat is de huidige financiële situatie van de Nederlandse corporatiesector en welke ontwikkelingen 

2 beïnvloeden deze? 
Deel C: Gevolgen veranderende financiële situatie voor de prestatieafspraken 

5. Hoe beïnvloedt de veranderende financiële situatie van Nederlandse woningcorporaties de gemaakte 
en te maken prestatieafspraken? 

1.3 Onderzoeksopzet 
Onderstaand figuur 1.1 laat de onderzoeksopzet zien. Op de volgende pagina worden de stappen nader 
toegelicht. 

Prestatieafspraken Finandêle pos11ie co,pora11es 

Figuur 1.1 Onderzoeksopzet 

. Stap 1: Huidige situatie en verwachtingen in kaart brengen 
De eerste stap is om de huidige situatie in kaart te brengen. In deze fase moeten twee dingen duidelijk worden : 
(1) hoe is de samenwerking tussen gemeenten en corporaties tot stand gekomen en geregeld en (2) hoe is de 
huidige financiële situatie van corporaties en welke ontwikkelingen hebben hier invloed op . Door middel van 
een literatuurstudie en interviews met deskundigen kan het onderwerp in een brede context worden geplaatst 
en kan snel een inzicht worden verkregen in de bestaande kennis. Ten eerste zullen het literatuuronderzoek en 
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de interviews inzicht moeten geven in de historie van de verhoudingen tussen de overheid en corporaties, de 
huidige relatie is tussen de overheid en de corporaties, de manier waarop afspraken tussen gemeenten en 
corporaties worden vastgelegd en hoe deze worden verwacht te veranderen. Ten tweede moeten het 
literatuuronderzoek en de interviews met deskundigen inzicht geven in de huidige financiële situatie van 
corporaties, welke ontwikkelingen hier van invloed op zijn en wat de verwachte gevolgen zijn van de 
veranderende financiële situatie voor de prestatieafspraken. Het resultaat van deze eerste stap is een 
verwachting over hoe de prestatieafspraken zullen veranderen ten gevolge van de veranderende financiële 
situatie van corporaties. 

Stap 2: Toetsing 
In de tweede fase worden de verwachtingen getoetst aan de hand van cases. In deze cases worden corporaties 
en gemeenten geselecteerd aan de hand van twee criteria die mogelijk van invloed zijn op de veranderingen in 
prestatieafspraken. De eerste is het CFV oordeel dat de financiële positie van de corporatie weergeeft. Een A 
oordeel betekent een gezonde financiële positie, een B oordeel houdt in dat de corporatie op korte of 
middellange termijn in financiële problemen komt en een C oordeel houdt in dat de corporatie te weinig doet 
met het volkshuisvestelijk vermogen. Het tweede criteria is de fase waarin het beleidsproces zich bevindt. 
Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen gemeenten en corporaties die net prestatieafspraken hebben 
getekend en gemeenten en corporaties die op korte termijn prestatieafspraken zullen gaan opstellen . Hiermee 
wordt een splitsing gemaakt tussen de ervaringen en verwachtingen van beide partijen. In een schema met de 
geselecteerde corporaties en gemeenten ziet dit er dan als volgt uit: 

CFV oordeel 2010 
A 8 ( 

Ervaringen Woningstichting Nijestee Woningstidlling Dinxperlo Woonmaatschappij Domein 

Gemeente Grontngen Gemeente Aalten Gemeente Eindhoven 

Verwachtingen Wonmgstichti11g Zayaz Woningstichtmg Wherestad Woningstlchtmg TI1uîsvester 

Gemeente 's-Hertogenbosch Gemeente Pum1erend Gemeente Oosterhout 

Tabel 1.1 Opzet interviews 

De verwachtingen die in de eerste stap zijn gevonden worden getoetst aan de antwoorden van de gemeenten 
en corporaties. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de prestatieafspraken in de toekomst 
tot stand zullen komen, wat de inhoud van deze afspraken in de toekomst is en hoe de verminderde 
investeringscapaciteit hier van invloed op is. Het onderzoek maakt geen gebruikt van statistische analyses. 
Hierdoor heeft het onderzoek een kwalitatief karakter. 

Stap 3: Conclusies en aanbevelingen 
In de laatste stap worden de bevindingen uit de vorige fase gepresenteerd en worden de conclusies en 
aanbevelingen gedaan. In de conclusies en aanbevelingen wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: hoe 
veranderen de totstandkoming en inhoud van prestatieafspraken ten gevolge van de verminderde 
investeringscapaciteit van corporaties. Of deze veranderingen afhankelijk zijn van de financiële situatie of de 
fase waarin het beleidsproces zich bevind wordt in deze laatste stap toegelicht. Ook de verschillen tussen 
gemeenten en corporaties zullen aan bod komen. 

1.4 Relevantie 
Dit onderzoek geeft inzicht in hoe prestatieafspraken veranderen ten gevolge van een veranderende financiële 
situatie bij corporaties. Omdat prestatieafspraken een afspiegeling zijn van de activiteiten en projecten van 
corporaties kan hiermee een klein blik in de toekomst worden geworpen. Wanneer er verschillende 
opvattingen zijn tussen gemeenten en corporaties over hoe deze afspraken zullen veranderen ten gevolge van 
de veranderende financiële situatie kan dit tot problemen leiden . Door deze verschillen in een vroeg stadium te 
herkennen kunnen er problemen bij onderhandelingen of evaluaties worden voorkomen. De financiële situatie 
van corporaties is momenteel aan het veranderen. Er is nog weinig bekend over wat dit betekent voor de 
afspraken tussen gemeenten en corporaties. Dit onderzoek kan hier inzicht in geven. 
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1.5 Brink Groep 
Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden bij Brink Groep (275 medewerkers) dat vestigingen in 
leidsehendam en Eindhoven heeft. Brink Groep houdt zich bezig met management, advies en automatisering 
voor bouw, huisvesting en vastgoed. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de afdeling Vastgoed en Huisvesting. Deze 
afdeling houdt zich bezig met onder andere organisatie- en huisvestingsvraagstukken voor onder andere 
gemeenten en corporaties. Daarnaast adviseert Brink Groep over het bepalen van het strategisch 
voorraadbeleid, de vastgoedstrategie en het inrichten van de vastgoedorganisatie. Voor dit 
afstudeeronderzoek is onder andere gebruik gemaakt van de expertise die Brink Groep op het terrein van 
gemeenten en corporaties heeft. 

1.6 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van literatuur omschreven hoe de verhouding tussen de overheid en de 
corporatiesector vanaf de oprichting van de eerste corporatie is geweest en hoe deze is veranderd. Hierdoor 
kunnen de huidige verhoudingen tussen gemeente en corporatie beter worden begrepen. 

In hoofdstuk 3 wordt het speelveld van corporaties en overheid beschreven. De wettelijke kaders voor beide 
partijen komen hierbij aan bod evenals de beleidscycli van de gemeente en corporatie en hoe deze elkaar 
beïnvloeden. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de documenten die de afspraken tussen gemeente en corporatie vastleggen. 
Het gaat hierbij om de gemeentelijke woonvisie en de prestatieafspraken. De wijze waarop deze producten tot 
stand komen en de inhoud hiervan wordt behandeld. Deskundigen op het gebied van samenwerking tussen 
gemeenten en corporaties geven in dit hoofdstuk hun bevindingen en verwachtingen over hoe 
prestatieafspraken (zullen) veranderen. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de huidige financiële situatie van corporaties en welke ontwikkelingen hierop van 
invloed zijn. In dit hoofdstuk wordt gesproken over een verminderde investeringscapaciteit van corporaties. 
Wat dit inhoud en hoe dit de samenwerking en prestatieafspraken wordt verwacht te beïnvloeden komt hier 

4 aan de orde. Het hoofdstuk sluit af met een opsomming van verwachtingen hoe de prestatieafspraken zullen 
veranderen. 

In hoofdstuk 6 worden de werkelijke veranderingen ten gevolge van de verminderde investeringscapaciteit 
door middel van interviews verkend. 

De vergelijking van de verwachte veranderingen en de daadwerkelijke veranderingen vind plaats in hoofdstuk 
7. Dit hoofdstuk sluit af met een opsomming hoe het proces en de inhoud van prestatieafspraken zal 
veranderen en of deze veranderingen afhankelijk zijn van de financiële situatie van de corporatie of de fase 
waarin het beleidsproces zich bevind. Tevens worden de verschillen tussen gemeenten en corporaties 
onderling belicht. 

In hoofdstuk 8 worden vervolgens de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 
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2 Historisch perspectief 

2.1 Negentiende eeuw 
De eerste initiatieven op het gebied van sociale woningbouw ontstonden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw als reactie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ten gevolge van de industriële 
revolutie groeide het aantal arbeiders in de steden snel. De leefomstandigheden van lagere inkomensgroepen 
waren vaak slecht. Vanaf circa 1850 tot 1900 was de verbetering van huisvesting van arbeiders vrijwel beperkt 
tot particulier initiatief. Filantropen uit betere klassen, initiatieven uit arbeidersverenigingen en verlichte 
ondernemers droegen zorg voor de bouw en exploitatie van arbeiderswoningen. Dit leidde in 1851 tot de 
oprichting van de eerste corporatie in Amsterdam. Tot aan het einde van de negentiende eeuw zouden er in 
totaal 30 woningbouwverenigingen worden opgericht die in totaal 3.000 woningen bouwden . Doel van deze 
eerste corporaties was het bouwen van eenvoudige woningen voor arbeiders om in hun huisvesting te 
voorzien . Dit gebeurde in de vorm van coöperatieve woningbouw door verenigingen die tot doel hadden 
voldoende kapitaal te sparen om hiermee woningen te bouwen. Deze woningen werden vervolgens verkocht of 
verhuurd aan arbeiders. De overheid hield zich in deze eerste periode niet bezig met de volkshuisvesting. Pas 
aan het einde van de negentiende eeuw werd de volkshuisvesting als sociaal vraagstuk erkend dat leidde tot 
het opstellen van de Woningwet. 

2.2 Begin twintigste eeuw 
De Woningwet van 1901, die kamerbreed werd ondersteund, verplichtte het vaststellen van een 
bouwverordening en het in het leven roepen van een bouwpolitie en schiep daarnaast een wettelijk kader voor 
financiële steun aan erkende non-profitinstellingen. Dit waren verenigingen, vennootschappen of stichtingen 
zonder winstoogmerk die werkten in het belang van de volkshuisvesting en die waren toegelaten door de 
Kroon : de toegelaten instelling. Het gemeentelijk beleid diende zoveel mogelijk te worden uitgevoerd door het 
particulier initiatief. Het bouwen en exploiteren van woningen diende in beginsel door particulieren gedaan te 
worden . Zodoende kon de woningexploitatie aan het politieke domein worden onttrokken en werd voorkomen 
dat huurpolitiek, na de invoering van het algemeen kiesrecht, een middel zou worden om stemmen te trekken. 
De bescheiden groei van het aantal corporaties direct na de invoering van de Woningwet kreeg een impuls in 
en direct na de Eerste Wereldoorlog. Door oorlogsomstandigheden werd er door particulieren niet meer 
gebouwd. Als reactie hierop werd de overheidssteun snel uitgebreid wat resulteerde in een sterke toename 
van het aantal corporaties. De erkende corporaties konden via gemeenten rentedragende voorschotten en 
bijdragen verkrijgen van het Rijk . Corporaties werden steeds vaker opgericht door arbeiders zelf. Gemeenten 
werden met de Woningwet ook zelf in staat gesteld een eigen woningbedrijf op de richten mits deze in een 
afzonderlijke tak werd ondergebracht. Deze gemeentelijke woningbedrijven, die met name in de grote steden 
werden opgericht, richtten zich vooral op krotopruiming en vervangende nieuwbouw. In het begin van de jaren 
twintig waren er ruim 1.300 corporaties die bijna de gehele nieuwbouwproductie voor hun rekening namen. In 
de eerste helft van de twintigste eeuw wisselde de rol van de overheid sterk. 
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Voor en vlak na de Eerste Wereldoorlog was de rol van de overheid bescheiden en lag de focus op 
krotontruiming en vervangende nieuwbouw. Daarnaast werden als onderdeel van de crisisinterventie de huren 
bevroren en werden huurcommissies ingesteld die huurverhogingen moesten goedkeuren. Na de Eerste 
Wereldoorlog kreeg het gemeentelijk grond- en stedenbouwkundig beleid een belangrijkere positie en nam de 
vraag naar kwaliteit toe. Woninghervormers ondervonden in de periode van de jaren twintig tot de jaren 
veertig belemmeringen en tegenstand als gevolg van de depressie. De overheid nam maatregelen om de huur 
te verlagen en verlangde in 1934 terugbetaling van subsidies. De rente en bouwkosten daalden als gevolg van 
de depressie wat leidde tot een toename van de bouwproductie door particulieren. Hierdoor beperkte de 
regering, als onderdeel van bezuinigingsmaatregelen, de voorschotten en bijdragen aan de toegelaten 
instellingen nog meer. Deze slingerbeweging laat zich duidelijk zien wanneer gekeken wordt naar de jaarlijkse 
rijksbijdragen aan corporaties: voor de Eerste wereldoorlog SS duizend gulden, tussen 191S en 1922 10 miljoen 
gulden en na 192S werd de rijksbijdrage nagenoegd beëindigd waardoor corporaties genoodzaakt werden 
huren te verhogen. Na 1934 werden gemeenten verplicht een fonds voor huurverlaging in te stellen en een 
huurverlagingplan op te stellen. Corporaties werden verplicht 80 procent van hun batige saldi in dit 
gemeentelijk fonds te storten. Dit duurde tot na de Duitse inval in 1940 waarna weer een algehele bevriezing 
van huren en algemeen vorderingsbesluit werd ingevoerd. 

2.3 Na de Tweede wereldoorlog 
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog was er een omvangrijk woningtekort ontstaan in Nederland. Door 
middel van objectsubsidiëring, planmatige nieuwbouw en een centrale rol van de gemeenten werd dit 
woningtekort bestreden. Hierdoor kon de non-profithuursector fors groeien: tussen 1947 en 1964 groeide het 
aandeel van corporaties in de woningvoorraad van negen tot 38 procent en daalde het aandeel van de 
particuliere huursector van 63 naar vijftien procent. De planvorming en uitvoering kwamen zeer gedetailleerd 
bij de Rijksoverheid te liggen. Onder andere de Woonruimtewet, de Wederopbouwwet en de Huurwet zorgden 
voor de gewenste sturing. Huren werden tot 19S1 bevroren op het niveau van 1940. Subsidies door de 
overheid die jaarlijkse exploitatietekorten dekten aangevuld met een stringente prijstoetsing en een centrale 
planning van bouwactiviteiten gaven blijk van een strenge overheidssturing. In de decennia na de 
Wederopbouwperiode was er, in wisselende mate, sprake van veel nieuwbouw door non-profit verhuurders. 

10 Dit was een gevolg van een anticyclisch bouwbeleid en een duidelijke politieke keuze voor een non
profithuursector die niet alleen bestemd was voor de lagere inkomensklassen. In de jaren direct na de Tweede 
Wereldoorlog waren het vooral de gemeentelijke woonbedrijven die bouwden. In de jaren zestig losten de 
corporaties de gemeentelijke woonbedrijven af als belangrijkste bouwer. De wijziging van de Woningwet in 
1962 regelde dat corporaties weer voorrang kregen op de gemeentebouw. Dit werd in 1969 nogmaals 
bevestigd met de voorrangsregel die bepaalde dat gemeenten slechts dan mochten bouwen wanneer 
corporaties daar niet toe in staat waren . 

Vanaf 1956 werden koopwoningen gestimuleerd door een hypotheekgarantie van het Rijk en gemeenten. In 
deze periode nam het woningtekort niet zo snel af als gehoopt en door sterk toenemende bouwkosten stegen 
de huren en kwam het kwaliteitsniveau onder druk te staan . De woningnood bleef hierdoor een politiek 
vraagstuk. De behoefte aan nieuwbouw, gestimuleerd door subsidiemaatregelen, had als gevolg dat 
corporaties steeds meer een onderdeel van het algemene volkshuisvestingsbeleid werden, met centralistische 
sturing door de overheid . Het macro-economische beleid opteerde voor lage huren in verband met de wens tot 
gematigde loonstijgingen en inflatiebestrijding, en continuïteit in investeringen in verband met de 
werkgelegenheid. In de jaren vijftig werd al gestreefd naar gelijke behandeling van het 'vrij particulier initiatief' 
en de sociale huursector maar door een verschillende manier van subsidiëring kon dit moeilijk vergeleken 
worden. De sterke overheidsbemoeienis in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zoals die hierboven 
is geschetst, werd al in de jaren vijftig ter discussie gesteld. 

2.4 Vanaf 1950 
Maatschappelijke en beleidsontwikkelingen hadden invloed op de relatie van het Rijk met de corporaties. Toen 
de Wederopbouwperiode grotendeels voorbij was gingen de corporaties zich steeds meer verzetten tegen de 
sterke afhankelijkheid van de overheid. De nadelen van onderschikking van corporaties aan het (gemeentelijke) 
beleid hadden als gevolg dat onder politieke en maatschappelijke druk in 19S8 Commissie-De Roos werd 
ingesteld, die de minister adviseerde over de wijze waarop de zelfstandigheid van corporaties ten opzichte van 
de overheid kon worden versterkt. De belangrijkste conclusie uit het rapport dat in 1964 verscheen was dat 
corporaties onvoldoende financiële middelen hadden om te verzelfstandigen. Aanbevelingen lagen dan ook 
vooral in de financiële sfeer: het primaat van corporaties bij opdrachtverlening handhaven, schrappen van de 
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terugbetalingplicht van subsidies, fondsvorming door het instellen van een bedrijfsreserve waarin alle middelen 
van de corporaties worden gestort en een verdere professionalisering. Ook adviseerde de commissie niet 
uitsluitend te focussen op de zwakste groepen. Het zou echter tot 1977 duren voordat er gehoor werd gegeven 
aan deze aanbevelingen. 

In 1977, negentien jaar na de installatie van Commissie-De Roos en dertien jaar na het rapport, kreeg de 
implementatie de voorgestelde aanbevelingen dan eindelijk vorm met de invoering van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Niet lang daarna werd de (financiële) verzelfstandiging verder in gang 
gezet door de vorming van eigen vermogen dat kon ontstaan door het aflossen van woningwetleningen tegen 
lage(re) rente . Daarnaast werden het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds 
Volkshuisvesting opgericht. Hiermee werd een financiële zekerheidstructuur gevormd rond de corporaties. 

In de jaren tussen de aanbevelingen en de implementatie hiervan werd er niet stilgezeten. Minister Bogaers 
hanteerde een drie-frontenbeleid gericht op het opvoeren van de bouwproductie, doorstroming en 
kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad. Waar het woningtekort opgelost was werd liberalisatie van 
het huurbeleid ingevoerd en corporaties werden verplicht tot huurharmonisatie om gelijke tred te houden met 
de markthuren . De hoge nieuwbouwproductie en stijgende rente zorgden voor stijgende bouw- en 
exploitatiekosten voor het Rijk waardoor de kostprijshuur opnieuw gedefinieerd werd . Dit had lage en zelfs 
negatieve rendementen voor verhuurders tot gevolg dat weer leidde tot de invoering van rendementgaranties. 
Naast deze ingrepen pleitte minister Bogaers voor gelijke behandeling van corporaties en beleggers. Dit had als 
gevolg dat subsidies gelijkgetrokken werden voor beide partijen, dat corporaties, weliswaar zonder 
rijksleningen, de mogelijkheid kregen om duurder te bouwen en dat beleggers in staat werden gesteld om 
goedkoop te bouwen met veel subsidie. 

Met het aantreden van het kabinet Den Uyl werd wonen gezien als een sociaal grondrecht met als 
uitgangspunt een blijvende betrokkenheid van de overheid bij de woningmarkt. De consumptie van 
woondiensten zou van overheidswege gestimuleerd moeten worden. Wonen werd hiermee een merit good. 
Dit kreeg zijn uitwerking in de handhaving van subsidiëring van woningen in de vorm van objectsubsidies en de 
uitbreiding van de subsidiëring van bewoners in de vorm van subjectsubsidiëring. Het aantal huishoudens dat 11 
huurtoeslag ontving groeide van 30.000 in 1970 naar bijna één miljoen in 1991. Liberalisatie van het 
huurprijsbeleid werd beëindigd door een algeheel werkende prijsregulering met een puntensysteem en een 
huuraanpassingsstelsel. Daarnaast werd de bescherming van de huurder verbeterd, was er meer aandacht voor 
het ruimtelijk beleid en werd er een begin gemaakt met de decentralisatie van het subsidiebeleid. 

Met de invoering van het BTIV eind jaren zeventig werd een eerste aanzet tot verzelfstandiging van corporaties 
ingezet. Het aangekondigde liberalisatiebeleid van het eerste kabinet Van Agt werd in de 'Nota huur- en 
subsidiebeleid' formeel verlaten vanwege stagnatie in de woningbouw met sterk oplopende werkloosheid. 
Hierdoor bleven woningtekorten hoger dan verwacht. Om de bouwproductie te stimuleren werden 
objectsubsidies onmiskenbaar geacht. Om de subsidielast voor het Rijk te verlagen zouden woonlasten moeten 
stijgen. Doordat wegens de tweede oliecrisis de lonen en uitkeringen daalden was dit echter geen optie. Door 
stichtingskosten strak te beheren en de woningkwaliteit te beperken konden subsidielasten beperkt blijven. 
Doordat de huurstijgingen maar beperkt waren vielen exploitatiesubsidies weer hoger uit. Het aflossen van de 
woningwetleningen en herfinanciering tegen lagere rente zoals eerder vermeld is belangrijk geweest voor de 
latere financiële verzelfstandiging van de corporaties. Met de oprichting van nieuwe instituties Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in 1988 werd een 
zekerheidsstructuur voor de sector gecreëerd. In het volgende hoofdstuk wordt inhoudelijk ingegaan op de 
taken en verantwoordelijkheden van deze instituties. 

2.5 Jaren negentig 
De verzelfstandiging van corporaties, zowel in financieel als in beleidsmatig opzicht, werd verder in gang gezet 
door de 'Nota volkshuisvesting in de jaren negentig' van staatssecretaris Heerma. Het volkshuisvestingsbeleid 
richtte zich op een verschuiving van verantwoordelijkheden met bijbehorende risico's van de overheid naar 
instellingen. De beleidsvrijheid van corporaties werd verruimd, de directe banden tussen overheid en 
corporaties werden verbroken en de rol van de overheid veranderde van dirigistisch naar 
voorwaardenscheppend. De ontkoppeling van het Rijk komt onder andere tot uitdrukking in de volgende 
maatregelen: 
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De invoering in 1993 van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) waarin wordt vastgelegd wat 
de taken en verantwoordelijkheden van de corporaties zijn. (Zie pagina 20 voor een gedetailleerde 
uitleg.) Ten opzichte van het BTIV verkregen de corporaties een grotere bewegingsvrijheid en werd de 
verantwoording en toezicht vooraf vervangen door achteraf. Na de invoering van het BBSH zijn de 
mogelijkheden voor de gemeenten om corporaties te sturen nog slechts zeer beperkt. Gemeenten 
kunnen sindsdien prestatieafspraken maken met corporaties en onderhandelen over het 
investeringsbeleid. Het toezicht door gemeenten op corporaties is hiermee weg gevallen waardoor er 
een meer gelijkwaardige relatie ontstond. 
De Wet Balansverkorting. De bruteringsoperatie die hier een gevolg van was regelde dat de uitstaande 
leningen van de Rijksoverheid bij de corporaties werden afgekocht tegen het recht op de toekomstige 
exploitatiesubsidies van het Rijk. De financiële band tussen gemeenten en corporaties werd hierdoor 
losser en de corporaties kregen meer kenmerken van een commerciële onderneming. Zo werkten ze 
geheel voor eigen rekening en risico op de markt. De volkshuisvestelijke prestaties en de financiële 
continuïteit van de sector worden nog wel in de gaten gehouden door de overheid. 
De decentralisatie en het uiteindelijk afschaffen van de algemene objectsubsidies voor nieuwbouw en 
exploitatie van woningen. Het stelsel van kostendekkende bijdragen werd vervangen door 
stimuleringspremies en specifieke toeslagen. 

In de handreiking 'Van Woonvisie tot Prestatieafspraken' (VNG, 2006) wordt geschreven over de revolutie die 
zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan in de wijze waarop de overheid haar taak op het terrein van het 
wonen heeft vormgegeven. Deze revolutie werd ingeluid door de Nota Volkshuisvesting van staatssecretaris 
Heerma. De 'zilveren koorden' waarmee gemeenten zich gebonden voelden aan het rijksbeleid werden met 
deze Nota verbroken waardoor er meer ruimte kwam voor lokaal maatwerk. Doordat het einde van de 
naoorlogse woningnood in zicht kwam was er immers minder centrale sturing nodig. Het primaat in het 
woonbeleid kwam bij de gemeenten te liggen, aangezien zij een beter zicht hebben op de lokale situaties dan 
het Rijk. Gemeenten kregen met de decentralisatie van het beleid meer verantwoordelijkheden maar 
bijbehorende bevoegdheden of instrumenten om hier invulling aan te geven waren niet of nauwelijks 
bijgeleverd. De verzelfstandiging van de woningcorporaties die gelijktijdig in gang was gezet maakte de directe 

12 gemeentelijke sturing echter juist een stuk moeilijker. Door deze verzelfstandiging kwamen de corporaties op 
afstand van de (lokale) overheid te staan en in plaats van corporaties rechtstreeks aan te sturen moesten 
gemeenten nu gaan onderhandelen. Corporaties hebben hun positie als onderhandelingspartner de afgelopen 
jaren verstevigd doordat ze zich hebben ontwikkeld tot maatschappelijke ondernemingen die, binnen de 
kaders van het BBSH, eigen ondernemingsdoelstellingen stellen. Gemeenten komen hiermee voor de uitdaging 
te staan hoe zij hun taak, die ook door hun veranderde positie in een ander daglicht is komen te staan, kunnen 
oppakken op een wijze die in de huidige tijdsgeest past. Op een enkele uitzondering na zijn gemeenten zich er 
van bewust dat corporaties zelfstandige partners zijn geworden. Corporaties zijn volgens Gruis hun pubertijd 
aan het ontgroeien en durven vaker nee tegen gemeente te zeggen zonder gelijk te denken dat ze op een 
ander punt nee terug krijgen. Het feit dat corporaties zakelijker zijn geworden naar gemeente roept nog wel 
eens verwarring op bij de gemeente omdat de gemeente de corporatie nog al eens ziet als semioverheid met 
een publiek belang. De overheid zal, zo wordt er in de handreiking van de VNG gesteld, haar 
beleidsdoelstellingen primair moeten realiseren door in de markt en bij burgers verworven gelegitimeerd gezag 
en veel minder door de inzet van machtsmiddelen. De verzelfstandiging en grotere vrijheid van corporaties 
heeft ook een aantal negatieve gevolgen gehad. Enkele miljoenen verslindende projecten hebben de 
corporatiesector in een negatief daglicht gesteld. Dit had als gevolg dat de overheid duidelijkere kaders ging 
stellen voor corporaties. In het volgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de huidige relatie tussen de 
(lokale) overheid en de corporaties. 

2.6 Samenvatting 
Corporaties werden halverwege de negentiende eeuw opgericht door filantropen, arbeidersverenigingen en 
verlichte ondernemers. De overheid hield zich tot de twintigste eeuw niet bezig met de volkshuisvesting. Dit 
veranderde in 1901 met de invoering van de Woningwet, nadat volkshuisvesting eind negentiende eeuw als 
sociaal vraagstuk was erkend. De Woningwet schiep een wettelijk kader voor financiële steun aan erkende non
profitinstellingen. Door het bouwen en exploiteren van woningen aan particulieren over te laten werd 
voorkomen dat er huurpolitiek bedreven zou worden. De betrokkenheid van de overheid bleef in hoofdzaak 
beperkt tot financiële steun welke overigens in de eerste helft van de twintigste eeuw sterk fluctueerde. 
Daarnaast hielden in en direct na de Eerste Wereldoorlog de gemeentelijke woonbedrijven zich bezig met 
krotopruiming en vervangende nieuwbouw. Pas na de Tweede Wereldoorlog ging het Rijk, als onderdeel van 
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het Wederopbouwbeleid, een strakke en centrale sturing van de markt hanteren en werd de woningbouw een 
onderdeel van de macro-economische politiek. Direct na de Tweede Wereldoorlog waren het vooral de 
gemeentelijke woonbedrijven die bouwden. In de jaren vijftig werd de overheidsbemoeienis al ter discussie 
gesteld en het werd zichtbaar dat de strakke sturing en het beleid van het Rijk niet meer houdbaar zouden zijn. 
Corporaties namen de rol als belangrijkste bouwer over van de gemeentelijke woonbedrijven. Commissie De 
Roos deed in 1964 aanbevelingen, vooral in de financiële sfeer, omtrent de verzelfstandiging van corporaties. 
Wat volgde was echter een periode waarin de overheidsbemoeienis juist werd versterkt: wonen werd gezien 
als een sociaal grondrecht met als uitgangspunt een blijvende betrokkenheid van de overheid bij de 
woningmarkt. Pas onder staatssec(etaris Heerma kwam een herstructurering op gang die leidde tot een 
vermindering van de sturende rol van het Rijk en een verzelfstandiging van corporaties. Het woonbeleid werd 
gedecentraliseerd en kwam bij de lokale overheden te liggen. Door de verzelfstandiging van de corporaties was 
het voor gemeenten niet langer meer mogelijk om corporaties direct sturen maar zijn corporaties 
onderhandelingspartners geworden waarmee prestatieafspraken moeten worden. Van bovenaf regeren met 
macht en dwang heeft plaatsgemaakt voor regievoering waarbij partijen vrijwillig de richting op gaan die de 
regisserende gemeente wil. De sturende rol van de overheid heeft plaatsgemaakt voor een ordenende rol. 

Wat betekent dit voor de prestatieafspraken? 

Proces Door de vet·zelfstandiging zijn corporaties samenwerkmgspartners van de gemeenten 
geworden. Gemeenten en corporaties leggen in prestadeafspraken vas( wat ze van plan ziJn 
011 het gebied van de volkshuisvesting. Dit gebeun: op basis van gelijkwaardigheid. 
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3 Relatie gemeente en corporatie 

3.1 Wettelijke kaders gemeenten 
Artikel 22, lid 2 van de Nederlandse Grondwet luidt: "Bevordering van voldoende woongelegenheid is 
voorwerp van zorg der overheid." Zo eenvoudig als deze taak lijkt opgeschreven, zo ingewikkeld blijkt de 
praktijk. In het vorige hoofdstuk is aan bod gekomen dat de positie van de gemeentelijke overheid bij het 
woonbeleid sinds de invoering van de 'Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig' van staatssecretaris Heerma 
flink is veranderd. De verantwoordelijkheid voor het lokale woonbeleid kwam meer en meer bij de gemeenten 
te liggen. De bevoegdheden en de instrumenten om hier invulling aan te geven ontbraken in grote mate. Dit 
betekent overigens niet dat de gemeente helemaal vleugellam is. De gemeente kan onder andere directe 
invloed uitoefenen via de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met daarin de Grondexploitatiewet, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, de Huisvestingswet en het 
grondbeleid. 

De verantwoordelijkheid van de overheid kan in twee onderdelen gesplitst worden (Rozema, 2011). Enerzijds 
heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de woningmarkt als geheel waarvoor zij 
onder meer wetgevende, financiële, fiscale en planologische instrumenten ter beschikking heeft. Anderzijds is 
de overheid verantwoordelijk voor het bevorderen van voldoende goede huisvesting voor de primaire 
doelgroep. Het vaststellen van de een maximaal redelijke huur voor huurwoningen (woningwaardingsstelsel) 
en het beschikbaar stellen van bouwgrond voor sociale woningbouw zijn hier voorbeelden van. 

Voormal·ig minister Dekker van VROM schetste in 2005 in haar 'beleidsvisie toekomst woningcorporaties' de 
relatie tussen overheid en woningcorporaties. In de brief aan de Tweede Kamer schreef zij onder andere het 
volgende: 

'Allereerst stelt het Rijk vast welke prestaties op landelijk niveau voor de komende jaren benodigd zijn, waar 
wenselijk geconcretiseerd tot op provinciaal of het regionale niveau. Dat gebeurt vanzelfsprekend in 
samenspraak met de medeoverheden. Kwantitatieve en kwalitatieve voorbeelden hiervan zijn de regionale 
woningbouwafspraken en ook het toegankelijk maken van de woningvoorraad met het oog op de vergrijzing. Ik 
constateer dat in de corporatiesector het besef groeiende is dat er ook specifiek voor die sector een meerjarig 
kader moet worden overeengekomen voor de prestaties en de beleidsprioriteiten. Ik vind dat een goede zaak. 

De volgende stap is dat de gemeente in relatie tot de landelijke doelstellingen kenbaar maakt wat, gegeven 
onder meer de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking, haar visie op het wonen in de lokale situatie is. 
Een woonvisie inclusief de prioriteiten die de gemeente daarin stelt, opdat de corporaties daarmee rekening 
houden. Daarbij geeft de gemeente aan welke concrete prestaties hierbij van de corporaties worden verwacht, 
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met name, maar niet uitsluitend, in termen van investeringen in woningbouw en herstructurering. Daarbij ligt 
het in de rede dat de gemeente ook de regionale situatie op de woningmarkt in haar woonvisie betrekt en haar 
beleid met de andere gemeenten in de regio c.q. de provincie afstemt. Ik heb bij die woonvisie geen nieuwe 
verplichte planfiguur voor ogen. Maar het is wel zo dat wanneer ik uiteindelijk moet beoordelen of een 
corporatie in gebreke is gebleven, ik zal bezien of de gemeente haar wensen tijdig en in redelijkheid 
geconcretiseerd heeft en aantoonbaar andere partijen, waaronder corporaties en ook bewoners(-organisaties}, 
hierbij voldoende heeft betrokken. Is dat niet het geval, dan kan de corporatie niet verweten worden dat zij het 
gemeentelijk beleid niet in acht neemt en kan zij los van de gemeente invulling geven aan haar 
investeringsdoelstelling. Ik verwacht dat de kring der gemeenten zelf een handleiding opstelt hoe te komen tot 
zo'n woonvisie, voorzien van een transparant investeringsplan, met name ook wat betreft de betrokkenheid van 
corporaties, organisaties van huurders en andere partijen daarbij. Uiteraard heeft het beleid van de gemeente 
een dynamisch karakter en zal de woonvisie iedere vier of vijf jaar geactualiseerd worden. 

Corporaties dienen reeds nu op grond van het Besluit beheer sociale huursector het gemeentelijk beleid in acht 
te nemen. Ik zal aan deze verplichting als volgt nader inhoud geven. Ik heb in mijn hoofdlijnenbrief aangegeven 
dat corporaties "een bod moeten uitbrengen" op wat de gemeente aan prestaties vraagt in haar woonvisie. 
Concreet in een plan met gekwantificeerde investeringen en activiteiten voor vier of vijf jaar, waarbij de 
investeringen voor deze periode vastliggen. Dit moet leiden tot concrete (meerjarige) prestatiecontracten 
tussen gemeenten en corporaties, op grond van de eigen afwegingen van partijen.' 

Deze beleidsvisie geeft in hoofdlijnen de relatie tussen gemeente en corporatie weer. In de hierop volgende 
stukken zal verder worden ingegaan op de betekenis van deze uitgangspunten. Enkele zaken zijn inmiddels 
achterhaald . Ook hier zal aandacht aan worden besteed. 

Van ri jksbeleid ... 
Het rijksbeleid wordt vastgesteld in wetten en beleidsnota's en geeft een gewenst toekomstbeleid aan . Het 
huidige rijksbeleid is vastgelegd in de Nota Wonen (Mensen, Wensen, Wonen, 2000) . In deze beleidsnota staat 
voorop dat burgers en organisaties zelf voor hun huisvesting dienen te zorgen . Het Ministerie schept de 

16 bestuurlijke, juridische en financiële randvoorwaarden voor de regionale en lokale partijen, zoals onder andere 
gemeenten en corporaties, om de feitelijke uitvoering ter hand te kunnen nemen. Het M inisterie neemt de rol 
van de lokale partijen niet over maar bepaalt de richting en spreekt hun aan op de verantwoordelijkheden. Uit 
het regeerakkoord blijkt dat de rol van het Rijk, het toezicht en de regie op de woningmarkt gedecentraliseerd 
zal worden naar de provincies. (Provincie Zuid-Holland, 2011) 

... Via provinciale/ regionale woonvisie .. . 
In haar brief sprak minister Dekker er over dat waar wenselijk het woonbeleid geconcretiseerd kan worden op 
provinciaal of regionaal niveau. In de praktijk blijken er op provinciaal en regionaal niveau woonvisies gemaakt 
te worden . Vanuit wettelijk perspectief speelt de provincie geen rol bij woonvisie en prestatieafspraken (VNG, 
2006). Wel kan de provincie zich vanuit het beginsel van de zogenoemde "open huishouding" bemoeien met 
het gemeentelijk woonbeleid en kaderstellende richtlijnen opstellen . Vanuit de coördinerende taak op het 
gebied van ruimtelijke ordening is de provincie een belangrijke partner voor de gemeente en dus is het 
betrekken en informeren van de provincie belangrijk . 

... Naar een gemeentelijk woonvisie 
In de Nota Wonen is vastgesteld dat gemeenten als eerste verantwoordelijk zijn voor de uitvoening van het 
woonbeleid. Vanuit een regionaal perspectief wordt van gemeenten verwacht dat ze een integrale woonvisie 
formuleren en investeren in samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en andere maatschappelijke 
organisaties (Rozema, 2011) . Ook vanuit de grondwettelijke opdracht om goed wonen te bevorderen mag men 
van gemeenten verwachten dat zij een visie hebben op hun taak. Deze woonvisie, die overigens géén wettelijk 
verplicht instrument is, vormt de basis voor het gemeentelijk opereren en wordt in de praktijk door veel 
gemeenten opgesteld . Wanneer gemeenten niet 'haar wensen tijdig en in redelijkheid geconcretiseerd heeft en 
aantoonbaar andere partijen, waaronder corporaties en ook bewoners(-organisaties}, hierbij voldoende heeft 
betrokken' dan kan een corporatie niet door de Minister in gebreke worden gesteld vanwege het niet in acht 
nemen van het gemeentelijk beleid . Het hebben van een woonvisie is geen doel op zich, maar is onderdeel van 
het gemeentelijk woon beleid . Dit cyclische beleid kan schematisch worden weergegeven zoals in figuur 3.1. De 
gemeentelijke woonvisie kan alleen maar iets gaan betekenen als hier na de vaststelling mee gewerkt gaat 
worden. 
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Voorloper van de gemeentelijke woonvisie is 
het volkshuisvestingsplan. In deze 
volkshuisvestingsplannen werd vastgelegd wat 
corporaties, in ruil voor subsidies, dienden uit 
te voeren . De inhoud van deze 
volkshuisvestingsplannen werd sterk centraal 
bepaald. Corporaties en gemeenten dienden 
hier invulling aan te geven. De Nota 
Volkshuisvesting van Heerma maakte hier een 
einde aan. De verantwoordelijkheid in het 
woonbeleid kwam bij de gemeenten te liggen 
en tegelijkertijd werden woningcorporaties 

-------
Figuur 3.1 Beleidscyclus gemeenten (VNG, 2006) 

verzelfstandigd door de bruteringsoperatie. Door deze verzelfstandiging zijn gemeenten een aantal (financiële) 
sturingsinstrumenten kwijtgeraakt en kwamen de corporaties op grotere afstand van de (lokale) overheid te 
staan. Dit betekende dat de gemeente niet meer van bovenaf kon regeren met macht en dwang maar als 
regisseur van het woonbeleid de spelers de gewenste richting op probeert te krijgen. De rol van de overheid 
verschuift hiermee van machthebber naar gezagverwerver en van verordenaar naar netwerker. 

'Bod' op de woonvisie 
Deze rol wordt ook door minister Dekker zo gezien. 'De gemeente [geeft} aan welke concrete prestaties hierbij 
van de corporaties worden verwacht [ ... } in termen van investeringen in woningbouw en herstructurering.' De 
huursector kende een afnemende bouwproductie rond 2003 terwijl de vermogens van de corporaties 
tegelijkertijd groeiden. Hiermee startte het debat over de vermogenovermaat van corporaties, het zekerder 
stellen van de prestaties van corporaties en de inzet van hun maatschappelijk gebonden vermogen. De 
investeringen van corporaties moesten gewaarborgd worden door gemeenten en corporaties te verplichten 
prestatieafspraken te maken. Dit naar aanleiding van het advies van Commissie De Boer. Hierbij was de 
gedachte dat de gemeente een woonvisie zou opstellen met een investeringsplan waarin staat welke concrete 
prestaties van de corporaties worden verwacht. Vervolgens zouden volgens Dekker 'corporaties "een bod 
moeten uitbrengen" op wat de gemeente aan prestaties vraagt in haar woonvisie.' Zonder al te veel in te gaan 17 
op de verplichtingen van de corporaties (deze worden verderop in deze scriptie behandeld) komt dit voort uit 
het BBSH waarin staat dat 'de toegelaten instelling[ ... } bij haar werkzaamheden het in de betrokken gemeenten 
geldende volkshuisvestingsbeleid in acht [neemt]' (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005) . 
Het ambitieuze bod dat corporaties op basis van de woonvisie uitbrengen moest vervolgens resulteren in reële 
en niet-vrijblijvende prestatieafspraken. De wens om corporaties een bod te laten doen wordt door Van 
Grinsven geïnterpreteerd als een uitdaging om elkaar meer te prikkelen. 

In de beleidsvisie werd het denkbaar geacht dat er om verschillende redenen niet tot prestatieafspraken 
gekomen zou kunnen worden. Hier werden oplossingen voor aangereikt. Wanneer gemeente en corporatie het 
niet eens zouden worden volgde mediation. Wanneer dit tot niets leidde zou de Minister gaan beoordelen of 
de corporatie haar investeringsruimte voldoende inzette voor de gemeentelijke woonvisie met daarin het 
investeringsplan, en de eigen investeringsdoelstelling. Wanneer dit niet het geval was kon de Minister sancties 
opleggen (aanwijzing, aanstellen bewindvoerder). Bij onredelijke eisen in de gemeentelijke woonvisie zou het 
gemeentebestuur aangesproken worden. 

Minister Winsemius, de opvolger van minister Dekker, volgde eenzelfde koers. Hij daagde corporaties uit met 
een bod te komen, op basis waarvan prestatieafspraken gemaakt konden worden. Zonder bod zou hij overgaan 
tot afroming van de vermogens van corporaties. Hierop kwam de koepelorganisatie voor woningcorporaties 
Aedes met het 'Antwoord aan de samenleving' waarin de ambities op vijf thema's (wijk- en buurtaanpak, 
betaalbaarheid, energiebesparing, bijzondere doelgroepen en bouwproductiel werden verwoord. Aedes 
kondigde hier ook in aan dat corporaties op lokaal niveau met biedingen zouden komen. Hiervoor verwachtten 
ze wel dat gemeenten ambitieuze woonvisies gingen opstelden. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht in 2006 de handreiking 'Van Woonvisie tot 
Prestatieafspraken' uit. l,n deze handreiking werd de voorkeur uitgesproken voor een totstandkomingsproces 
van woonvisie en prestatieafspraken volgens het partnermodel gericht op samenwerking boven een 
aanbesteedmodel gericht op concurrentie . Hierbij werd gepleit voor het opstellen van een woonvisie in een 
interactief proces met maatschappelijke partners zoals corporaties. Vervolgens moesten gemeenten en 
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corporaties in een open en transparant proces komen tot prestatieafspraken. Dit was dus niet helemaal in lijn 
met de intenties van minister Winsemius. 

De koers die door minister Dekker is ingezet is door het kabinet Balkenende IV verlaten waardoor er te weinig 
draagvlak bestond om met biedingen te werken . De Rijksoverheid heeft gemeenten te weinig ondersteund bij 
het kiezen voor een biedingsproces, er zijn te weinig best practices aangereikt en de kennis bij gemeenten en 
corporaties om een dergelijk biedingsproces op te zetten was te klein. Hierdoor is het in de praktijk nauwelijks 
tot biedingen van corporaties gekomen. De SEV heeft wel een experiment gedaan naar bieden op de woonvisie 
(Gerrichhauzen, 2009) . Dit rapport laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waar verbeteringen in het 
proces van de totstandkoming van woonvisie en prestatieafspraken mogelijk zijn en biedt gemeenten en 
corporaties inspiratie bij het opstellen van prestatieafspraken. De uitkomsten van dit rapport zullen bij de 
behandeling van de woonvisie aan bod komen. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Van der Laan 
stuurde wel aan op het maken van niet-vrijblijvende prestatieafspraken. 

3.2 Beleidscyclus gemeenten 
In de gemeentelijke beleidscyclus die te vinden is in figuur 3.1 zijn 5 fasen te onderscheiden. Dat het hier een 
cyclus betreft betekent dat deze fasen elkaar eindeloos opvolgen . Dit is belangrijk om het soms wat abstracte 
beleid in concrete acties te vertalen . In figuur 3.2 zijn het (middel)lange termijnbeleid en de uitvoering van dit 
beleid gescheiden waardoor een soort achtbaan ontstaat. Op de verschillende fasen zal kort worden ingegaan. 
Omdat het een cyclus betreft is er geen eerste fase aan te wijzen . Toch moet er ergens mee begonnen worden . 

- Beleidsvoorbereiding: Ook in het woonbeleid geldt dat een goed begin het halve werk is. Er dient in de 
voorbereiding helder te worden wat de motieven en aanleidingen zijn voor het 
maken van een woonvisie . In een startdocument of kadernota worden de 
inhoudelijke randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld. De mogelijke 
onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen zijn de aanleiding en motieven; de 
relaties met bestaande beleidsstukken op andere terreinen; inhoudelijke accenten; 
de relatie met de provincie en regio; de relatie met beleid op aanpalende terreinen 

18 en de aanpak en organisatie. Bij de beleidsvoorbereiding is het denkbaar en aan te 
raden om belanghebbenden afdelingen en lokale partners te consulteren. Daarnaast 
is een duidelijk plan van aanpak essentieel. De startnotitie zal uiteindelijk door de 
raad worden vastgesteld. 

- Beleidsvaststelling: In deze fase stelt het College een woonvisie op. Hierin wordt de huidige staat van het 
wonen beschreven en worden voorspellingen gedaan voor de toekomstige situatie. 
Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn te vinden in bijlage 1. 
Vervolgens zal, op basis van de huidige en toekomstige situatie, het woonbeleid 
worden opgesteld . Drie eisen staan centraal bij deze totstandkoming: redelijk, 
uitlegbaar en transparant. Hierbij zullen dus in ieder geval de corporaties betrokken 
moeten worden. Een woonvisie die achter het bureau van een beleidsmedewerker 
tot stand is gekomen zal weinig gezag en steun verwerven. In het SEV-experiment 
worden drie modellen onderscheiden om tot prestatieafspraken te komen welke in 
het volgende hoofdstuk behandeld zullen worden. Wanneer er een bod van de 
corporaties gewenst wordt, zal er een investeringsplan opgenomen moeten worden . 

- Prestatieafspraken: 

R.J. van Deurzen 

De woonvisie zal uiteindelijk worden vastgesteld door de raad. 
Nadat de woonvisie is vastgesteld zullen er in veel gevallen. prestatieafspraken 
gemaakt worden tussen de gemeente en de corporatie(s). Hiervoor krijgt het college 
een mandaat van de raad. Van Haeften pleit voor onderhandelingen op een zo hoog 
mogelijk niveau. Bij onderhandelingen op projectniveau zal een verlies niet zo snel 
genomen worden. Dit is makkelijker te nemen wanneer er op andere projecten een 
winst te behalen valt. Afhankelijk van het gekozen model kunnen de 
prestatieafspraken in overleg met elkaar worden opgesteld (bijvoorbeeld door 
werkgroepen per thema) of wordt er per corporatie een bod gedaan op de gehele 
woonvisie. Prestatieafspraken vergroten de zakelijkheid en toetsbaarheid van het 
beleid waardoor er meer inzicht wordt verkregen in de uitgaven, investeringen en 
werkzaamheden van de corporaties en uiteindelijk de outcome: de resultaten die 
worden geboekt. De totstandkoming van !prestatieafspraken vindt plaats in een 
onderhandelingsproces. Hierin komen de visie van de gemeente (woonvisie) en de 
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- Beleidsuitvoering: 
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visie van de corporatie (strategisch voorraadbeleid/ ondernemingsplan) samen. Deze 
eigen visie vormt voor partijen het primaire vertrekpunt bij onderhandelingen. 
Omdat gemeente en corporatie min of meer gelijkwaardige partners zijn in deze 
onderhandelingen is de gemeentelijke woonvisie dus niet per definitie leidend. 
Om gevolg te geven aan de woonvisie en prestatieafspraken dienen deze in concrete 
projecten te worden vertaald. Zodoende kunnen de ambities en afspraken worden 
verwezenlijkt. De gemeente kan hier in participeren of faciliteren bijvoorbeeld door 
het opstellen van het bestemmingsplan. Daarnaast is het aan te raden de woonvisie 
ook binnen de gemeentelijke organisatie leidend te maken zodat naar de 
uitgangspunten in deze visie gehandeld kan worden. 
Om te voorkomen dat de woonvisie en prestatieafspraken in een la belanden en een 
papieren tijger worden zullen het beleid en de afspraken periodiek gemonitord en 
geëvalueerd moeten worden. Dit kan onder andere door controle door de raad, de 
wijze waarop monitoring plaatsvindt in prestatieafspraken vastleggen, 
programmamanagement en kennisoverdracht. Door de visie en het concrete 
programma te scheiden is bijstelling mogelijk zonder de visie aan te tasten. Óf en hoe 
er omgegaan wordt met eventuele bijstelling kan worden vastgelegd. Dit is 
uiteindelijk weer input voor de beleidsvoorbereiding en hiermee is de cirkel rond. 

VUio on doelen op 
(!l'ld<tol)lon•• ln11111n 

uil oe ll nll produ<llt 

Monitor •••uitaten 

Figuur 2.2 De cyclus van het woonbeleid ( Rekenkamercommissie Gemeente Den Haag, 2008) 

De producten woonvisie en prestatieafspraken in deze beleidscyclus zijn geen doel op zich maar creëren vooral 
een basis en commitment bij de betrokken partijen om met elkaar resultaten te boeken. Het vertrouwen dat 
door deze documenten gecreëerd vormt het fundament om uiteindelijk fysiek te bouwen. 

Op een aantal momenten in de gemeentelijke beleidscyclus moeten stakeholders, waaronder de corporaties, 
geconsulteerd, geïnformeerd en als onderhandelingpartner gevraagd worden. Hieruit blijkt de nieuwe positie 
van de gemeente. Een woonvisie kan niet meer opgelegd worden, maar zal door overleg tot stand moeten 
komen. Prestaties kunnen niet meer afgedwongen worden maar worden overeengekomen in 
onderhandelingen. De gemeentelijke beleidscyclus en de beleidscyclus van de corporatie raken en beïnvloeden 
elkaar in verschillende fasen. Bij de behandeling van de wettelijke kaders van de corporaties zal hier nader op 
ingegaan worden. 
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3.3 Wettelijke kaders corporaties 
Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Ze zijn vrij om hun eigen beleid te bepalen en beschikken 
sinds de bruteringsoperatie over een eigen vermogen. Hiermee kunnen zij investeringen doen. Hoewel 
corporaties zelfstandige organisaties zijn worden er toch kaders gesteld en vind er (intern en extern) toezicht 
plaats. In deze paragraaf wordt hier verder op ingegaan. Enkele misstappen van corporaties in het verleden 
hebben er voor gezorgd dat de teugels van corporaties zijn aangehaald door het stellen van duidelijke kaders. 

BBSH 
Niet alleen gemeenten hebben een wettelijke taak in de volkshuisvesting. De taken, verantwoordelijkheden en 
kaders waarbinnen de corporaties binnen moeten acteren zijn ook vastgelegd . Waar corporatie tot aan de 
invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) hun handelingen vooraf moesten laten 
goedkeuren, zijn ze nu vrij, om binnen de vastgestelde kaders, hun eigen beleid uit te voeren en hier achteraf 
verantwoording over af te leggen. Het BBSH noemt zes kerntaken van corporaties: 
- 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. 

Naast de zes kerntaken regelt het BBSH in de volgende artikelen de relatie tussen gemeente en corporatie: 
-Art. llf: De toegelaten instelling neemt bij haar werkzaamheden het in de betrokken gemeenten 

geldende volkshuisvestingsbeleid in acht. 
-Art. 25c: ( ... ) dienen de betrokken gemeenten op 1 december van elk jaar te beschikken over het 

overzicht van voorgenomen activiteiten dat (onder meer) op het daaropvolgende jaar 
betrekking heeft en de samenvatting daarvan. 

-Art. 25e: De toegelaten instellingen verzoeken jaarlijks ( .. . ) om een overleg met de betrokken colleges 
van burgemeester en wethouders over het volkshuisvestingsbeleid. 

De corporaties moeten dus het geldende volkshuisvestingsbeleid in acht nemen. Wanneer de gemeente een 
woonvisie heeft die redelijk en uitlegbaar is en transparant tot stand is gekomen, dan hebben corporaties zich 
hier naar te schikken. Wel is het zo dat een gemeente geen investeringen kan afdwingen. Corporaties hebben 
zelfbeschikking over hun vermogen . Wel is het zo dat ze goed zullen moeten beargumenteren waarom ze 
bepaalde zaken niet willen of kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten ze jaarlijks een activiteitenoverzicht 
overleggen en met burgemeester en wethouders het volkshuisvestingsbeleid behandelen. 

Sectorinstituten WSW en CFV 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bevordert de toegang van deelnemende corporaties tot de 
kapitaalmarkt (Van Os, 2007) . Eenvoudig gezegd betekent dit dat corporaties tegen lage rentes geld op de 
kapitaalmarkt kan lenen. Dit is mogelijk doordat corporaties individueel bijdragen aan de borgstelling en een 
achtervang van gemeenten en het Rijk. Deze achtervang werd ook voor niet-DAEB (Diensten van Algemeen 
Economisch Belang) gegeven waardoor er indirect staatsteun werd verleend en er geen 'level playing field' met 
commerciële partijen bestaat. Dit heeft er toe geleid dat met ingang van 1 januari 2011 alleen nog DAEB 
activiteiten in aanmerking komen voor WSW borging met achtervang. 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft drie hoofdtaken : sanering van noodlijdende instellingen, het 
verlenen van projectsteun en het verzamelen en beoordelen van informatie over de financiële positie in het 
kader van het toezicht (Conijn, 2005). Het CFV kan, ter bekostiging van zijn taken, heffingen opleggen aan 
corporaties. Als financieel toezichthouder beoordeelt het CFV jaarlijks de financiële positie van individuele 
corporaties, dit is een van de zes kerntaken uit het BBSH . Het CFV onderscheidde in 2010 vijf verschillende 
oordelen (CFV 2010) : 
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-Oordeel Al: De voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de corporatie . 
-Oordeel A2: De voorgenomen activiteiten leiden tot een onvoldoende vermogenspositie . De 

voorgenomen activiteiten tot en met 2012 passen bij de vermogenspositie van de corporatie. 
De uitvoering van de voorgenomen activiteiten in 2013 en 2014 brengt de financiële positie in 
2014 in gevaar. 

-Oordeel Bl: De voorgenomen activiteiten leiden tot een onvoldoende vermogenspositie. De 
voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie in 2012 in gevaar. Uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten in 21013-2014 leidt weer tot een balans tussen activiteiten en 
vermogenspositie in 2014. 

-Oordeel 82 : 

-Oordeel C: 

De voorgenomen activiteiten leiden tot een onvoldoende vermogenspositie. De 
voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie in zowel 2012 als in 2014 in gevaar. 
De voorgenomen activiteiten zijn onvoldoende in relatie tot de vermogenspositie . 

Daarnaast rapporteert het CFV over de sector als geheel. 

3.4 Beleidscyclus corporaties 
De gemeentelijke beleidscyclus zoals die eerder 
besproken vindt men ook terug bij corporaties 
(figuur 3.3). Tussen deze twee beleidscycli zijn veel 
overeenkomsten . In een aantal fasen vindt er zelfs 
interactie plaats tussen de beleidscycli. Hoe de 
beleidscyclus van corporaties er uit ziet, hoe deze 
overeenkomt met de gemeentelijke beleidscyclus 
en hoe deze twee beleidscycli elkaar beïnvloeden 
wordt in deze paragraaf beschreven. 

Resultaten 

Net als de gemeentelijke beleidscyclus valt er bij de 
beleidscyclus van de corporatie geen duidelijk 
begin aan te wijzen . Ook hier wordt er dan maar Figuur 3.3 Beleidscyclus (PricewaterhouseCoopers, 2007) 21 

begonnen met de beleidsvoorbereiding, in dit geval inspraak, participatie en communicatie genoemd. Centraal 
in de beleidscyclus staat de visie. Deze visie heeft constant invloed op de fasen in de cyclus. 

-Inspraak, participatie, communicatie: 
Door middell van inspraak, communicatie en participatie worden behoeften duidelijk gemaakt. 
Hierdoor ontstaat een beeld van de huidige en toekomstige situatie en de mismatch hiertussen. Één 
van die stakeholders die de corporatie hierbij kan consulteren is de gemeente. Zo heeft de gemeente 
al vroeg inspraak op het beleid van de corporatie. 

-Beleidskeuzes en afwegingen: 
Onder ander de inspraak, participatie en communicatie met hun stakeholders (gemeente, huurders, 
zorginstellingen, etc.), onderzoeken naar de huidige en toekomstige situatie van de woningmarkt en 
de visie van de corporatie vormen de basis voor de beleidskeuzes en afwegingen die de corporaties 
moeten maken. In deze fase heeft de corporatie "bij haar werkzaamheden het in de betrokken 
gemeenten geldende volkshuisvestingbeleid in acht te nemen". Hoewel corporaties zelfstandige 
organisaties zijn, en dus hun eigen beleid kunnen formuleren, hebben ze zich op dit punt dus wel iets 
aan te trekken van het gemeentelijke beleid. Drie geïnterviewde deskundigen geven aan dat de 
gemeentelijke woonvisie leidend is en dat corporaties zich in beginsel aan te houden hebben. Deze 
visie is immers democratisch gelegitimeerd. Corporaties zouden volgens de deskundigen op punten af 
mogen wijken van het gemeentelijk beleid maar alleen wanneer dit goed beargumenteerd doen. Het 
beleid van de corporatie zal gestalte krijgen in de vorm van een ondernemingsplan of het strategisch 
voorraadbeleid. Van Haeften ziet een volwassen strategisch voorraadbeleid als een voorwaarde om te 
kunnen onderhandelen. Hij heeft ervaring met een corporatie die op een aantal punten niet wist 
welke richting ze op wilden waardoor er geen inhoudelijke afspraken gemaakt konden worden omdat 
de corporatie nog zaken moest uitzoeken. Zijn indruk van de volwassenheid van het strategisch 
voorraadbeleid van corporaties is dat er grote verschillen bestaan tussen corporaties. Vooral 
corporaties welke net een fusietraject achter de rug hebben zullen minder vaak over een volwassen 
voorraadbeleid beschikken omdat zij nog geen toekomstbeeld over hun complexen hebben. Hierdoor 
zal het lastig zijn om net na een fusie aan een woonvisie of prestatieafspraken te werken. 
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- Prestatieafspraken : 
Het ondernemingplan of het strategisch voorraadbeleid van de corporatie is niet bedoeld om in een la 
of onder een dikke laag stof te verdwijnen: het abstracte beleid moet vertaald worden in concrete 
acties. Deze acties worden in veel gevallen vastgelegd in een prestatieovereenkomst met betrokken 
gemeenten. Gruis vraagt zich echter af in hoeverre prestatieafspraken doorwerken in het beleid van 
corporaties of dat het toch meer een spel is tussen corporatiebestuurder en wethouder waarbij 
geformaliseerd wordt wat de corporatie toch al van plan was. Ook is hij van mening dat 
prestatieafspraken een antwoord geven op de legitimiteitsvraag van corporaties. De visie van de 
corporatie en de visie van de gemeente vormen het vertrekpunt van onderhandelingen. Uitkomt van 
deze onderhandelingen is een document dat het handelen van beide partijen beschrijft voor een 
(meestal) vastgestelde periode. In hoofdstuk 4 zal de inhoud van deze prestatieafspraken uitgebreider 
behandeld worden. 

- Resultaten: 
De papieren prestatieafspraken moeten omgezet worden in acties. Deze acties zullen er op gericht 
moeten zijn om invulling te geven aan het opgestelde beleid zodat de gewenste situatie ontstaat. 
Hoewel bij acties van corporatie vaak gedacht wordt aan bijvoorbeeld 'het bouwen van nieuw 
woningen' hoeft het hier niet altijd over te gaan. Het bouwen van woningen is geen doel op zich, het 
bieden van voldoende huisvesting wel. Een afspraak die de bouwproductie in het aantal woningen 
beschrijft stuurt op output: namelijk het aantal woningen . Wanneer de afspraak bepaalt dat de 
slagingskans voor starters vergroot moet worden stuurt deze op outcome: of de slagingskans nu door 
nieuwbouw voor starters of door het voortrekken van starters bij woningtoewijzing wordt vergroot 
maakt hierbij niet uit. Van Grinsven is van mening dat zowel op output als outcome gestuurd moet 
worden. 

-Verantwoording: 
In deze fase worden de resultaten geëvalueerd . Hebben de ondernomen acties bereikt wat beoogd 
werd, heeft het gemaakte beleid de juiste uitwerking gehad en zijn de gemaakte afspraken 
nagekomen. Met deze evaluatie zal de corporatie bij haar stakeholders verantwoording moeten 
afleggen. Voorbeelden van stakeholders zijn de gemeente, huurders(verenigingen) en 

22 bewonersverenigingen. Deze verantwoording zal uiteindelijk weer leiden tot inspraak, participatie en 
communicatie over het te voeren beleid . Hiermee is de cyclus doorlopen. 

3.5 Blik in de toekomst: Woonvisie en herziening woningwet 
De huidige verhouding tussen gemeenten en corporaties zijn beschreven. Deze verhoudingen zijn echter 
constant onderwerp van discussie. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen die er 
momenteel gaande zijn. 

De Woningwet wordt momenteel herzien. Uit de Memorie van toelichting Herzieningswet Woningwet blijkt dat 
het hebben van een woonvisie niet verplicht zal worden: "Het is belangrijk dat de woonvisie opgesteld wordt in 
samenspraak met alle betrokken lokale partijen, waaronder toegelaten instellingen, van welke de gemeente 
een bijdrage verwacht in het kader van de uitvoering van de woonvisie. Ook de bewoners(-organisaties) 
behoren hier een belangrijke rol in te spelen. Dit om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. De 
ontwikkeling door gemeenten van een woonvisie wordt niet door middel van dit wetsvoorstel voorgeschreven." 

In de toelichting op de woonvisie; integrale visie op de woningmarkt (2011) valt te lezen: "De verhouding met 
de lokale overheid (gemeenten) wordt verhelderd. Uitgangspunt is dat corporaties een 'aanbod' doen aan 
gemeenten en naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale (of regionale) 
volkshuisvestingsbeleid." De Minister geeft hiermee aan dat corporaties naar redelijkheid moeten bijdragen 
aan de uitvoering van het lokale of regionale huisvestingsbeleid in plaats van dit in acht te nemen. 

Tijdens een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer op 8 september 2011 hebben een aantal stakeholders 
hun mening over de Herzieningswet Woningwet kunnen geven. De G32 heeft het volgende uitgangspunt met 
betrekking tot het verplichten van prestatieafspraken: "Wettelijk verplichte prestatieafspraken tussen 
gemeenten en corporaties ( waar nodig in regionaal verband) op basis van de lokale of regionaal vastgestelde 
woonvisie. ( ... ) Wij pleiten ervoor om wel een duidelijke juridische verplichting op te nemen voor het maken van 
prestatieafspraken in bv de vorm van een lokaal akkoord voor tenminste 4 jaar." Ook de VNG (2011) stimuleert 
gemeenten om concrete prestatieafspraken te maken met de corporaties. Aedes (2011) heeft een reactie 
gegeven op de Herzieningswet Woningwet en de Woonvisie. Er werd vooral meer aandacht gevraagd voor een 
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regionale woonvisie met afspraken die hierop afgestemd worden: "Woningmarkten functioneren regionaal en 
storen zich niet aan gemeente- of provinciegrenzen. Het is daarom logisch vaker aan de hand van een regionale 
woonvisie te werken. Een woonvisie is voor alle corporaties, gemeenten en provincies de basis voor 
samenwerking. En het uitgangspunt voor concrete prestatieafspraken tussen (samenwerkende) corporaties en 
gemeenten." Het belang van regionale afspraken wordt onderstreept door Gruis. Ontwikkelingen in de ene 
gemeente kunnen bijvoorbeeld leegstand in een naastgelegen gemeente veroorzaken . Hij verwacht echter 
weinig initiatief vanuit gemeentelijk hoek. In regio's waar de bevolkingsgroei zal stagneren maar vooral in 
zogenaamde krimpregio's is het dus voor corporaties en gemeenten belangrijk om ambities en 
bouwprogramma's regionaal af te stemmen. Steden die hun groei niet meer kunnen accommoderen binnen de 
eigen gemeentegrenzen hebben naburige gemeenten nodig om deze groei te realiseren. 

3.6 Samenvatting 
Van zowel gemeenten als corporaties wordt verwacht dat ze een visie op de woningmarkt hebben en hierdoor 
beleid willen formuleren . In de beleidvorming van zowel de gemeente als de corporatie is de andere partij 
betrokken. De gemeente zal bij het opstellen van de woonvisie de corporatie moeten consulteren. De 
prestatieafspraken komen in overleg met de corporatie tot stand . De corporatie zal bij het opstellen van een 
nieuw ondernemingplan of een nieuw strategisch voorraadbeleid ten rade moeten gaan bij de gemeente. Hier 
vind dus duidelijk een uitwisseling van standpunten tussen de gemeente en corporatie plaats. Wel is het zo dat 
de gemeente de eindverantwoordelijkheid draagt voor de woonvisie net zoals de corporatie 
eindverantwoordelijk is voor het eigen ondernemingsplan of het strategisch voorraadbeleid. Vervolgens zal er 
onderhandeld moeten worden over de prestatieafspraken . Om goed te kunnen onderhandel'en is het 
essentieel om te beschikken over een goede woonvisie of strategisch voorraadbeleid. De corporaties hebben 
zich te houden aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (waar ze dus zelf bij betrokken zullen worden door 
de gemeente) en zijn verplicht hun activiteiten jaarlijks aan de gemeente kenbaar te maken. Veel meer dan 
vroeger zijn gemeente en corporatie samenwerkingspartners op basis van gelijkwaardigheid. De (financiële en 
bestuurlijke) verzelfstandiging van corporaties heeft er voor gezorgd dat de gemeente niet direct meer kan 
sturen maar regie zal moeten voeren. Aan de andere kant regelt sinds de verzelfstandiging het BBSH de 
kerntaken van de corporaties en wordt de beleidsvrijheid enigszins ingeperkt doordat de corporaties het 
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in acht moeten nemen. Minister Dekker en haar opvolger minister 23 
Winsemius zetten in op een bod van de corporaties op een investeringsplan dat onderdeel uitmaakte van de 
gemeentelijke woonvisie. Hier is onder het kabinet Balkenende IV vanaf gezien. Ook zal de woonvisie geen 
wettelijke verplichting worden. Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Van der Laan stuurde wel aan op 
niet-vrijblijvende prestatieafspraken. De G32 gaat nog een stapje verder door te stellen dat prestatieafspraken 
verplicht moeten worden. Ten slotte is het van belang om verder dan de gemeentegrens te kijken bij het 
maken van een woonvisie en afspraken. Een woningmarkt houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens. 

Wat betekent dit voor de prestatieafspraken? 

Proces 

R.J. van Deurzen 

Gemeenten hebben de grondwettelijke taak om goed wonen te bevorderen. Vanuit deze 
taak mag men van de gemeente een visie op het wonen verwachten . Het hebben van ~?en 
woonvisie is niet verplicht. Bij het opstellen van de woonvisie zal de gemeente de corporaties 
moeten betrekken om onder andere draagvlak te creëren. Om dal woningmarkten regionaal 
zijn en niet ophouden bij de gemeentegrens l<an de gemeente niet heen om regionr1le 
afstemming. Dit geldt voor groeiende, krimpende en in groei stagnerende gemeenten. 
Woonvisie en prestatieafspraken moeten daarom In een regionale context geplaatst worden. 

Aan de andere kant heeft de corporatie de mogelijkheid de gemeente te betrekken in de 
totstandkoming van het ondernemingsplan. Corporaties hebben bij hun activiteiten het 
lokale volkshuisvestingsbeleid in acht te nemen maar- mogen op punten, mits goed 
beargumenteerd, hier van afwijken. Het hebben van een volwassen suategisch 
voorraadbeleid is een voorwaarde om goed te kunnen onderhandelen over 
prestatieafspraken . Uiteindelijk zijn de gemeente en de corporatie wel zelf 
eindverantwoordelijk voor de gemeentelfjke woonv1sie respectievelijk ondernemingsplan. 

I-fel maken van prestatieafspraken Is geen verplichting maar wel sterk aan le raden. Deze 
afspraken moeten tot stand komen in een proce.s waarbij de gemeente en de corporatie.s 
gelijkwaardig zijn. Een bod op de woonvisie is niet de manier om tot prestatieafspraken te 
komen maar Is eventueelmogeHik op gebiedsniveau. 
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4 Woonv·sie en prestatieafspraken 

4.1 Algemeen 
Gegevens over prestatieafspraken worden al geruime tijd bijgehouden: eerst door het RIGO (RIGO, 2003) en 
vervolgens door Severijn (Severijn, 2010). In deze paragraaf zullen enkele algemene gegevens van 
prestatieafspraken besproken worden. 

Aantal 
In het onderzoek van Severijn (2010) was de uitgangspositie dat er een prestatieovereenkomst verwacht mocht 
worden wanneer er sprake is van lokale binding. In aansluiting op de MG-2002-18 is dit wanneer een 
corporatie meer dan 100 woningen in een gemeente in bezit heeft. Van de 1055 mogelijke overeenkomsten 
waren er 487 geïdentificeerd; een percentage van 46%. Uit tabel 4.1 valt op te maken dat 74% van de 
corporaties en 61% van de gemeenten een prestatieovereenkomst heeft. Er valt dus nog heel wat af te spreken 
met elkaar. 

Bilaterale of multilaterale overeenkomsten 
Wanneer een prestatieovereenkomst tot stand komt tussen één gemeente en één corporatie spreekt men van 
een bilaterale overeenkomst. Wanneer één gemeente met meerdere corporaties een prestatieovereenkomst 
afsluit spreekt men van een multilaterale overeenkomst. In tabel 4.2 is weergegeven hoeveel van de 
prestatieafspraken een bilaterale overeenkomst zijn en hoeveel multilateraal. Daarnaast zijn er enkele 
voorbeelden van regionale prestatieovereenkomsten bekend, vaak met aanvullende lokale invulling, in de 
regio's Haaglanden, Drechtsteden, Holland Rijnland en Stadsregio Amsterdam. 

Aantal gerealiseerde overeenkomsten• 

Aantal mooelnke overeenkomsten 

Scoringspercentage 

Aantal corpo~ties met overeenkomst 

Totaal aantal corpo~ties 

Scorinaspercentaae 

Aantal gemeenten met overeenkomst 

Totaal aantal gemeenten 

Scoringspercentage 

:?010 

'187 

1055 

'16'!1. 

300 

'103 

7'1'111 

:?59 

'12:? 

61'11> 

Tabel 4. I Aantal prestatieafspraken (SI.'vl.'rijn, 2010) 
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bilaterale overeenkomst 

multilaterale overeenkomst 

aantal 

157 

330 

487 

Tabel4.2 Soort 0\'l.'rl.'l.'nkomst (Severijn, 2010) 
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Looptijd 
De looptijd van prestatieafspraken is in de 40% .--------------

meeste gevallen vier of vijf jaar. Er zijn echter 35% t---------------
prestatieafspraken die slechts een jaar duren 30% t------J 
of die voor onbepaalde tijd zijn afgesloten . 25% 

Daarnaast is een fors aantal overeenkomsten 20% i-----
ctotaal 

gevonden die ze een langere looptijd hebben 15% 1----..---1 
• dossierstudle. 

maar waarbij jaarlijks nieuwe werkafspraken 10% t----w 
5% 

1 2 3 4 5 6 7 8 >8 onb 

worden gemaakt. In figuur 4.1 is de looptijd 
van de prestatieovereenkomsten 
weergegeven. Gruis verwacht dat door de 
huidige onzekere situatie de looptijd korter zal Figuur 4.1 Looptijd prestatieafspraken in jaren (Severijn, 201 0) 

worden. De veranderende context en de onzekerheden over de toekomst hebben als gevolg dat 
raamovereenkomsten voor de lange termijn zullen worden afgesloten, met daaronder jaarschijven die jaarlijks 
worden vastgesteld en zo rekening kunnen houden met de situatie van het moment. 

Tevredenheid samenwerking 
Een ruime meerderheid van de gemeenten (79%) en corporaties (85%) geeft aan dat de verhoudingen tussen 
beide partijen goed zijn . Daarnaast vinden respectievelijk 62% en 57% van de gemeenten en corporaties dat de 
andere partij open en transparant acteert. 55% van de gemeenten en 51% van de corporaties geeft aan dat de 
onderhandelingen over wederzijdse prestaties zonder problemen verloopt. Deze gegevens zijn weergegeven in 
figuur 4.2. Hierin is het percentage aangegeven dat het (zeer) eens is met de stelling. Deze cijfers willen alleen 
niet zeggen dat er geen problemen zijn; 7% van de gemeenten en 6% van de corporaties is het (zeer) oneens 
met de stelling dat de onderlinge verhoudingen goed zijn . 10% van de gemeenten en 19% van de corporaties is 
van mening dat de andere partij niet open en transparant acteert en 19% van de gemeenten en 24% van de 
corporaties ervaart problemen bij de onderhandelingen over wederzijdse prestaties. 

DE: v~moudlngE:n tussen gemeen!~ ~n 
woningcorporatie ziJn goed 

De woningcorporatie/gemeente acteert open en 
transparant 

Ond~mand~llngen over wederziJds te lever~n 
prestatles verlopen zonder problemen 

I 

79'lb -I 
62'11> 

SN 

55"/-J 
A"' 
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cge.....,.nlen (nmm=191) 

ocorpor.rtk-5 (nmln=218) 

Figuur 4.2 Tevredenheid samenwerking (Severijn, 2010) 

Handelen naar de woonvisie 
In het onderzoek is ook gekeken hoe corporaties handelen naar de woonvisie. De resultaten zijn in figuur 4.3 te 
zien. Hierin is het percentage aangegeven dat het (zeer) eens is met de stelling. Opvallend is dat 92% van de 
corporaties van mening is dat ze voldoende binnen de gemeente investeren terwijl slecht 58% van de 
gemeenten die zelfde mening is toebedeeld. Wat niet uit de figum naar voren komt maar wel in het onderzoek 
genoemd wordt is dat 6% van de gemeenten en 8% van de corporaties aangeeft dat de corporatie de woonvisie 
niet onderschrijft, 3% van de gemeenten en 6% van de corporaties menen dat de activiteiten van de corporatie 
niet ondersteunend zijn aan de woonvisie en 9% van de corporaties en slecht 3% van de gemeenten is het 
(zeer) oneens met de stelling dat de woningcorporatie voldoende investeert binnen de gemeente. 

De actiV1teltE:n van de woningcorporatie ZiJn 
ondersteunend aan de gemeenteliJke woonvisie 

De woonvisie van de gemeente wordt door de 
woningcorporatie onderschreven 

De woningçorporatle Investeert voldoende 
binnen de gemeente 
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Figuur 4.3 Handelen naar de woonvisie (Severiin 20 I 0) 
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4.2 Proces 
In het totstandkomingsproces van woonvisie en prestatieafspraken kan er grofweg gekozen worden voor een 

partnermodel en een aanbesteedmodeL De keuze voor een model wordt niet van bovenaf opgelegd maar kan 

onder andere afhankelijk zijn van het aantal corporaties dat werkzaam is in een gemeente, de complexiteit van 
de lokale opgaven en persoonlijke verhoudingen tussen bestuurders van corporaties en gemeenten. 

- Partnermodel: Wanneer gekozen wordt voor een partnermodel consulteert de gemeente de 

corporaties bij het opstellen van de woonvisie. Deze woonvisie bevat een 

gezamenlijke ambitie en overeenstemming over de inspanningen die geleverd zullen 

worden. Op basis van deze woonvisie worden prestatieafspraken opgesteld. 

- Aanbesteedmodel: Bij het aanbesteedmodel stelt de gemeente de woonvisie op en informeert de 

corporatie hier over tijdens of na het traject. Van de corporaties, en eventueel 

andere in de regio werkzame partijen, wordt vervolgens een bod gevraagd op het 

investeringsplan dat in de woonvisie is opgenomen. De gemeente bepaalt vervolgens 

welke partijen het beste bod hebben gedaan en maakt hier afspraken mee. 

Het SEV-experiment "Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties" had als doel "het in de 
praktijk handen en voeten geven aan het traject van het bieden op woonvisies, leidend tot prestatieafspraken, 
waarbij getoetst werd of het bod op de woonvisie een goed hulpmiddel was bij het maken van 
prestatieafspraken. Veel van de 10 gemeenten die aan het experiment deelnamen wilden aanvankelijk met het 

aanbesteedmodel werken maar uiteindelijk is er alleen maar met het partnermodel en een tussenvorm 

gewerkt. In onderstaand schema zijn de verschillende modellen met hun fasen naast elkaar gezet. 

Stap Partnermodel Aanbesteedmodel Tussenvorm 

1 Gemeente stelt een woonvisie op en 
consulteert de corporaties daarbij. 

Gemeente stelt een woonvisie op en 
geeft in een bijbehorend 
investeringsplan aan wat ze wil . De 
gemeente informeert de corporaties 
hierover. 

Gemeente stelt een woonvisie op en 
consulteert de corporaties daarbij. 

2 

3 

4 

5 

6 

Gemeente en corporaties bepalen 
projectstructuur voor het maken van 
prestatieafspraken. Een voorbeeld is 
een structuur met een stuurgroep en 
werkgroep. 

In de werkgroep worden per thema 
prestatieafspraken gemaakt en 
wordt een concept opgesteld. 

De stuurgroep besluit over het 
concept. 

De prestatieafspraken worden 
eventueel aangepast en opnieuw in 
de stuurgroep besproken. 

De prestatieafspraken worden 
ondertekend door gemeente en 
corporatie(s). 

Partnermodel 

Gemeente stelt spelregels voor een 
bieding op. 

Corporaties brengen elk afzonderlijk 
een bod uit op de gehele woonvisie 
van de gemeente. 

Gemeente beoordeelt de biedingen 
intern en kiest met welke corporatie(s) 
ze verder wil. Dat kan eventueel per 
thema of per wijk plaatsvinden. 

De gemeente onderhandelt per 
corporatie afzonderlijk over biedingen. 

Op basis van biedingen worden per 
corporatie afzonderlijk 
prestatieafspraken vastgelegd. 

Gemeente stelt spelregels voor een 
bieding op. 

Corporaties brengen, eventueel 
gezamenlijk, een bod uit op de 
woonvisie . 

De gemeente beoordeelt de biedingen 
intern. 

In onderhandelingsronden wordt op 
basis van het bod of de biedingen 
toegewerkt naar het maken van 
prestatieafspraken. 

De prestatieafspraken worden 
ondertekend door gemeente en 
corporatie(s) 

Het partnermodel gaat uit van een gelijkwaardige verhouding tussen gemeente en corporatie . Corporaties 

worden bij het opstellen van de woonvisie geconsulteerd. Wanneer er voor het partnermodel gekozen wordt 

moeten vooraf regels opgesteld worden, bijvoorbeeld over gedrag, het proces en de organisatie en 

communicatie. Vervolgens zal er ~n gemengde projectgroepen tot prestatieafspraken worden gekomen. Dit 

gebeurt in overleg. Het partnermodel stuurt niet op maximaal gewin voor één van beide partijen, ten koste van 

de andere, maar gaat uit van de duurzame relatie tussen gemeente en corporatie. 
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Aanbesteedmodel 
In de eerder beschreven 'beleidsvisie toekomst woningcorporaties' van minister Dekker werd de voorkeur voor 
een aanbesteedmodel of competitiemodel uitgesproken. Hier is onder kabinet Balkende IV vanaf gezien. 
Concurrentie tussen corporaties is namelijk niet altijd wenselijk en kan de lange-termijn relatie die gemeenten 
en corporaties hebben negatief beïnvloeden. Bij deze vorm is het voor corporaties niet duidelijk wat de 
gemeenten te bieden heeft. In de praktijk blijkt het aanbesteedmodel voor de gehele woonvisie dan ook niet 
toepasbaar is. Het is wel mogelijk om rond een bepaald thema of voor een bepaald gebied wel te werken met 
biedingen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van uitleglocaties. Dit zal echter alleen werken wanneer er 
meerdere corporaties in een gemeente actief zijn. 

Tussenvorm 
In de tussenvorm wordt weliswaar door de corporaties een bod gedaan op de woonvisie maar dit is slechts een 
middel om meer duidelijkheid te creëren over wat partijen elkaar te bieden hebben en daarmee te komen tot 
betere, concretere prestatieafspraken. Het uitgebrachte bod is hierbij niet te zien als een manier van 
aanbesteden maar als eerste aanzet tot het maken van prestatieafspraken. Na het uitbrengen van de biedingen 
volgen onderhandelingen om de prestaties scherp te krijgen. 

Zowel Gruis, Van Haeften als Van Grinsven spreken zich duidelijk uit voor het partnermodel, zeker wanneer er 
maar één corporatie in een gemeente actief is. In een onderhandelingsproces waar beide partners 
gelijkwaardig zijn en er niet één duidelijke financier is hebben marktprincipes weinig toegevoegde waarde. Van 
Grinsven en Van Haeften zien wel de mogelijkheden van een bod om meer scherpte te krijgen in de 
onderhandelingen. Een bod op de gehele woonvisie rekenen zij niet tot de mogelijkheden maar voor biedingen 
op thema- of gebiedsniveau zien zij wel kansen. Om dit te bewerkstellingen zal er wel meer zakelijkheid in de 
contacten, bijvoorbeeld door de financiële mogelijkheden inzichtelijk te maken. 

4.3 Inhoud 
Duidelijk is geworden dat niet iedere woonvisie en prestatieovereenkomst op dezelfde wijze tot stand komt. 
Ook de inhoud is per woonvisie en prestatieovereenkomst verschillend en zal onder andere afhangen van de 

28 lokale situatie, de ambities van de gemeente en corporatie en de financiële middelen van beide partijen. 

4.3.1 Woonvisie 
De gemeentelijke woonvisie beschrijft over de volle breedte van de volkshuisvesting de visie van de gemeenre. 
Normaliter wordt de woonvisie in twee achtereenvolgende fasen ingedeeld waarbij in de eerste fase de huidige 
staat van het wonen en de toekomstverwachtingen worden geformuleerd. Vervolgens zal op basis hiervan het 
beleid worden geformuleerd. Door deze twee fasen te onderscheiden wordt duidelijkheid en daarmee 
draagvlak gecreëerd. 

In de eerste fase zal onderzoek moeten worden gedaan naar de huidige en toekomstige situatie van het 
wonen. Volgens de handleiding 'Van Woonvisie tot Prestatieafspraken' zijn er in ieder geval een aantal 
basisthema's die geïnventariseerd en geanalyseerd moeten worden: 

Woonwensen huidige inwoners; 
Evaluatie van beleid, afspraken er feiten uit de afgelopen periode; 
Toekomstige ontwikkeling van de bevolking en de woningbehoefte voor de komende 10 tot 20 jaar; 
Functionele kwaliteit van de woningvoorraad en de woon milieus; 
Fricties op de woningmarkt in de komende vijf tot tien jaar, uitgesplitst naar doelgroepen en 
woningtypen/ woonmilieus; 
Behoefte van de primaire doelgroep en andere aandachtsgroepen; 
(systeem van) Woonruimteverdeling; 
Uitvoerbaarheid van de woonvisie. 

Deze analyse moet aan een drietal kwaliteitseisen voldoen omdat het onder andere gebruikt zal worden als 
toetsingmiddel bij de uitoefening van toezicht in het kader van het BBSH. Ten eerste moet de woonvisie 
transparant en toetsbaar zijn. Dit houdt in dat het duidelijk moet zijn wat er bedoeld wordt, de bronnen 
moeten helder en onomstreden zijn en de conclusies van de analyse moeten logisch, navolgbaar en herleidbaar 
zijn. Ten tweede moet de woonvisie draagvlak op lokaal niveau hebben door cijfers en conclusies onomstreden 
zijn en gedeeld worden door de lokale partners. Corporaties kunnen hierbij geconsulteerd worden voor 
informatie en expertise. Ten slotte kunnen meningen over de visie uiteindelijk verschillen, maar over feiten en 
cijfers moet overeenstemming bestaan. 
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Gebaseerd op de hiervoor beschreven analyse zal het beleid moeten worden geformuleerd. Er zijn drie 
basisthema's die in ieder geval besproken moeten worden. Ten eerste zijn dit de ambities die de gemeente 
heeft. Hiermee laat de gemeente zien waar ze heen wil. Dit zal moeten matchen met onder andere het rijks- en 
provinciaal beleid. Vervolgens zal de gemeente door middel van een programma haar ambities moeten 
concretiseren. Tot slot moet het instrumentarium worden aangegeven waarmee de gemeente het programma 
wil realiseren. Dit instrumentarium bestaat uit de wettelijke kaders, afsprakenkaders, financiële instrumenten 
en contracten en prestatieafspraken met maatschappelijke partners. Aan deze drie basisthema's kan nog 
eventueel een investeringsplan worden toegevoegd waarin de gemeente in een scherpe formulering aangeeft 
wat ze wil bereiken in aantallen en kwaliteiten. 

De totstandkoming van de woonvisie moet redelijk, uitlegbaar en transparant zijn. Afhankelijk van het gekozen 
proces zal de corporatie geconsulteerd (partnermodel, tussenvorm) of geïnformeerd (aanbesteedmodel) 
worden. Een woonvisie die in samenspraak met de corporaties tot stand is gekomen, of waar corporaties in 
ieder geval betrokken bij zijn geweest, zal uiteindelijk veel eenvoudiger tot prestatieafspraken leiden omdat 
corporaties de achtergrond van de beleidskeuzes beter kennen. Daarnaast hebben corporaties mogelijk al in 
een vroeg stadium kunnen bijsturen zodat de woonvisie geen onmogelijke prestaties zal vragen. Door al samen 
te werken aan de woonvisie kunnen de ambities van de gemeente en corporaties al in een vroeg stadium 
afgestemd worden. Hierbij is het niet nodig dat beide partijen het al over alles eens zijn, maar door op de 
hoogte te zijn van elkaars ambities kan begrip worden gecreëerd. In de woonvisie zal nog niet over hele 
concrete acties worden gesproken, deze komen immers in de prestatieafspraken aan bod. Wel moet de 
woonvisie voldoende aanleiding geven om prestatieafspraken te gaan maken. 

4.3.2 Prestatieafspraken 
De inhoud van prestatieafspraken kan onderverdeeld worden in een aantal onderwerpen. Hierbij gaat het over 
de begripsomschrijving, de prestatievelden of thema's waarover afspraken worden gemaakt en de hardheid 
van deze afspraken. 

Begripsomschrijving 29 
Nergens is vastgelegd wat de betekenis van prestatieafspraken is. Het is hierdoor belangrijk dat corporatie en 
gemeente het eens zijn over de betekenis van de prestatieovereenkomst Verschillende opvattingen over de 
begripsomschrijving van een prestatieovereenkomst kan leiden tot lastige discussies. Grofweg kunnen twee 
uitersten worden onderscheiden: een intentieovereenkomst waarin aangegeven wordt welke intenties beide 
partijen nastreven en een niet-vrijblijvende overeenkomst waarin concrete prestaties zijn benoemd. Het 
verschil hierbij zit hem hierbij in de afdwingbaarheid van de prestaties. Bij een intentieovereenkomst mag je 
verwachten dat partijen deze intenties na zullen streven. Echter, het niet nakomen van intentieafspraken zal in 
veel gevallen zonder consequenties blijven. Bij een niet-vrijblijvende overeenkomst in de vorm van een 
contract is het mogelijk dat er sancties volgen wanneer afspraken niet na worden gekomen. Daarnaast kan er 
onderscheid worden gemaakt tussen realistische prestatieafspraken of ambitieuze afspraken waarbijl er 
getracht wordt meer te bereiken dan bij realistische prestatieafspraken. Afspraken zijn volgens Van Grinsven er 
voor bedoeld om met elkaar meer te bereiken dan gemeente en corporatie individueel toch al van plarn waren. 
Van Haeften voegt hier aan toe dat het goed is om ambities te hebben, maar deze moeten wel vertaald kunnen 
worden in haalbare en realistische afspraken waar corporaties invulling aan willen geven. Een ambitie 
verwoorden terwijl op voorhand bekend is dat deze niet uitgevoerd zal worden is wensdenken. 

Thema's 
Corporaties zijn wettelijk gehouden aan hun maatschappelijke opdracht om woningzoekenden in huisvesting te 
voorzien die daar zelf niet toe in staan zijn. Hiertoe hebben ze bij de werkzaamheden het geldende 
volkshuisvestingsbeleid van de gemeente in acht te nemen. Het BBSH schrijft zes prestatievelden voor waar 
corporaties zich voor moeten verantwoorden: 
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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. 
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Daarnaast ( ... ) dienen de betrokken gemeenten op 1 december van elk jaar te beschikken over het overzicht 
van voorgenomen activiteiten ( ... ) en de samenvatting daarvan. Dit houdt in dat corporaties dus in ieder geval 
verplicht zijn over de zes prestatievelden afspraken met de gemeente te maken. Daarnaast heeft Severijn 
onderzoek gedaan naar thema's met betrekking tot de sociaal economische beleidsvelden van de 40-
wijkenaanpak en energiebesparing. Samen met de zes prestatievelden zijn afspraken over deze thema's 
regelmatig in prestatieafspraken terug te vinden. Hierdoor zijn de volgende onderwerpen van belang: 

Slaagkansen; 
Specifieke doelgroepen; 
Wonen en zorg; 
Woonlasten; 
Herstructurering; 
Bevorderen eigen woningbezit; 
Leefbaarheid; 
Duurzaamheid; 
Zeggenschap; 
Financiën; 

Hoe vaak deze thema's in prestatieovereenkomsten voorkomen is te zien in bijlage 2. 

Hardheid 
De hardheid van prestatieafspraken kan uitgedrukt worden in het type prestatieafspraken en of een 
prestatieafspraak kwalitatief of kwantitatief is omschreven. In 'Samen meer presteren' (Aedes, 2002) worden 
de volgende zes typen afspraken onderscheiden: 

Type afspraak 

Procesafspraak 
Uitspraak 
Intentieafspraak 
Handelingsafspraak 
Garantieafspraak 
Transactieafspraak 

Bedoeling 

Ordenen, regelen 
Bevestigen 
Doelstellingen vastleggen 
Plannen, doen 
Waarborgen bieden 
Ruilen, overdragen 

Voorbeeld 

Gemeente en corporatie overleggen over ... 
Gemeente en corporatie vinden ... 
Gemeente en corporatie streven naar ... 
Gemeente zal de komende jaren ... 
Corporatie verplicht zich tot .. . 
Gemeente draagt over ... tegen betaling van ... 

Het ene type afspraak wordt niet als beter gezien dan een ander type. In een goede prestatieovereenkomst 
komen deze verschillende afspraken aan bod. Het is wel verstandig om de afspraken SMART (Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) te formuleren . Dit om te voorkomen dat afspraken vaag zijn 
en er interpretatieverschillen ontstaan dat kan leiden tot onnodige discussies. In figuur 4.4 is te zien hoe de 
verhouding tussen de verschillende typen afspraken van 2004 tot en met 2010 is geweest. Hierin valt op dat 
het aandeel van procesafspraken de afgelopen jaren is toegenomen, hoofdzakelijk ten koste van 
intentieafspraken en uitspraken en in mindere mate handelingsafspraken, garantieafspraken en 
transactieafspraken. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat over veel onderwerpen zowel procesafspraken 
als inhoudelijke afspraken worden gemaakt. Van Haeften neemt zelf ook een groter aandeel procesafspraken 
waar. Er wordt niet zomaar afgesproken dat een corporatie iets zal uitvoeren maar steeds vaker zal er eerst 
een procesafspraak worden gemaakt om de haalbaarheid van een project te onderzoeken. Van Grinsven pleit 
voor een goede verdeling van typen afspraken, zoals ook te lezen is in 'Samen meer presteren' . 

2004 

•proces Duitspraak Dintentie Dhandellng •garantie •transactie 

tiguur 4.4 Afspraken naar type (~everijn, ZU JU) 
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Severijn heeft ook onderzoek gedaan naar hoeveel procent van de afspraken kwantitatief en hoeveel procent 
van de afspraken meetbaar is gemaakt. In 2010 was 28% van de prestatieafspraken kwantitatief. Dit is een 
stijging ten opzicht van 2003 (24%). Uit de webenquête bleek dat 42% van de afspraken meetbaar is gemaakt. 
Onderwerpen waar relatief veel kwantitatieve afspraken over worden gemaakt zijn slaagkansen, 
herstructurering, bevordering eigen woningbezit en financiën. Afspraken over de nieuwbouwproductie, 
kernvoorraad en de huisvesting van statushouders zijn het vaakst meetbaar gemaakt. In bijlage 3 is het 
percentage kwantitatieve en meetbare afspraken uitgebreid weergegeven. 

Twee van de drie deskundigen geven aan dat prestatieovereenkomsten concrete en harde afspraken moeten 
bevatten . Dit hoeven dan overigens niet altijd harde afspraken over aantallen zijn maar een concrete 
procesafspraak is ook SMART. Van Grinsven is het met Gruis en Van Haeften eens dat er meer duidelijkheid en 
scherpte in de afspraken moet zitten maar ziet wel een keerzijde aan het maken van harde concrete afspraken. 
Wanneer er namelijk hele harde afspraken worden gemaakt en deze kunnen niet na worden gekomen dan zal 
dit bij visitatie leiden tot een onvoldoende op presteren naar opgave. Hierdoor kan het ambitieniveau omlaag 
gaan wat natuurlijk niet gewenst is. Ook is het gevaar dat bij te harde afspraken alleen nog maar gekeken gaat 
worden of de aantallen gehaald zijn terwijl prestatieafspraken er eigenlijk om gaan om iets meer te realiseren 
met elkaar dan zonder afspraken ook al zou gebeuren. Als voorbeeld hiervan kan Van Grinsven de 
prestatieafspraken in Den Haag noemen. Hier zijn prestatieafspraken op een hoger niveau gemaakt: geen 
afspraken over een project maar over een gebied of een programma. Hierdoor krijgt de gemeente een meer 
kader stellende rol, vanuit bepaalde wensen waar corporaties op getoetst worden. De detailinvulling wordt 
over gelaten aan corporaties omdat zij hier meer expertise in hebben. Corporaties konden zo door beter te 
presteren meer financiële rendementen behalen. 

Hoewel afspraken duidelijker, concreet en hard beschreven moeten worden zijn alle drie de deskundigen het er 
over eens dat er meer voorwaardelijke afspraken gemaakt zullen worden. Een voorwaardelijke afspraak kan 
gezien worden als een afspraak die nagekomen moet worden tenzij er ontwikkelingen hebben plaatsgevonden 
waardoor de afspraak niet meer nagekomen kan worden . Dit worden ook wel 'als ... dan' afspraken genoemd. 

Handhaving 
In de prestatieafspraken wordt vaak vastgelegd hoe het overleg tussen Overleg 
gemeente en corporatie plaatsvindt, hoe er gemonitord en geëvalueerd Monitor,ing 

Afrekening 
wordt en hoe er wordt omgegaan met geschillen en het niet halen van de Geschillen 
afspraken . In tabel 4.3 is weergegeven in hoeveel procent van de Totaal 

Aantal 
372 
259 

24 
186 
394 

% 
94 
91 

6 
47 

100 
overeenkomsten dit soort afspraken is vastgelegd. Onder andere de 

Tabl'l 4.3 Handha\'ing (Srvrrijn, 20 I 0) 
mogelijkheid tot bijstellen van de afspraken zal hierbij aan bod kunnen 
komen . Het bijstellen van afspraken zou alleen mogelijk moeten zijn wanneer beide partijen hier mee 
instemmen. Wanneer afspraken niet worden nagekomen vinden alle drie de geïnterviewde deskundigen dat 
sancties niet werken. Van Haeften neemt altijd redelijkheid en billijkheid mee in de afspraken . Bij overmacht 
door bijvoorbeeld een veranderende economische situatie kunnen partijen zo niet aan afspraken worden 
gehouden die niet realistisch meer zijn. Wanneer afspraken niet meer kunnen worden nagekomen zal dit wel 
zo vroeg mogelijk gemeld moeten worden. Bij aantoonbare wanprestaties zullen partijen goed aan elkaar 
moeten uitleggen waarom zaken niet uitgevoerd zijn. Hier spreek je elkaar op aan en in het uiterste geval kun 
je de pers er bij halen. Zowel politiek als corporaties zijn uiterst gevoelig voor hoe ze in het nieuws komen . 
Boetes werken remmend op de ambities aldus Van Grinsven. Prestatieafspraken moeten vooral gaan over het 
prikkelen van elkaar. Partijen gaan minder beloven en het werkt frustrerend voor het vervolgproces. Sancties 
werken ook niet omdat de verhoudingen heel erg gebaseerd zijn op vertrouwen en onderlinge samenwerking. 
Ook zijn gemeente en corporatie duurzaam met elkaar verbonden door de locatie van het corporatiebezit 

4.4 Financiële consequenties prestatieafspraken 
Wanneer er afspraken worden overeengekomen heeft dit consequenties voor zowel de gemeente als de 
corporaties zoals bijvoorbeeld het inzetten van personeel. Ook hebben veel afspraken financiële 
consequenties. Hoewel het lastig is om de financiële gevolgen van afspraken inzichtelijk te maken kan het 
volgens Van Haeften bijdragen aan het begrip dat partijen voor elkaar hebben. Zo wordt duidelijk inzichtelijk 
gemaakt hoeveel iedere partij investeert. Nu is de bijdrage van de gemeente vaak een punt van discussie. Wat 
de corporatie afspreekt is meestal vrij tastbaar. Corporaties hebben volgens Van Haeften het gevoel dat zij alles 
betalen. Het gaat hierbij onder andere over de grondprijs en de bijdrage van de gemeente aan de 
verduurzaming van de voorraad. 
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4.5 Samenvatting 
Woonvisies en prestatieafspraken zijn niet verplicht waardoor niet iedere gemeente of corporaties over deze 
beleidstukken beschikt. Ook zijn het totstandkomingproces en de inhoud niet voorgeschreven waardoor iedere 
overeenkomst verschillend is. De inhoud en totstandkoming zijn vaak afhankelijk van de lokale situatie, de 
complexiteit van de opgaven die er liggen, het aantal corporaties dat in een gemeente werkzaam is en de 
relatie tussen de bestuurders van de gemeente en corporatie . Er zijn verschillen aan te wijzen in de thema's die 
worden behandeld, de hardheid en manieren van handhaving. Hoewel het grootste deel van de gemeenten en 
corporaties tevreden is over de samenwerking en de manier waarop de corporatie het woonbeleid in acht 
neemt, zijn er gemeenten en corporaties die hier (zeer) ontevreden over zijn. Gezien de duurzame 
verbondenheid die een gemeente en corporatie hebben is dit niet gewenst. 

Het totstandkomingsproces van woonvisie en prestatieafspraken kan op die manieren ingevuld worden . De 
voorkeur wordt gegeven aan een partnermodel waarbij partijen op basis van gelijkwaardigheid afspraken 
overeenkomen. Om meer scherpte in de afspraken te krijgen is het mogelijk om met biedingen te werken maar 
dan alleen op thema of gebiedsniveau en niet op de gehele woonvisie . Bij een bod op de gehele woonvisie zal 
de lange-termijn relatie tussen gemeente en corporatie negatief worden beïnvloed, is het onduidelijk wat de 
gemeente de corporatie te bieden heeft en er zijn geen goede best practices beschikbaar. 

Het is van belang dat corporatie en gemeente het eens zijn over de betekenis van prestatieafspraken. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen afspraken die intenties vastleggen of een niet-vrijblijvend contract waar 
sterk aan vastgehouden wordt. Minister Van der Laan sprak de voorkeur uit voor niet-vrijblijvende 
prestatieafspraken. Prestatieafspraken zijn er niet om vast te leggen wat gemeente en corporatie toch al van 
plan waren, maar om net wat meer te bereiken dan dat. Prestatieafspraken mogen hierdoor best ambitieus zijn 
maar dienen wel haalbaar en realistisch te zijn. Om discussie achteraf te voorkomen moeten 
prestatieafspraken concrete en harde afspraken bevatten . Het opnemen van sancties in prestatieafspraken is 
niet gewenst omdat dit remmend werkt op de ambities en het geen vertrouwen uitstraalt. Het inzichtelijk 
maken van de financiële consequenties voor corporaties en gemeenten creëert wederzijds begrip . 

32 Wat betekent dit voor de prestatieafspraken? 
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Corporatie en gemeente moeten het eens zijn over de betekenis van prestalieafspraken . 
Prestatieafspraken kunnen worden omschreven als niet-vrijblijvende afspraken lussen 
gemeenten en corporaties. Prestatieafspraken kunnen de ambitie van deze p<mijen proberen 
te verhogen maar rnaeten wel haalbaar en realistisch blijven. 

Het totstandkomingsproces is niet voorgeschreven en afhankelijk van de lokale situatie . 
Prestatieafspraken l<unnen het beste in het partnermodel tot stand komen en een bod op de 
woonvisie is niet wenselijk_ Op thema of gebiedsniveau kan mogelijk wel met biedingen 
gewerkt worden. De contacten tussen gemeente en corporatie mogen zakelijker worden. 

Het inzichtelijk maken van de fln<~ndële consequenties van prestatleafspraken creëert 
wederzijds begrip . 

De inhoud van westatieafsprak.en is niet voorgeschreven maar kan alle onderwerpen 
omvatten die raakvlak hebben met de volkshuisvesting. Hierdoor kan de inhoud worden 
afgesteld op de lokale behoeften. 

De afspraken moeten zo concreet en hard mogelijk geformuleerd worden. Door de onzekere 
toekomstige omstandigheden en regelgeving wordt er verwacht dal er meer voorwaardelijke 
afspraken gemaal<l worden en dat de looplijd van de afspraken zal afnemen. 

De verschillende typen ar spraken moeten met elkaar in balans ziJn. Wel wordt er een 
toenemend aandeel van procesafspraken verwacht. 

Het opnemen van sancties in prestatieafspraken werkt remmend op de ambitie5 en moet 
daardoor voorkomen worden . 
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5 Veranderende financiële situatie 
corporaties 

De investeringscapaciteit van woningcorporaties staat onder druk zo blijkt uit diverse berichten . Real Estate 
Magazine (2010) bericht: kabinet trekt zware wissel op investeringscapaciteit corporaties. Vastgoedban1k FGH 
stelt in Trends woningmarkt 2011 dat de investeringscapaciteit van corporaties onder druk komt de staan . In 35 
augustus 2009 kopte een artikel in Building Business (2009) Investeringen woningcorporaties zwaar onder druk 
en in november 2010 stelde de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties dat de 
woningmarktplannen van het kabinet Rutte er toe leiden dat de investeringscapaciteit van corporaties 
opdroogt. Ook de sectorinstituten WSW en CFV ondersteunen deze uitspraken. In het Sectorbeeld Voornemens 
2009 (CFV, 2009) sprak het CFV voor het eerst de verwachting uit dat de financiële ruimte van corporaties voor 
investeringen zou afnemen. Deze ontwikkeling werd in het Sectorbeeld Voornemens 2010 en 2011 bevestigd . 
In de Trendnotitie 2011 van het WSW is te lezen dat investeringen in de bouw van nieuwe sociale 
huurwoningen, renovatie van het woningbezit, woningverbetering en vernieuwing van maatschappelijk 
vastgoed onder druk staan . Tot 2016 verwachten corporaties € 54,1 miljard te investeren, 9% minder dan de 
verwachtingen een jaar eerder. In 2010 investeerden corporaties bijna € 10 miljard. Dat is € 1,1 miljard minder 
dan in 2009. Voor de jaren 2011 en 2012 zijn de investeringsplannen tijdelijk hoger. Daarna keert volgens het 
WSW het investeringsvolume terug naar een lager niveau. 

5.llnvesteringscapaciteit 
De investeringscapaciteit (of investeringsruimte/ financiële ruimte) van corporaties wordt bepaald door de 
verwachtingen over vrije kasstromen : het verschil tussen de inkomsten en uitgaven en na aftrek van 
belastingen en heffingen. Dit nettoresultaat bepaalt hoeveel corporaties per jaar aan rente mogen uitgeven. Bij 
een gegeven rentestand bepaalt dit nettoresultaat dus het bedrag dat corporaties mogen lenen. Het WSW en 
banken zijn bereid corporaties te financieren zolang er een positieve kasstroom is waarmee minimaal de rente 
op uitstaande leningen en een kleine aflossing betaald kan worden. Het bedrag corporaties kunnen lenen met 
de vrije kasstromen wordt de investeringscapaciteit genoemd. Elke euro minder vrije kasstroom betekent 20 
tot 25 euro minder investeringsruimte (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011) . De 
investeringscapaciteit kan dus beïnvloed worden door veranderingen in de inkomsten en uitgaven van de 
corporaties, de rentestand, (des)investeringen en belastingen en heffingen. Per factor zal worden beschreven 
hoe deze staat te veranderen . 
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Middendorp (2010) legt de financiële ruimte uit als de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde minus het vreemd 
vermogen en een risicobuffer (figuur 5.1). Het eigen vermogen van de corporatiesector wordt het 
volkshuisvestelijk vermogen genoemd en bedroeg eind 2009 32,7 miljard. De volkshuisvestelijke 
exploitatiewaarde is de netto contante waarde van de verwachte kasstromen die het corporatiebezit 
genereert. Deze is opgebouwd uit variabele lasten, het onderhoud, de verkoopopbrengst, de restwaarde en de 
huur. Het vreemd vermogen, dat eind 2009 79,2 miljard bedroeg, vertegenwoordigt de leningen die de 
corporaties uit hebben staan. Het totale vermogen (eigen vermogen plus vreemd vermogen) bedroeg hiermee 
eind 2009 dus 111,9 miljard. De risicobuffer wordt jaarlijks bepaald door het CFV en bestaat uit het marktrisico, 
het macro-economische risico en het operationele risico. Dit risico kan worden gezien als een solvabiliteitseis. 
Wanneer de solvabiliteit, het volkshuisvestelijk vermogen in procenten van totale vermogen, daalt tot onder de 
solvabiliteitseis is er sprake van onvoldoende solvabiliteit. In 2009 bedroeg de solvabiliteit ongeveer 29,3 % 
terwijl het CFV minimaal 10,8 % eiste. Hiermee was de solvabiliteit van de sector als geheel voldoende. 
Volgens Middendorp zal de solvabiliteit de komende jaren flink dalen tot 13% in 2022 . Dit is onder de huidige 
solvabiliteitseis net voldoende. De vermogenspositie van de sector daalt hierbij wel flink. De financiële ruimte 
is dus afhankelijk van de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde, het vreemd vermogen en de risicobuffer 
(solvabiliteitseis). De financiële ruimte kan gebruikt worden voor het aantrekken van leningen en het doen van 
onrendabele investeringen welke direct ten koste gaan van het volkshuisvestelijk vermogen . 
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Figuur 5.1 Schematische weergave financiëJe ruimte 
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Diverse openbare instrumenten (visitatierapporten, oordeelsbrieven en solvabiliteitsoordelen van het CFV en 
het WSW) geven een oordeel over de financiële positie van corporaties. Alle geïnterviewde deskundigen geven 
echter aan dat deze instrumenten ontoereikend zijn om gemeenten een goed beeld te geven van de financiëfe 
situatie van de corporaties. Grootste tekortkoming van deze documenten is dat het geen inzicht geeft in de 
investeringsruimte van corporaties waardoor gemeenten andere verwachtingen hebben van investeringen van 
corporaties. Volgens alle deskundigen mag ook van corporaties verwacht worden dat zij gemeenten uit kunnen 
leggen hoe hun financiële situatie is en waarom ze zaken wel of niet kunnen. Dit blijkt alleen niet altijd het 
geval. Een methode die hierbij kan helpen is de transparantiemethodiek waarmee inzichtelijk kan worden 
gemaakt wat de ruimte is voor maatschappelijke investeringen naast de verplichtingen die de corporatie al 
heeft. Dit heeft in de gemeente Wijchen tot positieve resultaten geleid: partijen voelden zich verantwoordelijk 
voor uitgaven van de ander. Het gevaar van de methode schuilt hem echter in het feit dat wanneer de 
corporatie kenbaar maakt nog middelen te hebben, de gemeente het idee krijgt niets aan de grondprijs te 
hoeven doen. Daarnaast heeft de corporatie nog altijd een beleidsvrijheid en kunnen ze beslissen over hun 
eigen uitgaven. De uitleg van dit beleid blijft voor gemeenten nog vaak een black box. Behalve de corporaties 
zouden ook de gemeenten inzicht moeten geven in hun middelen. 

5.2 Investeringsopgave 
Middendorp (2010) stelt dat corporaties het investeringsvolume op sectorniveau de komende 15 jaar aan 
kunnen maar dat er flink wordt ingeteerd op het eigen vermogen . Daarnaast verwacht hij dat het aantal 
corporaties dat niet aan de veranderopgave kan voldoen en projecten zal schrappen zal stijgen. Hij pleit 
daarom voor meer aandacht aan portefeuillemanagement op basis van negen 'knoppen' in de 
portefeuillestrategie die vallen onder drie aandachtvelden: wonen, vastgoed en financiële ruimte. Ten aanzien 
van deze knoppen zal de corporatie een samenhangend beleid moeten formuleren. Middendorp heeft 
berekend dat om de veranderopgave te bekostigen jaarlijks tussen de € 2,0 miljard en 2,2 miljard nodig is. Dit is 
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het bedrag dat jaarlijks onrendabel geïnvesteerd moet worden en dus ten koste gaat van het volkshuisvestelijk 
vermogen. Als gevolg hiervan zal de solvabiliteit van de sector dalen tot 13 %. 

5.3 Inkomsten en uitgaven 
De inkomsten van corporaties omvatten grofweg drie zaken: de huurinkomsten, de inkomsten uit 
woningverkoop (zowel bestaand bezit als woningen ontwikkeld voor de verkoop) en overige inkomsten. De 
huurinkomsten zijn gereguleerd door het woningwaardingsstelsel en een inflatievolgend huurbeleid . De kosten 
stijgen al jaren boven deze inflatie waardoor vrije kasstromen zullen afnemen. Dit wordt door Gruis op de lange 
termijn gezien als belangrijkste oorzaak van de verminderde investeringsruimte. In figuur 5.2 is te zien dat dat 
de cumulatieve stijging van de netto bedrijfslasten in de periode 2004-2009 33,4 procent bedroeg, tegenover 
een cumulatieve stijging van de inflatie van 8,4 procent. De variabele lasten bestaan uit personeelslasten 
(+25,8%), overige bedrijfslasten (+31,7%) en onderhoudslasten exclusief door eigen personeel (+30,6%). Door 
dit te verminderen met onderhoudslasten inclusief door eigen personeel (+32,2%) worden de bruto 
bedrij,fslasten verkregen. Door de bruto bedrijfslasten te verminderen voor vergoedingen, overige 
bedrijfsopbrengsten en de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf (totaal +15,3%) worden 
uiteindelijk de netto bedrijfslasten verkregen. De netto bedrijfslasten en de onderhoudslasten zijn de laatste 
jaren gestegen ten gevolge van de veroudering van het corporatiebezit, professionalisering, taakverbreding en 
complexere besluitvorming. Opvallend is het verschil met marktpartijen. Conijn en Schilder (2009) stelden dat 
de exploitatielasten van corporaties € 609 boven het marktniveau liggen. Volgens Moerkamp (2009) liggen de 
totale exploitatiekosten van een corporatiewoning zelfs € 1000 hoger dan woningen van institutionele 
beleggers. Dit is voor een deel te verklaren door de extra maatschappelijke taak die corporaties hebben . De 
netto huur als percentage van de bruto huur is tussen 2006 en 2008 gedaald van 47% naar 39%. Volgens het 
WSW kon de investeringsruimte van corporaties met 11 miljard worden vergroot wanneer ze 10% op hun 
kosten besparen . 
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De bedrijfslasten vormen een belangrijk onderdeel van de winst- en verliesrekening en de 
exploitatiekasstroom. De financiering van corporaties en de investeringsruimte hangt zoals gezegd nauw 
samen met de kasstromen van de corporaties. De belangrijkste bronnen van kasmiddelen van corporaties zijn 
de netto kasstroom uit de exploitatie van woongelegenheden en de kasstroom uit de verkoop van bestaande 
woongelegenheden. De kasstroom uit exploitatie van woongelegenheden is in de periode 2005-2009 
opgebouwd zoals te zien in figuur 5.3. Hieruit blijkt dat hoewel de huurinkomsten (+11%) zijn gestegen, de 
netto exploitatiekasstroom na correctie is afgenomen. Dit komt door de al eerder genoemde gestegen netto 
bedrijfslasten en onderhoudslasten, de invoering van de integrale vennootschapsbelasting voor corporaties in 
2008 en de toegenomen rentelasten. Deze rentelasten zijn ondanks een lagere rentestand gestegen door een 
grotere leningenportefeuille. Deze is gestegen van 66,8 miljard in 2005 naar 79,2 miljard in 2009. Prognoses 
van de sociale huursector laten zien dat de vrije kasstroom van € 866 per woning zal stijgen naar € 980 per 
woning in 2015. Het WSW maakt zich om 2 redenen zorgen over deze berekeningen. De eerste is dat de rente 
die historisch laag is en alleen maar lijkt te kunnen stijgen. De tweede reden is dat er voorbij wordt gegaan aan 
de verplichte corporatiebijdrage aan de huurtoeslag (hierna behandeld). Uitgaande van een fictieve aflossing 
van 2% van de uitstaande schuld blijft er volgens de prognoses van de sector in 2015 na aflossing € 200 vrije 
exploitatiekasstroom over per woning. Een prognose van het WSW met conservatievere parameters komt uit 
op een vrije kasstroom die € 300 per woning lager is dan door de sector berekend . Hierdoor zal een negatieve 
exploitatiekasstroom ontstaan van € 100 per woning. In bijlage 4 is een tabel opgenomen waarin de netto 
exploitatiekasstroom per verhuureenheid is opgenomen. Minister Donner heeft onlangs 2 maatregelen 
afgekondigd waarmee corporaties kun huren kunnen verhogen. Zo hebben sinds 1 oktober 2011 woningen in 
schaarstegebieden 25 extra punten in het woningwaarderingsstelsel gekregen en mogen vanaf 1 juli 2012 de 
huren van huishoudens met een inkomen boven de € 43 .000 jaarlijks met maximaal 5% boven inflatie worden 
verhoogd. Door deze maatregelen kunnen meer huurinkomsten worden gegenereerd . In hoeverre corporaties 
hier gebruik van kunnen en gaan maken is de vraag. Corporaties verhuren nu voor gemiddeld 71,9 % van de 
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maximaal redelijke huurprijs (Woon bond, 2010). Bij mutatie wensen ze 81,9% van de maximaal redelijke huur 
te vragen. In een ander onderzoek berekenden Conijn en Schilder (2009) dat corporaties hun woningen voor € 
2453 onder de marktconforme huurprijs verhuren. 
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Figuur 5.3 Kasstroom uit exploitatie (CFV, 2010) 

Naast de kasstroom uit exploitatie van woongelegenheden heeft de corporatie een kasstroom uit de verkoop 
van bestaande en nieuwe woongelegenheden. Het CFV (2010) spreekt over een gestaag dalende lijn van 
verkopen waarbij ook het aantal verkopen aan zittende huurder daalt. Het aantal woningen dat met korting 
verkocht wordt is daarnaast gestegen tot 40%. Het WSW vermeldt dat de verkoop van 15.000 woningen in 
2010 gunstig afsteekt tegen de gemiddeld 13.500 woningen in de periode 2007-2009. Figuur 5.4 laat de 
verkoop van corporatiewoningen in de periode 1992-2009 aan zittende huurder zien. Door de financiële crisis 

38 wordt een verminderde verkoop van woningen verwacht, woningen zullen vaker leeg staan, bouwgrond blijft 
onverkocht, projecten lopen vertraging op en de waarde van woningen zal naar beneden worden bijgesteld. 
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Figuur 5.4 Verkopen aan bewoners (RIGO, 2011) 
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De overige inkomsten betreffen rente-inkomsten . Deze worden in de volgende paragraaf behandeld. 

5.4 Rentestand 
De rentestand bepaalt hoeveel financiering het WSW of een bank een corporatie kan verstrekken. Een lager 
rentepercentage zal betekenen dat een corporatie minder aan rentelasten kwijt is en dus meer kan lenen. 
Momenteel is de rentestand erg laag (een tienjarige fixe 11ening onder WSW-berging bedraagt circa 3,15%). De 
huidige gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van de totale leningenportefeuille van de corporatiesector 
bedraagt 4,6 procent. De verwachting is dat de gewogen gemiddelde rentevoet voor het komende jaar kan 
dalen naar circa 4,35%. Dit betekent een totale besparing op de rentelasten van circa € 175 miljoen. Dit levert 
de corporatiesector volgens het WSW een extra investeringsruimte op van circa € 1,9 miljard. Hier tegenover 
staat dat door de lage rentestand de rentebaten tegenvallen. De groeiende schuldenlast, die van € 33.500 per 
woning eind 2010 op zallopen tot € 38.500 per woning eind 2015, maakt de corporatiesector volgens het WSW 
wel kwetsbaar voor rentestijgingen . Wanneer de rente stijgt zal dit grote gevolgen hebben voor de kasstroom. 
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Als gevolg van het Basel 1111 akkoord moeten banken beduidend meer eigen geld bezitten en verplicht banken 
langlopende kredieten te financieren met langlopende financiële middelen. Hierdoor zal de rente stijgen en de 
financiering duurder worden. 
Activiteiten van corporaties die niet als Diensten van Algemeen Economisch Belang (niet- DAEB) mogen sinds 1 
januari 2011 niet meer met WSW borging worden gefinancierd. Hierdoor vervalt het rentevoordeel dat 
corporaties hadden. Doordat corporaties commerciële leningen moeten aantrekken om deze projecten te 
financieren zullen de rentelasten hoger worden. 

5.5 (Des)investeringen 
De huurinkomsten van sociale huurwoningen dekken niet de stichtingskosten van een sociale huurwoning: een 
onrendabele top is het gevolg. Deze onrendabele top wordt bij oplevering van de woning direct afgeboekt. Dit 
gaat ten koste van het eigen vermogen van de corporatie. De onrendabele top van een sociale huurwoning 
bedroeg in 2010 € 60.000 (RIGO, 2011 en WSW, 2011). In figuur 5.5 is de ontwikkeling van de onrendabele top 
weergegeven. Reden voor de stijging van de onrendabele top zijn toegenomen regelgeving, het eerder 
besproken inflatievolgende huurbeleid en de stijgende exploitatielasten. Aangezien corporaties voor het 
onrendabele deef geen borging krijgt zal dit gefinancierd moeten komen uit de winst of het vrij besteedbaar 
eigen vermogen of uit de financieringsruimte die andere delen van de voorraad bieden. Het spreekt vanzelf dat 
een onrendabele top ten koste zal gaan van de investeringsruimte. Volgens Van Grinsven is het aanpakken van 
de onrendabele toppen, naast een lokaal huurbeleid, op lokaal niveau een belangrijk onderwerp om 
prestatieafspraken over te maken omdat op rente, belastingen en heffingen op lokaal niveau geen invloed 
uitgeoefend kan worden. 
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Figuur 5.5 Ontwikkl.'ling onrendabele top (RIGO, 2011) 

5.6 Heffingen en belastingen 
De heffingen en belastingen zijn een gevolg van het rijksbeleid en beïnvloeden de bedrijfswaarde van de 
corporatiewoningen; onder de streep blijft er immers minder over wanneer er over winst belasting afgedragen 
moet worden. Hieronder vallen een aantal zaken. Een eerste belasting is de integrale vennootschapsbelasting 
waar corporaties vanaf 1 januari 2008 mee te maken hebben. Hierdoor zijn corporaties verplicht om over alle 
activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Hierdoor wordt de financiële speelruimte voor corporaties 
krapper (KEI, 2008). In 2008 en 2009 betekende dit een jaarlijkse kostenpost van € 50 miljoen . 

Het regeerakkoord van het Kabinet Rutte stelt dat verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren vanaf 2014 
moeten gaan meebetalen aan de huurtoeslag. Hierdoor zouden corporaties volgens het CFV (2011) een 
jaarlijkse kostenpost erbij krijgen van € 620 miljoen . Dit resulteert volgens het CFV in een contante waarde van 
het vermogensverlies van ruim € 9 miljard. Dit vermogensverlies zou gecompenseerd moeten worden door de 
verruiming van het huurbeleid waarbij huishoudens met een inkomen boven de € 43.000 een huurverhoging 
van maximaal 5% boven inflatie mogen krijgen en woningen in schaarstegebieden 15 of 25 extra punten in het 
woningwaarderingsstelsel krijgen waardoor de huur bij het vrijkomen van een woning kan worden verhoogd . 
Tevens is de Vogelaarheffing door het Kabinet Rutte geschrapt. Deze heffing hield in dat de gehele 
corporatiesector financieel moest bijdragen aan het aanpakken van 40 probleemwijken die aangewezen waren 
door minister Vogelaar. Deze heffing kostte de corporatiesector in zijn geheel niets maar kon gezien worden als 
een herverdelingsheffing. 
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5. 7 Gevolgen verminderde investeringsruimte 
In drie interviews met deskundigen op het gebied van prestatieafspraken zijn de verwachte gevolgen van de 
veranderende financiële situatie van corporaties. Zij verwachtten een forse daling van het investeringstempo 
en investeringsvolume, een vermindering van sloop/nieuwbouw en hoog-niveau-renovatie, een daling in het 
verbeteren van de energieprestaties van de bestaande voorraad en op het gebied van leefbaarheid zullen 
scherpere afspraken worden gemaakt over de rolverdeling. Dit zijn vooral de zaken die het meeste geld kosten. 
Corporaties zijn zich aan het bezinnen op de projectenportefeuille door te faseren en prioriteren. Daarnaast zal 
van commerciële projecten een marktconform rendement worden geëist en van sociale projecten een 
minimale rendementseis. 

Gemeente en corporatie zullen meer dan voorheen hun krachten moeten bundelen en afstemmen wat, 
wanneer en waar er geïnvesteerd wordt. Alle drie de geïnterviewde deskundigen verwachten dat de inhoud 
prestatieovereenkomsten op enige wijze zal veranderen ten gevolge van de verminderde investeringsruimte. 
Gruis: "Ze worden in ieder geval niet gehaald en dat kan ook niet in deze markt. Je kunt beter eerlijk zijn en ze 
bijstellen dan krampachtig vasthouden aan iets dat in een andere context gemaakt is." Corporatie zullen 
inzichtelijk moeten maken dan bepaalde afspraken niet meer nagekomen kunnen worden. Deze zullen dan 
opengebroken moeten worden . 

Zowel Van Haeften als Van Grinsven stellen dat corporaties moeten prioriteren en faseren. Het gaat hierbij 
vooral om nieuwbouwproductie, herstructurering en in mindere mate maatschappelijk vastgoed. Corporaties 
zullen dit besef het eerste hebben omdat zij als eerste last zullen hebben van bijvoorbeeld een verminderde 
verkoop. Wanneer het besef er bij de gemeente ook is dat er gefaseerd en geprioriteerd moet worden zal dit 
tot weinig problemen leiden. Wanneer dit besef er bij de gemeente minder is zal dit tot frictie leiden omdat 
afgesproken aantallen niet gehaald zullen worden. Een complete terugtrekking van corporaties naar de 
kerntaken wordt overigens niet verwacht door de geïnterviewden. Van Haeften verwacht een toename van het 
aandeel procesafspraken. Twee á drie jaar geleden spraken corporaties af dat ze iets gingen doen. Nu spreken 
ze eerst iets af dat ze gaan onderzoeken of ze iets waar kunnen maken. 

40 Een ander gevolg van de verminderde investeringscapaciteit is dat woonvisies die twee á drie jaar geleden 
opgesteld zijn in een andere context mogelijk herzien en geactualiseerd moeten worden. Niet omdat er een 
compleet andere opgave zal liggen maar omdat de mogelijkheden om deze opgave op te pakken beperkter zijn 
geworden. Het is voldoende om een woonvisie te hebben op de achtergrond die niet eens heel concreet hoeft 
te zijn. Deze is wel nodig om een eindvisie te hebben waar de stad heen wil, wat de grootste bedreigingen zijn 
en wat gedaan moet worden . Gruis merkt hierbij op dat in plaats van af te vragen of de afspraken volgens 
planning verlopen het belangrijker is om af te vragen of ze nog wel op de juiste trap zitten. 

De gevolgen voor het proces waarbij prestatieafspraken tot stand komen zitten volgens de deskundigen vooral 
in de lengte en de scherpte. Onderhandelingen zullen steviger worden omdat gemeenten hardere 
doelstellingen vast willen stellen vanwege de onzekerheden om zo de lokale economie en stad aan te jagen. 
Corporaties worden juist een stuk voorzichtiger door de veranderende omstandigheden en zullen even een pas 
op de plaats willen nemen. Deze tegenstelling kan er voor zorgen dat de onderhandelingen langer duren. 
Doordat momenteel niet alles zomaar meer kan hebben partijen elkaar meer nodig en zullen ze duidelijke 
keuzes moeten maken. 

5.8 Verschillen naar CFV oordeel 
De gevolgen van de verminderde investeringsruimte die hierboven zijn geschetst gelden voor de 
corporatiesector als geheel. De financiële posities van corporaties zijn echter divers en laten zich, zoals op 
pagina 20 en 21 is beschreven, uitdrukken in het CFV oordeel. Een corporatie die een A oordeel heeft 
ontvangen heeft een gezonde financiële situatie. De activiteiten die corporaties met een A oordeel ontplooien 
passen bij hun vermogenspositie. Corporaties met een B oordeel (4 corporaties in 2010) moeten zich zorgen 
maken. Hun voorgenomen activiteiten leiden tot een onvoldoende vermogenspositie en brengen de financiële 
positie in gevaar. Corporaties met een C oordeel hoeven niet bang te zijn dat hun financiële positie in gevaar 
komt. Deze corporaties beschikken over voldoende vermogen. Dit vermogen zetten ze alleen niet optimaal in 
voor de volkshuisvesting . De voorgenomen activiteiten van corporaties met een C oordeel zijn onvoldoende in 
relatie tot hun vermogenspositie. 
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De verwachting is dat er verschillen bestaan tussen hoe de prestatieafspraken veranderen bij corporaties met 
verschillende financiële situaties. De financiële situatie van de corporatie zal vooral van invloed zijn op die 
afspraken die financiële consequenties met zich mee brengen . Hierdoor zullen de veranderingen en verschillen 
tussen corporaties met een verschillend CFV oordeel vooral te zien zijn in de inhoud van de prestatieafspraken 
en niet zozeer in het proces waarin prestatieafspraken tot stand komen. In het algemeen wordt er dan ook 
verwacht dat er bij corporaties met een B oordeel een terugval zal worden gesignaleerd in de afspraken . Dit zal 
zich onder andere uitdrukken in een lagere ambitie, aantallen, kwaliteiten en investeringen. Corporaties met 
een slechte financiële situatie zullen ook als eerste moeten prioriteren en faseren . In mindere mate wordt dit 
ook verwacht bij corporaties met een A oordeel. De activiteiten van deze corporaties waren op het moment 
van beoordelen passend voor het vermogen. Wanneer door de veranderende omstandigheden dit vermogen 
minder zal het activiteitenniveau aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. De corporaties met een C 
oordeel zullen naar verwachting het minste verandering zien in de inhoud van prestatieafspraken. Deze 
corporaties zetten volgens de beoordeling van het CFV hun vermogen onvoldoende in. Bij een daling van dit 
vermogen hoeven corporaties niets aan hun activiteitenniveau te doen om toch weer naar vermogen te 
presteren. 

5.9 Samenvatting 
Diverse bronnen waaronder de sectorinstituten CFV en WSW maken melding van een verminderde 
investeringscapaciteit van corporaties . Deze investeringscapaciteit wordt door verschillende ontwikkelingen 
beïnvloed . Door de financiële crisis wordt een verminderde verkoop van woningen verwacht, woningen zullen 
vaker leeg staan, bouwgrond blijft onverkocht, projecten lopen vertraging op en de waarde van woningen zal 
moeten worden bijgesteld . Stijgende onrendabele toppen zijn het gevolg van onder andere een inflatievolgend 
huurbeleid, toenemende regelgeving in de bouw en stijgende beheers- en onderhoudslasten . De huidige 
historisch lage rentestand zorgt er nu nog voor dat corporaties goedkoop geld kunnen lenen en hiermee nog 
even kunnen investeren . De huidige positieve vrije exploitatiestroom lijkt op termijn om te slaan in een 
negatieve exploitatiestroom als gevolg van een stijgende rente, extra heffingen en belastingen . Een negatieve 
exploitatiestroom is op lange termijn niet houdbaar en dus zal er ingegrepen moeten worden. 
Het mag van corporaties verwacht worden dat zij de gemeente inzicht geven in hun financiële positie en uit 
kunnen leggen waarom ze bepaalde investeringen wel of niet doen. Een methode die hierbij kan helpen is de 41 
transparantiemethodiek. 

Wat betekent dit voor de prestatieafspraken? 

De verminderde investeringscapaciteit blijft niet zonder gevolgen. In het vorige hoofdstuk werden al een aantal 
veranderingen van de inhoud en totstandkoming van prestatieafspraken gepresenteerd. Ten gevolge van de 
verminderde investeringcapaciteit zullen er ook veranderingen optreden. Het gaat hierbij om veranderingen 
die voor alle corporaties verwacht worden en veranderingen die afhankelijk zijn van de financiële situatie van 
de corporatie . 

Algemeen 

Proces 

Financieel 

R.J . van Deurzen 

De veranderende financiële situatie zal er toe leiden dat er scherpere afspr·aken over de 
rolverdeling worden gemaakt, de onderhandelingen langer en steviger zullen worden en de 
corporaties en gemeenten hun i1wes[eringen meer op elkaar zullen afstemmen. 

Door middel van maniloring en evaluatie moet nagegaan worden of de woonvisie en de 
gemaakte afspraken nog realistisch zijn . Deze zullen waar nodig herzien moeten worden. 

De veranderende financièle situatie maakt dat corporaties een minimale rendementseis gaan 
hanteren en dat er meer aandéichL komt voor de onrendabele toppen. 
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Afhankelijk van de financiële situatie 

Haalbaarheid Ten gevolge van de veranderende financiële situatie wordt verwacht daL het 
investeringstem po en lnvesteringsvolume za l dalen en dat corporaties meer moeten faseren 
en priori teren. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële situatle van de corporatie. Hoe 
slechter de financiële situatievan de corporatie is hoe meer 11et investeringstempoen 
volume wordt vervvacht te dalen en hoe meer de corporatie zal moeten faseren en 

Inhoud 

R.J. van Deurzen 

priori teren. 

Er wordt verwacht dat er minder afspraken over sloop/nieliWbouw en hoog-niveau-renovatie 
gemaakt z.liler1 worden en dat de investNingen in maatschappelijk vastgoed en 
verbeteringen van de energieprestaties van dt> huidige voorraad w\len afnemen. Er wordt 
verwacht dal corporaties met een slechtere financièle situatie hier meer mee te maken 
krijgen. 
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+ Intermezzo I 
In de vorige hoofdstukken zijn verwachtingen omtrent de toekomstige prestatieafspraken genoemd op diverse 
vlakken. Dit kunnen verwachtingen zijn aangaande veranderingen of hoe er in de toekomst met zaken zal 
worden omgegaan. Deze zijn hier nogmaals opgesomd. 

Proces 

R.J . van Deurzen 

Corporatie en gemeente moeten nel eens zijn over de betekenis van preslàtiearspraken. 
Pr·estatieafspraken kunnen worden omschreven als niet-vrijblijvende a[spraken tussen 
gemeenten en corporaties. Prestatiearsprake.n 1-unnen de ambitie van deze partrjen prooeren 
te verhogen maar moeten we l haa lbaar en realistisch blijven. 

Door de verzeltstandiging zijn corpora l ies samenwerkingspartners van de gemeenten 
geworden. Gemeenten en corporaties leggen in prestatieafspraken vast wat ze van plan zijn 
op het gebied van de volkshuisvesting. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid . 

Gemeenten hebben de grondwetlelijke taak om goed wonen te bevorderen . Vanuit deze 

tnak mag men van de gemeente een visie op het wonen verwachten. Het hebben van een 
woonvisie is niet verplicht. Bij het opstellen van de woonvisie zal de gemeente de corporalies 
moelen belrekken om onder andere draagvlak te creëren. Omdat woningmarkten regionaal 
zijn en niet ophouden bij de gemeentegrens kan de gemeente niet heen om regionale 
afstemming. Dit geldt voor groeiende, krimpende en in gi'Oei stagnerende gemeenten . 
Woonvisie en prestatieafspraken moeten daarom in een regiona le context geplaatst worden. 

Aan de andere kant heeft de corporatie de mogelijkheid de gemeente te betrekken in de 
totstandkoming van het ondernemingsplan. Corporalies hebben bij hun activiteiten heL 
lokale volk.shuisvestingsbeleid In acht te nemen maar mogen op punten, mits goed 
beargumenteerd, hier van afwijken. Het hebben van een volwassen strategisch 
voorraadbeleid Is een voorwaarde om goed te kunnen onderhandelen over 
preslatleafspraken . Uiteindelijk zijn de gemeente en cle corporatie wel zelf 
eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke woonvisie respectievelijk ondernemingsplan. 

Het maken van prestatieafspraken is geen verplichting maar wel sterk aan te raden. Deze 
afspraken moeten totstand komen in een proces waarbij de gemeente en de corporaties 
gelijkwaardig zijn. Een bod op de woonvisie is niet de manier om tot prestatieafspraken te 
komen maar is eventueel mogelijk op gebiedsniveau. 

Het totstanclkomingsproces is niet voorgeschreven en afhankelijk van de lokale 5ituatie. 
PrestatieëJfspraken kunnen het beste in het partnermodeltot stand komen en een bod op de 
woonvisie is niet wense lijk. Op thema of gebiedsniveau kan mogelijk wel met biedingen 
gewerkt worden. De contacten tussen gemeente en corporatie mogen lilkeiijker worden. 

Het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van prestatieafspraken creëert 
wederzijds begr ip. 

De veranderende financiële situatie zal er toe leiden dat er scherpere afspraken over de 
rolverdeling worden gernailkt, de onderhandelingen langer en steviger zullen worden en de 
corporaties et1 gen1eenten hun investeringen rneer op elkaar zullen afstemmen. 

Door rniddel van monitoring en evaluatfe rnoet nagegaan worden of de woonvisie en de 
gemaakte afspraken rrog t·ealistisch zij ll . Deze wil en waar nodig herzien moeten worden . 
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Inhoud De inl1oud van prestatieafspraken Is niet voorgeschreven, afhankelijk van de lokale situatie 
en kan (maar hoeft niet) alle onderwe1·pen bevatten die raakvlak hebben mel 
volkshuisvesting. 

De afspraken moeten zo concreet en hard mogelijk geformuleerd worden. Door de onzekere 
toekomstige omstandigheden en regelgeving wordt er verwacht dat er meer voorwaardelijke 
afspraken gemaakt worden en dat de looptijd van de afspraken zal afnemen. 

De verschillende typen afspraken moeten met elkaar in balans zijn. Wel wordt er een 
Leenemend aandeel van procesafspraken verwacht.. 

Het opnemen van sancties in prestatieafspraken werkl remmend op de ambities en moet 
daardoor voorkomen worden. 

Er wordt verwacht dat er minder afspraken over sloop/nieuwbouw en hoog-niveau-renovatie 
gemaakt zullen worden en dat de investeringen in maatschappelijk vastgoed en 
verbeteringen van de energieprestaties van de huidige voorraad zullen afnemen . Er wordt 
verwacht dal corporades met een slechrere financiele situatie hier meer mee te maken 
krijgen. 

Financieel De veranderende financiele situatie maakt dat corporaties een minimale rendementseis gaan 
hanteren en dat er meer aandacht komt voor de onrendabele toppen. 

Haalbaarheid Ten gevolge van de veranderende financiële siLuatie wordt verwacht dat het 
investeringstem po e11 investeringsvolume zal dalen en dat corporaties meer moeten faseren 
en priori teren . Dit zal afht~nke!i]k zijn van de financiele situatie van de corporatie. Hoe 
slechter de financiële situatie van de corporatie is hoe meer heL lnvesterfngstempo en 
volurne wordt verwac11t ledalen en hoe meer de corporatie zal moeten faseren en 
priori teren. 

Hiermee is deel 1 afgesloten en zijn de huidige situatie en de verwachtingen in kaart gebracht. In deel 2 zullen 
deze verwachtingen getoetst worden. 
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6 Gevolgen 

6.1 Opzet interviews 
Doel van dit onderzoek is de gevolgen van de afgenomen investeringsruimte van corporaties te onderzoeken. 
In deel 1 zijn de huidige situatie en de verwachtingen hoe prestatieafspraken zullen veranderen beschreven. Er 
wordt verwacht dat deze zullen verschillen tussen corporaties met een verschillende financiële situatie. 
Hierdoor worden er cor poraties en gemeenten met een verschillende financiële situatie ondervraagd, 
uitgedrukt int het CFV oordeel van de corporatie. Daarnaast kan door een splitsing te maken tussen corporaties 
en gemeenten die recentelijk afspraken hebben gemaakt en binnenkort afspraken gaan maken een 
onderscheid worden gemaakt tussen de ervaringen en verwachtingen van corporaties en gemeenten. Een 
twaalftal interviews, zes met corporaties en zes met gemeenten, moet inzicht geven in de wijze waarop de 
inhoud en totstandkoming van woonvisie en prestatieafspraken veranderen. Daarnaast kunnen verschillen 
tussen deze ervaringen en verwachtingen tussen gemeente en corporatie in kaart worden gebracht. Wanneer 
gemeenten en corporaties verschillende verwachtingen hebben over hoe de afspraken zullen gaan veranderen 
kan dit tot problemen leiden in de onderhandelingen. Door deze vroegtijdig te benoemen kunnen de 
knelpunten al snel worden benoemd en kunnen partijen sneller tot elkaar komen. Onderstaand schema geeft 
een overzicht van de geïnterviewde partijen. 

CFV oordeel 2010 
A B c 

Ervaringen Woningstichting Nijestee Woningstichting Dinxperlo Woonmaatschappij Domein 

Gemeente Groningen Gemeente Aalten Gemeente Eindhoven 

I Verwachtingen Woningstichting Zayaz Woningstichting Wherestad Woningstichting Thuisvester 

Gemeente 's-Hertogenbosch Gemeente Purmerend Gemeente Oosterhout 

Tabel 6.1 Intervtews 

Bij deze partijen zijn interviews afgenomen met personen die betrokken zijn bij de prestatieafspraken. Voor 
een complete lijst met geïnterviewde personen wordt verwezen naar bijlage 5. Deze personen hebben de 
vragen voorgelegd gekregen die te vinden zijn in de interviewguides die te vinden zijn in bijlage 6 en ?.Wanneer 
er aanleiding toe was om op zaken dieper in te gaan dan is dit gedaan. De interviews zijn uitgewerkt in een 
gespreksverslag. Deze gespreksverslagen zijn vertrouwelijk en in te zien bij de auteur. Vervolgens is per 
besproken onderwerp een matrix gemaakt, gelijk aan bovenstaande tabel, met daarin de antwoorden van de 
gemeenten en corporaties. Deze antwoorden kunnen op deze manier vergeleken worden. Zodoende kunnen er 
verschillen tussen corporaties met een verschillende financiële situatie, tussen de ervaringen en verwachtingen 
en tussen gemeenten en corporaties worden gevonden. De matrices zijn vertrouwelijk en in te zien bij de 
auteur. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de analyse per onderwerp worden beschreven . Voor elk 
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onderwerp dat in de interviews is behandeld, is een matrix gemaakt. Er zijn in totaal 22 onderwerpen 

behandeld en dus evenveel matrices. ledere matrix geeft op vier manieren inzicht in de overeenkomsten en 
verschillen. Ten eerste is dat het verschil tussen de ervaringen die gemeenten en corporaties hadden die 

recentelijk prestatieafspraken hebben opgesteld en de verwachtingen van gemeenten en corporaties die 
binnenkort prestatieafspraken gaan opstellen. Dit is te zien in tabel 6.2. 

Verwachtingen Woningstichting Zayaz Woningstichting Wherestad Woningstichting Thuisvester 

Gemeente 's-Hertogenbosch Gemeente Purmerend Gemeente Oosterhout 

Tabel 6.2 Verschillen tussen ervaringen en verwachtingen 

Ten tweede worden de verschillen en overeenkomsten tussen corporaties met een verschillende financiële 
situatie, uitgedrukt in het CFV oordeel 2010, onderzocht. Dit is te zien in tabel 6.3. 

Ervaringen Woonmaatschappij Domein 

Gemeente Aalten Gemeente Eindhoven 

Verwachtingen Woningstichting Wherestad Woningstichting Thuisvester 

Gemeente Purmerend Gemeente Oosterhout 

50 Tabel 6.3 Verschillen tussen corporaties met verschillende financiële situaties 

Ten derde worden de algemene verschillen tussen gemeenten en corporaties onderzocht. Dit zijn verschillen 

dit in (bijna) alle cases terugkomen. Dit is te zien in tabel 6.4 . 

Ervaringen 

Verwachtingen 

Tabel 6.4 Algemene verschillen tussen corporaties en gemeenten 

Ten slotte worden de verschillen tussen corporaties en gemeenten binnen een stad onderzocht, dus een één 

specifieke case. Dit komt tot uitdrukking in tabel6.4 

Ervaringen Woningstichting Nijestee 

Gemeente Groningen Gemeente Aalten 

Verwachtingen Woningstichting Zayaz Woningstichting Wherestad Woningstichting Thuisvester 

Gemeente 's-Hertogenbosch Gemeente Purmerend Gemeente Oosterhout 

Tabel 6.4 Specifieke verschillen tussen de gemeente en corporatie binnen een stad 
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6.2 Onderwerpen interviews 
Doel van de interviews is antwoord te krijgen op de vraag hoe de prestatieafspraken tussen gemeenten en 
corporaties zijn veranderd hoe gemeenten en corporaties verwachten dat deze zullen veranderen. In het 
volgende hoofdstuk zullen vervolgens deze bevindingen naast de eerder beschreven verwachtingen worden 
gelegd om zodoende overeenkomsten en verschillen te constateren. Om wat zinnigs te kunnen zeggen over 
hoe de prestatieafspraken veranderen zal ook inzicht gekregen moeten worden in de huidige 
prestatieafspraken, de relatie tussen de gemeente en corporatie en wat partijen onder prestatieafspraken 
verstaan. De interviews hebben de volgende opbouw: (1) algemene vragen, (2) vragen over de 
samenwerkingsgeschiedenis die gemeenten en corporaties hebben, (3) vragen over de huidige situatie en (4) 
wanneer er binnenkort prestatieafspraken opgesteld gaan worden vragen over de verwachtingen. 

Algemene vragen 
De vragen die onder de algemene vragen gesteld zijn gaan over hoe de geïnterviewde vanuit zijn of haar 
functie betrokken is bij de prestatieafspraken, hoe zij de term prestatieafspraak definiëren en waar succesvolle 
prestatieafspraken aan moeten voldoen. 

Samenwerkingsgeschiedenis 
De vragen over de samenwerkingsgeschiedenis gaan over sinds wanneer gemeente en corporatie 
prestatieafspraken maken, wat ze elkaar te bieden hadden in het verleden, hoe de verhoudingen waren tussen 
de gemeente en de corporatie en op welke punten de partijen tevreden waren over de samenwerking. 
Daarnaast zijn er vragen gesteld over of de partijen in het verleden op de hoogte waren van het beleid, de 
ambities en de financiële situatie van de andere partij . Ten slotte is er gevraagd of er ook andere partijen 
betrokken waren bij het maken van prestatieafspraken. 

Huidige situatie 
Vragen over de huidige situatie zullen antwoord moeten geven op hoe de huidige afspraken tussen gemeenten 
en corporaties worden gemaakt en hoe tevreden gemeenten en corporaties hier mee zijn. Allereerst wordt de 
woonvisie behandeld: hoe is deze tot stand gekomen, hoe zijn beide partijen hierin betrokken geweest, hoe 
tevreden zijn gemeente en corporatie hierover er geeft de woonvisie aanleiding tot het maken van 51 
prestatieafspraken. Vervolgens wordt ingegaan op de prestatieafspraken. Ook hierbij zal gekeken worden naar 
het totstandkomingsproces, de inhoud en de tevredenheid hierover. Daarnaast wordt er gekeken of de huidige 
prestatieafspraken nog realistisch zijn, of de financiële consequenties van de prestatieafspraken inzichtelijk zijn 
gemaakt en of er wederzijdse afspraken zijn gemaakt. Verder wordt er ingegaan op hoe er voorkomen wordt 
dat de prestatieafspraken ophouden bij goed bedoelde woorden op papier en wat er is geregeld met 
betrekking tot monitoring en evaluatie. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan het strategisch 
voorraadbeleid en de financiële situatie van de corporatie en of de gemeente hier inzicht in heeft. 

Veranderende afspraken 
In het laatste deel van het interview wordt aandacht besteed aan hoe de prestatieafspraken zijn veranderd of 
worden verwacht te veranderen ten gevolge van de financiële situatie van corporaties. Hierbij wordt gevraagd 
naar of de financiële situatie van invloed is (geweest) op het proces en op de inhoud. Of er andere of hardere 
afspraken zijn of worden gemaakt dan voorheen en op welk vlak er de meeste discussie is geweest of wordt 
verwacht. Ten slotte is er gevraagd of gemeenten of corporaties op voorhand over bepaalde onderwerpen wel 
of juist geen afspraken willen maken. 

6.3 De geïnterviewde gemeenten en corporaties in het kort 
In deze passage wordt een korte beschrijving gegeven van de lokale situatie van de geïnterviewde partijen. 

Oosterhout 
In Oosterhout worden sinds 1997 
prestatieafspraken gemaakt. De enige corporatie 
met aanzienlijk bezit in de gemeente is 
woningstichting Thuisvester die in 2009 door een 
fusie is ontstaan. Momenteel is de gemeente bezig 
met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. 
Thuisvester wordt bij de totstandkoming van de 
woonvisie geconsulteerd. Deze woonvisie zal de 
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beleidsbasis vormen voor het maken van 
prestatieafspraken. Dit zal op korte termijn plaats 
gaan vinden. Thuisvester heeft circa 13.500 
woningen in Oosterhout, Geertruidenberg, 
Rucphen en Zundert. In 2010 kreeg Thuisvester 
een C oordeel van het CFV. Dit betekent dat ze te 
weinig deden met hun volkshuisvestelijk 
vermogen. 
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Aalten 
Op 1 januari 2005 werd de gemeente Dinxperlo bij 
de gemeente Aalten gevoegd. Woningstichting 
Dinxperlo (WSD) kreeg hiermee te maken met een 
andere gemeente. Na de gemeente herindeling en 
door herhaaldelijk aandringen van het Rijk zijn in 
2010 voor het eerst multilaterale 
prestatieafspraken getekend tussen de gemeente 
Aalten en 3 corporaties waaronder WSD. Aalten is 
gelegen in de Achterhoek, een regio die op termijn 
met krimp te maken zal krijgen. In de Achterhoek is 
door zeven gemeenten samen een regionale 
woonvisie opgesteld. Daarnaast hebben de zes 
corporaties die in de achterhoek actief zijn samen 
een strategisch voorraadbeleid opgesteld. WSD is 
met ruim 1.300 woningen een vrij kleine 
corporatie. In 2010 heeft WSD een B2 oordeel 
gekregen van het CFV. Dit houdt in dat de 
voorgenomen activiteiten de vermogenspositie op 
korte en lange termijn in gevaar brengen. Het B2 
oordeel is veroorzaakt doordat WSD in de 
afgelopen 10 jaar zeer veel nieuwbouw heeft 
gepleegd. 

's-Hertogenbosch 
In Den Bosch worden sinds 2005 overkoepelende 
prestatieafspraken gemaakt. De gemeente is bezig 
met het opstellen van een nieuwe Nota Wonen . 
Parallel aan deze nota worden er nieuwe 
prestatieafspraken opgesteld met de corporaties. 
De Nota Wonen wordt opgesteld in samenwerking 
met diverse partijen die zelfs zogenoemde 
'droomparagrafen' kunnen inleveren bij de 
gemeente. De nieuwe prestatieafspraken zullen 
multilateraal worden in plaats van bilateraal. 
Woningstichting Zayaz heeft ruim 13.000 
woningen in 's-Hertogenbosch en heeft in 2010 
een A oordeel ontvangen van het CFV. Dit betekent 
dat de financiële situatie van Zayaz gezond is. 

Eindhoven 
In de gemeente Eindhoven worden ruim 10 jaar 
prestatieafspraken gemaakt. In een 
raamovereenkomst zijn voor de komende 5 jaar 
afspraken vastgelegd tussen gemeente en alle 
corporaties, bijvoorbeeld over de manier van 
samenwerken en over welke onderwerpen de 
prestatieafspraken moeten gaan. Vervolgens 
worden er per jaar bilaterale prestatieafspraken 
gemaakt tussen de gemeente en de corporaties 
met bezit in Eindhoven. Woonmaatschappij 
Domein heeft een bezit van ruim 6.500 woningen 
in Eindhoven en omgeving. In 2010 kreeg Domein 
een C oordeel van het CFV. Dit betekent dat ze te 
weinig deden met hun volkshuisvestelijk 
vermogen. 
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Purmerend 
In Purmerend zal binnenkort een nieuwe 
woonvisie worden opgesteld. Bij deze woonvisie 
zullen corporaties veel meer betrokken worden. De 
gemeente heeft het er zelfs over de woonvisie 
door corporaties te laten schrijven. De 
multilaterale prestatieafspraken lopen eind 2011 af 
en zullen dus ook opnieuw afgesproken moeten 
worden. Purmerend heeft een heel eenzijdig 
woningaanbod: óf je woont er in een sociale huur 
woning óf een dure koopwoning. Purmerend is in 
de wederopbouwperiode fors gegroeid en heeft 
geen ruimte meer voor verdere uitbreiding binnen 
de gemeentegrenzen. De eenzijdige voorraad die 
in deze tijd gebouwd is zal op termijn vervangen 
moeten worden voor om een meer divers aanbod 
te creëren. Woningstichting Wherestad verhuurt 
4.000 woningen in Purmerend. In 2010 kreeg 
Wherestad een B2 oordeel van het CFV. Dit houdt 
in dat de voorgenomen activiteiten de 
vermogenspositie op korte en lange termijn in 
gevaar brengen. Wherestad is in fusiebespreking 
met lntermarisHoeksteen. Hierdoor zal een grotere 
en financieel gezondere corporatie ontstaan. 

Groningen 
In de gemeente Groningen worden sinds 1998 
prestatieafspraken gemaakt. De woningmarkt in 
Groningen was in deze tijd slecht en gemeenten en 
corporaties legden in afspraken vast hoe zij deze 
gingen verbeteren. Dit was door sloop en 
kwaliteitsverbetering. Deze afspraken zijn in de 
loop der jaren uitgegroeid tot afspraken op het 
hele terrein van de volkshuisvesting. In Groningen 
wordt niet over prestatieafspraken gesproken 
maar over het Lokaal Akkoord. Dit zijn 
multilaterale samenwerkingsafspraken die eens in 
de vier jaar worden gemaakt tussen de gemeente 
Groningen en alle in Groningen actieve 
corporaties, waaronder woningstichting Nijestee. 
In Groningen wordt veel waarde gehecht aan 
afstemming aan de voorkant. Groningen ligt erg 
geïsoleerd en waardoor er een duidelijke regionale 
woningmarkt bestaat maar ook saamhorigheid 
tussen gemeente en corporaties. Woningstichting 
Nijestee is met circa 13.000 woningen de grootste 
corporatie van de stad Groningen en heeft in 2010 
een A oordeel gekregen van het CFV. Dit betekent 
dat ze een gezonde financiële situatie hebben. 
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6.4 Overeenkomsten 
In dit hoofdstuk zullen de verschillen tussen gemeenten en corporaties die recentelijk prestatieafspraken 
hebben getekend en gemeenten en corporaties die van plan zijn binnenkort te onderhandelen over de 
prestatieafspraken worden onderzocht evenals de verschillen tussen corporaties met verschillende financiële 
situaties en verschillen tussen gemeente en corporatie die tot elkaar veroordeeld zijn. Naast deze verschillen 
bestaan er natuurlijk ook overeenkomsten, zaken die in iedere situatie hetzelfde zijn en waarover een 
consensus lijkt te bestaan. Alvorens op de verschillen in te gaan zullen dan ook eerst de overeenkomstigheden 
worden benoemd. 

Begripsomschrijving 
Vrijwel alle corporaties en gemeenten zijn het eens over de betekenis van prestatieafspraken. Hoewel deze 
omschrijving door iedere partij op de eigen manier is verwoord komen de volgende begrippen vaak terug: 

Creëren van een gezamenlijke visie 
lntentieafspraken/ inspanningsverplichtingen 
Harde afspraken maar met begrip voor de (veranderende) realiteit 
Concrete prestaties benoemen (SMART) 
Geen boetes of sancties 

Zowel gemeenten als corporaties geven aan dat het belangrijk is om eerst een gezamenlijke visie te creëren, 
gebaseerd op een gezamenlijk beeld van de werkelijkheid, waarop prestatieafspraken gebaseerd worden. 
Wanneer het ontbreekt aan een gezamenlijke visie is het lastig om afspraken te maken. Vervolgens zijn de 
partijen het er over eens dat deze gezamenlijke visie geconcretiseerd moet worden in harde afspraken. Deze 
afspraken kunnen gezien worden als intentieafspraken of inspanningsverplichtingen; beide partijen zullen er 
serieus werk van moeten maken. Wanneer de afspraken door een veranderende context niet meer realistisch 
zijn moet er van de afspraken afgeweken kunnen worden; corporaties en gemeenten geven aan niet aan 
afspraken vast te willen houden die niet na te komen zijn . Wanneer afspraken niet nagekomen worden zijn 
sancties, boetes en straffen volgens zowel gemeenten als corporaties onwenselijk . Wel wordt er een aantal 
keer aangegeven dat er een serieus gesprek zal volgen wanneer afspraken niet worden waargemaakt. 

Succesvolle prestatieafspraken 
Op de vraag waaraan succesvolle prestatieafspraken moeten voldoen zijn de antwoorden redelijk uniform. 
Wederom komen een aantal begrippen meerdere keren terug: 

Gezamenlijke opgave: prestatieafspraken moeten een gezamenlijke visie en ambitie bevatten . 
Wederkerigheid: zowel gemeente als corporaties leveren prestaties. 
Concreet, meetbaar, helder en hard . 

Het laatste punt wordt niet door alle partijen gezien als succesvol. In Eindhoven zijn gemeente en corporatie 
het er over eens dat prestatieafspraken meer moeten gaan over de richting waar je met elkaar op wil. Dit is 
mogelijk veroorzaakt doordat eerdere onderhandelingen tussen gemeente en corporaties stroef verliepen. 
Door op een hoger abstractieniveau afspraken te maken wordt er voorkomen dat partijen zich gingen 
bemoeien met concrete projecten van de andere partij . Zolang partijen zich houden aan de overeengekomen 
richting zijn ze vrij om hier zelf invulling aan te geven. 

Betrokkenheid andere partijen 
In alle situaties zijn alleen gemeente en corporatie betrokken geweest bij de prestatieafspraken . Alleen in 
Groningen en Purmerend is er nog een aanvullend zorgconvenant afgesproken met zorgpartijen . 

Tevredenheid over samenwerking 
Over het algemeen gaat de samenwerking tussen gemeenten en corporaties goed. Beide partijen geven aan 
dat ze elkaar makkelijk en snel kunnen benaderen, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau en dat de 
beleidsmatige samenwerking aan de voorkant goed verloopt. Dit betekent niet dat alles vlekkeloos verloopt. 
Twee corporaties geven aan dat de gemeente niet altijd een medestander blijkt. Binnen de gemeente zijn er 
verschillende afdelingen die elkaar wel eens tegenwerken. Ook geeft één corporatie aan dat ze sneller werken 
dan de gemeente. Aan de kant van gemeenten wordt aangegeven dat corporaties onderling wel eens de koek 
verdelen en ze niet altijd even transparant zijn wanneer het aankomt op hun financiële situatie. Dit is inmiddels 
verbeterd. 
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Woonvisie 
De woonvisie is uiteindelijk een gemeentelijk document waar corporaties en andere partijen bij betrokken 
moeten worden. Dit is hoe het grootste deel van de gemeenten de woonvisie heeft gerealiseerd. Het is 
uiteindelijk de gemeente die de woonvisie vaststelt maar ten rade gaat bij de corporaties. Zo ontstaat er een 
breed gesteunde woonvisie. Uit de interviews bleek dat enkele gemeenten hier net wat anders invulling aan 
gaven. In Aalten hebben we corporaties meebetaald aan de woonvisie om betrokkenheid te tonen. Het 
bijzondere in deze situatie is dat er een woonvisie voor de hele Achterhoek is vastgesteld waarin zaken op 
elkaar afgesteld zijn. De uiteindelijke woonvisie werd op alle punten, behalve op het gebied van nieuwbouw, 
gesteund door de corporaties. In 's-Hertogenbosch vraagt de gemeente corporaties en andere partijen om 
zogenaamde 'droomparagrafen'. Hierin kunnen partijen aangeven wat ze graag willen toevoegen aan de 
woonvisie. De gemeente maakt zo samen de woonvisie maar is wel eindverantwoordelijk. In Purmerend gaan 
ze nog een stapje verder. De gemeente is van plan hier de nieuwe woonvisie door de corporaties te laten 
schrijven. Dit is een hele verandering ten opzichte van de vorige woonvisie. De corporatie gaf aan dat ze hier 
nauwelijks bij betrokken werden. In geen van de zes cases heeft de gemeente op zichzelf een woonvisie 
gemaakt. In Groningen is er hier wel even sprake van geweest maar hier is de gemeente op terug gekomen. 

Proces prestatieafspraken 
Alles prestatieafspraken zijn tot stand gekomen of zullen tot stand komen in het partnermodeL Geen van de 
gemeenten werkt of zal gaan werken met biedingen op de woonvisie. Daarnaast maken alle corporaties 
multilaterale prestatieafspraken (op Oosterhout na want hier is maar één corporatie actief). Zowel Eindhoven 
als 's-Hertogenbosch zijn overgestapt van bilaterale afspraken naar multilaterale afspraken. Alle corporaties en 
gemeenten geven aan dat de prestatieafspraken wel anders tot stand zijn gekomen of zullen komen dan in het 
verleden (behalve in Aalten want hier zijn voor het eerst prestatieafspraken getekend). In Groningen zijn de 
financiële ontwikkelingen behandeld en als gevolg hiervan is de lat minder hoog gelegd. In Eindhoven zijn door 
de stroeve totstandkoming van eerdere afspraken op een hoger abstractieniveau afspraken gemaakt. In Den 
Bosch is het proces wel veranderd maar dit is niet aan een andere financiële situatie te danken. Hier worden 
multilaterale afspraken gemaakt in een parallel proces aan de woonvisie. In Purmerend verwacht de corporatie 
veel concretere afspraken. De gemeente verwacht een terugtrekkende rol voor zichzelf en wil meer aan de 

54 corporaties en de markt overlaten. In Oosterhout zal ten gevolge van de financiële situatie meer op elkaar 
afgestemd worden en zal er vaker gemonitord en geëvalueerd worden. 

Strategisch voorraadbeleid corporaties 
Corporaties en gemeenten zijn unaniem in de uitspraak dat het hebben van een strategisch voorraadbeleid de 
onderhandelingen positief beïnvloed. Voor alle gemeenten is in meer of mindere mate het beleid van de 
corporatie bekend. Het zijn de corporaties die hier inzicht in geven door middel van presentaties of 
informatiebijeenkomsten. Corporaties zien ook delen uit dit strategisch voorraadbeleid terug in de 
prestatieafspraken. Dit geldt niet voor WSD omdat zij net met andere corporatie in de achterhoek een nieuw 
gezamenlijk strategisch voorraadbeleid hebben ontwikkeld. Ook In Purmerend is dit (nog) niet het geval. Hoe 
dit in de nieuwe prestatieafspraken terug zal komen is nog afwachten ook vanwege de aanstaande fusie. 

Inhoud van de prestatieafspraken 
In alle cases behalve in Oosterhout is de inhoud van de prestatieafspraken op punten veranderd of wordt deze 
verwacht te veranderen ten gevolge van de financiële situatie van de corporaties. In Oosterhout zal de inhoud 
wel veranderen maar meer ten gevolge van het rapport van de rekenkamer en de keuzes die vanuit 
volkshuisvestelijk oogpunt gemaakt moeten worden. In alle gevallen waar de inhoud van de prestatieafspraken 
is veranderd of wordt verwacht te veranderen zal dit gevolgen hebben voor de nieuwbouw. Daarnaast wordt er 
aangegeven dat er onder andere op de gebieden van herstructurering, leefbaarheid, duurzaamheid en 
woonlasten minder ambitieuze afspraken zijn gemaakt. In paragraaf 6.8 wordt voor iedere case behandeld hoe 
de totstandkoming en inhoud van de afspraken is veranderd of zal veranderen. 

Er zijn een tweetal onderwerpen waar verschillen gevonden zijn die niet kunnen toegewezen worden aan de 
financiële situatie, de fase waarin het beleidsproces zich bevind of algemene of specifieke verschillen tussen 
gemeenten en corporaties. Het gaat hierbij om de hardheid en de reden voor het maken van 
prestatieafspraken. Op de volgende pagina worden deze behandeld. 
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Hardheid 
Op de vraag of afspraken harder of juist zachter zullen worden komen verschillende antwoorden. In Groningen 
en Eindhoven zijn de afspraken wat zachter geworden. In Groningen is met bandbreedtes gewerkt en in 
Eindhoven zijn de afspraken op een abstracter niveau gemaakt. Ook Zayaz verwacht, net als de gemeente Den 
Bosch dat in sommige afspraken met bandbreedtes zal worden gewerkt. De gemeente verwacht alleen niet dat 
de afspraken minder concreet of zachter zullen worden. In Purmerend wil de wherestad hardere afspraken in 
tegenstelling tot de gemeente die de huidige meer beschrijvende afspraken sterk vind. In Aalten en Oosterhout 
zetten de gemeente en corporatie in op zo hard mogelijke afspraken. Wel is in Oosterhout flexibiliteit in de 
afspraken belangrijk. 

Reden voor de eerste prestatieafspraken 
De redenen waarom gemeenten en corporaties voor het eerst prestatieafspraken tekenden zijn erg divers en 
niet toe te schrijven aan een bepaalde eigenschap. In Groningen was dit door de slechte woningmarkt eind 
jaren negentig, in Oosterhout en 's-Hertogenbosch wilden ze op papier uitspreken wat ze van elkaar konden 
verwachten, in Eindhoven vanwege de grote opgaven die er lagen op het gebied van uitbreiding en 
wijkverbetering, in Purmerend vanwege de verplichting in het BBSH en in Aalten vanwege aandringen van het 
Rijk en de behoefte van gemeente en corporatie om afspraken te maken. 

In onderstaand schema zijn de overeenkomsten samengevat 

Begrlps
omschirjving 

Proces 

Inhoud 

Prestatieafsprake11 zijn intentieafspraken of inspanningsverpllchtingen die de gezamenlijk 
ambitie van de gemeente en corporatie vastleggen. Dil moeten concrete, meetbare. heldere 
en hurde afspraken zijn maar rekening houden met een veranderende situatie. 
Wederkerigheid is belangrijk In deze afspraken. 

Prestatieafspraken worden tussen gemeente en wrporatîes afgesloten zonder daarbij andere 
partijen te betrekken. Bilaterale afspraken maken plaals voor multilaterale afspraken tussen 
een gemeente en meerdere corporaties. Deze afspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke 
woonvisie. Een woonvisie is een gemeentelijk document waarbij corporaties betrokken 
moeten worden. In enkele gemeenten hebben corporaties meer verantwoordelijkheden 
hierin gekregen. Prestatieafspraken zijn opgesteld in een partnem1odel. Biedingen op de 
woonvisie zijn niet voorgekomen . 

De samenwerking wordt over het algemeen als positie! ervaren. Verscl1illende belangen van 
gemeentelijke afdelingen en corporaties die niet transparant zijn over de financiële situatie 
zijn verbeterpunten. 

Bij hel opstellen van nieuwe afspraken wordt de lat mlnder hoog gelegd, worden er op een 
t1oger abstractieniveau afspraken gemaakt, worden afspraken concreter en er vindt rneer 
onderlinge afstemming plaats. Noodzakelijk voor het kunnen maken van nieuwe afspraken is 
dat de corporatie over een volwassen strategisch veenraadbeleid beschikt. 

Gemeenten en corporaties zijn van mening dat afspraken zo concreeL mogelijk moeten 
worden vastgelegd en dat sancties en boetes zijn ongewenst zijn. 

In alle cases is de Inhoud van afspraken veranderd ten gevolge van de finandële situatie. 
Zaken die veranderen zijn onder andere nieuwbouw, herstructurering, leefbaarheid, 
duurzaamheid en woonlasten. 

6.5 Verwachtingen en ervaringen 
Bij de verschillen zal ten eerste zal er gekeken worden naar tussen gemeenten en corporaties die recentelijk 
prestatieafspraken hebben getekend en gemeenten en corporaties die van plan zijn binnenkort te 
onderhandelen over de prestatieafspraken. 

Wederkerigheid 
Corporaties die recentelijk prestatieafspraken hebben gemaakt geven aan dat de gemaakte afspraken 
wederkerig zijn in tegenstelling tot corporaties die binnenkort gaan onderhandelen over prestatieafspraken . 
Deze geven allemaal aan dat de wederkerigheid in de huidige afspraken ontbreekt of dat de afspraken niet 
gelijkwaardig zijn. 
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Discussiepunten 
De gemeenten en corporaties die onlangs prestatieafspraken hadden gemaakt waren het onderling eens over 
de punten die de meeste discussie opleverden . In Eindhoven en Groningen was dit op het gebied van 
duurzaamheid, in Aalten ging het over de bouwopgave. De corporaties en gemeenten die nog 
prestatieafspraken moeten maken zijn verdeeld over waar de meeste discussie over zal komen. In Oosterhout 
worden er geen onoverkomelijke discussies verwacht. Hier zal alleen een gezonde discussie worden gevoerd 
over de nieuwbouw, aantallen, locaties en kwaliteit. Daarnaast worden er discussies verwacht over 
leefbaarheid, veiligheid en herstructurering. In Den Bosch en Purmerend zitten de corporaties en gemeenten 
niet op één lijn . In Den Bosch verwacht de corporatie dat er op het gebied van uitbreiding en groeiambitie de 
meeste discussie zal ontstaan. De gemeente verwacht de meeste discussie over de grootte van de sociale 
voorraad en de definitie hiervan. In Purmerend verwacht de corporatie dat de prestaties van de gemeente en 
hiermee de wederkerigheid het grootste discussiepunt zal vormen . De gemeente verwacht dat de 
herstructurering het moeilijkste punt in de onderhandelingen zal worden . 

In onderstaand schema zijn de verschillen tussen de ervaringen en verwachtingen samengevat 

Proces De wederkerigheid In de afspraken is terug te vinden bij corporaties die recentelijk. afspraken 
hebben gemaakt. Corporaties die binnenkort nieuwe afspraken gaan maken vinden dat de 
huidige afspraken deze wederkerigheid niet of in mindere mate bevatten. 

Gemeenten en corporëlties die recentelijk prestatieëlfspraken hebben gemaakt weten de 
grooLSte discussiepunten te benoemen. Gemeenten en corporaties die binnenkort 
presLalieafspraken moeten rnaken denken verschillend over de grootsle discussiepunten. 

6.6 Financiële situatie 
In deze paragraaf worden de verschillen tussen corporaties met een verschillend CFV oordeel onderzocht. 

Realistische versus ambitieuze afspraken 
56 Zoals in de vorige paragraaf al is toegelicht zijn corporaties met een slechtere financiële situatie (B oordeel) van 

mening dat prestatieafspraken vooral realistisch moeten zijn en dienen te gaan over zaken die binnen de 
periode van de overeenkomst gerealiseerd kunnen worden. Corporaties met een betere financiële positie 
spreken vaker uit dat de afspraken ook wat ambitieus mogen zijn. Op de vraag of de huidige prestatieafspraken 
realistisch en haalbaar zijn geven echter bijna alle gemeenten en corporaties aan dat dit zo is. Alleen in Aalten 
zijn de afspraken net voor het tekenen bijgesteld. De oude afspraken in 's-Hertogenbosch waren te ambitieus 
waardoor deze niet gehaald werden en de nieuwe afspraken een stuk realistischer zullen worden. 

Allesomvattend versus specifiek 
Corporaties met een A of B oordeel maken prestatieafspraken over de gehele volkshuisvesting. Gebaseerd op 
de afgenomen interviews lijkt dit anders te liggen bij corporaties met een C oordeel. In de 2 cases bij 
corporaties met een C oordeel wordt er niet voor gekozen om op alle vlakken van de volkshuisvesting 
afspraken te maken maar te focussen op terreinen waar gemeente en corporatie van mening zijn dat ze elkaar 
echt nodig hebben. Zaken die al door wet- en regelgeving zijn vastgelegd worden niet nogmaals in de 
prestatieafspraken benoemd. Hierdoor worden de afspraken compacter. De gezamenlijke visie die overal als 
belangrijk wordt ervaren vertaalt zich in deze twee cases minder in concrete afspraken . 

Inzicht in financiële situatie 
Zowel gemeenten als corporaties geven aan dat ze inzicht hebben en hadden in het (strategisch 
voorraad)beleid van de andere partij en hier ook elkaar bij betrokken. Niet alle gemeenten waren op de hoogte 
van de financiële situatie van de corporaties. De gemeenten waar corporaties met een Boordeel werkzaam zijn 
waren niet op de hoogte van de financiële situatie van de corporatie. In Purmerend was de gemeente 
geschrokken van het B oordeel. In Aalten was het ook voor de corporatie lang niet bekend hoe de financiële 
situatie was. Bij het bekend worden van dit oordeel heeft de corporatie de gemeente geïnformeerd en is er een 
open communicatie geweest over de ontwikkelingen . Bij corporaties met een A en C oordeel gaven de 
gemeenten aan wel (in hoofdlijnen) op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de corporatie. 
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Financiële consequenties prestatieafspraken 
De financiële consequenties van het hele pakket prestatieafspraken zijn in geen enkele gemeente inzichtelijk 
gemaakt. Wel is voor in ieder geval de corporaties in Groningen, Eindhoven, en Oosterhout duidelijk wat de 
financiële gevolgen van het voorraadbeleid zijn. Op de vraag of de financiële consequenties van de afspraken 
beter inzichtelijk moeten worden gemaakt zijn bijna alle corporaties het eens. Opvallend is dat in beide cases 
van corporaties met een Boordeel de gemeenten hier niets in zien. 

In onderstaand schema zijn de verschillen tussen corporaties met een A, Ben C oordeel samengevat 

Begrips
omschrijving 

Inhoud 

Finandeet 

Corporalies met een slechtere linandële situatie geven aan dat de afspraken vooral 
realistisch moelen zijn in tegenstelling to corporalies met een betere financiële positie die 
aangeven dat de afspraken ook wat ambitieus mogen zijn. 

Corporaties met een A en Boordeel geven aan dat de afspraken de gehele volkshuisvesting 
moeten omvatten . Corporaties met een C oordeel maken alleen afspraken op punten waar 
gemeente en corporatie elkaar echt nodig hebben. 

In de cases met corporaties met een Boordeel waren de gemeenten niet op de hoogte van 
de financiële situatie van de corporaties. Dit was 111 de andere gevallen wel het geval. 

De financiëleconsequenties van de prestatieafspraken zijn zeer beperktinzichtelijk gemnakl. 
Corporatie5 vinden dat dil wel zou moeten. Gemeenten waar een B corporatie actief is zijn 
het hier mee oneens. 

6.7 Verschillen tussen gemeenten en corporaties 

In deze paragraaf worden de verschillen tussen corporaties en gemeenten in het algemeen besproken. Hierbij 
gaat het niet om verschillen tussen één corporatie en één gemeente maar een verschil dat duidelijk 
waarneembaar is tussen het grootste deel van de corporaties en gemeenten. 

Realistische versus ambitieuze afspraken 
Prestatieafspraken kunnen bedoeld zijn om vast te leggen wat gemeenten en corporaties van plan waren óf ze 
kunnen de ambitie proberen te verhogen door een hogere prestatie te vragen dan corporaties en gemeenten 
al van plan waren. Alle gemeenten zijn van mening dat prestatieafspraken de ambitie moeten verhogen. Een 
reden die hiervoor aangedragen wordt is dat vastleggen wat je toch al van plan bent onnodige bureaucratie is. 
Het grootste deel van de corporaties vindt dit een mooie gedachte maar is van mening dat prestatieafspraken 
in beginsel realistisch moeten zijn. Slechts 2 van de 6 corporaties geven aan dat prestatieafspraken moeten 
gaan over zaken die niet vanzelf gaan hoe er door samen te werken meer bereikt kan worden. Met name 
corporaties met een Boordeel zijn van mening dat de afspraken in eerste instantie realistisch moeten zijn. 

Inbreng prestatieafspraken in verleden 
Er bestaan verschillen in wat corporaties en gemeenten in het verleden te bieden hadden. Corporaties 
maakten vooral afspraken over hun bezit. Hierbij valt te denken aan het aanvullen van het woningbestand, 
kwaliteitsverbetering, woningtoewijzing en investeringen om langdurig wonen te bevorderen. Gemeenten 
boden vaker procedurele zaken aan. Hierbij ging het over het hebben van bestemmingsplannen, kennis, kunde 
en tijd en een preferente positie voor de corporaties. De financiële middelen die bijna alle gemeenten te 
bieden hadden waren sociale grondprijzen en het aanpassen van de openbare ruimte. 

Wederkerigheid 
Zowel gemeenten als corporaties gaven aan dat succesvolle prestatieafspraken wederkerigheid moeten zijn. 
Wanneer er echter gevraagd werd of de afspraken in het verleden ook echt wederkerig waren gaven 3 van de 6 
corporaties aan dat deze wederkerigheid onvoldoende aanwezig was. Slecht één gemeente erkende dat en gaf 
aan dat, los van de wettelijke taken, de gemeente niets inbracht. 

Monitoring en evaluatie 
Om er voor te zorgen dat de prestatieafspraken daadwerkelijk uitgevoerd worden zal er monitoring en 
evaluatie plaat moeten vinden. In alle recentelijk getekende prestatieafspraken is vastgelegd hoe dit geregeld 
is. In Aalten is zelfs de layout zodanig weergegeven dat het direct voor evaluatie gebruikt kan worden. 
Wanneer er gekeken wordt naar de cases waar binnenkort over de prestatieafspraken onderhandeld zal 
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worden valt wat anders op. In het geval van 's-Hertogenbosch zijn ondanks monitoring de afspraken niet 
gehaald. In Purmerend viel er weinig te evalueren omdat de afspraken niet concreet genoeg waren en in 
Oosterhout is de monitoring zelfs achterwege gebleven omdat het vertrouwen tussen de gemeente en de 
corporatie al erg goed was. 

In onderstaand schema zijn de algemene verschillen tussen corporaties en gemeenten samengevat 

Begrips
omschrijving 

Proces 

Inhoud 

Gemeenten zijn van mening dat de prestatieafspraken de ambitie mogen verhogen. 
Corporaties vinden dit een mooie gedachte maar zijn nu al blij als ze realistische afspraken 
kunnen maken en nakomen 

Corporaties geven aan dat de prestaûeafspraken niet altijd wederkerig waren. Slechts êén 
gemeente erkende dit 

In de nieuwe prestatieafspraken is vastgelegd hoe monitoring en evaluatie geregeld is. In de 
oude afspraken was dit weliswaar geregeld maar zijn afspraken niet gehaald, viel weinig te 

monitoren of is monitoring en evaluatie achterwege gebleven 

Corporaties hebben vooral prestaties over hun eigen bezille bieden, gemeenten bieden 
vaker procedurele zaken en financiele middelen aan 

6.8 Verschillen binnen een gemeente 
De laatste verschillen die op kunnen treden zijn verschillen binnen een gemeente. Het gaat hierbij om zaken 
waar gemeente en corporatie duidelijke verschillende inzichten of verwachtingen hebben omschreven. 

Financiële consequenties prestatieafspraken 
In Aalten en Purmerend zijn de corporaties van mening dat het inzichtelijk maken van de financiële 
consequenties van de prestatieafspraken kan bijdragen aan meer begrip. De beide gemeenten geven aan hier 
niet voor te voelen omdat dit al l1een maar zal frustreren of een verkeerde discussie opwekt. 

Hardheid 
In Purmerend bevatten de huidige prestatieafspraken volgens de corporatie nauwelijks prestaties. De 
corporatie is de afspraken in de huidige vorm niet nogmaals te tekenen en pleit voor hardere afspraken. De 
gemeenten daarentegen is juist van mening dat de huidige beschrijvende afspraken juist goed zijn. 

Discussiepunten 
In Den Bosch en Purmerend hebben de corporatie en gemeente verschillende verwachtingen over welk 
onderwerp de meeste discussie zal geven. In Den Bosch verwacht de gemeente dat dit zal gaan over de 
definitie en de omvang van de kernvoorraad. De corporatie verwacht dat de groeiambitie van de stad het 
grootste discussiepunt zal worden. In Purmerend verwacht de corporatie dat de prestatie van de gemeente de 
grootste discussie gaan opleveren. De gemeente geeft hier aan dat dit mogelijk de herstructurering zal zijn. 

In onderstaand schema zijn de specifieke verschillen tussen gemeenten en corporaties samengevat 

Proces 

Inhoud 

In Den Bosch en Purmerend verschillen de corporaties en gemeenten van mening over wat 
het grootste discussiepunt zal worden in de onderhandelingen 

ln Put-met·end pleit de corporatie voor hardere prestatieafspraken. De gemeente vind het 
huidige beschrijvende l<arakter van de afspraken juist goed 

------1 
Financieel In A<tlten en Purmerend verschillen de corporalies en gemeenten van mening over het 

inlich telijk maken van de financiele consequenties van dl:' afspraken. De corporaties wil len 
dit wel terwijl de gemeenten l1ier niets voor voelen 

6.9 Veranderingen inhoud en proces prestatieafspraken 
Vrijwel alle corporaties en gemeenten gaven in de interviews aan dat het totstandkomingsproces en de inhoud 
van prestatieafspraken was veranderd of zal veranderen, onder andere ten gevolge van de verminderde 
investeringscapaciteit. Per case is aangegeven wat de meest opmerkelijke veranderingen zijn of welke 
veranderingen worden verwacht. 
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's-Hertogenbosch 
In 's-Hertogenbosch is het proces veranderd maar 
minder vanwege de veranderende financiële 
situatie. In plaats van bilaterale afspraken worden 
er multilaterale afspraken gemaakt in een proces 
dat parallel loopt aan het opstellen van de nieuwe 
woonvisie. De woonvisie komt in een opener 
proces tot stand. Naast een ander proces worden 
er ook veranderingen in de inhoud verwacht. Er 
wordt aangegeven dat er duidelijk keuzes gemaakt 
moeten worden. Het nieuwbouwprogramma zal 
kleiner worden en de focus zal meer komen te 
liggen op de zaken die nog niet goed gaan in de 
stad . Ook zullen de afspraken minder ambitieus 
zijn dan de vorige afspraken . Net als in Groningen 
is het mogelijk dat er, vanwege de onzekere 
toekomst, in 's-Hertogenbosch met bandbreedtes 
in plaats van harde aantallen gewerkt zal worden. 

Oosterhout 
Oosterhout is de enige case waarin niet heel 
duidelijk uitgesproken wordt dat de 
prestatieafspraken zullen veranderen ten gevolge 
van een verminderde financiële situatie van de 
corporatie. Thuisvester verwacht dat ze een 
gezonde financiële situatie houden. De 
prestatieafspraken zullen echter wel anders tot 
stand komen. Één van de conclusies van een 
onderzoek naar de prestatieafspraken van de 
rekenkamer was dat de monitoring en evaluatie 
voor verbetering vatbaar was. Dit zal dan ook 
meegenomen worden in de nieuwe afspraken . 
Daarnaast waren de gemeente en corporatie het er 
over eens dat de afspraken meer flexibel moeten 
worden. Hierdoor kan er ingespeeld worden op 
veranderende omstandigheden . De afspraken 
zullen realistischer worden en inspelen op de 
situatie. Wanneer er bijvoorbeeld we tntg 
koopwoningen verkocht worden kunnen deze 
omgezet worden in huur. De afspraken zullen wel 
zo hard en duidelijk mogelijk worde geformuleerd. 

Aalten 
In Aalten zijn voor het eerste prestatieafspraken 
gemaakt er hebben er geen veranderingen op 
kunnen treden ten opzichte van de vorige 
afspraken. De corporaties zullen wel meer gaan 
beheren en minder investeren in nieuwbouw. WSD 
geeft aan dat er geen lopende ontwikkelingen zijn 
stilgelegd maar wel dat bijna alle nieuwe 
initiatieven zijn geschrapt. Daarnaast zijn de 
afspraken net voor het tekenen aangepast en heeft 
WSD een de ontwikkeling van een grand-café en 
een gezondheidscentrum niet door laten gaan. 
Door de veranderende financiële situatie zijn er 
wel afspraken gemaakt met hierin harde aantallen. 

R.J . van Deurzen 

Eindhoven 
In Eindhoven verliep de totstandkoming van de 
prestatieafspraken de afgelopen jaren erg stroef. 
Dit werd volgende de corporatie veroorzaakt 
doordat ambtenaren met een vooraf opgesteld 
doel bij de corporaties aangeschoven om bepaalde 
zaken gedaan te krijgen. De gemeente was van 
mening dat de corporaties onderling de koek aan 
het verdelen waren. Dit alles zorgde er niet voor 
dat de prestatieafspraken het gewenste resultaat 
bereikten. Hierdoor is er in Eindhoven voor 
gekozen om de prestatieafspraken op een hoger 
abstractieniveau te maken. Daarnaast zullen er 
geen afspraken meer worden gemaakt over de 
core business want dit gebeurt toch al. Er worden 
afspraken gemaakt over waar je elkaar nodig hebt. 
Domein zal meer gaan sturen op kasstromen en 
mogelijk investeringen terugschroeven. 

Purmerend 
In Purmerend zullen de totstandkoming van de 
prestatieafspraken en de inhoud wijzigen. De 
gemeente verwacht dat de totstandkoming en 
uitvoerig van de afspraken veel meer bij 
corporaties en marktpartijen komt te liggen. Er 
wordt zelfs over gesproken om de woonvisie door 
corporaties te laten maken. Met betrekking tot de 
inhoud geeft wherestad aan dat de 
prestatieafspraken momenteel maar zeer weinig 
prestaties vragen. Hierdoor zullen de nieuwe 
afspraken veel concreter en harder worden. 
Wherestad vraagt zich af of de afspraken zullen 
veranderen vanwege de financiële situatie omdat 
door een groot verkoopprogramma veel geld kan 
vrijkomen . De veranderende wet- en regelgeving 
kan de afspraken wel doen veranderen. De 
corporatie maakt zich zorgen om de 
middeninkomens en de betaalbaarheid. Hier zullen 
dan ook zeker afspraken over gemaakt worden. 
Daarnaast zal er meer aandacht komen voor de 
verduurzaming van de voorraad en 
herstructurering. Wel zal de corporatie keuzes 
moeten gaan maken. 

Groningen 
In Groningen zijn zowel het proces als de inhoud 
van de prestatieafspraken veranderd als gevolg van 
de verminderde financiële mogelijkheden van de 
corporaties. De gemeente en corporaties werken 
nog steeds op dezelfde manier samen om tot 
prestatieafspraken te komen. Dit gebeurd per 
thema in werkgroepen. Het bestuurlijk overleg 
tekent de afspraken uiteindelijk. De 
prestatieafspraken zijn een stuk minder ambitieus 
en de lat ligt minder hoog dan bij de vorige 
afspraken . Ook zijn de zorgen over de financiële 
situatie in de prestatieafspraken omschreven . 
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Zowel gemeente als corporatie geven aan dat de 
nieuwbouwaantallen minder ambitieus zijn, de 
leefbaarheidsbudgetten kleiner zijn geworden en 
de herstructurering is afgenomen. Nijestee geeft 
aan dat er gesproken zal worden over 
kostenbeheersing en het schrappen van projecten . 
Daarnaast is de paragraaf duurzaamheid nieuw 
maar minder ambitieus dan voorgesteld. Ten slotte 
zijn vanwege de onzekere toekomst bandbreedtes 
opgenomen in de afspraken . De afspraken zijn 
hiermee zachter geworden. 

In onderstaand schema zijn alle veranderingen die genoemd zijn met betrekking tot het proces en de inhoud 
van prestatieafspraken samengevat 

Proces 

Inhoud 

Financieel 

In diverse cases Is het proces deels veranderd. De woonvisie komt transparanter tot stand en 
de uitvoering en totstandkoming komen meer bfj corporaties te liggen. ~ ambities zijn 
minder hoog en de onderhandelingen over afspraken hebben op een ander abstractieniveau 
plaatsgevonden. 

De inhoud van de prestatieafspraken is veranderd zo blijkt uit dive1·se cases. Er zullen keuzes 
gemaaktmoeten worden, niet alles I(<Jn meer en nieuwe in i tiatleven worden ge..schrapL Er is 
sprake van 111inder nieuwbouw en lagere leelbaarheidsbudgetten en de ambities op hel 
gebied van duurzaamheid zijn verlaagd terwijl er in êën case juist meer aandacht voor 
duurzaamheid komt. Daarnaastzullen ook de middeninkomens bediend moeten worden. De 
afspraken zullen harder en concreter worden maar door de veranderende en onzekere 
omstandigheden is er ook behoefte aan flexibillleil, voorwaardelijke afspraken en 
bandbreedtes om zo te kunnen voeldoen aan de bel1oeften van het moment. Corporaties 
gaan meer focussen op het beheer en de beheersing van kosten. Ten slotte zullen er geen 
afspraken meer worden gemaakt over de Laken die toch al verplicht zijn . 

Corporaties gaan meer stu1·en op kasstromen en mogelijke investeringen terugschroeven 

6.10 Samenvatting 
Twaalf interviews met gemeenten en corporaties hebben inzicht gegeven in hoe prestatieafspraken 
momenteel aan het veranderen zijn . Ten eerste is gekeken naar overeenkomsten in de huidige situatie en de 
veranderingen hierin. Vervolgens is er ingegaan op de verschillen tussen gemeenten en corporaties die net 
nieuwe prestatieafspraken hebben getekend en die binnenkort hier over gaan onderhandelen. Hierna is 
ingegaan op de verschillen tussen de cases met corporaties met een verschillende financiële situatie. Ten slotte 
zijn de verschillen tussen gemeenten en corporaties in het algemeen en de verschillen tussen gemeenten en 
corporaties in specifieke cases behandeld. Het hoofdstuk is afgesloten met een korte beschrijving hoe in iedere 
case de het proces en de inhoud van de prestatieafspraken is veranderd. 
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+ Intermezzo 11 
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn verwachtingen geschetst die in Intermezzo 1 zijn opgesomd. In 
hoofdstuk 6 zijn de werkelijke veranderingen van prestatieafspraken aan de hand van zes cases onderzocht. 
Deze werkelijke veranderingen zijn in dit tweede intermezzo samengevat. 

Begrips
omschrijving 

------+ 

Proces 

R.J. van Deurzen 

Prestatieafspraken zijn intentieafspraken or inspanning.sverplichtingen die de gezamenlijk 
ambTtie van de gemeente en corporatie vastleggen. Dil moeten concrete. meetbare, heldere 
en harde afspraken zijn maar rekening houden met een veranderende situatie. 
Wederlcerigheid Is belangrijk in deze afspraken . 

Corporaties met een slechtere financi~le situatie geven aan dat de afspraken vooral 
realistisch moeten zijn in Legenstelling to corporaties met een betere financiële positie die 
aangeven dat de afspraken ook wat ambitieus mogen zijn 

Gemeemen zijn van mening dat de presradeafspraken de ambilie mogen verhogen . 
Corporaties vinden dit een mooie gedachte maar zijn nu e1l blij als ze realistische afspraken 
kunnen maken en nakomen 

Prestatieafspraken worden Lussen gemeente en corporaties afgesloten zonder daarbij andere 
partijen te betrekken. Bilaterale afspraken maken plaats voor multilaterale afspraken tussen 
een gemeente en meerdere corporaties. Deze afspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke 
woonvisie. Een woonvisie is een gemeentelijk document waarbij corporaties betrokken 
moeten worden. In enkele gemeenten hebben corporaties meer verantwoordelijkheden 
hierin gekregen. Prestatieafspraken zijn opgesteld in een partnermodel. Biedingen op de 
woonvisie zijn niet voorgekomen. 

De samenwerking wordt over het algemeen als positief ervaren. Verschillende belangen van 
gemeentelijke afdelingen en cor paraties die niet transparanr. zijn over de financiële situatie 
zrjn verbeterpunten. 

Bij het opstellen van nieuwe afspraken wordt de lat minder hoog gelegd, worden er op een 
hoger abstractieniveau afspraken gemaakt, worden afspraken concreter en er vindt meer 
onderlinge afstemming plaats. Noodzakelijk voor het kunnen maken van nieuwe afspraken is 
dat de corporiltie over een volwassen strategisch voorraadbeleid beschil\t. 

Regionale samenwerking vind plaats lllaar nog lang niet overal. 

De wederkerigheid in de afspraken is terug te vinden bij corporalies die recentelijk afspraken 
hebben gemaakt. Corporaties die binnenkort nieuwe a!·spr·aken gaan maken vinden dat de 
huidige afspraken deze wederkerigheid niet of in mindere mate beviltten. 

Corporaties geven aan dat de prestatieafspraken niet altijd wederkerig waren . Slechts één 
gemeente erkende dit. 

GemeenLen en corporaties die recentelijk prestatleafspraken hebben gemaakt weten de 
grootste discussiepunten te benoemen. Gemeenten en corporaties die binnenkon 
prestatieafspraken moeten maken denken verschillend over de grootste discussrepur'lten 

In de nieuwe prestatieafspraken is vastgelegd hoe monitoring en evaluatie geregeld is. In de 
oude afspraken was dit weliswaar geregeld maar zijn ar spraken niet gehaald, viel weinig te 
monitoren of is monitoring ffi evaluatie achterwege gebleven. 

In Den Bosch en Purmerend verschillen de corporalies en gemeenten van mening over wal 
het grootste discussiepunt zal worden in de onderhandelingen . 

In diverse cases is het proces deels veranderd. De woonvisie komt transparanter tot stand en 
de uiLvoering en totstandkoming komen meer bij corporaties te liggen. De ambities zijn lager 
en de onderhandelingen hebben op een ander abstractieniveau plaatsgevonden. 
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Inhoud 

Flnandeel 

Gemeenten en corporaties zijn van mening dat afspraken zo concreet mogelijk moeten 
worden vastgelegd en dat sancties en boetes zijn ongewenst zijn . 

In al le cases is de inhoud van afspraken veranderd ten gevolge van de financiële situatie. 
Zaken die veranderen zijn onder andere nieuwbouw, herstructurering. leefbaarheid, 
duurzaamheid en woonlasten. 

Corporaties met een .A en Boordeel geven aan dat de afspr<Jken de gehele volkshuisvesting 
moeten omvatten. Corporaties met ee11 C oordeel maken alleen afspraken op punten waar 
gemeente en corporatie elkaar echt nodig hebben 

Corporaties hebben vooral prestaties over hun eigen bezit te bieden, gemeenten bieden 
vaker procedurele zaken en linanciële middelen aan 

In Pu1·merend pleit de corporatie voor hardere prestatieafspraken. De gemeente vind het 
huidige beschrijvende karakter van de afspraken Juist goed 

De inhoud van de prestatieafspraken is veranderd zo blijkt uit diverse cases. Er zullen keuzes 
gemaakt moeten wor·den, niet alles kan meer en nieuwe initiatieven wor·den geschrapt. Er rs 
sprake van minder nieuwbouw en lagere leefbaarheidsbudgetten en de ambities op hel 
gebied van duurzaamheid zijn verlaagd terwiJl er in êèn case juist meer aandacht voor 
duurzaamheid komt Daarnaast zullen ook de middeninkomens bediend moeten worden. De 
afspraken zullen harder en concreter worden maar door de veranderende en onzekere 
omstandigl1eden is er ook behoefte aan flexibiliteit, voorwaardelijke afspraken en 
bandbreedtes om zo te kunnen voe ldoen aan de behoeften van het moment. Corporaties 
gaan meer focussen op het beheer en de beheersing van kosten. Ten slotte zullen er geen 
afspraken meer worden gemaakt over de taken die toch al verplicht zijn . 

In de cases met corporaties met een B oordeel waren de gemeenten niet op de hoogte van 
de financiële situatie van de corporaties. Dit was in de andere gevallen wel het geval. 

De financiële consequentles van de prestatieafsprëlken zijn zeer beperkt Inzichtelijk gemaa l~t. 

Corporaties vinden dal diL wel zou moeten. Gemeenten waar een B corporatie actlef Is zijn 
het hier mee oneens 

In Aalten en Purmerend verschillen de corporaties en gemeenten van m~ning over het 
inzichtelijk maken van de financiële consequenties van de afspraken . De corporalies willen 
dit wellelwijl de gemeenten hier r1iels voor voeiE'n 

Corporaties gaan meer sturen op kasstromen en mogelijke invesleringen tet·ugschroeven 

Deze wer:kelijke verander,ingen zullen in het volgende hoofdstuk naast de verwachtte veranderingen worden 
gelegd om zo deze verwachtingen te evalueren. 
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7 Evaluatie 

Nu de verwachtingen omtrent de veranderingen in prestatieafspraken en de werkelijke veranderingen van 
prestatieafspraken in kaart zijn gebracht kunnen deze vergeleken worden . De verwachtingen die in de 
hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn gevonden worden getoetst aan de uitspraken van de gemeenten en 
corporaties die in de interviews naar voren kwamen . De antwoorden die corporaties en gemeenten gaven zijn 
in hoofdstuk 6 vergeleken . Hieruit bleek dat corporaties en gemeenten op veel punten hun mening deelden 
maar dat er ook verschillen bleken te zijn tussen de uitspraken van corporaties en gemeente, tussen 
corporaties met een verschillende financiële positie en tussen de verwachtingen en ervaringen van corporaties 
en gemeente. Door de verwachtingen die geschetst zijn in de hoofdstukken 2 tot en met 5 te vergelijken met 
de waarnemingen zoals gegeven in hoofdstuk 6 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de 
prestatieafspraken in de toekomst tot stand zullen komen, wat de inhoud van deze afspraken in de toekomst is 
en hoe de verminderde investeringscapaciteit hierop van invloed is. Het proces waarin de prestatieafspraken 
tot stand komen tussen de gemeente en corporaties geeft een beeld van de huidige verhoudingen tussen deze 
partijen. De inhoud van de afspraken, en hoe deze verandert, geeft een beeld van de activiteiten die 
gemeenten en corporaties gaan ondernemen. De afspraken zijn hierdoor een afspiegeling van de taakopvatting 
van corporaties en gemeenten op dat moment. Hiermee kunnen de gemeente en corporatie hun activiteiten 
legitimeren. 

7.1 Begripsomschrijving 
Uit de verwachtingen kwam naar voren dat het belangrijk is dat corporaties en gemeenten het eens moeten 
zijn over de betekenis van prestatieafspraken om hier überhaupt mee te kunnen werken. Met 
prestatieafspraken zouden niet-vrijblijvende afspraken tussen gemeente en corporatie worden bedoeld. Deze 
afspraken mogen ambitieus zijn maar moeten wel haalbaar en realistisch blijven en rekening houden met een 
veranderende situatie. Uit de cases bleek dat gemeenten en corporaties een iets andere opvatting hebben over 
de betekenis van prestatieafspraken. Gemeenten zijn van mening dat de prestatieafspraken de ambitie mogen 
verhogen terwijl corporaties van mening zijn dat de afspraken vooral realistisch moeten zijn . Vanwege de 
onzekere toekomst en de verminderde financiële situatie van corporaties geven corporaties de voorkeur aan 
realistische afspraken. Vooral corporaties met een mindere financiële situatie pleiten voor realistische 
afspraken . Corporaties met een betere financiële situatie zijn van mening dat prestatieafspraken de 
gezamenlijke ambitie wel mogen verhogen. Prestatieafspraken kunnen gezien worden als intentieafspraken of 
inspanningsverplichtingen. Deze afspraken dienen zo concreet, meetbaar, helder en hard mogelijk 
geformuleerd te worden. Corporaties en gemeenten zijn het dus niet altijd eens over de betekenis van 
prestatieafspraken. Het is hierdoor verstandig om vóór de onderhandelingen over de inhoud het eens te 
worden over welke betekenis er gehanteerd gaat worden. Dit kan afhankelijk zijn van de lokale behoeften maar 
overeenstemming vooraf voorkomt discussie tijdens de onderhandelingen. 
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7.2 Proces 

Samenwerking 
Ruim vijftien jaar geleden zijn de corporaties verzelfstandigd en los komen te staan van de overheid. Vóór deze 
verzelfstandiging konden gemeenten direct de activiteiten van corporaties beïnvloeden door onder andere 
objectsubsidies. De verhoudingen zijn sindsdien veranderd en corporaties zijn samenwerkingspartners 
geworden van de gemeenten. Activiteiten en voornemens op het gebied van de volkshuisvesting van zowel de 
gemeenten als de corporaties worden sindsdien vastgelegd in zogenaamde prestatieafspraken. Deze dienen op 
basis van gelijkwaardigheid tot stand te komen . In alle cases die zijn onderzocht is dit ook het geval, hoewel dat 
in het verleden nog wel eens een probleem bleek te zijn. Inmiddels zijn alle onderzochte corporaties wel van 
mening dat de gemeente de prestatieafspraken op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor de 
identiteit van de corporaties tot stand wil laten komen. Corporaties en gemeenten zijn dan over het algemeen 
ook tevreden met de wijze waarop de samenwerking plaatsvindt. Bij deze samenwerking is over het algemeen 
de afdeling wonen van de gemeenten betrokken . Corporaties geven aan dat de verschillende belangen die de 
gemeente heeft nog wel eens in de weg zitten bij het maken en uitvoeren van afspraken. 

Woonvisie 
Van de grondwettelijke taak van de gemeente mag verwacht worden dat zij een visie op het wonen hebben. 
Hoewel het hebben van een woonvisie niet verplicht is, beschikten alle onderzochte gemeenten over een 
woonvisie. Bij het opstellen van een woonvisie is het gemeenten aan te raden om corporaties te betrekken om 
draagvlak te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door corporaties te informeren of consulteren. In alle cases worden 
de corporaties op enige manier betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke woonvisie. Corporaties en 
gemeenten geven aan dat de woonvisie op een meer transparante wijze tot stand is of zal komen en dat 
corporaties hier meer verantwoordelijkheid in krijgen . Zo kunnen corporaties (maar ook andere partijen) 
zogenaamde 'droomparagrafen' aan de woonvisie toevoegen . In de gemeente Aalten hebben de corporaties 
meebetaald aan de gemeentelijk woonvisie. De gemeente Purmerend wil nog een stapje verder gaan. Hier is er 
sprake van dat de corporaties de gemeentelijk woonvisie gaan schrijven omdat de gemeente van mening is dat 
de corporaties beter op de hoogte zijn van de behoeften op de woningmarkt. Hoewel corporaties meer 

66 betrokken worden bij de woonvisie blijven, zoals verwacht, de gemeenten eindverantwoordelijk voor de 
gemeentelijke woonvisie. De raad keurt deze goed. 

Van bilateraal naar multilateraal 
Bij de ondervraagde gemeenten en corporaties is een verschuiving van bilaterale naar multilaterale 
prestatieafspraken waar te nemen. In plaats van dat de gemeente met iedere corporatie afzonderlijk afspraken 
maakt worden de afspraken in een integraal proces met alle in een gemeente actief zijnde corporaties 
afgesproken. Alleen in Oosterhout zijn er nog bilaterale afspraken gemaakt maar in deze gemeente is slechts 
één corporatie actief. Een voordeel van het maken van multilaterale afspraken is dat corporaties onderling van 
elkaar weten waar ze mee bezig gaan de komende periode en voorkomt het voor de gemeente dat corporaties 
onderling 'de koek gaan verdelen'. Daarnaast zorgt het er voor dat corporaties minder tegen elkaar worden 
uitgespeeld zoals in de gemeente Eindhoven het geval was. 

Regionale samenwerking 
Woningmarkten werken regionaal en houden niet op bij de gemeentegrens. Dit wordt steeds duidelijker nu 
regio's met krimp te maken gaan krijgen. Daarnaast zullen gemeenten die binnen hun gemeentegrenzen niet 
meer kunnen uitbreiden moeten kijken naar de uitbreidingmogelijkheden in grensgemeenten. Daarnaast zullen 
in regio's waar de bevolkingsgroei stagneert bouw- en sloopprogramma's op elkaar moeten worden 
afgestemd. Nieuwbouw in de ene gemeente zal geen leegstand in een naastgelegen gemeente moeten 
betekenen. Hierdoor wordt een toenemende belangstelling voor regionale afstemming verwacht en zullen 
woonvisies en prestatieafspraken in een regionale context geplaatst moeten worden. Hoewel in de meeste 
cases het besef er is dat er tot over de gemeentegrenzen gekeken moet worden is er alleen in de gemeente 
Aalten een regionale woonvisie opgesteld voor de Achterhoek. Daarnaast beschikken de corporaties die in de 
Achterhoek actief zijn over een gezamenlijk strategisch voorraadbeleid. Het besef begint dus te komen maar de 
implementatie laat nog in veel gevallen op zich wachten. 

Ondernemingplan en strategisch voorraadbeleid corporaties 
Zoals de gemeente haar visie op het gebied van de volkshuisvesting vastlegt in de gemeentelijke woonvisie zo 
legt de corporatie haar visie en beleid vast in het ondernemingsplan. In het strategisch voorraadbeleid wordt 
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deze visie vertaald in wat dit betekent voor haar voorraad. Corporaties hebben de mogelij,kheid om de 
gemeente te betrekken bij het ondernemingsplan en strategisch voorraadbeleid . Zo kunnen ze feedback 
krijgen, draagvlak creëren bij de gemeente en waar nodig zaken afstemmen. Corporaties hebben. hierbij het 
lokale volkshuisvestingsbeleid, zoals dat vastgelegd kan zijn in de woonvisie, in acht te nemen. Mits goed 
beargumenteerd mogen corporaties hiervan afwijken. Corporaties zijn immers verzelfstandigd . De verwachting 
dat een volwassen strategisch voorraadbeleid noodzakelijk is voor een goede onderhandeling over 
prestatieafspraken wordt door corporaties en gemeenten in de interviews erkend. Gemeenten worden 
betrokken of minimaal op de hoogte gesteld van het beleid van de corporaties. Uiteindelijk blijven de 
corporaties wel zelf eindverantwoordelijk voor hun ondernemingsplan en hun strategisch voorraad beleid . 

Prestatieafspraken 
Het maken van prestatieafspraken tussen de gemeente en corporaties is geen verplichting maar wel sterk aan 
te raden . Om in aanmerking te komen voor een interview moesten er prestatieafspraken gemaakt zijn, dit was 
dus ook in alle cases het geval. Hoe lang gemeente en corporatie met elkaar prestatieafspraken maken loopt 
uiteen van ruim 10 jaar tot slechts enkele maanden geleden. Reden voor het maken van prestatieafspraken is 
meestal het vastleggen van gezamenlijke ambities en activiteiten die hier invulling aan geven. Daarnaast wordt 
het maken van prestatieafspraken door de Rijksoverheid aangemoedigd . De afspraken dienen tot stand te 
komen in een proces waarbij corporatie en gemeente gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dit houdt in dat het 
partnermodel de voorkeur geniet. In alle cases is dit partnermodel ook gehanteerd. Er is geen gebruik gemaakt 
van biedingen op de gehele woonvisie . Ook op gebied- of themaniveau zijn geen biedingen gedaan. Omdat de 
inhoud en het proces niet zijn voorgeschreven kunnen deze aan de lokale behoeften worden aangepast. Dit is 
ook wat er waar te nemen valt. In de diverse cases zijn nuanceverschillen waar te nemen in het 
totstandkomingsproces. Zo is er in de gemeente Eindhoven voor gekozen om de afspraken op een hoger 
abstractieniveau te maken, in de gemeente 's-Hertogenbosch is het proces transparanter voor andere partijen 
geweest en in de gemeente Oosterhout is er alleen aandacht besteed aan zaken die niet in andere wetten of 
overeenkomsten al zijn geregeld. 

De verwachting was dat ten gevolge van de verminderde financiële situatie de onderhandelingen scherper 
zouden worden, langer zouden duren en er scherpere afspraken over de rolverdeling gemaakt zouden worden . 67 
Uit de interviews bleek niet dat de onderhandelingen scherper zijn geworden of langer duren. Wel is er te 
merken dat er scherpere afspraken over de rolverdeling gemaakt worden : welke zaken komen voor de 
rekening van de corporatie en wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook moeten corporaties en 
gemeenten nadrukkelijker keuzes gaan maken: ze moeten faseren en prioriteren. Een positieve ontwikkeling is 
dat corporat ies en gemeenten van mening zijn dat ze hun activiteiten op elkaar moeten afstemmen. Hierdoor 
kan er meer bereikt worden met gelijke middelen. Tegelijkertijd is te merken dat de lat bij het maken van 
prestatieafspraken minder hoog wordt gelegd en dat gestreefd wordt naar zo concreet mogelijke afspraken. 
Vooral corporaties zijn momenteel tevreden als ze al realistische afspraken kunnen maken. Het verhogen va n 
de gezamenl ijke ambitie is momenteel te hoog gegrepen. 

Bij de onderhandelingen over de prestatieafspraken komen er altijd zaken naar boven die tot discussie leiden. 
De gemeenten en corporaties die recentelijk prestatieafspraken hebben gemaakt zijn het eens over welke 
punten dit zijn geweest. De gemeenten en corporaties die binnenkort prestatieafspraken moeten gaan tekenen 
lijken van mening te verschillen over welke onderwerpen tot de meeste discussie zullen leiden. Dit is vooral in 
's-Hertogenbosch en Purmerend het geval. 

Financiële consequenties 
Verwacht werd dat het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van de prestatieafspraken een 
wederzijds begrip creëert tussen de gemeente en de corporatie . Het is dus aan te raden om deze 
consequenties inzichtelijk te maken bij het opstellen van de prestatieafspraken. In werkelijkheid zijn de 
financiële consequenties maar beperkt inzichtelijk gemaakt terwijl corporaties van mening zijn dat dit wel zou 
moeten. Door middel van het euroteken is namelijk makkelijk duidelijk te maken wat de investeringen van de 
corporaties en gemeenten zijn . Gemeenten zijn het hier niet altijd mee eens. Het zou niet mogelijk zijn of er 
wordt een verkeerde discussie gestart. Vooral in gemeenten waar een corporatie met een mindere financiële 
positie gevestigd is zijn gemeenten tegen het inzichtelijk maken van de financiële consequenties. Hier 
verschillen de gemeente en corporatie dan ook van mening. Opvallend was dat in de cases waarbij de 
corporaties een slechtere financiële positie hadden de gemeenten niet op de hoogte waren van de financiële 
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situatie van de corporaties. Voor deze gemeenten kwam het Boordeel dan ook onverwacht. In de andere cases 
was de gemeente wel op de hoogte. 

Wederkerigheid 
Dat de prestatieafspraken op basis van gelijkwaardigheid dienen te worden afgesloten betekent dat er 
wederkerige afspraken gemaakt moeten worden. Het 'kan niet zo zijn dat er maar één partij is die vraagt en de 
andere partij moet leveren. In de cases waarbij recentelijk afspraken zijn getekend geven corporaties en 
gemeenten aan dat de afspraken wederkerig zijn. De huidige afspraken van de cases waarbij binnenkort 
nieuwe afspraken gemaakt zullen worden bevatten volgens de corporaties niet of in mindere mate 
wederkerige afspraken. De corporaties geven aan dat zij vooral degene zijn die de prestaties leveren. Slechts 
één gemeente erkende dit en stelde dat, naast de toch al verplichte gemeentelijke taken, de gemeente geen 
prestaties leverde. 

Evaluatie 
De laatste verwachting met betrekking tot het proces is dat door middel van evaluatie en monitoring moet 
worden nagegaan of de gemaakte afspraken en de opgestelde woonvisie nog realistisch zijn en nagekomen 
kunnen worden. Waar nodig zullen deze herzien moeten worden. 'In alle nieuwe prestatieafspraken is 
vastgelegd hoe monitoring en evaluatie geregeld is. Het op papier regelen van monitoring en evaluatie hoeft 
geen garantie te zijn dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. In de oude afspraken waren weliswaar zaken 
rondom monitoring en evaluatie geregeld maar ging het mis omdat er weinig te monitoren viel, de afspraken 
niet geheel gehaald werden of de monitoring en evaluatie zelfs geheel achterwege bleef omdat partijen toch 
wel vertrouwen in elkaar hadden. 

7.3 Inhoud 
De inhoud van prestatieafspraken is nergens voorgeschreven en dus kunnen deze alle onderwerpen bevatten 
die betrekking hebben op de volkshuisvesting. Deze onderwerpen zullen van de lokale situatie afhankelijk zijn, 
zo werd verondersteld. Uit de interviews blijkt dat dit inderdaad het geval is in de gevallen waarbij de 
corporaties een A of een B oordeel hebben. In de cases met corporaties met een C oordeel blijkt dat er wat 
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punten waarbij partijen elkaar echt nodig hebben. Zodoende worden de afspraken een stuk beknopter en gaan 
ze over punten waarbij meer bereikt kan worden. De afspraken die gaan over zaken die verplicht zijn door 
regelgeving of al in andere documenten zijn geregeld, worden buiten beschouwing gelaten. 

Hardheid 
De afspraken moeten zo concreet en hard mogelijk geformuleerd worden. Door de onzekere toekomstige 
omstandigheden en regelgeving worden er meer voorwaardelijke afspraken verwacht en zal de looptijd van de 
afspraken afnemen. Uit de cases blijkt dat ook de gemeenten en corporaties van mening zijn dat de afspraken 
zo concreet mogelijk moeten worden vastgelegd. Gemeenten en corporaties verwachten zelfs dat de afspraken 
nog concreter en harder zullen worden. Tegelijkertijd geven ze aan dat door de veranderende en onzekere 
omstandigheden er ook behoefte is aan flexibiliteit, voorwaardelijke afspraken en bandbreedtes om zo te 
kunnen inspelen op de behoeften van het moment. Opvallend is de situatie in Purmerend: hier pleit de 
corporatie voor hardere en concretere afspraken terwijl de gemeente het beschrijvende karakter van de 
huidige afspraken juist goed vind. 

Typen afspraken 
De typen afspraken moeten met elkaar in balans zijn . De verwachting is dat het aantal procesafspraken zal 
toenemen. Uit de diverse cases blijkt dat de afspraken bestaan uit diverse typen afspraken. De afspraken die 
gemaakt worden bevatten meer procesafspraken. Corporaties en gemeenten gaan eerst onderzoeken of 
bepaalde activiteiten haalbaar zijn . Pas wanneer dit is gebleken worden deze ook uitgevoerd. Dit blijkt ook uit 
het feit dat er geprioriteerd en gefaseerd wordt. Er moeten keuzes gemaakt worden omdat niet alles meer 
zomaar kan. Vooral gemeenten hebben veel procedurele zaken te bieden. Zo kunnen ze afspreken dat 
corporaties tijdig door procedures heen komen. Wanneer corporaties hun afspraken goed nakomen is er in een 
geval zelf een preferente positie voor corporaties. Wanneer corporaties hun afspraken zonder goede reden 
niet nakomen, komt deze preferente positie te vervallen. De corporaties spreken vooral zaken af met 
betrekking tot hun bezit. 
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Sancties 
De verwachting is dat het opnemen van sancties in prestatieafspraken remmend zou werken op de ambities en 
het daardoor voorkomen moet worden. Corporaties en gemeenten blijken het hier mee eens te zijn. Bij 
wanprestaties zijn er geen boetes of andere sancties vastgelegd. In plaats hiervan volstaat een stevig gesprek. 
Partijen willen hiermee voorkomen dat juristen de enige z i~ n die nog aan het werk zijn. 

Onderwerpen 
Ten gevolge van de verminderde investeringscapaciteit van corporaties wordt verwacht dat het 
investeringstempo en het investeringsvolume zal afnemen en dat corporaties zullen moeten faseren en 
prioriteren. De verwachting is dat dit afhankelijk zal zijn van de fi lil anciële positie van de corporatie. Hoe 
slechter de financiële positie hoe meer het investeringsvolume en tempo zal dalen en hoe meer de corporatie 
zal moeten faseren en prioriteren. Zo worden er minder afspraken over sloop/nieuwbouw en hoog-niveau
renovatie verwacht. Daarnaast wordt verwacht dat de investeringen in maatschappelijk vastgoed en 
verbeteringen in de energieprestaties van de huidige voorraad zullen afnemen. Ten slotte wordt verwacht dat 
corporaties met een slechtere financiële positie meer te maken zullen krijgen met een afname van 
investeringen in de hiervoor benoemde onderwerpen. 

In alles cases wordt aangegeven dat de afspraken zijn veranderd of gaan veranderen ten gevolge van de 
financiële situatie. Onderwerpen die veranderd zijn of zullen veranderen zijn onder andere nieuwbouw, 
herstructurering, leefbaarheid, duurzaamheid en woonlasten. De verwachting dat investeringen in 
maatschappelijk vastgoed zullen verminderen volgt niet uit de cases. Één corporatie gaf aan dat ze afzag van de 
ontwikkeling van een gezondheidscentrum. Corporaties geven aan dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten 
worden. Niet alles is meer mogelijk, nieuwe initiatieven zijn geschrapt en er wordt meer gestuurd op 
kasstromen. Daarnaast gaan corporaties ten gevolge van de veranderende financiële situatie meer sturen op 
een minimale rendementseis voor projecten en komt er meer aandacht voor onrendabele toppèn. Er is sprake 
van minder nieuwbouw en lagere leefbaarheidsbudgetten en de ambities op het gebied van duurzaamheid zijn 
is veel gevallen verlaagd. In één case wordt hier juist meer aandacht aan besteed. Ook zijn er nieuwe 
onderwerpen bij gekomen zoals de middeninkomens. Hoewel er in iedere case sprake is van veranderingen in 69 
de inhoud van de afspraken zijn de veranderingen het duidelijkste aanwezig bij de corporaties met een slechte 
financiële situatie. Hier zijn projecten geschrapt en wordt er meer gefocust op het bestaande bezit. In de 
overige situaties moeten corporaties wel prioriteren maar kunnen ze nog wel blijven investeren. 

7.4 Samenvatting 
In deze evaluatie zijn de verwachtingen en de antwoorden van gemeenten en corporaties naast elkaar gezet. 
Dit geeft de voorzet voor de conclusies en aanbevelingen die in het volgende hoofdstuk behandeld zullen 
worden. 
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8 Conc usies en aanbevelingen 

Conclusies 
Uit de aanleiding van dit onderzoek kwam naar voren dat de investeringscapaciteit van corporaties steeds 
meer onder druk komt te staan . Verondersteld werd dat dit gevolgen zou hebben voor de prestatieafspraken 
die er tussen gemeenten en corporaties gemaakt waren en in de toekomst gemaakt zouden worden. In de 
conclusies zal dan ook antwoord gegeven worden op de hoofdvraag: 

"Wat zijn de gevolgen van de veranderende financiële positie van corporaties voor de gemaakte en te 
maken prestatieafspraken met gemeenten?" 

In deze conclusies zijn ook veranderingen in de samenwerking, het proces, en de inhoud gevonden die niet 
direct te verbinden zijn aan de veranderende investeringcapaciteit maar die wel zo wezenl1ijk zijn dat ze hier 
genoemd worden. Deze veranderingen kunnen onder andere het gevolg zijn van professionalisering van het 
proces, verminderde financiële mogelijkheden van de gemeenten, veranderende marktomstandigheden of de 
ontevredenheid over de vorige afspraken. Daar waar de veranderende investeringscapaciteit van invloed is 
geweest op de samenwerking, het proces of de inhoud zal dit genoemd worden . Één van de geïnterviewde 
deskundigen gaf aan dat de gevolgen van de veranderende investeringscapaciteit nu pas langzaam bekend 
gaan worden . De verwachting is dat over een aantal jaar deze gevolgen veel zichtbaarder zullen zijn. 

Inhoud 
De duidelijkste veranderingen ten gevolge van de verminderde investeringscapaciteit zijn waar te nemen in de 
inhoud van de prestatieafspraken. Omdat de inhoud nergens in voorgeschreven kunnen alle aspecten hiervan 
veranderen. Uiteindelijk wordt voora l' het investeringsvolume en het tempo naar beneden bijgesteld . 

De partijen zijn van mening dat de afspraken zo hard, concreet en dus meetbaar mogelijk moeten worden 
vastgelegd. Wel hebben gemeenten en corporaties oog voor een veranderende (financiële) situatie. In plaats 
van een vast aantal te definiëren voor bijvoorbeeld nieuwbouw wordt er meer met bandbreedtes gewerkt. Ook 
meer voorwaardelijke afspraken zijn aangetroffen. Dit houdt in dat mochten de omstandigheden zodanig 
veranderen dat de afspraken niet meer realistisch zijn dat er dan van afgeweken mag worden. Corporaties en 
gemeenten hebben hier over het algemeen dezelfde mening over. Er is wel één case bekend waarbij de 
gemeente de huidige beschrijvende afspraken prima vindt terwijl de corporatie voor meer afdwingbare 
afspraken pleit. 

Er moet een goede mix bestaan tussen de diverse typen afspraken . Wel neemt het aantal procesafspraken toe. 
Dit vanwege de onzekere toekomstige situatie. Vaker wordt afgesproken zaken eerst te onderzoeken of deze 
haalbaar zijn. In eerdere tijden werd er sneller tot actie over gegaan. 
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Hoewel afspraken harder zullen worden is er geen behoefte voor sancties bij zowel corporaties als gemeenten. 
Er wordt gesteld dat sancties remmend op de ambities werken. Omdat de afspraken vooral als 
inspanningsverplichtingen en intentieafspraken gezien worden zal er bij aantoonbare wanprestaties wel een 
stevig gesprek volgen. Hierbij valt op dat het vooral lijkt alsof corporaties wanprestaties kunnen leveren. Over 
slechte prestaties van gemeenten wordt niet zo snel gesproken. Hieruit blijkt dat gemeenten corporaties op 
hun presteren kunnen beoordelen. Andersom lijkt dit minder waarschijnlijk. 

In alle cases geven gemeenten en corporaties aan dat de inhoud van de afspraken is veranderd of dat ze 
verwachten dat deze zal veranderen. Bij corporaties met een slechtere financiële situatie zijn deze 
veranderingen groter dan bij corporaties waar de situatie beter is. Corporaties geven aan meer te gaan sturen 
op kasstromen, gaan een minimale rendementseis hanteren om te kijken of projecten haalbaar zijn en hebben 
meer aandacht voor onrendabele toppen. Onderwerpen die veranderen of zijn veranderd ten gevolge van de 
financiële situatie zijn onder andere: 

Nieuwbouw 
Herstructurering 
Leefbaarheid 
Duurzaamheid 
Woonlasten 

Dit zijn vooral de zaken waarvoor veel investeringen nodig zijn. Procedurele zaken, of de wat zachtere 
activiteiten kosten minder geld en zullen daarom minder snel geschrapt worden. De verwachting dat 
investeringen in maatschappelijk vastgoed geschrapt zouden worden is slechts in één case terug gevonden. 
Vooral de corporaties met een slechtere financiële situatie geven aan dat er initiatieven zijn geschrapt en 
projecten stopgezet. Één van deze corporaties verwacht binnenkort te fuseren. Daarnaast zijn er door de 
Europese Beschikking nieuwe onderwerpen bij gekomen. Zo geven corporaties aan de (lagere) 
middeninkomens te willen bedienen als dit nodig is. 

Samenwerking 
Gemeenten en corporaties moeten prestatieafspraken maken op basis van gelijkwaardigheid. Sinds de 
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partners geworden. De medewerkers van gemeenten en corporaties die direct met elkaar samenwerken en 
onderhandelen zijn hiervan goed op de hoogte. Ambtenaren die niet direct met corporaties samenwerken en 
afspraken maken lijken hier minder goed van op de hoogte te zijn. 

Het hebben van een goede woonvisie en een volwassen strategisch voorraadbeleid is een voorwaarde om 
goede afspraken te kunnen maken. Zowel gemeenten als corporaties beschikken over een strategisch beleid, 
voor de gemeenten is dit over het algemeen de woonvisie, voor de corporaties zijn dit het ondernemingsplan 
en het strategisch voorraadbeleid. Met deze twee uitgangspunten gaan corporaties en gemeenten met elkaar 
afspraken maken over de activiteiten die zij op het gebied van volkshuisvesting gaan ondernemen. Wanneer de 
gemeente of corporatie niet beschikt over een goede visie, en dus niet wet welke richting ze op gaat, is het 
maken van goede afspraken niet mogelijk. 

Proces 
Prestatieafspraken kunnen het beste tot stand komen in een partnermodeL Prestatieafspraken tot stand laten 
komen door een bod op de woonvisie is ongewenst en wordt in de praktijk niet toegepast. In de zes 
onderzochte cases is ook steeds met een partnermodel gewerkt. Dit zien zowel de corporaties als de 
gemeenten als het meest geschikte model. 

Gemeenten betrekken corporaties steeds meer bij de totstandkoming van de gemeentelijke woonvisie. Dit 
doen ze om verschillende redenen. De corporaties zijn vaak al een lange tijd actief in de gemeente en hebben 
hierdoor veel kennis van de woningmarkt en de lokale behoeften. Corporaties houden nauw contact met hun 
huurders. Daarnaast zal een woonvisie die door overleg tot stand is gekomen eerder gesteund worden door de 
corporaties. Ten slotte kunnen gemeenten kosten besparen door corporaties mee te laten werken aan de 
woonvisie. In de cases is deze groeiende betrokkenheid terug te zien. Corporaties kunnen zogenaamde 
droomparagrafen inleveren bij de gemeente, corporaties betalen mee aan de lokale woonvisie en er is zelfs 
een case waarin de gemeente van plan is het maken van de woonvisie uit handen te geven en over te dragen 
naar de corporaties. Andersom worden gemeenten minder betrokken bij de ondernemingsplannen van 
corporaties. Hierbij worden gemeenten slechts geconsulteerd of geïnformeerd. 
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Gemeenten en corporaties zijn het soms oneens over de betekenis en het doel van de prestatieafspraken. 
Gemeenten zijn van mening dat de afspraken de ambitie moeten verhogen. Corporaties zijn momenteel al 
tevreden als ze realistische afspraken kunnen maken. Dit geldt helemaal voor corporaties met een slechtere 
financiële positie. Over het algemeen wordt in de prestatieafspraken vastgelegd wat de partijen willen 
bereiken, waarom ze dit willen en wat ze hier voor willen inzetten. De afspraken kunnen de gezamenlijk 
ambitie verhogen of meer realistisch vastleggen wat de gemeente en corporaties gaan ondernemen. 

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het maken van bilaterale afspraken naar multilaterale afspraken . 
De gemeente maakt één pakket afspraken met alle in de gemeente aanwezig corporaties. Dit heeft als 
voordeel dat corporaties activiteiten op elkaar kunnen afstemmen waardoor er efficiënter gewerkt kan 
worden. Daarnaast zal de gemeente minder de prestaties van corporaties onderling gaan vergelijken. Dit kan 
tot onvrede leiden bij de corporaties. 

Gemeenten en corporaties maken beknoptere afspraken en besteden veel aandacht gebieden waar ze elkaar 
nodig hebben. In een aantal cases worden niet over alle onderwerpen afspraken meer gemaakt maar alleen op 
de gebieden waar een meerwaarde gecreëerd kan worden. In de cases bij corporaties met een A en B oordeel 
worden over alle aspecten die de volkshuisvesting raken prestatieafspraken gemaakt. Dit is anders bij 
corporaties met een C oordeel. Hier wordt gekeken waar corporatie en gemeente elkaar echt nodig hebben. De 
zaken die elders al geregeld zijn worden hier niet nogmaals vastgelegd . 

De meerwaarde van regionale samenwerking wordt erkend maar wordt nog beperkt toegepast. Door krimp 
enerzijds en het vol raken van groeigemeenten anderzijds kunnen door regionale samenwerking problemen 
worden voorkomen die de gemeentegrenzen overstijgen. Door het opstellen van een regionale woonvisie of 
een regionaal strategisch voorraadbeleid kunnen zaken beter afgestemd worden. In de gemeente Aalten in de 
regio Achterhoek vind er regionale samenwerking plaats. 

In een aantal cases is het proces op punten veranderd. Zo is er in Eindhoven vanwege de moeizame 
totstandkoming van eerdere afspraken gekozen om de afspraken op een hoger abstractieniveau te maken. In 
's-Hertogenbosch is het hele proces transparanter geworden en in Oosterhout is er vooral de focus gelegd op 73 
de zaken die nog niet in wetten en andere documenten geregeld waren. 

Corporaties en gemeenten geven aan dat de onderhandelingen niet scherper zijn geworden en niet langer 
duurden dan bij het maken van eerdere prestatieafspraken . Wel zijn de verantwoordelijkheden voor zowel de 
gemeente als de corporatie duidelijker ter sprake gekomen. 

Bij de onderhandelingen moeten duidelijke keuzes gemaakt worden door de partijen. Er is minder mogelijk dan 
bij eerdere afspraken het geval was. Hierdoor zal er geprioriteerd en gefaseerd moeten worden. Dit ten 
gevolge van de verminderde investeringscapaciteit. 

Corporaties en gemeenten die recentelijk afspraken hebben gemaakt waren het eens over wat de grootste 
discussiepunten in deze onderhandelingen waren. Gemeenten en corporaties die binnenkort afspraken zullen 
gaan maken geven verschillende antwoorden op de vraag wat het grootste discussiepunt zal worden. 

Het inzichtel'ijk maken van de financiële consequenties van de afspraken kan wederzijds begrip creëren doordat 
duidelijk is wat de partijen investeren als gevolg van de afspraken. Corporaties zijn van mening dat dit een 
goede manier kan zijn om meer begrip te creëren . Gemeenten zijn het hier niet altijd mee eens. Mogelijk is dit 
vanwege het feit dat hierdoor duideHjk wordt dat gemeenten vooral procedurele zaken bijdragen en weinig 
investeren in termen van geld . Gemeenten zijn ook van mening dat corporaties soms wat beter inzicht kunnen 
geven in hun financiële positie. In twee gevallen waarbij de corporatie een slechte financiële positie had was dit 
voor de gemeente lang niet bekend . 

Gemeenten zullen zich er van bewust moeten zijn wat hun bijdragen ·in de afspraken zijn. Wederkerigheid blijkt 
belangrijk te zijn in de prestatieafspraken. Het is niet zo dat er één partij is die vraagt en de andere partij die 
levert. Zowel gemeente als corporatie moet een prestatie leveren in de prestatieafspraken. Deze 
wederkerigheid was in de oude afspraken nogal eens een probleem. Slecht één gemeente erkende dit. 
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Over evalueren en monitoren zijn veel zaken vastgelegd. In de praktijk blijk dit alleen niet altijd even goed 

uitgevoed te worden. Afspraken die niet concreet gemaakt zijn of een houding waarbij beide partijen dachten 
dat ze het toch wel goed deden zorgden voor problemen. 

Beperkingen 
In dit onderzoek zijn de gevolgen van de veranderende investeringscapaciteit op een kwalitatieve manier 
onderzocht. Dit is gedaan aan de hand van zes cases. Deze cases zijn willekeurig geselecteerd op basis van twee 
criteria: (1) zijn er recentelijk prestatieafspraken gemaakt of gaan er binnenkort prestatieafspraken gemaakt 
worden en (2) de financiële situatie van de corporatie, uitgedrukt in het CFV oordeel 2010. De conclusies in dit 

onderzoek zijn gebaseerd op deze zes cases. Hoewel het denkbaar is dat er bij zes andere cases andere 
problemen worden gevonden werpt dit onderzoek toch een eerste licht op de gevolgen van de veranderende 
investeringscapaciteit . Een kwantitatief onderzoek waarbij een grotere groep corporaties en gemeenten wordt 
onderzocht kan een nauwkeuriger beeld geven van de gevolgen van de veranderende investeringscapaciteit. 

Aanbevelingen 
In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe de inhoud en het proces van prestatieafspraken veranderen ten 
gevolge van een veranderende financiële situatie van corporaties . Hieruit kunnen aanbevelingen worden 
geformuleerd de inhoud en het proces van prestatieafspraken in het algemeen. Ten slotte worden er 
aanbevelingen gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek. 

Algemene aanbevelingen 
De eerste aanbevelingen hebben een algemeen karakter. Dat wil zeggen, ze gelden voor zowel gemeenten als 

corporaties. In deze algemene aanbevelingen wordt ingegaan op de inhoud van de afspraken en het proces 
waarin prestatieafspraken tot stand komen . 

Inhoud 
1. Ga voor de inhoud uit van de lokale situatie en geef invulling aan de lokale behoeften. 

2. Prioriteer en faseer beargumenteerd. Doordat niet alles meer mogelijk is zullen gemeenten en 
corporaties steeds meer keuzes moeten maken. Gemeenten en corporaties zullen goed moeten 
kunnen beargumenteren waarom ze bepaalde keuzes maken . 

3. Maak harde, concrete en meetbare afspraken maar laat ruimte voor veranderende omstandigheden . 

In plaats van het noemen van harde nieuwbouwaantallen kan er gewerkt worden met bandbreedtes . 
Wanneer afspraken zonder goede reden niet gehaald worden zal dit moeten leiden tot een goed 
gesprek. Wanneer de omstandigheden dusdanig zijn veranderd dat de afspraken niet meer 
nagekomen kunnen worden of wanneer er een andere behoefte is ontstaan moeten deze in goed 
overleg aangepast kunnen worden. 

4. Maak de financiële gevolgen van de afspraken zichtbaar. Een afspraak heeft bijna altijd financiële 
gevolgen. Zo kost het bouwen van een woning geld maar ook procedurele zaken van de gemeente 
zullen financiële gevolgen hebben. Door dit inzichtelijk te maken in de afspraken kan begrip worden 
gecreëerd voor de inspanningen van gemeenten en corporaties . 

Proces 
1. Zonder woonv1s1e, ondernemingsplan en strategisch voorraadbeleid zouden gemeenten en 

corporaties niet moeten onderhandelen over prestatieafspraken. Het is niet mogelijk om goede 
afspraken te kunnen maken zonder dat de partijen weten waar ze naartoe willen . 

2. Corporaties en gemeenten moeten in hoofdlijnen kennis hebben van elkaars beleid. Dit betekent dat 
de gemeente op de hoogte zal moeten zijn van het ondernemingsplan en het strategisch 
voorraadbeleid en de corporatie van de gemeentelijke woonvisie. Door de woonvisie en het 
ondernemingsplan met elkaar door te nemen komen de grootste discussiepunten waarschijnlijk al 
voor de onderhandelingen naar boven. Door deze te erkennen kan hier rekening mee worden 
gehouden . 
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3. Om succesvol prestatieafspraken te kunnen maken is een duurzame relatie tussen de gemeente en 
corporatie noodzakelijk. Het maken van afspraken blijft mensenwerk. Het kost tijd een goede en 
duurzame relatie op te bouwen. Gemeenten en corporaties zijn tot elkaar veroordeeld dus het is 
belangrijk om een goede verhouding te onderhouden. Wanneer gemeente en corporatie voor het 
eerst afspraken gaan maken is het dan ook verstandig om klein te beginnen en de afspraken in de loop 
van de tijd uit te bouwen. Het contact tussen gemeente en corporaties moet er niet alleen zijn ten 
tijde van het maken van de afspraken en de evaluaties. Regelmatig informatie met elkaar uitwisselen 
creëert onderling begrip en bespoedigd onderhandelingen. 

4. Richt het proces in naar de lokale wensen van personen die namens gemeente en corporatie 
onderhandelen. Nergens is vastgelegd hoe de afspraken tot stand moeten komen. Hierdoor kan het 
proces naar wens van de gemeente en corporatie worden ingericht. 

5. Voordat de onderhandelingen over de afspraken beginnen doen corporatie en gemeente er goed aan 
om de betekenis en het doel van de prestatieafspraken vast te leggen. Hierdoor wordt voorkomen dat 
er discussie ontstaat over de hardheid en het doel van de afspraken. Wanneer de gemeente namelijk 
van mening is dat ze een hard contract hebben ondertekend en de corporatie dacht dat dit slecht een 
intentieverklaring of een inspanningsverplichting was zal dit tot problemen leiden wanneer er bij de 
evaluatie blijkt dat de afspraken niet zijn gehaald. 

6. Nadat de betekenis van de prestatieafspraken is vastgesteld zullen gemeente en corporatie een 
gezamenlijk ambitie voor het werkgebied op moeten stellen. Hier kunnen de uiteindelijke afspraken 
op gebaseerd worden. 

7. Wanneer eerdere onderhandelingen stroef verliepen of er voor het eerst afspraken gemaakt gaan 
worden kan een onafhankelijke mediator het proces bewaken. Deze kan voorkomen dat er eindeloze 
discussies ontstaan waardoor irritaties kunnen komen. Een mediator zal de belangen van beide 
partijen proberen samen te brengen. Corporaties en gemeenten zullen in de onderhandelingen 
moeten geven en nemen. 

8. Wanneer er overeenstemming is bereikt over de afspraken dan kan dit officieel worden gemaakt door 
dit naar buiten te communiceren. 

9. Bekijk de mogelijkheden van regionale samenwerking. De meerwaarde van regionale samenwerking 
wordt erkend maar wordt nog niet altijd in de praktijk toegepast. Dit geldt helemaal voor gemeenten 
waar krimp wordt voorspeld en gemeenten die binnen hun gemeentegrenzen niet meer kunnen 
uitbreiden. 

10. Specifiek voor corporaties: Geef inzicht in de financiële situatie en mogelijkheden. Voor gemeenten is 
het lastig om een goed beeld te krijgen van de financiële mogelijkheden van corporaties. Er zijn 
diverse methoden zoals de transparantiemethodiek ontwikkeld om meer inzicht te verkrijgen in de 
financiële positie van corporaties. Het is de taak van corporaties om gemeenten hier inzicht in te 
verschaffen. Wanneer een corporatie hiertoe goed in staat is zal er meer begrip ontstaan bij 
gemeenten. Dit is bijvoorbeel'd gebleken in de gemeente Wijchen. Doordat er geen discussie meer 
bestond over de financiële mogelijkheden verplaatst de discussie naar wat er dan nog wel mogelijk 
was. 

11. Specifiek voor gemeenten: De prestatieafspraken zullen binnen alle afdelingen die te maken hebben 
met deze afspraken bekend moeten zijn. Het is de taak van de gemeente om hier voor te zorgen. De 
afspraken die gemaakt zijn met de corporaties zullen binnen de gemeente bekend moeten zijn zodat 
afdelingen elkaar niet onnodig tegenwerken. De belangen van een gemeenten zijn soms tegenstrijdig 
maar dit is niet altijd te voorkomen. Enerzijds zal bijvoorbeeld het gemeentelijk grondbedrijf een zo 
hoog mogelijke grondprijs proberen te verkrijgen, anderzijds wil de afdeling wonen er voor zorgen dat 
corporaties gemakkelijk sociale huurwoningen kan bouwen. Deze tegenstrijdigheden moeten er alleen 
niet voor onnodige vertraging zorgen. Dit kan tot onbegrip en frustraties leiden. Daarnaast zijn deze 
tegenstrijdige belangen, of dubbele petten die een gemeente op heeft, niet altijd duidelijk voor een 
corporatie. 
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Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Naast de antwoorden die dit onderzoek heeft gegeven zijn er ook nieuwe vragen en problemen ontstaan. Dit 
kan weer aanleiding zijn voor nieuw onderzoek. Dit onderzoek eindigt met vier aanbevelingen voor eventueel 
vervolgonderzoek. 

1. De veranderingen in de prestatieafspraken ten gevolge van de investeringscapaciteit zijn in dit 
onderzoek voor het eerst onderzocht. Dit is gedaan door een kwalitatief onderzoek. Door het 
behandelen van een aantal cases is een eerste aanzet gegeven om de gevolgen in kaart te brengen. 
Een kwalitatief onderzoek onder een grotere groep gemeenten en corporaties kan de bevindingen in 
dit onderzoek bevestigen of weerleggen. 

2. Regionale afstemming wordt steeds belangrijker. Het besef is er dat woningmarkten niet ophouden bij 
de gemeentegrenzen en dat hierdoor gemeenten en corporaties zaken moeten afstemmen. 
Daadwerkelijke samenwerking komt nog maar matig van de grond. Een onderzoek naar het belang en 
de succesfactoren van regionale samenwerking kan hier een positieve bijdrage aan leveren. 

3. In dit onderzoek is alleen de veranderende financiële situatie van corporaties belicht. Ook gemeenten 
moeten bezuinigen terwijl de opbrengsten van het grondbedrijf sterk teruglopen. Wat hier de 
gevolgen van zijn voor de afspraken met de corporaties kan onderzocht worden. 

4. De gevolgen van een fusie. De laatste tijd is er sprake geweest van fusies van zowel gemeenten als van 
corporaties. Wat zijn de gevolgen van een fusie van gemeenten voor de relatie met de corporaties. 
Mogelijk zijn er na een fusie van gemeenten meerdere corporaties in één gemeente actief en moeten 
gaan samenwerken . Daarnaast kan door een fusie van twee corporaties het werkgebied van de 
nieuwe corporatie groter worden en over meerdere gemeenten verdeeld zijn. Hoe gaat deze nieuwe 
fusiecorporatie de investeringen over de gemeenten verdelen en welke keuzes moeten hierin gemaakt 
worden. Onderzoek naar de gevolgen van een fusie voor de samenwerking met de gemeente kan 

76 inzicht geven in de problemen die na een fusie ontstaan en oplossingen bieden. 
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+ Bijlagen 

Bijlage 1 

Kaders 
Landelijke wetten en kaders: 

Nota wonen 
Diverse beleidsstukken ministerie VROM 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WetRO 
Huisvestingswet 
BBSH 
ISV 
Grondexploitatiewet 
Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
Huurtoeslag 

Provinciale kaders: 
Streekplannen (gehele provincie of deelgebieden) 
Woonvisies 
Woningbouwprogramma's (kwalitatief) 

Lokale kaders: 
Raads- c.q. collegeprogramma's 
Toekomstvisies I structuurplannen 
Dorpsplannen 
Wijkvisies, wijkontwikkelingsplannen 
ISV-programma's (meerjarenontwikkelingspro gramma's) 

Onderdelen van de Visie 
Visie op de gemeente als geheel, doorvertaling naar de wijken 
Hoeveel woningen bouwen (kwantitatief bouwprogramma: bouwen voor eigen behoefte, 
migratiesaldo 
'0', groeitaak, opvangtaak voor de regio, gevolgen extramuralisering) 
Waar bouwen (inbreiding, uitbreiding, stad, randgemeente of dorp) 
Welke doelgroepen wil men bedienen (bijvoorbeeld vanwege een kwetsbare positie op de 
woningmarkt) 
Welke woningen bouwen (kwalitatief bouwprogramma : huur, koop of een tussenvorm, prijsklasse, 
woningtype, woonmilieu) 
Bestaande voorraad (functioneren, leefbaarheid, toekomstwaarde, renovatie, sloop/nieuwbouw, 
herstructurering, verkoop huurwoningen, transformatie) 

Kwaliteit van het bouwen (keurmerken) 
Duurzaam bouwen 
Veilig wonen 
Woonkeur 
Levensloopbestendig bouwen, aanpasbaar 
bouwen 
Domotica 
Collectief en Particulier Opdrachtgeverschap 
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Doelgroepen 
Aandachtsgroep 
Starters 

Proces 

Senioren (wonen, welzijn en zorg) 
Zorgbehoevenden (wonen, welzijn en zorg ) 
Woonwagenbewoners 
Statushouders 
Allochtonen 
Dak- en thuislozen 
(grote) Gezinnen 

Afstemming: samenwerking met actoren (zie boven), afstemming met regio 
Uitvoerings- c.q. actieprogramma, prestatiecontract 
Monitoring 

Betrokken partijen 
Regio 
Provincie 
Rijk 
(Buur)gemeenten 
Dorpsraden 
Corporaties 
Onderwijsinstellingen 
Welzijnswerk 
Politie 
Commerciële partijen: grondeigenaren, projectontwikkelaars, beleggers 
Particulieren: eigenaar bewoners 
MakelaarsWoonbond 
Gehandicaptenplatform 
Zorginstellingen 
Inwoners 

Uit: Handreiking van Woonvisie tot prestatieafspraken (2006) 
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nieuwbouwproductie 
kernvoorraad 

doelgroep 
starters 

studenten 
gehandicapten 
statushouders 

daklozen 
huisv. Midden- en Oost Europeanen 

huurprijsbeleid 
woonruimteverdeling 

huurtoeslag 

huisvesting ouderen 
levensloopbestendige woningen 

woon-zorg arrangementen 

herstructureringsbeleid 
te slopen woningen 

samenvoegen woningen 
woningverbetering 

vervangende nieuwbouw 

differentiatie woonmilieus 
gebiedsgerichte aanpak 

afstemmen nieuwbouw en verbetering 
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wijkcentra/kulturhusen 
sociale leefbaarheid 

veiligheid 
buurtactiviteiten 

betrokkenheid bewoners 
integratie en werken 

integratie en leren 

duurzaam bouwen 
energiezuinig bouwen 

energetisch verbeteren 
duurzame energie opwekken 

bewonersparticipatie 
interactieve beleidsvorming 

particulier opdrachtgeverschap 

nieuwbouw goedkope koop 
verkoop huurwoningen 

tussenvormen tussen huur en koop 
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Uit: onderzoek prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties (2010) 
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Bijlage 4 

2.005 2006 2.007 2008 2.009 

Huur 4.376 4.504 4 .663 4.729 4 .873 

Af: Netto bedrijfslasten -1 . 118" -1.165 - 1.134 -1.346 - 1.385 

Af: Onderhoudslasten (incl. door eigen personeel) -1.188 -1.156 ·1361 -L47S -1 .446 

Af: Erfpacht -12 -12 -11 -11 -10 

Netto exploitatlekasstroom 2..058 2.071 2.057 1.896 2.032 

Af: Rente-uitgaven -1.310 -1305 ·1.313 -1398 -1.404 

Af: Vpb 0 0 6 -76 -98 

Af: Heffing bijzondere projectsteun 0 0 0 -31 -29 

Rentebaten 107 126 173 209 159 

Overheidsbijdragen 21 19 18 17 26 

Netto exploitatiekasstroom na correctie voor rentelasten en -baten 

en overheidslasten en -baten 876 912 942 617 686 

V 
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Bijlage 5 

Lijst met geïnterviewden 

Deskundigen 
A. van Grinsven 
V.H . Gruis 
P. Van Haeften 

Corporaties 
Anoniem 
P. Bregman 
J. R. ten Brink 
A.J .D. Schets 
A. Slot 
C. Van Vught 

Gemeenten 
K. Van der Helm 
J. Knoop 
A. Lochs 
B.S. Nootebos 
J.P.M. Van Rooij 
C. Snels 

R.J. van Deurzen 

RIGO, partner 
Technische Universiteit Delft, hoogleraar housing management 
Gerrichhauzen en Partners, senior adviseur 

Woningstichting Domein 
Woningstichting Nijestee, algemeen Directeur 
Woningstichting Dinxperlo, directeur bestuurder 
Woningstichting Thuisvester, hoofd afdeling verhuur 
Woningstichting Wherestad, algemeen directeur 
Woningstichting Zayaz, strategisch adviseur 

Gemeente Groningen, programmaleider wonen 
Gemeente Oosterhout, senior beleidsmedewerker stedelijke ontwikkeling 
Gemeente 's-Hertogenbosch, beleidsmedewerker wonen 
Gemeente Purmerend, programmacoördinator wonen 
Gemeente Eindhoven, programmamedewerker wonen en wijken 
Gemeente Aalten, bestuursadviseur 

Afspraak in samenspraak 
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Bijlage 6 

lntrod u ct ie 

I Algomooo 

Definitie 

Historie van 
prestatieafspraken 

Samenwerking en 
communicatie 

Woonvisie 

Huidige 
prestatieafspraken 

R.J . van Deurzen 

INTERVIEWGUlDE GEMEENTE 

Achtergrond Doelstelling Inhoud interview 

] Persoonlijke functie en betrokkenheid bij prestatieafspraken 

Hoe typeert u de term prestatieafspraken? Hoe hard zijn de afspraken die hierin 
gemaakt worden? Welke onderwerpen moeten hierin behandeld worden? 

Waaraan voldoen volgens u succesvolle prestatieafspraken? En in welke mate 

komt dit overeen met de huidige afspraken? 

Sinds wanneer zijn er prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en 
corporatie? En met wel'ke reden? 

Wat had de gemeente de overige partijen te bieden om tot prestatieafspraken 
te komen? 

Was de gemeente op de hoogte van het beleid/ de ambities/ financiële situatie 
van de corporatie? 

Welke partijen waren betrokken bij de prestatieafspraken, hoe lagen de 

verhoudingen tussen de partijen en wat waren de verantwoordelijkheden? 

Op welke punten was de gemeente tevreden over het de samenwerking en met 
en het presteren van de corporatie? Waar waren verbeteringen denkbaar? 

Proces van totstandkoming, tevredenheid over het proces en de inhoud, nodigt 
de woonvisie uit tot het maken van prestatieafspraken? 

~ I Hoe zijn de huidige prestatieafspraken tot stand gekomen? Is de 
L._jl gemeente hier tevreden mee? Volgen ze uit de woonvisie? 

Hoe zijn de partijen in dit proces betrokken geweest? Wat heeft 
de gemeente kunnen bieden aan de andere partijen? 

Zijn de huidige prestatieafspraken nog realistisch? Zijn of 

moeten de afspraken bijgesteld worden, en hoe is dit geregeld? 

Is de gemeente tevreden met de afspraken die (destijds) zijn 
gemaakt? Op welke punten? 

Is er inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties van de 
gemaakte afspraken zijn? 

Afspraak in samenspraak 
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Uitvoering 

Beleid 

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken uitgevoerd worden en het geen 
papieren tijger wordt? Vindt er tussentijds/ achteraf monitoring plaats? 

Is de gemeente op de hoogte van het beleid van de corporatie? Zijn de 
prestatieafspraken volgende de gemeente voldoende ingebed in dit beleid? 

Financiële situatie Is de gemeente op de hoogte van de financiële situatie van de corporatie en hoe 
zich deze zich in de toekomst zal ontwikkelen? 

Bij net getekende prestatieafspraken 

Is de financiële situatie van de 
corporatie van invloed geweest op 
het totstandkomingsproces van 
prestatieafspraken? 

Is de financiële situatie van de 
corporatie van invloed geweest op 
de inhoud van de 
prestatieafspraken? 

Zijn er andere typen en/ of hardere 
afspraken gemaakt dan voorheen? 

Zijn op alle gebieden afspraken 
gemaakt waar dat ook op gewenst 
was? 

Op welk gebied heeft de meeste 
discussie plaatsgevonden? 

Bij nog te tekenen prestatieafspraken 

Worden er veranderingen in het 
proces van prestatieafspraken 
verwacht door de financiële situatie 
van de corporatie? 

Worden er veranderingen in de 
inhoud van prestatieafspraken 
verwacht door de financiële sit,uatie 

van de corporatie? 

Worden er andere typen en/of 
hardere afspraken verwacht? 

Zijn er op voorhand gebieden 
waarop de gemeente geen of juist 
wel prestatieafspraken wil maken? 

I 

Op welk gebied wordt de meeste 
discussie verwacht? 

I ~ 11 Afsluitlog 
Heeft u nog op- en/ of aanmerkingen die relevant kunnen zijn voor het 
onderzoek? Heeft u verder nog vragen? 

R.J. van Deurzen Afspraak in samenspraak 
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Bijlage 7 

Introductie 

Algemeen 

Definitie 

Historie van 
prestatieafspraken 

Samenwerking en 
communicatie 

Woonvisie 

Huidige 
prestatieafspraken 

R.J. van Deurzen 

INTERVIEWGUlDE CORPORATIE 

Achtergrond Doelstelling Inhoud interview 

Persoonlijke functie en betrokkenheid 
bij prestatieafspraken 

Hoe typeert u de term prestatieafspraken? Hoe hard zijn de afspraken die hierin 

gemaakt worden? Welke onderwerpen moeten hierin behandeld worden? 

Waaraan voldoen volgens u succesvolle prestatieafspraken? En in welke mate 
komt dit overeen met de huidige afspraken? 

Sinds wanneer zijn er prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en 
corporatie? En met welke reden? 

Wat had de corporatie de overige partijen te bieden om tot prestatieafspraken 
te komen? 

Welke partijen waren betrokken bij de prestatieafspraken, hoe lagen de 
verhoudingen tussen de partijen en wat waren de verantwoordelijkheden? 

Was de corporatie op de hoogte van het beleid/ de ambities/ financiële situatie 

van de gemeente? 

Op welke punten was de corporatie tevreden over het de samenwerking en met 
en het presteren van de gemeente? Waar waren verbeteringen denkbaar? 

Proces van totstandkoming, tevredenheid over het proces en de inhoud, nodigt 
de woonvisie uit tot het maken van prestatieafspraken? 

Hoe zijn de huidige prestatieafspraken tot stand gekomen? Is de 

corporatie hier tevreden mee? Volgen ze uit de woonvisie? 

Hoe zijn de partijen in dit proces betrokken geweest? Wat heeft 
de corporatie kunnen bieden aan andere partijen? 

Zijn de huidige prestatieafspraken nog realistisch? Zijn of 

moeten de afspraken bijgesteld worden, en hoe is dit geregeld? 

Is de corporatie tevreden met de afspraken die (destijds) zijn 
gemaakt? Op welke punten? 

Is er inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties van de 
gemaakte afspraken zijn? 

Afspraak in samenspraak 

IX 



x 

c 
(]) 

"'0 
(]) 

I 

'""' "' E 
0 

->:: 
(]) 
0 

'""' c 
(]) 

c 
(]) 

"'0 
(]) 

I 

Uitvoering 

Beleid 

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken uitgevoerd worden en het geen 
papieren tijger wordt? Vindt er tussentijds/ achteraf monitoring plaats? 

Hoe ver is de corporatie met het strategisch beleid? Is het beleid ingebed in de 
prestatieafspraken? 

Financiële situatie Hoe is de huidige financiële situatie van de corporatie? Hoe verwacht u dat deze 
zal ontwikkelen en welke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen? 

Bij net getekende prestatieafspraken Bij nog te tekenen prestatieafspraken 

R.J. van Deurzen 

Is de financiële situatie van de 
corporatie van invloed geweest op 
het totstandkomingsproces van 
prestatieafspraken? 

Is de financiële situatie van de 
corporatie van invloed geweest op 
de inhoud van de 
prestati eafs pra ken? 

Zijn er andere typen en/of hardere 
afspraken gemaakt dan voorheen? 

Zijn op alle gebieden afspraken 
gemaakt waar dat ook op gewenst 
was? 

Op welk gebied heeft de meeste 
discussie plaatsgevonden? 

Worden er veranderingen in het 
proces van prestatieafspraken 
verwacht door de financiële situatie 
van de corporatie? 

Worden er veranderingen in de 
inhoud van prestatieafspraken 
verwacht door de financiële situatie 
van de corporatie? 

Worden er andere typen en/ of 
hardere afspraken verwacht? 

Zijn er op voorhand gebieden 
waarop de corporatie geen of juist 
wel prestatieafspraken wil maken? 

Op welk gebied wordt de meeste 
discussie verwacht? 

Heeft u nogop-en/of aanmerkingen die relevant kunnen zijn voor het 
onderzoek? Heeft u verder nog vragen? 

Afspraak in samenspraak 




