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+ Voorwoord 

Beste lezer, 

In deze bundel zijn de gespreksverslagen te vinden die horen bij het afstudeeronderzoek 'Afspraak in 
Samenspraak' . 

De matrices waarin alle antwoorden van de ge·interviewde personen zijn opgenomen komen als eerst aan bod . 
De individuele gespreksverslagen volgens hierop en zijn gesorteerd naar case. Ten slotte zijn de 
gespreksverslagen met deskundigen toegevoegd . 

Rob van Deurzen 

December 2011 
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Wat is de definitie van prestatieafspraken? Hoe hard zijn deze afspraken en wat dient hier in behandeld worden? 

ken Jir 

aa 

elP~M o t end z •1 

T'\'rl• j-it r .,.en 
pr .. dt1eafsr al<E'r die 

CFV oordeel 2010 

In Groningen heet de prestat1eovereenkornst Lokaal Akkoord. Dit strailt 

rneer sa'11enwerk1ng uit. Hier gaat het rneer over de samenwerking als 

gel1jkwaardige partners. Je bent nameliJk van elkaar afhankeliJk als het gaat • 

orn b1jvoorbeeld wijkvernieuw1ng. Zo wordt er m1ddels een ge~dm£'nli1ke 

analyse een gezamenlijke visie gevormd. Hier wordt dan weer de 

gezamec' jkf' strategie op gebaseerd. Het is belangrijk orn df'le tP vo rzien 

vaP harde c/Prs. Je ccrpora~ie gelooft niet in wurgcontracten. 

boetebe'11noer· en hardc sanct1es De corporatie beseft ook dat z•J P 0 n rol 

h0 ef• 111 ce opgave die er ligt •n de stad en pa kt deze ook op l)ok " ~akt dat 

do ge•soleNdt> 1f;g•nP. ven Gr or •ngM •orgt voor saamhoripheirl 

We 0 ebben het over sarnenwe1 k111gsafsp"ken Met de term 

pr 0 stat1eafspraKen vernnde•st< !en we een soort rolverrleling waarip rle 

gemeente de prestat1e defip eert en 111er overeenstemming over probeert 

re here1ekn me• <:Je Ll'tvorrende corporat1e Wat ons betreft zi1n het dus 

vooral samen .. verk111gsafsµraken waarin we veronderstellen dat de 

gemeente en rle corporat1es een gezamenlijke opgave hebben in de stad. 

We kijken in de af1praken naar wat iedere partij hier aan kan bijdragen en 

waar we samen aaP b1Jdragen We voeren een serieus gesprek wanneer de 

afspraken n1et gehaald worr!en maar voelen n1ets voor sanct1es of harde 

straffen Het z11n vooral intent1e< en inspanningsverplichtingen. 

Prestatieafspraken moeten vastleggen wat ie de komende Jdren gaat doen 

en dat gaar verder dan allePn ambit1es en ;ntent1es. Daarnaast z11c de 

afsprak';'n heel concreet. Be1de partijen moeter h1erm allebe1 prest.;ties 

levPren. We z11n momPnteel met de gemeente 1n discuss1e ovPr wat Pr in 

nioet kornen te staan maar dit zal gaan over wonen 1n de br 0 edst£> nn van 

he• woord Het moet dus ook over verbinden en verbreden gaon. Dit 1s niet 

vr·jblijvend maa1 het moet Je ook niet gaan beperken. De hu1Li1ge afspraken 

zijn ;,, eer and ere tijdsgeest gemaakt. Orndat p1 estatieafspra<en over 

meerdere Jaren gaan moet ie de vrijheid houden om hierover in °esp1 Pk te 

gaar. >1et Z1Jn dus niet-vrijbli1vende intent1es. 

We l·ebben gep1oheerd oni tot een afrekenbare overeenkomst te komen, 

b1ina contractueel Deze hebben we zo veel moge11Jk SMART proberen te 

m3ken Concret 0 afspraker' hebben als keerziide dat je bi een evalu<ltiP 

sne goat k1 ken Wilt ie niet g"haald hebt Door zachte1 te formuleren i:.us 

n e0 • als 1nspann111g'Jerphc it·nr, doe je d1t rninde1 snel. In Den Bo<ch 

werker "1e mPt "Mde <'n bovendien red!'li1k amb1tieuze a,1ntallen. 

Prestatieafspraken moeten wederkerigheid bevatten en concreter worden. 

Je kunt alleen niet a lies in prestatleafspraken dichttimmeren. Omdat 4 jaar 

een beperkte periode Is kun Je aangeven wat je in ieder geval gaat doen, 

wat je gaat doen mocht het mogelijk zijn en wat de verplichtingen zijn voor 

gemeente en corporatie. Je kan de afspraken redelijk SMART en hard 

maken omdat het maar over 4 jaar gaat. Prestatieafspraken beginnen met 

een gemeenschappelljke visie want als je het hier al niet over eens ben kom 

je tot niets. 

Prestatieafspraken zijn gewoon afspraken en hier heb je je aan te houden. 

Wanneer er van afgeweken wordt dan heeft dat consequenties en hler 

spreken we elkaar dan op aan. Daarnaast worden er naast 

prestatleafspraken, afspraken op projectniveau gemaakt. De 

prestatieafspraken zijn heel beschrijvend van karakter. Het blijft meer op 

het nlveau van ambities en een gezamenlijke visie creeren. Omdat de 

gemeente bijna volgebouwd is worden er weinig afspraken gemaakt over 

nieuwbouw en bouwproductie. 

Ht?t is in ieder geval n1et dat de oen1~pr:te gaat v00rsc 

corporat1e moet doen Je moet het ten ePrste eons 

Dal " 111 E ndhoven lang 111e• dt11deliJk gewee'' H 

bedoeling dat eer> gemeente een woonv <ie ' 0 eft en de 

princ1pe K·1kt ·vat ze hier ailn biJdraaPt Het or tbr!' "' ti 

·lu'dcl k voo•1V1s1r Uit 

Prestatieafsprakel' kunnen zowe a•de air . . 
tP VPP Cldf' d0 intentiek~rit Waar het KcVl '1 rnnge· 

harrjc n1er bare en concrete afs> raak mak~n 1t 

OC' ~1et alt1Jd verstand1g om tot achter de knmrna ,1'qJ' 

1s b11voorbeeld r1et nwgeliJk door rle veranderende '"("1 

kornende jaar kun ie een ~iarde af<praal< maker voor de L' r 

procesafspraak.Ook om afspraken toetsbaar voor een e 
d10r waar her mogel•;k is he Ider afspr CJ 

Pre tat eaf p akc•1 naa• . . 

interpr 0 tatieverschillcr r• tstaan 

'r 
• tf r 
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Moeten prestatieafspraken zaken vastleggen die partijen toch al doen of de ambities verhogen? 

~rvar rtgE 

'f<."r1t P . .i:<,rr1k n c·tip 

fl"' '1t: 0 • ddf"l €f'U .:Jd 

1:1_rilP0Pn pet _ kend z1Jn 

Venvachtinoen 

prPStt1t1e~fspraken rlie 

(linnen 1~r:"!1 jaar 

01_-r-. :Jkt ..,ul!en worrlen 

Ze moeten een gezamenlijk beeld geven en samenwerking tussen partijen 

mogelijk maken. 

De arnb1tie moet verhoogd worden We zoeken de grens op en proberen 

he• npt rnale resultaat te bere1ken met elkaar. 

Je hoeft op zich alleen zaken vast te leggen die niet vanzelf gaan. In 

prestat1eafspraken moet 1e vastleggen wat je de komende 1aren gaat doen, 

en drt gaat verder dan a Ileen intenties of ;nnb1ties 

De prestatreaf,praken moeten realistisch zijn en een tikkeltje ambrtieus. 

Hierdoor moet 1e net wat meer doen dan water nu al in de planning zit. 

CFV oordeel 2010 

De ambitie verhogen is moo1 mailr tamel jk hoog gPgrepe'"' f Pn ~e1.:=Jr1eP K 

beeld hebben van waar jc mP.t elkaar naa toe 1rv0r t < onPt,: n or 1 n c 
elkae op aanspre<en. Harder !open rlan rle ;w1bitre 'n lri 

De co~porat1e besioot door de fin<H1c1P! 0 cr1c..1~ E?P wink 

zoude-n bouwen n1Pt r-.1eer te re 1hsPr n. ~~1Pr 'ii' we Pr: 

geworden vve nreken elk~ar hirr oi.: r1,rn wdnt \.''C willcn 

uit ePn belangr 1jk proiect stappei' 01,. \.~ 1 11 ·el d~t um hribbPr \Ir 

uite1ndPl1jk zelf opgepakt. We sprek ~ clk,a· 1an op dat JP w "lOP' 

doen. N1euwe corporat1eb~stuurde" eaar ander; orn <net 

rnaken "fspraken die redelijk behoudend :11n 'Jn'rldt PPrc'F re P' en rret 

na zljn gekonien. Je moet afsp«1ken cherp houcien nia '' ~' ·0 srhcr ri;;t 

je ze n1et na kunt komen 

Voor allebe• va't wat te zeggen Random ~<euwbouw gaat 1et va.ik v0 ' 

aantallen die tech al ir progr..=ir..,rn;l s vrist lwoen 01Pstat1ei.'fri:;rrakPn gClan 

echter over veel meer dan nieuwbOLPV Door artipi::: np :ilk.~, 1 1 ;if t-e stert- ·11er 

Of te bundelen kunnen we ':idP 1211 'rll?('! ie P }<er fft h..- ~ t ' r ~t t: n<:; 

meer te kosten 

Wanneer ;e alleeri m~1ar gaat vr1stle£ge11 wilt 1t t 

bureaucr(ltisch bi 7.ig. Prro:.tatieCtf<.prak 1 rlr('n 1 er• hoaer doe 

d~n n1et raon v,1stleggen WtH je toe' ~i di~et r ' (.H 1vr-l 0fl v:r: I 

samer1 1ets extr,:is in cioet en hoe je 0 1n 'd n1 e ·v11 t " 

omstandiohedcn 
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Waaraan moeten prestatieafspraken voldoen om succesvol te zijn? 

rvar n- er 

> rest~t11 . '<pr· en 1 

1r· ndl' dcln ·1 jdcH 

g1 ·•cir•" fPtekend z .n 

Vr' ·\'n lit r' P 

i)IPS(' " 'Pr"er i p 

t rr 'r een I• " 
len wo ,Pl" 

Er wordt veel energie rn afstemrning aan de voorkant gestoken Hiermee 

wordt een gerneenschappelijk beeld van de werkelijkheid gesctie1st. Er 

wordt veel aandacht en energie besteed a;rn het onclerhouden van die 

~ezarnenlijke visie. Ook wordt er veel energie gestoken 1n hN rneekri1ger 

van nieuwe '.~ethouders en bestuurrlers Dit vertaalt 7ich tn ofspraken en tn 

een gerneenschappelijke set van waarden en norrnen. 

De pres:atieafspraken moeten gaar over dezelfde arnbitre, vertrouwen 

u1tstra1en en g3,l" ovPr algernene doelstellingen op het gebred van kwalitiet 

en iee'baarherd f.i;erin weten wri elkilor te vrnden. Er wordt op bestuurliJk 

niveau een gezamenlrJkP v1sre gPcreeerd en gewerkt vanuit de gedachte dat 

ze s?.rnen de stad kunnen veranderen. Daarnaast z11n we trots op het 

arnbitien1veau en dat we de afspraken rneetbaar en SMART hebben weten 

te formuleren 

De prestatie.ifspraken moeten een btjdrage leveren aan de 

gerneen;chappelijke v1sre Ze moeten rnaar op een manrer uit te leggen zi1n 

en er moet wederkerigherd in zitten: het rnoet geen verplrchtingenlr1st 7rJn 

CFV oordeel 2010 

Je moet doen wat je hebt afgesproken. Hier gaat het om. 

Afspraken moeten meetbaar en helder zijn en duldeliJk vastleggen waar je 

het over hebt. Het moet geen beleidsstuk zljn dat vaag blijft. Een prestatie is 

meetbaar. Daarnaast moet het de hele volkshuisvestlng omvatten en het 

moet niet zo zijn dat het aileen de prestatles van de corporaties zljn, maar 

ook de gemeente moet prestaties leveren. In het verleden werd nog wel 

eens gedacht dat het de corporaties waren die de prestaties moesten 

leveren. 

voor de corporatres . Daarnaast rnoet het breed ziin en OV"'r cie hele 1reedte 1111111 
van de volkshuisvesting gaan De softere kan van de afspraken . he betrekken 

Deze moeten concreet en meetbaar zijn. Er bestaat geen juridische grond 

tot sancties, a Ileen blj een zware wanprestatie kan de minister ingrljpen. Je 

zou kunnen opnemen dat wanneer de omstandigheden voor het uitvoeren 

van de prestaties veranderen waardoor het halen van prestaties duurder 

wordt of de prestatles achterhaald zijn, dat je dan met elkaar in gesprek 

gaat. van burgers, zal nog verder ontwikkeld rnoeten worden. 

Realistisch en een tikkelt1e arnbit1eus Net wat rneer doer dan ie toc1 al z0u 

doen Verder rnoeten afspraken heel concreet zr1n. durdelrjk en per 

corporatre afrekenbaar, dus nret op stedeli1k niveau . 'k ben tevreder> riet 

het proces waarin we een Pezarl'enlijke stJrt ma ken, bilatera;il afspraker 

riaket' e<' de u1tkort'<ten plena.r bespreken 

In de woonvisle worden de kaders vastgesteld door de gemeente. De 
elementen die hierin benoemd zijn, moeten terug komen In de afspraken. 

Het hangt er dus vanaf wat de gemeenteraad aanrelkt. Als Je over finandl!n 

gaat zou je goede afspraken moeten maken over WMO ultgaven, 

duurzaamheldsambities en het huisvesten van de doelgroep. 

Er noet respect vo<' elkaars doen en ater van1 ·t i;a"" e11 

aanspref'kbaar '-ip1 op jc afspr(1ken. Je moet Kur Pr1 PV 

de 0 oede kant on gaat met elkaar Het rdee v,.in <;MART r 

prestaties er• all1 sop alle• zetten om clie ene f;pna tE r •a 

n1et ~o in . Hipr 15 de wereld te oeron1p!iCPE:,..ri vonr 

intPnt1eafspraak o• een gE.,.1rnenl!jke clrl'b1t 1P Lijn. 

Er word" n1et rneer zo :•1 prPstot ""Pl 

we rd e1 een aamovPreE rk')t"'"l<;t d 

nin ec~t gedeeld doo 

onderhandeld r ;;ar ct ''ns · 

verdelen waren waardoc.r 

eer genmenltjke visre for ul •en n' t " 

alien voor a~nn Pas wanneer 1e en Pdr.ie iP v1s1 i .... t n •tt ~ ,...,,1 

prestat1eafspraken te ma r>n Ve • '1Pma ' erra11, rt 

(gemeente/ corporate' 

Duirleliik en op i>f'n enkP t"lar er 

Verd~r dient er dnagvlak t 0 ?iJt' dr C' 

geen afspraai" Dil~rnaast ~10et ie el 

u;tvoc ng hre•v,11. 

Ver-t:1ouv .. 'en :n elkaCP'S p1esterf-r, E'f' r• c;pt.: 

verartc•,oordel1 kl-i~ien. '' afsp1ak 
: .... 
I. • • 

hepaalt P-et elkddr e~n r:c t" P >tn 
aanlerding r> orn v,in rrc'1t1ng tc v 

bekijken . Afspr~ken rnoetcn ·w• 

rnaar orndat berde p.irti1en 1it wr " " 'e d "' 

~ I 
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Sinds wanneer maken gemeente en corporatie prestatieafspraken? Met welke reden zijn deze gemaakt? 

Frv'lr ngPr 

.,t edf'r''dker d'P 

P11 01 'ie d<!P ePr 1 d 

•elr>rlPn °ct kend Z Jrl 

Ver "d(iittt u n 

pr "<1t 1fc:')rak r rl1e 

bu n 11 n .a 
dk' ullr vorden 

De eerste afspraken rn Groningen dateren van 1998. Deze werden gemaakt 

omdet er door rle slechte woningmarkt in Gronrngen heel slec•1t wa' 0001 

4000 wonrngen aan de onderkant van de kwaliteit te slopen en st erk 

verdund terug te bouwen werd getracht kwaliteitsverbetering, verdunning 

en dif'erentiatie te bewerkstelligen. De tweede generatie afspr •ken g1rge11 

over r.1euwbouwproduct1e en woonrurmteverdeling. Nu d·· kken ze het 

volledige '.errerr van de volkshuisvesting. 

Hiecoi. c•nr, het ovec w11kverr11euw1ng1wi1ken en de verdeling van kosten :n 

de open,,are' .•ni'e geknppeld aan de wonmgbouwproJecten. We wilden 

meer generieke af,praken rnakon en niet steeds het wiel opnreuw 

Dit was· ret b~::end blJ de geinterviewde overkoepelende afspraken 

wecden vanaf 2005 gen1aakt 

Gerneente en coronraties maken al lang afspraken met elkaar maor va1af 

2005 warden overkoepelende afspraken in de vorm v,rn prestat1eafspraken 

gemaakt. Dit werd gedaan om alle af1p1aken te bundelen, 111 beeld te 

brengen ~n a•s e1>n verhaal te k·innen commun1ceren Hierdoor kon de 

remeen•e ·lan '~dereo later zien wat Le doet om Pen aantal doelstellingen 

te realr 0 ren dnderl1Jd konden h1rrdoor dP prestat1es van rle co1porat1es 

VOO' her voet1cr• CPtraLht warden. 

CFV oordeel 2010 

Na de gemeentelijke herindellng ontstond er de behoefte om met 

meerdere partijen afspraken te gaan maken.Toen we de enige corporatle 

waren gingen we ook al goed met de gemeente om maar maakten geen 

prestatieafspraken. Ook zijn er afspraken gemaakt vanwege de behoefte 

vanuit het Rijk. De 3 corporatie praatten al goed met elkaar. Het was ook 

vooral om met de gemeente uniforme afspraken te maken. 

Beg1r 1aren "JO moesten er rn 1ndi' lVen vr Kshu1 'est n -

en 

lilter ZiJn er pre• tat1eafspraken gemaakt. 

. . De afspraken die recenteli]k gemaakt zijn, zijn de eerste prestatleafspraken. • • • 

Deze zijn gemaakt omdat het Rljk hler op aandrong. Hierdoor voelden wlj e12n arenwerkin ""vrrband ,~ 

toende1'1Jd veel ortw kk .. loc 1• < 

lag een ·rote OP"·lVl voor rl 0 

stuurde ook op afspraken 

dit als een verplichtlng. De wethouders wilden afspraken met corporatles 

maken. De corporaties wilden deze afspraken alleen op een nleuw beleid 

baseren. Hier hebben zi) actief aan bljgedragen. De conceptafspraken die 

eerder waren gemaakt werden door de raad afgekeurd omdat ze niet 

concreet genoeg waren. Hierdoor hebben we eerst meer onderzoek 

gedaan, hier beleid op gemaakt, en vervolgens concrete afspraken 

geformuleerd. 

Sinds wanneer Is niet bekend. Dit zal waarschijnlijk voortkomen om naar 

aanleiding van de woonvisie en het woningaanbod tot afspraken te komen. 

De reden dater afspraken warden gemaakt komt voort uit het BBSH waarin 

staat dat corporaties zijn verplicht hoe zij invulling gaan geven aan het 

gemeentelijk woonbeleid. Als wl] geen beleld hebben, hebben de 

corporaties zich dus nergens aan te conformeren. Omdat je dlt beleid 

uttgevoerd wil hebben, maakt je prestatleafspraken. Omdat de gemeente 

geen woningen heeft, heeft ze de corporatles dus wel nodlg om lnvulling te 

geven aan dit beleid . 

Srnds •q97 Reden n1et bekend. 

ver1 v~cht€'f"\ _ Wannerr i..i 

pre tot1Pa'spr k n " or c ·' if• 
makar van r1 s• ·t1e;ifs1 ra e 

is P r' slecht hao.;1<:. VO'"'' 

11 
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Wat had de partij in het verleden te bieden bij het maken van prestatieafspraken? 

Ervarrn~cr. 

p•P;tat1<>afspraken <Ji(> 

n mder Oan ei:'."n jaar 

gelede" gf'tekend ZIJn 

Ver1v;:vhtr geri 

prestat1eafspraken die 
binron Peri jaar 
gPrna,1k ,_ ..,ullen •vo. den 

De corporaties gingen over het rood· de woningen De gerneente over het 

grtJS en groen. leder betaalt dus zijn eigen ding. Er werden spraken over 

J1tru1I Pn welke stukken onder welke voorwaarden van eigenaar 

v<>rwisselden. We ahnteerden hierbij een grondexploitatie die op 0 sloot 

Het is belangrijk dat de gerneente ook iets te bieden heeft naast dat ze 

zaken vragen want anders hebben we niet zo veel belang btJ afspraken 

B1J welke fysieke 1r1grepen 1n de won1ngvoorraad de gerneente ingrepen 

deed n de openbare ruirnte 

Er zijn over de hele breedte van de volkshuisvest1ng presaties geleverd De 

bouwproductie van de corporaties in de stad was vooral heel hoog . 

Dit was vooral procedureel. Zo hebben we 2 taskforceoverleggen opgericht 

waarbij korte lijnen tussen partijen ziJn. Deze gaan over energiebesparing 1n 

de bestaande bouw en over n1euwbouw. Verder is inhoudelijk de sociale 

grondpnjs de belangrijkste. Het leek alsof na het sarnenvoegen van de 

afdelingen volkshuisvesting en het grondbedrijf de afdel1ng een 

commericeel belang zot, krqgen bi1 het opstellen van het beleid. D•t bleek 1n 

de prakt1jk n1et zo. Het heeft meer bewustZljn gecreeerd biJ de afcieling 

grondzaken van soc1ale won1ngbouw en grondprijzen 
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1111111111.l!llllRilllliiillllRll Wat we in nieu·wbouw doen, het sociale segmen• en seninr ri ;1rvect '1i::-

I Vanuit Je eigen beleid vertel ie wat 1e orestaties 'itr e" d,1t s •1> erJ• 

be1nvloed elkaar oeleid1mat1g als 1e 1ets bel.rngr 1k v1nd' ~ ie11k v 

gemeente het sturend vermogen van de p1 estatie.1fspri' ·n nder r >at 

heeft 

De corpora ties wo• den as eerste bena•iPrd a 'OPtw1kKelende '' 1 
Bepaalde kosten die door het arnbtPlt k ,rnaraat wordrn rm kt ko1110n 
we in tegcrnoet Pn W• 'P 11bf'n vecler en l Cf /'1 le clt ~pr ken in·-pvrn~rd 

De wettelijke verantwoordelij!cheden zoals het hebbt n v;in 

bestemn11ngplannen. Daanaast hebben we kennis on kundr tr )I c' 0 

geld, al zal dit vanwege de bew1nig1ngen biJ de overhe1d nl!ndr• w• r· ec 
Verder bieden we wat cw core-busm~ss 1i;,. )n v1::1dnt\.voordniijkhf'id dtP •1e 

hebben in het openbdar gebied Wester 1·nen r nov,1ti1 ,1f mp1 f et 

opknappen vrrn de ope11b!lre rt11mte [\1.:irn\h1<..t 11wc• tcrrn .,, ri 1 

corporaties t11d, geld er energ1e 111 buurtbr 10r We hebl en re lei ~r,toke1 

in een voll..:shuisvestingstonds r-orpor :=itie t1rhber 1 w e0 1 voor r ,~nPspos1tie 

gegeven maar door 1eglonale toe1v 1z1ncr0n <;tC m n we h1P rnef' 



Zijn er in het verleden nog andere partijen naast gemeente en corporatie betrokken geweest bij de prestatieafspraken? 

•·rv,1nnfP 

pre<tnt1eilfspraken die 

P1incier ci<in ePn 1aar 

gf~l0den getPkend ziin 

VQr,vact1•ingen· 

nrestat:eafsprakeri die 
bi1inPrl -pr' 1aar 

geri1<1<1kt ullen 'vorden 

Niet in dirPcte zin. Het z1jn afspraken tussen gemeente en corporaties. Wei 

is het zo dat we een zorgconvenant hebben opgesteld waarbij het hele sea la 

voor de zorg vertegenwoordigd is. Dit is onderdeel van het Nieuw Lokaal 

Akkcord. 

Nee, en veel fY'incler ct.in nu het geval is. 

Nee 

Nee . dit waren a Ileen de gemeente en de 3 grootste corpora ties . 

CFV oordeel 2010 

Nee 

Nee. met avenge parti1en zijn wel nforn1ehe ro11clerarelr;e'1" e >Pn 

gevoerd. 

Nee de afspraken waren allePn tussen dP geri1ee0te Pfl -~ir1::·s He .. s ·1 1et 

bekend of er overige pilrtijen gecomulteerrl z1ir 

Nee. de prestatieafspraken waren aHeen tussen rie genH')ertP n 

(voorlope1 Thuisvester\ 



Was de gemeente/ corporatie in het verleden op de hoogte van het beleid/ de ambities/ de financiele situatie van de andere partij? 

Ver\varhtinger 

pres•at1eafi:;nral<en die 

b "' ori Pr aa..-

er w0rdPn 
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B 

De gemeente maakt 1tad1v1sies met daaronder woonvisies. Wij worden 111111111 
altijd aan de voorkant betrokken bii de woonvis1es. De gemeente nod1gt ons 

h1er voor uit of wij nodigen ons hier zelf voor u1t. 

ijk vanwege de schaalgrootte van de gemeente. De 

eleid goed gecommuniceerd. Dlrecteuren en 

egtijdlg gesproken en een tijdspad geschetst wat we 

Vooral 0p l1et P11ddenn1veau van zowel de corporaties als oen'een'.e 

bestond argw;ian als het om elkaars financiele positie ging. Pro1ectle1ders 

van de gerneente rlachten dat corporat1es genoeg geld hildclen Dit Zill te 

maken hebben gehad met gebrek a.in inzicht en transparantie. In de loop 

der I Men heeft er een ver >Chuiving plaatsgevonden van een gemeente die 

de kaders stelt waann anderen moesten opereren nau een situatie waarin 

cle gemeente andere parti1en zoals corporaties nod1g he 3t 

.a. Zayaz was '>D • ;·oogte van de nota wonen. 

De financiele 11tuil•1e wz, I:> J de eerstE ;ifspraken n1et aan de orde en v,111 

het beleid was de gen,eente 1i_ t tot •P detai' op de hoogte Bi1 de tweede 

afspraken wMen de financien duideliJker 1n beeld en de f1nanc1ele gevolgen 

wPrden eni~szins inzichtelijk gemaakt. joPwel per corporates v ·rsch1llend, 

komen de financien onder druk te sta;in. H1erdoor hebber ze het 

verkoopprogramma en de 1nelhe1cl van de renovat1eopgave aangepast Een 

extern bureau heeft onderzoek gPdaan naar de ontwikkeling v.in de 

f1nanc1ele s1tuat1e van de rorporat1es ten gevolge van de 

investeringsbeperk•ngen door het RiJk. 

van ledereen verwachten en hoe iedereen betrokken gekregen werd. 

De 6 Achterhoekse corporaties hebben een gezamenlijk strateglsch 

voorraadbeleid geformuleerd. Dit is gepresenteerd aan de wethouders en 

ambtenaren. Hier Is in de afspraken nog geen rekenlng mee gehouden. De 

afspraken zijn veel concreter dan de rapportage van het stragetisch 

voorraadbeleld . Toen de afspraken vorm aan het geven waren de 

problemen rondom de financil!le positie van WSD nog niet bekend. Sij het 

tekenen was dit wel bekend. Er is toen een passage opgenomen dat bl] de 

eerstvolgende evaluatie aanpassingen gedaan konden worden mocht dit 

nod lg zijn. De wethouder had hier geen problemen mee. 

Ja, de corporatie was op de hoogte van het gemeentelijk beleid als 

neergeschreven in de woonvisle. Dit was een puur gemeentelijk document 

waarbij nauwelljks overleg Is geweest met de corporaties. Dit is voor de 

nleuwe woonvisie veranderd . Het gaat nu met de gemeente financieel 

minder. Ook het college beperkt de taken van de gemeente steeds meer en 

laat meer aan de markt over. 

Van het strategisch voorraadbeleid van de corporaties Is de gemeente op 

de hoogte. Van de financil!le situatie was de gemeente niet geheel op de 

hoogte. In gesprekken met de corporatie kwam naar voren dat ze vroegen 

of ze de huren mochten verhogen ondanks eerdere afspraken. We wisten 

dat het flnancleel moeizaam ging maar van de 6-status van Wherestad 

waren we wel geschrokken. Het contact met de corporatie hlerover waren 

niet slecht. Een andere corporatie met een C-status wllde graag lnvesteren 

maar greep een paar keer naast een project. Ze zijn nu bezit aan het 

overnemen en zljn In gesprek over een fusie. 

Ja. >let woonbele1d van de femeente is ta• 
dil abstracte beleid naar het concrete n1v t 

eebouwd gaan worden l1gt miilenver u1t elkailr j1er jo 

zeggen dat 1e de goede kant op gaat De v1sic v.in dP erlf'' '' e 
de v1sie van de c0rpo'a'1e eri h1er rrn<> .. '1!lt dP C1sct1 -IE c~n 1 v 

c0rporat1e kan zegPer dat ri~t cri ridP v 

biJd'age lever• 

Ja. We 11 bben li11voorbeeld 1aarlij' ec·n 

btJeenkoro1sten met 1
"

0 t \ ·sw C,1rds ~OOk 
Verand£1r ndP eg€ ~C "rg 0€ f.'V Pn 1nfO! fY *1 rl 

r. 1erp CO! ")Or •11"' t I 

0 !3, 1ivo )' hPeic s11111me· )!JPn P 

financ1ele situatie van corpora! 

• a J a • • (, c;. d 21J 

draagvlak zijn gewePst c ~.., v• rc;c 11 crdE v de 

~r.-n., nt 

f f i. d r ·~· ) t 

je elkaar tocl1 norlig hebt bij d u1tvoer .np hiNvan Er 'Nore!• nu 

geval gevr,"igd water var' ev H1den \'/<' d' Lo l•Peft d0 rn1 r;c• i• 

nangegevcn dat rle woo1w1 c vot 0pn 1r ,11n 1C11i.t~ gE ef"" 

werken le rnilg het daP op pllnt ·1 n< oneem z1 n 
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Op welke punten is/ was de gemeente/ corporatie tevreden over de samenwerking met en het presteren van de andere partij? Op welke punten zijn verbeteringen denkbaar? 

''er1.vaci,t1r·gen. 

1:-iro t31'-1eai\pr<J~ lr) i1 

t'rn PPPn 3ar 

We zijn tevreden over de beleidsmat1ge samenwerk1ng aan de voorkant. 

We ziJn her er over eens wat we willen be1e1ken Daarnaast werkt dP 

gemeente klant en w11kgerichter In de uitvoering va1' concrete pro1ectPn 

blijkt allee1· n1et altijd clat de gemeente een medestander is. Dit komt 

doordat er :egePstri1dige e1sen aan de gemeente gesteld worden. D1e11'ten 

werken . som' o0enli1k. Plkaar tegen of hebben hele andere inzichter' De 

• ger1eente ~e•·'t d•t \"el oroberep te ve'beteren, en de polit1ek heeft dit 

onderkend, q1aar d1t •< ast1g door de veie petten die het op heeft 

Over fiet algemeen zi1n we heel tevreden over de san1enwerk1ng en 

behaalcle prestat1es Zowel de gemeenteraad als het gemeentebestuur 1s 

~eel tevreden We onderzoeken of we meer kunnen samenwerken aan het 

groer 1n 0r w11keri 

D~ COr'. orat'e is tevreden met fiet gemak waarmee er met de gemeente in 

gesprek is te k0me1 z0we IJe<tu•IliJk als ambteljk. Er rs veel vertrouwen 

over en ·~ee• Wat be•er k>n en moet is hoE de gemeenteliik€ afdelingen 

intern za<en afsterimP 1P~e afdelir·~en znn vers·r1llenr1e afdelingen 

b1nnen een gemeente Het ligt niet aar de intenties en bedoelingen 111a.H 

de integral1te1t k~n betPr 

De samenwerk1no is goed maar er · ;r orderwerpen waar corporaties niet 

heel erg opPI' ovM zi1n. D;t wordt ou wel beter. We hebben een beter beeld 

van hoe rle financiele situat vao dP corporaties zic'1 ontw1kkeld. D1t was 1n 

de prest •tie«fspraken nag een beet1e taboe. Verder hebte1 corpor,l\.es 

he vec gPpresteerd op het gebierJ van n1euwbouw, het slopen ga1t 

volg1 ns planr11ng en af<prake" ove1 het ouderen gaan goed. Omdat de 

af·µraKen erg amb1t1eu< waren g.iat h~t allemaal net 1ets tra~er daP de 

planning De genieenteraad wilde meer in de goedkope voorraad. Oak het 

energeti<c11 verbeterPn van de voorraad had beter gekund Het 

maatschappel1Jk vastgoed loopt wat vertrag;ng op. 
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ontevredenhPid be::-.taat ovrir de ondPrtiande ing r- ... r. 

alt1id wel afsprak n waar we dan maar n1ee akkoo10 caa 

levPren w11 prestattE.S m k der var het BBSH en volocnr ce 1• 

do gemeente ook vanL, t ·aon 

Vanv.1ege r .. feit d ~t afsprakP 11 in lPt ver IPrj n n·c .. gE'"' c:i;i 

nJeUWe CQrpQratiebe\!JUrdel rr 0 • I bPIJOUdP£1 lf<pl akpO 
0 t felt c;lat dP rorp lrdt1·} mdr-ding dP 0 
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Bevatten de afspraken wederkerige prestaties? Is de gemeente/ corporatie tevreden met de wederkerigheid van de afspraken? 

We vinden het beldngrijk dat de gemeente ook wat te b1eden heeft naast 

dat ze dingen vrar,en Anrle1s hebben we niet zn veel belang b1j het moken 

van afspraken 

om •ntc •e praten over de woonvisie en parkeernormen. Soc1alc 

r,rondprq en en we hebben de randvoorwaarden voor sociale won1ngbouw 

gun t ger gemaakt om de onrPndahele top te drukken. 
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De a'spraken ,, 111 niet geel erg gelijkwaardig. Het is nog te veel een lijstje 'i!lllllil ,lllll!f!ft! 
va" vat corpc·at es allen1 aal rnoeten doen. D1t zal ook voor een deel wel zo • :r. 

Verwarhtir1 ;pri 

prectat1eafspra1<.er1 ci1P 

b1i1ven orid<i' 1e nrµor.i'lc nu eenmaa "'voerer• ma<ir het deel hoe de 

gemeente de cc1porot e h1e"n faciliteerd •s heel erg beperkt en h1e•1n z<il 

een slag geslagen moeten worden 

Er ZIJn wrderkerige oisnraken r,ernaal-t 

Waar ie uite1ndeli1k a'spraken over '."ti a• 0 n ., -, 

hebt en waar dus de gc1recnte ook een pr0<\ot '• H n 

st•iJd in g1ng is de wederkerigl1e1d d,e et n1et 111 z t t t 

gemeen'te dan on belP!c1 •n t ,, lfsoraak '"e 01Pt P 1t '1udon •" 
afsnnal<.. tech a do"f"l dLS V1/dt ,.. CP ~fcp1d K ddri waar 

E Zit •verlerkerit:heio n de af\p-aken 

'1c.lill d 

willer w ook greag 

t elk l 

n r rle 
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Hoe is de woonvisie tot stand gekomen? Is dit altijd zo al geweest? Is de gemeente/ corporatie tevreden met het proces en de inhoud en nodigt de woonvisie uit tot het maken van prestatieafspraken? 

Ver vvac~H n°en 

westat1eafspraken d1P 

b!nr Pf' ePn r 3r 

oeri t l Jen worde.; 
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B 
Het gemeentelijk apparaat maakt een concept woonvisie.De eerste vers1e 

vonden we pl.H gezegd nergens op lijken. In diverse ronden daarna z11n we 

betrokken geweest tot dater er vers1e lag waar w1j mee konder leven. 

U1teindel1ik blijft het wel een gemeentelijk documet die nag rneer zakeP 

b0 vat. Het prores was goed en het resultaat voldoende. Deze sorteert al 

voor op de preS'atcat-;praken di~ er gemaakt moesten warden. 

!'lllll!lfl!!P.P.• Dr corporaties zijn bPtrokken gPweest I '1e 'VO' nv De corporaties zijn nauw betrokken geweest bi) de totstandkomin
0 

. -·. __ 

woonvisle en heeft er zelfs aan meebetaald. De gemeente eiste dit ook 

omdat je zo laat zlen dat Je betrokken bent. Het proces is zorgvuldig gegaan. 

Alie onderdelen, ook een groot aantal kleine dorpjes, zijn meegenomen. De 

woonvisie is elgenlijk wel een bevestiging geweest van wat we eigenlijk al 

zagen. 

De eerstr .i.inzet voor de woonvisie was een notitie waarin een aantal 

aandac'nsounten werden geformuleercl. Vervolgens is een eerste concept 

woonvrsre achter het bureau van de bele1dsafdeling van de drenst 

ru1mtel11ke orden1ng geschreven. Hier 1s door corporat1es vrij stev1g op 

gereageerd omdat de rolverdeling van samenwerken en samen doelen 

bep;ilen onvoldoende erkend werd Op een discussiebrjeenkornst met 

oneeveer 200 mensen zijn themas toegelicht en bediscussierd. De 

woonvrsie die er nu Jrgt li1kt nret nieer op de eerste versre Het gaat nu veel 

meer over een gemePnschappeli1ke opgave en richt 1 1c11 rneer op kwalitiet 

dan aartallen 

Voordat er prestatieafspraken gemaakt werden was een nieuwe (regionale) 

woonvisie nodig. Hierin hebben corporatles actlef meegewerkt. Corporatles 

en gemeenten verschillen van men Ing over het aantal te bouwen wonlngen. 

De corporaties wiJlen er minder maken dan In de woonvlsie vermeld staat. 

Dit hebben ze dan ook aangegeven. De prestatieafspraken volgens 

uiteindelijk de thema's van de woonvlsie. 

DP nota woner· 1s .J1te1ndeli-k een gemeentelijk document maar wrj worden liillli 
h1erbiJ actre' betrokken en w11 bemoeien ans er ook mee. Met de nieuwe 

woningwet krrigt dP !'\Ota wonen een nag promrnetere pos1t1e. De nota 

wonen bevat orze opgave en 1eg1tinratie van alles wa• w11 de komenrlP 1are11 

gaan doen . Het is dus bel1ngwi1k dat w11 h1errn onze e1gen visie herkennen 

De gemeente beseft heel goed dat een nota wonen die niet door dr 

corporaties gesteund word het niet gaat warden. De wethouder wil dat 

gerne 0 nte Pn corporaties elkaar vinden en gezamenlijk aan de opgave 

werken De d1aloog wordt steeds meer met de maatschappiJ gevoerd. 

n .. vnria<> ~"" visie zijn de corporaties nauwelijks bij betrokken. Dit is in de 

isie anders. Hier zijn corporaties en andere partijen 

gemeente, makelaars, ontwlkkelaars) meer bij betrokken. 

nu nog niet erg spannend maar de kwaliteit gaat zitten in de 

doorvertaling naar concrete afspraken. De vorige woonvisie had een hoog 

gehalte van analytische gegevens. Nu zljn er echt knelpunten zoals de 

midddeninkomens benoemd. De gemeente beseft nu we! dat ze met de 

corporaties zal moeten samenwerken omdat ze 40% van de 

woningvoorraad bezitten. 

Partiien 'zorgparti1en, makelaars, ontw1kkelaars, corporatres, 

woonconsumenten banken en beleggers) hebben tijdens een 

woonconferentie hun ·np1;t kunnen gev~n. Daarnaast kunnen part;1en 

rlroomparagrafen rnleverenwaar rle gemeente zrch hard voor zal ma ken 

011" 'ieze ·n de woonvisie op te nemen . De gemeente k'est 0 r voor om 

sar.,en de woonv1sie te rnakPn m,1ar voert zelf de pen. We proberen de 

•nhoud van de woonnota gelijk te koppelen aan prestatieafspraken. Het is 

de EL•ste '·eer dat we het zo doer. 811 te wernrg in pt gaan we toch zelf aan 

dP ;Jag. 

De nieuwe woonvisie wiJlen we door de corporaties laten schrijven. We 

vinden dat we onze maatschappelijke partners de richting moeten laten 

bepalen op het vlak waar zij goed in zijn. De corporatles hebben een 

bureau lngehuurd. De woonvisie wordt in 2 delen opgedeeld: deel A betreft 

de vlsie, hierin is de gemeenteraad kaderstellend. In dee! B wordt deze visie 

verder uitgewerkt, hier gaat de gemeente niet meer over. De gemeente zal 

dus meer gaan regiseren . In de nieuwe woonvisie probeer ik tot een 

leefbaarheidsfonds waar ook de gemeente in bijdraagt, dat beheerd mag 

warden door corporaties. Dit omdat zij veel dichter bij de 

Jeefbaarheldsproblemetiek staan dan de gemeente. 

de corporaties 11 nrP\ Pens hMrnJfdC' Oaar aa • 
politrek <en de gemeenteli1ke "'"b1t1e. J1teindel11 

P.erneentelij docun ent net al wij 1nsp1;i;ik van 1nstPll1r 

eigen visre. Zodo 0 r 0 eb 1e n• praa 

gekend te wor LP Dat de gen'eont 

voor miJ riiet vo1do0r e1 >tste!I• orri e 

De woonv1s1e ddteert Liit ~004 De 7 f l '10 ! or- t :e - or ii t 

partqer wail'011dN rorporatres. opgp tPld In E idnnve• I)' 

de wo0Pv1':..1P D ~ ori Pet prr-:1r.amp· c:i w Hu10n {201r,_701s r' ,. 

de PIOlfCtcn !n rie WOOf"VIS!E' c.t 

mcH?tPn worcien Dit mcPten c0r rnrr1 1 0pu;ikk:Pn ~or 

dit Uit eigen be\Ve~1ng en SQmS :J(IVf l W1j 1 C".. ger 1e1 ntf' cl-n i? IV II"' 

dat een corporatie 1ets moet ouµ~:ikk 'J1t P.:eb 0 t_. t n -;imt:1n iak '+-:le 

car por a ties . 

De gernPc:ite heel• ecn >' eenkom •gee 

rnakelaars en corpor-t es. ><« n hebben 

behoPf'e aan hebt En drt v s v 

p1ojectPr nag urr k J1rn 'l L •tp "'ilP 

verandert Uiteinde iJk 1i; c'f' w0onv1 e 0 o-·ri 

gen'eente za! rurmte laten OM afsprakPn r"lnc e ' 
maken Hoe de woonvrsre er dei1nit1ef urt kcr t te 

maar de corporat1e hPeft een 1 eactiP op het r "P 

Mogeliik v1nden er herdoor aa· passrn"eP 'la;itc 

over ~oe w11 rylkaar aan v ndE' 

De woonv1sie 1~ eeq geMeentelP O'"'C 

geconsulteerd word• De woonv < , .. 

tijdsdruk .ichter ,,, 1s he• 1u kle· ·e• ge 

et 

verdntwoordeli kheid. De woonv1s1P vc1P' de bC1P1dshri 'i. pr 

prestat1e~fsprak1: n Zljrl 111t. WP€ r €f'f verfijning van. D v1 
concreet ger-Petdk1' 
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Hoe zijn de huidige prestatieafspraken tot stand gekomen?/ Hoe zullen de toekomstige prestatieafspraken tot stand komen? 
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B • We maken eens per vier Jaar nieuwe prestatieafspraken. De corporat1es 

nemen h1er rneestal het in1tiat1ef voor. We hebb 0 n de laatste keer meer 

~'1111'-'mll'fl~ Eerst zaten de corporatie' met de genieente c n· '''e De toenmalig wethouder wilde prestatleafspraken en dacht _________ _ 

Erva" r' '~en 

(Ires,.~: 1etlfc;,or.:ikon i1e 

rP:nrle• dari eni 1aar 

ge 1 ,~rlPr'I apt~kenrl Zi!'I 

Ven\1achtingen 

prestat1eafspraken die 

tJinnen ePn jaa.

geriaak" zullen \\'Orden 

een update ge~even en de veranderende omstandigheden besproken Door 

externe ontw1kkelingen verwac htten we kle1nere bouwaantallen en 

teruglopende budgetten. We hebben de totstandkoming in zes therna's 

geha t Hier <i1n werkgroepen rnee aan de slag gegaan . De stukken die zi1 

maakten :·1j11 bestuurlijk behandeld Het is een soort voonzetting van oude 

afspraken met daarin een stresstest gegeven de veranderende 

ornstand1gheden. We leggen de afspraker' ter goedkeuring voor aan onze 

huu rd ersve re n igi ngen. 

Eerst hebben we de contoouren voor nieuwe prestatieafspraken geschetst. 

Vervolgens op 6 thema's werkg1oepen gevorrnd met mensen van de 

corporat1es 0 n gemeente. Dit voorbereidend werk is b1j elkaar gebracht en 

besproken 1n het bestuurlijk overleg. Op onderdelen zi1n ook andere 

partijen betrokken geweest Voordat de prestat1eafspraken defenitief 

werden vastgesteld ziJn ze besproken met een aantal partiJen zoals de 

gehand1captenraad, de ouderenraad, huurdersveren1g1ngen en 

be•vone rsorga n 1sa ties. 

E' zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Waar dit terecht zal 

komen durf ik nog niet precies te zeggen omdat het traiect nog moet 

aanvangen. Het is niet meer zo dat we a lies kunnen wat we bedenken. Het 

zal er met name over gaan wat nog n1et goed gaat n deze stad of wat beter 

kan. De d;scussie hie rover zal steeds nneer openbaar worden. 

De nieuwe prestat1eafspraken zullen parallel aan de woonvisie !open. We 

maken geen bilaterale afspraken meer en het maken van afspraken staat 

onder tijdsdruk. De corporaties en gemeenten hebben aangegeven waar ze 

echt afspraken over willen ma ken. Hier gaan we over praten en daarnaast 

houden we in oktober een heikdag waann over alles integraal gesproken 

gaa• worden. Dit omdat alle afspraken elkaar raken. We gaan meer 

afspraken in de breedte maken. De gemeente bereid d1t ambtelijk voor. 

(on)mogeli!kheden worden onderzocht en uiteindelijk zal een bestuurlijke 

besl1ssing gem a a kt worden. 

raad te kri)gen. Dit bleek een te grote stap. Eerst is er een 
raamovereenkomst gemaakt. Vervolgens basisafspraken die weer verder 

zljn ingevuld. De woonvisie dateerde van net voor de financiele crisis en 
ginger vanuit dater nog gebouwd moest worden. De regionale afspraken 
zijn door de crisis bijgesteld en zo ook de prestatieafspraken in Aalten. Dit 

heeft even wat overtuigingkracht gekost om de gemeente dit in te laten 
zien. 

We hebben per thema die volgt uit de woonvisie aangegeven wat de 

gezamenlijke visie op dat punt is en dat de gemeente en de corporaties 
hieraan bijdragen. Dit is gebeurd in een onderhandelingstraject met een 
mediator die ook aan de woonvlsie heeft meegewerkt. Hlervoor werken er 

vooral afspraken per project gemaakt. 

Een onafhankelijk persoon zal worden ingesteld om het proces te 

begeleiden. Vervolgens moet er tot een prestatieovereenkomst gekomen 
worden waar voor beide partijen prestaties In staan anders hoeft er geen 

overeenkomst gemaakt te worden. 

De gemeente had een woonvisie en deze gaf aanleiding tot 

prestatieafspraken. De woonvisie is gemaakt in overleg met de corporaties 
dus die zullen zich in de woonvisie hebben kunnen vinden. Het zijn de 

belangrijkste partners. In de nieuwe prestatieafspraken zullen veel meer 
taken bij de corporaties gelegd worden. De gemeentelijke organisatie is 
flink verkleind. We hebben nu eenmaal weinlg te zeggen over het verhuren 

dat de corporaties doen en op de koopsector is al helemaal welnig invloed. 

raamover eenkornst opgeste!d rnet daarin rrc Cf'" :.i' prd 

over welke items, bilater;ile afspraken gaan ma en Di p 

geduurd door vee1 discuss;e. Omdat de corpo1, ies ver·i"h11'onr 

ze niet over dezelfde oriderwerpen afsprakPn makPr DE c:eP :-p•• e v 

d1t we! omd 3t zo ore taties nari<.;t elkaa-- ge1egrl konden word~n 

Annbtena1en ZIJn met een programna op pad r-e<' J11rd '1at "' ·rn '' to 

reahseren. Door dPze result..=iatgerir 11+e ~rinpa ~ r •1 c ca -r, d.J t 

Wanneer wij zciken niet wilden Li:tvoPreri Jt:g P ... i.)tl?rirl r ·1 

resultaten niet geha;ild 

De gemeente 10:. n1et n1eer tevreden met de wip:'? waaror" Ce 

prestatieafspraken tot stand komen orndat de corporat1e< dP OP 

verdelen. Orr een ge.:amen1ijke vsiie te c ef" en zijn er heid~geP 

georg:aniseerd •1acHbij besprol en I~ '"'-'i! Jp gerneente n COi ~ior<ttlE - er+ 

willen bereiken 1n indhoven Hieiu t blee~ dot gerneente en cornorat1es 

elkaar meer moesten vindPn \.'Jrtar .:c: h~ voor t?iH H w0r ·~! t 

voor corporat1es ook duidelijk da .. 1 wer P)enct E-!PbEtir 11 t ,u1 !1: n dP 

e1gen woningbouw. 

De afspraken zullen anders tot stand komf>n als gevolg v,;n ~'et 'appc.•t vd~ 

de rekenkame1 Naar ve wachting zullen de 1fsp1 ,k, o •100 rorrrrter 

Worden en meer hardheid Ca<lr \'J.:lri 1et rn0~e jk IS 

mogelijk is zullen er n1tertics vordrir dltt;Psrrn ~n 

p1ocesafspraak gekoppelrl waar'n staat '' 3" 'e '.c' 

gaan concretiseren 

i!MI rf>r 

,._ af P' 1 c:1 

De prestatieatspraken worden nu an br " v io; oe1 P'rl als 

het woonbelcid. Er zal meer aar,rlacht konier voor 0100 tc nn° 

Er zal gekeken worden wat de (onlmoge 1 kheden ZIJ" var e ,an 

europese regels . Dit zal echter geen afb1·eu ro n aar ener c 
van nieuwE: afspraken en ander·z1jds tiet daadkracti"ig rn~-- el1<..c1 

geza"1en ijk oppakken en vorrngeven van het lokale w0onbel 1 
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Zijn de huidige prestatieafspraken nog realistisch? Is het nodig de gemaakte afspraken bij te stellen? 

Ervar ngen 

pr '1a' 1•sorakP·1 11e 

n'inder j " eer J 

erler gP"ekPnrl 7 ijr 

'~r·v3 t1r fP 

~ r t :i•tPc1 iJ'"3k 11 

b nen ) l aar 

g · •a' t zu len warden 

Er 1s goed gekeken of de afsoraken ~aalbaar waren 

AlleE.n op· et gPbied van duurzaamheid valt hier een vraagteken biJ te 

zPtten. DP afspraken z11n voorzrchtiger en minder amb1t1eus 1n vergel1jk ng 

met de vorige ;itspraken, maar in vergelijking met anriere stedPn nag steeds 

Mnbitieus. DP afspraken zij0 eerder realist1sch dan amb1t1eus cn1dat de 

cnrporat1e verwac~• makkel11k haar aandeel te halen. ·.igenl•Jk hebben we 

ve oo het gebied van n1euwbouw •och al van plan 

eeri goedt) f')SChatting te makeP van \Vat kan en nod1g is rnaken we de 
afspraken realist sch We •nonitoren en wanneer zaken n1E>t gehaald kunnen 

warden sU"lien ,."e w.Jar nodig e1mbit1es bq 

De opgestelrie prestat1eafspraken waren ambitieus. BiJ de totstandkoming 

hrervan 1s n1et voldoende getoets hoe haalbaar de afspraken waren. De 

a'spraken met betrekk1ng tot energ1ebesparing hadden met 2 uur rekenPn 

al n1rt rn '1st1sch gebleken. Hier 1< te makke11jk over~een 'f><tc'lt In de 

torkom<t zullPI' de mensen die de afsproken urt "lOeter' gaan voerPn 

narl•,,kkPl1Jker hetrokken moeten warden. Er zal mee1 opt; •voPrbaar'1e c' 

n1oeter warden gecontroleerd. 

"Jee, deze Z\Jn he!l?niaal riet realistr<>ch geweest. Wanneer 1k nCJar de 

toekomstige afspraken kijk verwacht 1k dat deze, las ven de proble111en die 

corporaties nu 11ebben, een stuk realistischer worden. D1t rs lastig want zo 

ver!res je gel11 een stukie ambrtie De wethouder heeft heel duidelijk 

aangegeven iat h11 'vel eahsti,che afspraken wil zodat h1er op afgerekenrl 

kan warder De vocrtgang •s 1eder 1aar brlateraal besproken Hierin kwam 

OIJVOOrDeeld raar voren .lilt op h t g IJ1ed milieu niet de JU!Ste afspraken 

warer ~emaakt, NCI een 1aar h •dden we wel door dat somm1ge Mspraken te 

'"1ren. Om zaken vlot te trekken z11n nreuwe procesafspraken 
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We t>ebber 0 een a•spraken gemaa t de WE met na '" i n 
·t t"-.( Pf0'":€S gpfn -~reerrl VOOr jp QE?rnPf"'lt Tl h1 

afspraken moe1zaal'1 tc• stend gekomer. Vl/ar'r 

'.>C' €1JS ovor lfl ,1Pc.,prek oaari /n3c31 het CplPf.10£.-'' V ·') 

ver "dert de '"er e111ki'eid nie' De r.er'ePr'e ia c 

wannPer •:e :::.ts her orrli?rs gaan rioer rL1n 1,.va• •1 

V1/'3rv1efr .,e iets anders aan do"' van " \'"' <11 CE 

eerst goc:>d overleg over revo,,,c 1 oete-· '·vorden 

We niaken ee0 Jaarfoks~ nH?U 1\'e ..1fsp· dke ,...·a;., 

voor de kon1er.de S 1aar Dr>z~ worien 1 ' 

De 111euwe afsprake"' u IE:n vee :i '"r · :...t ~ ~r 

welke thema's bel -~p,r I ·11n n 'V (' '"dt 

Won1n~bouw 1ril ht>t PPr ~te zqr waar ~1Pt crns 'T~- !)i15tE l 

onder .rndere ov rle hl rstrurturer·1 ' or' v flt•e 

z<ken •tN gesti\rt We hebbnn hr 
opge;rr re 1e1 

kracht van ore<tatreaf<prakPr t 1r hP' sw11 
ma;ir nok f-iet creere'- v .n 'lt.:x~h1 t. 1 1e. 1 , d1 

corporatie passen ti )1 ·_)t·.::it~r.r1srt 1 ) ) ~"'!cl a~ 

rwEc<.1· mrlc~' eri 
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Op we Ike punten is de corporatie/ gemeente tevreden over de gemaakte afspraken? 

var n°er 
prE <; rltl ")~ ... spr . ~ Pn 1f'> 

r-''rC' dc1n f'n 1(10 

gcledPn f tekend z ,r 

V '"'"'dCi" "maE 

pr c dt eaf<r r;ik< r de 

•)1 n ri .-::i Jd· 

t'.YP <l<lk l 1Jll n 1 ~Qrrjpn 

We !ijn tevreden over de afstemming aan de voorkant Het opstellen van 

een gezamenlilkP v1sie en strategie. 

We zi1n tevreden JVPr de sar.enwe1king aan de voorkant. We zijn 

ontevreden ove• hPt k1•maat waarin we met zijn alien terecht dreigen te 

komen dus we l1open 'O veel mogeliJk te kunnen realiseren. We geven 

corpora tie< niet de schuld van het fe1t dat ze minder ku nnen investeren. e 

z11n erg tevreden over hoe we kwetsbare groepen huisvesten en de 

samenwerking die we h1erin hebben, het woonruimteverdeelmodel en de 

opzet met de wijkteams 

De 1Ptent1e< en bedoel111gen w.i•en heel goed a'leen niet heel realist1sch. 

WP z1in tevreden n1et de w11ze waarop n1et elkaar 1n contact eekomen ka" 

warden. Zowel bestuurliJk als ambtelijk 1s er veel ve•vouwen 

Het 'ei• dat ondanks dat de amb:t1es erg hoog lagen deze aantallen op 

nieu\'.'bouw toc>i b1Jna gehaald z1jn We zijn tevreden over de korte lijnen 

zowel op ambteli ' 2ls bestuur'ijk n1veau. Hoewel we het me• altijd eens z1jn 

wor'i+ hier goed over ger:omr1un1reerd 
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De corr c ratie IS tevred 

albaa• 1 1n 

de vi Jr 1ri.('P .. E: r 

Trudo verlangde Pen 1n ·•c1clP ce· p n !IP voor Cl< tli' 1 "' n 
C sc <;';:( ;::: aat" a vc 

verschilde per corporam Als we r voor om bPvoori1r el i op hP! 

gebied van duurzaamheid z;i~en opt J,1kk• n dar moet J0 n1et f lk.i;ir 

doelen verwezenl11ken lerJPr voo• llCh verk '11Pt 

ronr10r"'' Pen \A.njkverntPU'\' po 

Pl d r gorrl 

WF Jr' 0VPr he'" orrKes tevrec. over 0 oede 



Zijn de financii!le consequenties van de prestatieafspraken inzichtelijk gemaakt? Zou dit moeten? 

r! en 
e eden ge Pkenc L•Jn 

CFV oordeel 2010 

B 

WiJ hebben du1delijk war de consequenties zljn van ons portfr,l1obele1d. 'iet l!!!mm!!l!mllrlfl'l!mlll!'.mmJlJ!rJll.'l!!fnlimlJ!l!l!llnlm!llllJE[l!mmlllml!W 
CFV kijkt of alle corporaties in Groningen de opgave •unnPn bet,,len. 

C.in er;uent•es z1 n n1n• nz c~teliJk gemaakt. We hebben ee1' we1 kgroep 

ingesteld die dot r.'rcite'i1k P,aat maken We kijken of de amb1t1es 

overeenkomen n'"• de financ1rle mogel1jkheden 

De afsp1.iken z11n n1et ••leen 111 geld u1t te drukken '11aar ook ,,, t11d 'k denk 

wel dat je de afsprake0 die 1e aangaat even door nioet rekener Er is rnet 

voldoende getoets of de a'spraken ook haalbaar w.i1 en. 

Er is "'el genoemd hoeveel corporat1es investeren. Dus zoveel 111 

111euwbouv. en herstructurering. Er s 111et gemeld wat dit dan betekent 

voo' de solvab1/1•eit of liqu1d1teit van de corporat1es. Wei hPbben we de 

gevo!gen van dee 1nvester111gsbeperk111gen van het ri1k doorgerekend en wat 

d1t betekent voor de 1rvesteringcapaciteit voor corporat1es. F.r wordt 

verwacht dat de fnanc1ele "tuat•e van de corpora ties veel bepalender zal 

ziJn voor de uitkcmsteP v•n d<' rrestat1eafspraken. Hierdoor hoopt en 

verwacht de ~e1neente meer 111z1cht ter verkrijgen 111 de financiele 

consequen'1es van de '11estaueafspraken. 

er de tOPzichtho 1dcr rontroleren of 1.vr orizE' art1v1tn 

bekost1gen. WiJ pretendNen transparant •e "in. • der 

zich hier niet n verdiept en hct m~ .ke!Jjker vinrlen ory t 1 

toch WP kunnen betalen omd;it we r;1k zijn De <;en e• t 

on~ geld,, is de' anm' consequent1es 111zichtel1j 

Moc +-en ZP derikeri dat fl/P te we1n1c1 verrnogP'1 r~ r."'°t 

alt Jd ovP1 sorekPf' 

rsw 

transparantiebalans waartn c 0 pv.c.--str rin1:;en v orden i..11del1 r er , )k 

Op eer J~ntal puntt')n wrl 1wvi v0 Jn"' ' 

1aarverls.1een. i< denk c' het h J ' 

consequentiE 1nz1cht0l1 te p1.1k·~i 

D1t rnetkt eli ke1 voor 

.. ernlljn 

Ne~. le de' parti •s ZPI• vPran• NOD< c'el1i Jat 1P d , fsp1 

bekos•ic;eP "let CFV "Ordee 

waa" d't ;t voor~ \'J.:Pn. 
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Hoe is er voor zorg gedragen dat de prestatieovereenkomst geen papieren tijger wordt? Vind er tussentijds of achteraf monitoring plaats? 

t"Va·ingen 

prestat1ea;,prakt n die 

mi'lde rl in ei>n raa 
s<e!Pden get )kend z in 

Verwachtingen 

prestatieafspraker die 

binnen ei>n 1aar 

gen1aakt zullen 'vorden 

Er wordt gemon1tord en twee keer per jaar de stand van zaken aan de 

gemeenteraad gerapporteerd. Waar nodig wordt er bijgestuurd 

We ma ken haalbare afspraken en proberen dit door te rekenen. !'en 

wer'<groep is nu bezig met de monitor verder uit te werken. 

De afspraken zullen meer concreet worden. Somm1ge zaken zullen in 

bandbreedtes vastgelegd rnoeten worden en er zal rekening mee rnoeten 

worden gehouden dat de markt kan veranderen. De afspraken zullen 

pragmatischer warden en er zullen meer randvoorwaarden gefo1muleerd 

moeten worden op afspraakniveau. 

Jaarlijks vind eva!uat1e plaats Daarnaast is er bijna niaandelijks contact 

waarin alle pro1ecten en problemen die spelen behandeld warden Ook de 

voorbere1dende stappen van nieuwbouw, zoals grondexplo1taties en 

bestmrningsplennen, z11n in overleggen behandeld orn knelpunten te 

bek1Jken 

CFV oordeel 2010 

In de prestat1eafspraken word! en forr- »'. voo '1on1t no J<>;chr· v 

gebeurt 1eder 1aar 

We rnon1toren 1aarlijks en stellen de afspraken 1aarlijks b1i n • n ve 

" 

proces zullen afspraken abstracter wor'ien en ko1nt de 1ncus · 0 ~er 

op welke them~s belanpdjk zijn en vv1e dit op pakt De hurci1gr • '' ,, " ""' 
SMART gemaakt. wie doet wat en wapnper 

Door thema's toe te w11zen aar afdelingshoofden. 'If' tntvoE Png 1erv.v1 

koppelcn we te: ug na;:ir rjp rlirect1 r waar no 10 de '-'er"11 err0 np 

cfirPCt€UI en wethOUCi(.f hebhPr rPrt..,i!''dtig 0\ nr g 
er PVrtluatie en mon1tormg pladtsgn1onder .. ' ' o~r 

m;iken voo r bete1 e 1110P1to11np 

De bestaande ofspnken wordef'l uitPevoerd ) •1onit ring t:i~ PV I ~ lf-

kan en moet bcter. Zowel tie gemePrite :::ilc;, cc1 om at1 µa<. er 

(strategi<ch) bPIPid aan op de ontw1k el nope "'" r11°• ve1vo.oe 

weerslag rn de afspraken 
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Hoe volwassen is het strategisch beleid van de corporatie en heeft de gemeente hier inzicht in? Is dit beleid terug te vinden/ zal het beleid terug te vinden zijn in de prestatieafspraken? 

'srr K n <J 

r· "'\' ddr P ild 

rel "'' fP\·•kend l"' 

Venvacllt een 

prestat1eafspraken '11e 

bin "eer J• 3r 

°F'1 d er 1vo ner 

Omdat de •.voningmarkt en de f111anc1ele pos1tie van de corooraties midden 

1aren •go h1Pr al sleclit was 11 er vee1 eerder dan b1ivoorbeeld randstedPlijke 

corporaties een strategisch voorraad1Jele1d gevormd HierbiJ keken we n;iar 

betaalbaarhe1d, .i.inbod en continuiteit. OP afspraken die we maken 

worden sarnengevoegd rnet het portfoliobele1d en het ondernern1Pgs1ilan. 

H1eru1t komt een c:·tgeba1aceerd geheel Op stedelijk niveau kijkt het CFV 

naar de haa'haar'1e1d van de afspraken Het strategisch voorraadbele1d en 

de pre<tat1Paf<"·aken slu1te1 da" ook goed op elkaar aan. 

D>t voor de gemeente inzichtel11k en transparant . De presta•1e;ifspraken 

zi1n ook ten .. g te voeren op het strateg1sch bele1d van de corporates al J;gt 

er e he• 'Jeleid van S corporaties onder 

Zaya7 is het strategisch voorraadbeleid aan het herformuleren omdat het 

onder~en'ingspl;ir eind dit 1aar afloopt Oat d1t geliJk loopt met het tra1ect 

van de nota wonen '11n onidat dit 1e strateg1sch plan raakt. Er z•jn zaken 

van •1et >1rateg1s'h bele1rl<r·1an in de prestati~a•spraken te herkennen De 

maatscha1ipelijk' par;irrafen rnn du1del11k her<e.,ba.ir 

De gerneent" is 1• hoofd 11nen beKend met het strateg1sch bPle1d van Zaya1 

Pas t11dens de or~ rhande'1ngen s het bf angr>Jk om dt streteg1e en het 

beleid van elkear te weten Het 1s g1Jed om de soeerpunten van efkaars 

beleid te ·tJeten maar tijdens de ecnre onderhandelingen komen deze pas 

naaf boven. De gen1eente heeft "lei het ontwikkelplan van Zaya1 

overhancigd gekregen. 

CFV oordeel 2010 

natuurl1jk al wel een heeqc 1n '11n z1;n rn 

is bepalend voor wa• '"'I wel of n1N kunne 1 U1t er 

ons beleid goed op or de hehl>F :1. !'lok hehbel' v,r 

gepresenteerd CM t rnmr,.,un1_r 'n 'Jl\ V'IJ gdar doe'. De 

prcstat1eafsprakeri d•e wp mdkt.:P vloP1, hrPl •Ju1c.!Pliik voort :'".' t f r- ) 
Hierdoor rlenk 1k dat '.ir prest~t es ·'i ~, ccZPf! ,e" bin..,e-r d ·p~r 

vallen van waar w~J Zfll' '1P '·\' 11,,,. ~:·~fH.tpr 

De genieente worrlt 1n het bele1ci van dP uironr ,. es ~Pk' .. 

wetrourier~ worden minimaa: ia irlijkc-, in~;~lich·. ovpr waa -- r 

heer wi'Jen ~1oevPP vastgoc P will n ~: )toteP en welk- 1 11 e • e1 

aanp.1kken_ }-J:erin .vnrc+ de gerr.P r~1-1 ~o-)d on rle t1c0rit;"1 f:etH'IJriP1 

strategisch voorraadbele1d van Don1eir 1s voldoende volwassen maa1 bi1 

Domein is het financ1ee! een beetJP ac.1 

W11 ~ebben een e1gen venntw,..ordel' 

buU1tn1veau bPle10 orr.an1serer d tr' 

huid1ge bez1t 1s op"''"' or'11k rip, 

meerJarenbegrotin [_l wa .. v 

ri1k er aan komt ga;in we on> ver•r-· pbe C'd t 

corporat1e ven:v(1cht dat het hebh n von r . . , v0 v~ < r 

voorreadbele1d de rl1scuss1e 1'1Pt de gPmren'.e rn.ik'" ke• v 

corpontie doet ook ont1nu ondPrwek n;1a1 d' 

huun.vornngen Dei l informntre c;rl~n w1i 

Het strateg1scl' voof'aadbele1d v.i• 

betrokken in cor sulL''.1PCc~dr 

stakeholders, w;iaronder de g«1 ee 

baSI document voldoende dwdel11 



Hoe is de huidige financiele situatie van de corporatie en hoe wordt verwacht dat deze zal ontwikkelen? Heeft de gemeente inzicht in de financiele situatie van de corporatie? 

pr-:-srat1Paf<~ · ci c a·"' 

rTlH d ,~ ef:ln !a· 

geleden g •e enrl z ;o 

pres• at1E·,fspr;ikF n diP 

binnPn ,::., JC!d 

"~1"1 akr z ,_., Nnrrlen 

Er wordt de tering na de nering geze•. De "1tuatie komt onder druk te <taan 

door de Dbnnerheffing 1n cornbinatie met de sterk beperkte huurstijgingen. 

Als we niets doen gaan we het de komende ti1d wel moeilijk krijgen 

Verkopen van woningen gaat nu wel rnoeilijk rnaar dat balancer en we dus 

111 ons meerjarenbele1d. Dit betekert praktisch kostenbeheersing tot aan 

het schraoren van pro1°cter 

De rorporat1e geeft h1er periodiek 1nzicht 1n. We Kijken nu em op 

proJectniveau Hierin warden de proJecten besproken. Somm1ge proiecten 

warden terug genomen vanwege de financiele positie. Het CFV geeft ons 

inzicht 1n d~ 1nvester·ngscapac1teit van de corporat1es. D1t is niet alt1jd 

voldoende informatie en ook de financ1ele situatie van de gemeente 1s aan 

het ver anderen. 

Zayaz rnoet .ipletten maar het is niet zo dater niets meer mogelijk is. Wat 

dot bet•ef• ''he• ties u rn1ddeld Er wordt rekening mee gehouden dater 

1r de toeko·T1-t keuzes gP•naakt moeten worden Her wordt moeilijker 

omdar de verkonrn •egen vallen De reffingen zLllen u1t de explo1t<l11e 

moeten kornen 'J1t betekent dat ie ergens zal rioeten bezuin1~en Hier z11n 

we mee tJPz1g in dP strateg1sche heroriertat•e. D1t l·'' in de 

pres•atieafspraken voelhaar 11111 . We praten h1erover met de gerneente fl' 

onze stukken z1jn openbJJr dus door de gemeente 1n te 1en Er 1s n1et het 

idee dat de P,l'nieente meer behoefte aan inforrnatie heeft dan we nu 

b1eden 
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Die situatie Is nu beter. Vorlg jaar bleef onze volkshuisvestelijke waarde 

dalen. Door herstelmaatregelen zijn we via een A2 naar een Bl status 

gegaan en de verwachting is dater over een paar jaar weer de Al status 

verkregen wordt. De bezitsheffing In 2014 zal weer een daling geven. We 

zijn de afgelopen 10 jaar te hard gegroeld en er Is te veel gelnvesteerd. We 

richten ons nu op het bestaande bezit. De financiele situatie is zodra deze 

duidelijk werd gecommuniceerd naar de gemeente. lk heb de sltuatie 

uitgezocht en hlerin de gemeente meegenomen en geinformeerd. 

We rnoeten steeds n'C'er gaaP q Jr r• op 

financierin~ m;iar ook de kasstr '1en perk~n \"dt 

is. Het C-oordeel" in de gen1ecnterilocl be•prok 

coci,,1ot1e geznrgd rnihH momente;i.I hebht. n 1,,1,. w l 
dat "e een financ•eel re·nnrl bele1d b 0 bb " 

s1rds 20C8/2CO'l v•el "1Pten •er csc •vr• irn 

club minder kunnen c err rn eer Er' '"C ' 

proberen we rontrOIP hi rop te h0ud 

Domei., lE'Pft rrn transpararrfeba!:-in Hie1 ir 

investerer. oo~ 0p hctgebied van du11rzaamhc1t 

mvesteren in dP hutdieP voorrdad Hier evE'ri 'l aoed r71ctit n Nd 

We zijn hier met het ma ken van prestatleafspraken niet zo mee bezig 

geweest. Dit is aan de corporatles zelf en als ze aangeven dat ze op basis 

hiervan bepaalde prestaties niet aan kunnen gaan dan geloven wij dat. Wij 

krijgen de jaarstukken van de corporaties. Wij gaan niet voor de corporatie 

beslissen waar ze hun geld aan moeten uitgeven. Wei vinden we belangrijk 

dat winst die binnen de gemeente wordt gemaakt aan projecten, ook moet 

warden herinvesteerd in de gemeente. Dit doen de corporaties ook en hier 

geven zij ons lnzicht In. 

lllilllaan!Piding van de presta""reaispr iken h b f p1onitoring n 1')11,H rah 

bestuurlijke overleggen w<iarin JP ook over b1 voNbeeld ec ,, 

transparantiebalans praat en hoe hPt "' f1ndnc1ec; opz1ro• rnc1 

Deze ls van een B2 status naar een Bl status gegaan en aan het eind van het 

jaar verwachten we een A status. Dit zal weinig betekenis meer hebben 

want we gaan fuseren en zullen een 4 keer zo groot bezit krijgen. 

corporatie gaat. 

De hu1d1ge Lnanriele posit e is gezor en dat houclPn we zo v 

Cont111u1•e1t op d-lt vlak 1 angr Jk er' r -n e 1< ee~ v r· 

belaner jkste stakeholde s w 1 'ln r't 'c 'er dr' 

~ r c v 

llZ 0 

,,, 

De f1nannel~ < t 1at1e van ':le corpor >ties -i>bben 'Ve in 2010 onderzocht 

Omdat inmiddels" weer eer dant.il zaken vEranderd zLr. z1in hie1 nu al wel 11111111111111 
weer vraagtekens biJ te zetten Er wordt verwacht dat de '111a~11 1e «tuatie 

van decor poraties veel bepalender zal ziin voor de u1tkomsten van de 

pre<•ar1eaf<praken. Hierdoor hoopt en verwacht de gen·een•e '1'1eer inz1cht 

Momenteel ls er een B-corporatie actief in Purmerend en een C-corporatle. • • : 

De gemeente heeft op hoofdlijnen inzicht In de heffingen die corporaties 

worden opgelegd. De Europese Beschikking zal de doelgroep eenzijdiger • • • • 

ma ken. 

ter verkrl]gen in de financiele consequenties van de prestat1eafspraken 

I . verantwoordelij'< voor het bekost1iien v.:in hu1 Lclk '1 c ie ' 

pre<•at1eafsprak afgesprok'n ZIJP Dr cor11ora•1e -taat er 

voor mede doordilt e tot aan ' r1011 Jilar noedkoop 'E 

lenen voor comnierciele Jro1ecten 00 
viln een woning draagt hier aan b11. 
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Zijn prestatieafspraken anders tot stand gekomen dan in het verleden? Worden er veranderingen verwacht in het totstandkomingsproces van prestatieafspraken? Hoe is de financiele situatie van corporaties hier van invloed op? 

v1· r P 

p 0 <;tdt taf- ~ ~(j r fi;ci 

r'lrn1rle ;. · e 11 c.:-3· 

g0 !eden •ekerd ZIJn 

Veriv~c1~tinop 

prest;it1Eafspr,1k n tiie 

binri 11 Qn jaar 

n ak vorden 

Ja want de lat Hgt 1111nder hooa dan b11 de vorige prestat1eafspraken. We 

ant1c1peren h1erop door n1euwbouwaanta!ler en u1tg.iven oor de 

leefbaMhe1d terup, te laten !open. Dit is vooru1t lopend op wat komen gaat. 

Oak biJ de gemeente 1s dit het geval.Het heeft wein1g energ1e ~eko<t om de 

gemeen•e rz1c'1t te Reven in onze financiele sitautie omdat we een .inge 

• tF:ditie vdn t"anf\pcirapr1e konren 

We hebben nog steeds de zelfde vo1'n van samenwerk ng Wei hebben we 

b11 de totstandkoming van prestat1eaf;praken een vrq stev1ge en 

L •Pe 1re1de discussie gehad waarin de zorgen over de financiele s1tuatie op 

tafel kw;rn1e1 Deze z1jn beschreven en erkend in het n1euw lokaal akoord. 

Het proces Bl ver,rnderen ··1aar minder als gevolg van de financiele s1tuatie. 

D1t 1s meer randvoorwaardelijk en van invloed op de inhoud van de 

afspraken Het proc e< zal veranderen doordat er steeds minder 

achterkamert espolit 0 k word• br:·revcn en 11et proces meer orenbaar 

wordt. Dit 1s rn zier 1r het fe1• dat de wethouder veel aebru1k maakt viln 

twitter en Pr d1swrnes op nternet pla;its v1nden lk verwilcht rlat dit ove1 4 

• iaar nog veel rneer is. 

In piaats v•n b1l..iteral,• atsprdken ~01den f>r nu multilaterale afspraken 

gema;ikt Mogel1Jk voe Iden corporat1es zich b;J de vorigc afspr aken tegen 

elkaar u1t gespeeld. Er is geen hele ou1deli;ke mot1vat•e aac de wHzen 

wa;irom er voor een andt'" proces gekozen is.Wei •s de f1nanc1ele situ.it;e 

va" invloed geweest op het proces De corporat1e Kleine Me1eri1 heeft een 

slechtere 1'nanciele posit1e waardoor ze een sterke b1>perkinr v;in de 

n1euwbouwopgave hebben en een grootschalig verkoopkrogr;imm;i . ZiJ 

zullen nie' veel middelen hebhen om zaken op te pakken dus de 

verwachtingen wat dat betreft z1Jn absoluut door de financiele middelen 

beperkt. 
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Nee, net na het totstandkomingsproces werd de financii!le situatie 
duidelijk. De financit!le situatie Is dus niet van invloed geweest op het 

proces. Dit is wel bij het monltoren geweest. Het lijstje initiatieven Is terug 
gebracht. 

Omdat de huidige prestatieafspraken de eerste afspraken zijn, zijn ze nlet 

anders tot stand gekomen dan in het verleden. We zitten hier niet op meer 
corporaties te wachten en ook de corporaties werken onderllng goed 
samen. De tijd dat je corporaties tegen elkaar kan uitspelen is voorbij. Er ligt 

hier ook bijna geen bouwopgave meer maar we moeten zorgen dat water 
nu staat ook goed blijft. Door de financiele situatie zullen corporaties meer 

gaan beheren. Vooral van WSD worden weinig investeringen op het gebied 
van leefbaarheid verwacht. Mogelijk pakken andere corporaties taken van 
WSD op. Wei wordt verwacht dat WSD mee blijft den ken. 

Prestatieafspraken zullen anders tot stand gaan komen maar nlet alleen 
door veranderende financit!le omstandigheden. Zo is het ook van belang 

dat het college meer afstand gaat nemen en a Ileen nog de 
publiekrechtelljke taken lnvullen. Partijen zullen dus andere rollen 

toebedeeld krijgen. Als het slaagt waar we nu mee bezig zijn dan hebben we 
een aardige pilot neergezet. 

De taken worden meer blj de corporaties gelegd maar dit komt vooral voort 

ult de terugtrekkende beweging die de gemeente maakt als 

I I 

t I 

l;ingeterni1j1v1S1e ·'ek·' ·en. wat" E 1 

moet \\'er ken on d ~ad ,,_,., > 

prestatieafsproken die 111eru1t voort 

niveau liggen 

c 

De huid1£e afspr;iker z11n op dezelfde v 1ze tc• , • ., .. c' op 

bilaterale afsnrok~n •ussnn gr'111CPnt, er corporat1e zuden 

wel warden vcrvangen door r c'1t1ngg,vende en ebstrarte1C ak 

belangrijke them a·, ~r de v1S1e h1eron vast!eggen. We milk· · 

geen puntenlijstje meer Er heblce1 n n ccJwe cocpor;it•P< " 11 n 

Eindhoven gekregen Met :en 'IP af<r r;ike" gernaakt, nie' C' ,inc' IP n g) 

niet. 

De ,rspraken zuller~ andrirs tot st ··rJ kora1en dl' gevolo v.rn ·"·"t 

d(' rekP11kan1e1 Het :noro5: ll t') k v r~· dnrpn Jls oevl"' 

s1tchlt1e Ze zulle·: ,_, r z · en bt< i:- elkad a' o <te 

Het proces ve1 ~· 

maatschappelijk fenomeen. De gemeente zal nog aangeven waar er : • 
gebouwd mag worden en kan startersleningen aanbieden maar de verhuur 

ligt biJ corporaties en en op de koopsector is helemaal weinig invloed. De 
veranderingen die plaatsvinden komen dus niet voort uit de financii!le 

positie. 
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Is de financiele situatie van de corporatie van invloed geweest op de inhoud van prestatieafspraken? Worden er veranderingen verwacht in de inhoud van de prestatieafspraken door de financiele situatie van de corporatie? Op welke punten? 

Erv 11 · ·c r 

r esta:ie pra en '111 
rnindPr dclrl prn :,::i;:i 

gp1: rlP1· gPt -kPnd zqn 

a. Nieuwbouwaantallen n1n minder ambitieus en budgetteo voor 

eefbaarhP1d kleiner Daarna;1st wordt er gewerkt met ba1•dbreedtes. De 

paragra;if duurzaamhe1d is n1euw maar niet zo amb1t1eus. WP wilden de l;it 

hoger leggen ma or de vraag was of we dat wel konden hetalen. Hierdoor 

hebben we er voor gekozen een realist1sche koers te varen Nieuwbouw, 

herstructurer•ng leefbaarheid en duurzaamhe1d z11n de belan°ri1kste 

uit~avenposten die door de l•nanciele s1tuatie zijn beinvloed 

Ja. De aanta len ziin krit1sch bekeken. Toen we de afspraken m;i;ikten was 

het duidelijk <J;it er ets (?ing gebeuren maar nog niet wat. Ook was er 

onzekerbeid ove1 de won1ngmarkt. Hierdoor wordt er met bandbreedtes 

gewerkt. De cashflowpos1t1e v"n corpora ties 1s wezenlijk veranderd hetgeen 

in lagere aantallen resultee1t Op duurzaamheid wensten we hoger uit te 

komen. De aanpass1n~en z11n dt" vooral geland op het thema 

herstructurering en met name 111euwbouw. Ook voor leerfbaarheid is 

minder besch1kbaar 
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In de regio hebben we te ma ken met krlmp. We willen niet lnleveren maar 

koesteren en onderhouden wat we hebben. Door de financii!le situatie zijn 

zaken niet opgepakt die wel afgesproken waren. 90 tot 95% van de 

gemeente afspraken geld nog steeds. Alie lopende ontwikkelingen gaan nog 

wel door a Ileen bljna alle initiatleven zijn geschrapt. Oak is een project met 

appartementen omgezet naar grondgebonden woningen. De behoefte aan 

appartementen is er hier niet meer. Er is nlet geschoven in de tijd. Wei 

hebben we moeten prioriteren. Zo is er gekozen om in plaats van een grand· 

cafe met appartementen 2 andere projecten op te pakken en de 

ontwikkeling van een gezondheidscentrum niet te doen. 

De finandele situatie van WSD heeft niet tot aanpasslng van de 

prestatieafspraken geleid. Net voor het tekenen van de afspraken Is er een 

bijlage toegevoegd dat bi] de eerste monitor gekeken wordt of de afspraken 

nog realistisch zijn en uitgevoerd kunnen warden door WSD. Hiervoor ging 

WSD eerst de financiele positie helemaal doorlichten. Een aantal pro]ecten 

zijn uiteindelijk geschrapt. Wanneer dit eerder bekend was waren deze niet 

In de afspraken verschenen. Wlj verlangen geen zaken die een corporatie 

niet kan nakomen. We verwachten voor de toekomst minder uitgaven in 

leefbaarheid, dat corporaties zich meer op beheer zullen richten en 

mogelijk zaken van elkaar overnemen. 

11bi' tns 1n n1euwbouw zijn -;inds 7(l(l8/2'l )Y 'P' eo 

eP r'1et kan. Verder z1jn er al in ande1e conv~n;in en of 

afspr~ken gemaakt zoals over de aanp<ik van krachtw1 

cta· we ons inte1 n bele1~ aanpassen Jan onzP prPs 1t e 

De fmanciele s1tuat'e var Don em , v 0 vi Pd e v < ;p <J 

prestatieafspraker l'"'f' dp r.er1°erte i.e 111 1 gest >pt "'P' 1Pt 01 t'> < 

van Meerrijk. Dit vva5 financ1er.i. r et _ n Ofe '. 0 1 l lat o 

andere proJecten investJ?ercien en e Je 1d r "aar 1?en r r J. lPtter 

Ook is een project omgezet val' koop non' r u: or'1d;» 1et 01E' ve1fcr 

werd. H1erdoor ontstaat een on'endabcle tor -r < n1et g t "r 
leefbaarheid want dit taat biJ Dome1n 10og r het Vocn •e1 D' • 01 

eerder in pro1ecten sctirappen D ii e10pPr 1a1P' n n e1 w 01 afsnra 

biigekomen over d1enstver er mg ·1 re , .il1te t v'r \"Oner> en 
• • • ! .. 

01 

n 

--------------------------- ----------· 

Jo d1t zal het geval njn Er zullen zeker keuzes gemaakt moeten warden 

maar het 1s nog niet du-deli k waar Met name wordt gekeken waar het nog 

niet geed gaat 1n deze stad . We zullen meer kijken naar hoe we mPer 

dynamiek 111 de rnarkt kr i1ge~ DaMnaast zullen we er voor 101 'en dat de 

n'aat<chapp1J bl1jft we'ken en hier n1emand buiten va t 

De KIPine Meier hee't een fors kle1ner nieuwbouwprogr~rnrna en ePn 

De inhoud zal om een aantal redenen wljzigen: de wetgeving is in korte tljd 

ingrijpend gewijzigd en het Is nog maar de vraag of corporaties minder te 

besteden hebben omdat de sector met 1/3 moet krimpen. Hier stalk ook 

achter. Wei zullen we ook op andere thema's afspraken gaan maken: we 

zullen zeker afspraken gaan maken voor de middeninkomens. Als deze niet 

langer bediend worden zullen we moeten bekijken wat we lokaal voor deze 

groep kunnen betekenen. We zullen ook afspraken gaan maken over 

woonlasten om de huldige voorraad te verduurzamen. Slaagkansen voor 

huurders zal er in zltten en herstructurerlng Is hier een groot thema. Er 

zullen wel prioriteiten moeten worden gesteld. 

De financiele situatie van de corporatle is zeker op de afspraken met 

betrekking tot woonlasten van invloed geweest. Heel veel huren warden 

opgetrokken door corporaties. Oat er vrlj snel naar de maKimale sociale 

huurgrens wordt gezocht is zorgelljk. We bouwen nu veel meer 

huurwoningen omdat koopwoningen niet verkocht warden. 

greets ha1 g verkoonprograrnn a Ook b1j Zayaz warden•· VP1andPnnge1· 

ver"1acht Op · e• gPh1ed van n1euwbouw wordt een stap terug gee a an Het • 

zal •11eer gaan ovPr de volkshu1svesteliJke opgave zoals de defin1t1e van de 
kernvoorraader ho(' de'e hehouden bliJft voor de doelgroep. We willen er 

nu eigeniiJk achter korl'Pn of de corporatie< naar vermogen presteren. Als 

dat betekert dat somm1re 'Or porat1es n1ets meer kunnen dan 1s dat maar 

zo. Verder zullen we moeten kijken wat we gaan doen met de 

rniddeninkomens en welkP rol rle corporaties hier ·n gaan spelen. lk 

verwacht dat de corporaties dit op willen pakken en dit als hun taak zien. 

lk denk dat de inhoud we1111g zal ver d 1 r 

duideli1k 'I zullen warden krijg je VOD 
Pn zorg ri WMO zal uit0Pbre1rler lP<..chrPveP W.Jr 

kw 1t 't van de ·1houd hoge1 wor dt 

. . 
afspraken en wat real1<;t1r.;ch rs >1·vo,..rberild >Ph "' iehiec VJ 

wonmgbouwaantallen. "'ann1 e er t111 n; r tor rif b 1 t d,1• 

nodig is zullen we het met kd3' h1 '' OVC' hP o n 



Heeft de financiele situatie van corporaties invloed gehad op het type en de hardheid van afspraken die er gemaakt zijn? 

Wordt er verwacht dat de financiele situatie van de corporatie invloed heeft op het type afspraken dater gemaakt zal worden of de hardheid van de afspraken? 

0 ... osr:itiedfsc""aker die 
p11:1der dan e~n 1aar 

geleden oetekend z1;n 

Verwacht1ngen· 

pr1?statlf'flfsn:raken die 

b;rren ~en )oar 

genkr:tkt zu!len worden 

Globaal is het document hetzelfde gebieven. We werken nog steeds niet 

met clausules en boetebedingen. D1t willen we n1et en hebben we ook niet 

nodig. In Utrecht waor dit bijvoorbeeld we! het geval is zi1n a Ileen moor 

advocater aen het werk. 

Het heeft geresulteerd in zachtere afspraken. Niet doordat er minder te 

besteden is maar door de onzekerheid. Er zijn ook voorwaardelijke 

afspraken gemaakt. Dit 15 biJ duurzaarnhe1d het geval. Hierb11 gaan we uit 

van de huid1ge situatie maa• we beseffen dat de situatie kan veranderen. 

De afspraken zullen even concreet blijven. Er wordt verwacht dat op 

sornm1ge thema's met bandbreedtes gewerkt zal warden omdat de markt 

kan veranderen Er 1ullen op afspraakniveau meer randvoorwaarden 

gernaakt worden 

De afspraken zullen even concreet bli1ven, minder amb1t1eus rnaar n1et 

zachter. De gerneente blijft streven naar handelingsafspraken. 

Bandbreedtes in afspraken zou een rnogelijkhe1de kunner z1jn Hierrnee pin 

;e ;e niet v;ist op getallen maar bliJf ie concreet. Ook is het mo~eliJk dater 

op bepaalde onderwerpen als .. dan afspraken gemaakt worden omdat 

bepaalde ontwikkelingen niet helemaal bekend zijn.We zouden ook een 

esrape kunnen inbouwen wonneer er onduidelijkheid bestaat over de 

gevolgen van Rijksbele1d of financiering. We maken dan in pnncipe een 

afspraak tenzij er 1ets gebeurd waardoor er niet meer aan de afspraak 

voldaan kan worden. 
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Ac ht 1aar geleden vond men de afspr a ken n1f'I ir · ~err"g "nc<a• 0
• 

intent1es werden vastgrlPgd Vervolgen, z11n < · her·-' •e if<:" ikc" 

maar teen ontstond rle dil)CUSSH::i water mo!?'":-t RP bf ·PP '-~ 1 .::i1, ·1e,, 

nagekomen wordrn We ~nn nu a3ngeven or '~elk via ""P 'ka, 

nod1g hebber en daa1 n1aken we afsprai en ow• Het 11 ·ef• ~· ~n L 

afspraken te makPn 0·1er do ore-bus1°ness. want ciat rloe c t 0 c I J 

moet elkn01r h1erover informflr~m \'.ra;:i· '· P tP · "' ri1 

De afspraken z1jn meer SMART geworden, dit is a' we' vanaf, C ·'d 

gang en is rluc: niet ol!een aan de fin<1nc1Ple situatie toe t 0 ~c;TV 1n. 

lk verwacht hardere af<praken op punten waer het kan. Wanneer 'aken nag 

in onderhandeling zip1 geven \l\.'e arin wanneer '-VE ee11 atspraak verwachten 

De afsp1aken worden zo hard mogelijk pornaakt '"' r1P -'2ntek 0 n -o .at 
wanneer de afspraken gilandeweg riet :"':eo· r,..ri'·s .. 1<:.. ""bi j 

aangepilst kunnen warden. D1t 1s a1tiJd 11 w 'wEe t ,,. 

interpretat1evPrschillen te voorkome! Er \A1order 1e0r an r t 

afspraken verwar.11' 
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Heeft de corporatie/ gemeente op alle gebieden afspraken kunnen maken waar ze dat wenste? Op welke gebieden wil de corporatie/ gemeente op voorhand zeker afspraken maken, en op welke gebieden zeker niet? 

E'varinge· 

O'P''a11e.· sw:iken die 
n1 :·--rfer dan pi::n-'t ;acr 
geleden getekend zijn 

Verwacht1ngeri 

oresrat1eafsproken die 

b~,-,nen ef?n JOC!r 

<.'Pm;:iakt zullen worden 

De afspr a ken zrjn allemaal 1n redelijke overeens•emm1ng tot stand 

gekomen Hierbi1 declen lien geen problemen voor 

Ja. We wilden naar groen en ecolog1e kijken. Daarnaast ziJn we tegen10et 

gekon1en in de parkeernorm. 

We willen zeker afspraken ma ken over de groeiambitres van de stad en de 

maatschappel1jke vraagstukken. Dit vrnden wij belangrijk . We willen 

afspraken ma ken over een breed werkterre1n en dat beteke_nt hoe J€ 

omgaat met burgers en hoe Je het wonen faciliteerd. We z1en de 

prestatieovereenkomst dan ook niet als een bouwovereenkomst maar een 

woonovereenkomst. Op voorhand will en we ne1 gens absoluut geen 

afspraken over m;iken. Over alles willen we praten maar het z;il vooral gaan 

over zake1· vastleggen die niet vanzelf gaan. 

We w1llen sowreso afspraken maken over n1euwbouw, kernvoorraad en de 

betaalb,1<>rhe1d. We z1tten minder h;ird op de rneer aanvullende zaken zoals 

maatschappeliJk vastgoed . Het is de vraag of Je dit nog van corporatres kan 

verwechten. H1erin kunnen we wel een stapJe terug nemen als gemeente. 

We verwachtPn ook rrnnder van corporaties die z1ch vooral op de kerntaken 

zullen richten. De '1jke1e corporaties, zoals Brabant Wonen, kijken we meer 

aan op de aanvullende taken. 
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De gcbieden w<iarop 1e belPid l'taik, , v ' 0 vl1J 

prpstatieClfspraken A!s wij zegg~r dat- we op b r 

stu ·en rnoeten we diWt ge0n ~t..:;prakcn ovC"r •1ic1 P 
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+ 's-Hertogenbosch 
Gemeente 
Interview prestatieafspraken 07-07-2011 
Gemeente 's-Hertogenbosch 
Anne Lochs, beleidsmedewerker wonen, afdeling wonen en grondzaken 

De afdel ing wonen en grondzaken is trekker in de prestatieafspraken omdat deze afdeling ook de meeste 
afspraken wil maken met de corporaties. De vorige prestatieafspraken zijn breder gemaakt. Hierin zitten ook 
milieuonderwerpen in, onderwerpen over maatschappelijk vastgoed, een enkele op het gebied van 
leefbaarheid en welzijn . Anne Lochs is degene geweest die de prestatieafspraken heeft opgeschreven. De 
nieuwe prestatieafspraken bereidt ze ook voor. De uiteindelijke onderhandeling zullen gaan tussen wethouder 
en de corporatiedirecteuren . 

Hoe definieert de gemeente de term prestatieafspraken? 
Dit vind ik gelijk een hele lastige. We hebben geprobeerd om tot een overeenkomst te komen, en eigenlijk een 
afrekenbare overeenkomst, bijna contractueel. De afspraken hebben we zoveel mogelijk SMART proberen te 
formuleren. We komen er bij de evaluatie achter dat je hierdoor had wordt geconfronteerd wanneer je de 
afspraken niet haalt. Wanneer je het wat zachter formuleert, dus als inspanningsverplichting, dan trek je deze 
harde conclusies wat minder snel. In ' s-Hertogenbosch wordt gewerkt met harde aantallen : zoveel woningen 
nieuwbouw, zoveel woningen renoveren, allemaal hele concrete aantallen . 

Hoe zijn deze prestatieafspraken tot stand gekomen? 
Juist omdat de prestatieafspraken zo concreet mogelijk moesten worden hebben we er niet voor gekozen om 
plenair met a lie corporaties tegelijk afspraken te maken maar bilateraal de gesprekken te voeren over al deze 
onderwerpen om deze vervolgens te bundelen tot een prestatieovereenkomst waarin alle corporaties tot hun 
recht komen . Hiermee kom je heel ver vind ik: het maken van bilaterale afspraken heeft zijn voordeel behaald 
omdat je heel concreet per corporatie afspraken maakt. Wanneer je op stedelijk niveau afspraken maakt blijft 
het onduidelijk wat het aandeel van een individuele partij is. Dus dat is hier positief aan geweest. In deze 
manier van afspraken maken konden corporaties zich vinden, iedereen was enthousiast geworden metals 
gevolg dater af en toe iets te ambitieuze afspraken zijn gemaakt. De afspraak over nieuwbouw is gemaakt aan 
de hand van de planning, maar deze is uitgelopen. De woningcorporaties hebben heel veel geproduceerd maar 
niet gehaald wat afgesproken was in de prestatieafspraken. Zodoende krijg je een negatief beeld terwijl dat 
niet helemaal eerlijk is . De afspraken zijn door een aantal zaken ingehaald : de onzekerheid over de financien bij 
de woningcorporaties, de kredietcrisis waardoor de verkoop een stuk trager verliep dan gepland. 

Waar voldoen succesvolle prestatieafspraken aan? 
Ze moeten realistisch zijn en een tikkeltje ambitieus. Het moet net wat hoger liggen dan wat nu al in de 
planning zit. Verder moeten de afspraken heel concreet zijn . Duidelijk en per corporatie afrekenbaar, dus niet 
op stedelijk niveau. Het proces met een gezamenlijke start waarbij bilateraal prestatieafspraken worden 
gemaakt en uiteindelijk plenair de uitkomsten bespreken vond ik heel goed. De rol van de woonvisie is 
veranderd : eerst had de gemeente de woonvisie opgesteld, wel in overleg met andere partijen zoals 
corporaties om vervolgens prestatieafspraken te maken om die doelen te kunnen realiseren. Nu kijken we daar 
anders tegen aan omdat de afhankelijkheid van andere partijen, zoals corporaties, heel groot is. Je moet deze 
partijen heel intensief betrekken bij de voorbereiding van de nota wonen . Nu proberen we dat mee gelijk te 
laten verlopen: het schrijven van de nota wonen en het schrijven van de prestatieafspraken zal ongeveer een 1-
op-1 traject worden. Dit zal niet altijd lukken, er zijn punten waarbij je als gemeente echt een andere visie hebt 
en blijft houden. Dan moetje dit gelijk maat op tafel leggen. 

Sinds wanneer ma ken de gemeente en de corporaties actief afspraken? 
De gemeente en de corporaties maken al heel lang afspraken maar overkoepelende afspraken op alle gebieden 
dan worden sinds 2005 prestatieafspraken gemaakt. Dit werd gedaan om alle afspraken centraal te maken en 
een verhaal te kunnen communiceren. Hierdoor kon de gemeente aan anderen laten zien wat ze doen om een 
aantal doelstellingen te realiseren, anderzijds konden hierdoor de prestaties van de corporaties aan het 
voetlicht gebracht worden. Het initiatief tot het maken van deze afspraken is door beide partijen genomen. 
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Wat kon de gemeente bieden aan de corporaties in het verleden? 
Dat is vooral procedureel: er zijn 2 taskforcesoverleggen opgericht. Dat is een werkwijze waarbij er korte lijnen 
zijn tussen partijen, hetgeen gewaardeerd wordt door beide partijen. Dit is een taskforce over de 
energiebesparing in de bestaande voorraad en een taskforceoverleg over nieuwbouw. Problemen worden 
hierin snel opgepakt. Daarnaast bieden we een aantal inhoudelijke zaken, waarbij een lage sociale grondprijs 
de belangrijkste is. De gemeente heeft heel lang twee petten op gehad omdat het ook over deze grondprijs 
ging. Een aantal jaar geleden zijn de afdeling wonen en grondzaken gefuseerd . Dit leek een probleem te zijn 
omdat de afdeling zo ook een commercieel belang kreeg bij het opstellen van beleid . Dit bl ijkt in de praktijk 
niet het geval, deze twee zaken vullen elkaar in de praktijk echter goed aan. De afdeling grondzaken is 
bewuster geworden van de noodzaak van sociale woningbouw en levert hier een belangrijke bijdrage aan door 
die lagere grondprijs. Er is hierdoor minder discussie over grondprijzen dan voorheen . 

Is de gemeente op de hoogte geweest van het beleid, de ambities en financiele situatie van corporaties? 
De financiele situatie was bij de eerste afspraken niet aan de orde, van het beleid was de gemeente niet tot in 
detail op de hoogte. De eerste afspraken waren voornamelijk een bundeling en actualisering van de afspraken 
die er al lagen. Bij de tweede afspraken waren de financien duidelijker in beeld en de financiele gevolgen van 
de afspraken zijn enigszins inzichtelijk gemaakt maar nog niet wat dat met de solvabiliteit van de corporaties 
doet. Dat is wel even tijdens de gesprekken aan de orde geweest maar dat heeft zich niet vertaald in een 
financiele paragraaf. Dat was ook niet belangrijk voor de gemeente. Hoewel het per corporatie verschilt, zijn 
momenteel de financien onder druk komen te staan . Zo heeft Zayaz in hun verkoopprogramma een en ander 
moeten veranderen en de snelheid van de renovatieopgave is aan gesleuteld omdat het financieel anders 
gewoon niet mogelijk was. lk weet niet of de financien voor de komende afspraken een apart aspect worden 
maar het vertaalt zich absoluut in de afspraken die je met elkaar maakt. lk verwacht niet dat we afspraken 
zullen maken over hoe de solvabiliteit van corporaties zich zal moeten ontwikkelen. De gemeente erkent dat de 
corporaties in hun handelen worden beperkt door hun financiele mogelijkheden. Dit is bij de ene corporatie 
erger dan de andere. Zayaz zit hierbij een beetje in het midden. 

46 Welke partijen zijn bi} het totstandkomingsproces betrokken geweest? 
Enkel de gemeente en de corporaties, waarbij de gemeente uit een aantal afdelingen bestond . Hierbij zijn met 
3 grote corporaties uitgebreide afspraken gemaakt en met enkele kleine corporaties minder uitgebreide 
afspraken . 

Wat waren de verantwoordelijkheden? 
We hadden een proces afgesproken waarbij we regelmatig om tafel gingen zaten om steeds een onderwerp te 
bespreken. Hiervoor werden eerst enkele zaken uitgezocht en namen de partijen hun stand punt in. Bij het 
volgende overleg werd geprobeerd om tot afspraken te komen . Bij een groot aantal onderwerpen verliep dit 
goed, voor een aantal niet. Deze zijn meerdere keren terug gekomen op de agenda. Maar iedereen had de 
verantwoordelijkheid om voldoende voor te bereiden en tot een constructieve oplossing te komen . 

Welke onderwerpen waren don moeilijk? En waarom? 
Grondprijzen heeft wat langer geduurd en we hebben nog geprobeerd om er een financiele afspraak in te 
krijgen maar dat is niet echt een afspraak geworden. Hier hadden we wel geprobeerd om meer body aan te 
geven. Dit is een moeilijk onderwerp. De samenwerking is goed en er is onderling veel vertrouwen maar er zijn 
onderwerpen waar corporaties niet heel erg open over zijn . Dat wordt nu beter omdat ze nu gedwongen 
worden om open te zijn maar dat was voorheen nog niet helemaal zo. Dat werd niet op tafel gelegd . Even voor 
het beeld: toen vorig jaar de discussie over de Europese Beschikking en woningtoewijzing speelde en het feit 
dat corporaties niet meer via wsw borging projecten konden financieren hebben we een onderzoek gedaan 
naar de investeringsbeperkingen die door het Rijk werden opgelegd en wat dit betekende voor het 
investeringsvermogen voor de woningcorporaties. Dat is inzichtelijk gemaakt. Dit heeft een extern bureau in 
opdracht van beide partijen gedaan. Dit is de eerste keer dater meer grip werd verkregen op hoe de financien 
van de corporaties zich ontwikkelen . Dat was in de prestatieafspraken nog een beetje een taboe. Dit was 
noodzakelijk omdat de gevolgen van het Rijksbeleid inzichtelijk gemaakt moesten worden. 
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Op welke punten is de gemeente tevreden over het presteren van de corporaties en op welke punten is 
verbetering denkbaar? 
De afspraken zijn geevalueerd en de uitkomsten hiervan staan in een cijfermatig lijstje. De corporaties hebben 
heel veel gepresteerd als we kijken naar nieuwbouw, maar dit ligt onder de afspraak. De corporaties zouden 
bijna de hele woningbouwopgave realiseren . Ook in de sociale huurvoorraad hebben de corporaties best veel 
gerealiseerd . De discussie over de kernvoorraad is lastig. We hebben een afspraak gemaakt dat de eerste 
aftoppingsgrens de kernvoorraad is. Europa zegt dat tot€ 650 sociale voorraad is terwijl we dit als gemeente 
voor mensen met een heel laag inkomen niet meer sociaal vinden omdat dit niet volledig gedekt wordt door de 
huurtoeslag. Dit vormt wel continu een discussiepunt. Deze kernvoorraad moest iets groeien maar deze is 
enkel in stand gehouden. De gemeenteraad wilde meer voorraad in de goedkope voorraad (tot€ 350), de 
corporaties hadden hier geen behoefte aan. Hier is uiteindelijk geen afspraak over gemaakt omdat er niet uit 
de discussie werd gekomen. Hier is dan ook een procesafspraak over gemaakt: we gaan hier met elkaar de 
komende tijd nog eens naar kijken. Dit is uiteindelijk niet gelukt. Door de recentelijke ontwikkelingen is de raad 
hier minder op gebrand is om hier goede afspraken over te maken. Het zal met de nieuwe woonnota 
waarschijnlijk een minder prominente rol krijgen maar dit is uiteindelijk aan de raad. Er zijn ook afspraken met 
betrekking tot milieu gemaakt: het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en het energetisch 
verbeteren van de huidige voorraad, het labels verhogen. Dit is absoluut te optimistisch ingeschat. lk denk dat 
dit achteraf beter had gekund. Hier hadden we meer kunnen doen. Zo werd het vervangen van een ketel al 
aangemerkt als een verbeterde woning. De aantallen kloppen hierdoor niet en zijn ook niet gehaald . De 
verkoop van bestaande woningen is trager gegaan maar geen probleem. Het slopen van woningen gaat ook 
volgens planning. De afspraken over ouderen gaan goed. Milieu kan dus beter. Maatschappelijk vastgoed loopt 
vertraging op. Eigenlijk kun je over bijna alle onderwerpen zeggen dat het iets trager dan de planning gaat. Dat 
komt vanwege het feit dat de afspraken erg ambitieus waren. Overall genomen is er erg veel gedaan. 

Hoe is de tevredenheid van de gemeente over het contact met de corporaties? 
Dit gaat goed. De lijntjes zijn kort zowel op ambtenaren niveau als het niveau van wethouders . Bij problemen 
weet men elkaar snel te vinden . De samenwerking en communicatie is dus goed te noemen. We zijn het niet 
altijd met elkaar eens maar daar wordt goed over gecommuniceerd . Wanneer er geen akkoord over een 
onderwerp wordt gevormd frustreert dit niet het verdere proces. 

Hoe komt momenteel de woonvisie tot stand? 
We zijn vorige week gestart met een grote woonconferentie waarbij veel partijen (zorgpartijen, makelaars, 
ontwikkelaars, corporaties, woonconsumenten, banken en beleggers) input hebben kunnen geven. Dit is de 
eerste keer dat het zo gedaan is. Deze conferentie is afgesloten met een oproep aan a lie partijen waarbij ze 
werden uitgedaagd om een paragraaf in te leveren voor de woonnota. Dan gaat de gemeente zich hier hard 
voor ma ken. In hoeverre dit gaat lukken is nog onduidelijk maar zo wordt de betrokkenheid van partijen 
vergroot. Verder wil de gemeente nog een interactief forum organiseren waar op de zogenoemde 
droomparagrafen gereageerd kan worden. De gemeente kiest ervoor om samen met partijen een woonvisie op 
te stellen maar de gemeente blijft wel de pen voeren. De gemeente probeert zo veel mogelijk in overleg te 
doen maar er is geen proces opgezet waarin steeds terugkoppeling wordt gegeven. Aan de start proberen we 
inbreng te krijgen en afhankelijk van de uitkomsten gaan we hier al dan niet mee verder. Bij weinig input zal 
het toch een gemeentelijk product gaan worden omdat er in januari een woonnota moet liggen voor de 
gemeenteraad. We proberen de inhoud van de woonnota gelijk te koppelen aan prestatieafspraken. Hierdoor 
wordt niet gekozen om eerst een woonnota te maken en hier de corporaties op te laten bieden . Dit is met 
corporaties zo. De bouwers vragen we wel om een bod te doen. 

Nodigt de huidige woonnota uit tot het maken van prestatieafspraken? 
Ja, het is wel de basis geweest. Bijvoorbeeld op het energetisch verbeteren van woningen is in de woonvisie 
vermeld dater werd gestreefd naar een B label. Dit was het startpunt van de onderhandelingen. Dit is als B/C 
label in de prestatieafspraken terug gekomen. 

Zijn de prestatieafspraken 2008-2011 realistisch? 
Nee, die zijn niet helemaal realistisch geweest. Wanneer ik dan gelijk kijk naar de toekomstige afspraken denk 
ik, los van de problemen die corporaties nu extra hebben in vergelijking met 2008, dat de afspraken soberder 
en hopelijk iets realistischer. Dat is wel lastig want dan verlies je gel ijk een stukje ambitie dat je ook hebt. De 
wethouder heeft heel duidelijk aangegeven dat hij wel realistische afspraken wil maken en niet over 4 jaar er 
achter komen dater maar 30% gerealiseerd is. Het moet wel afrekenbaar zijn. 
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Zijn de afspraken geevalueerd en gemonitord en is bijstelling aan de orde geweest? 
Elk jaar is de voortgang bilateraal besproken . Daarin kwam naar voren dat op het gebied van milieu niet de 
goede afspraken zijn gemaakt. Dit heeft niet tot herijking geleid, dat had wel gekund, maar dat werd niet 
gewenst omdat het maar op enkele punten aangepast had moeten worden. Na een jaar was al wel duidelijk dat 
sommige afspraken te ambitieus waren . Er werden dan nieuwe procesmatige afspraken gemaakt. Voorbeeld: 
de nieuwbouw stokte soms doordat de afdeling stedenbouw en de corporaties het niet eens waren . Er werden 
dan tussentijds afspraken gemaakt om de nieuwbouw vlot te trekken. Er zijn dus naar aanleiding van de 
evaluaties wel acties gevoerd om te versnellen . 

Zijn de afspraken financieel inzichtelijk gemaakt? 
Nee, wel is er gezegd wat de corporaties investeerden. Zoveel in nieuwbouw, zoveel in herstructurering. Er is 
niet gekeken wat dit dan betekent voor de investeringscapaciteit van de corporaties. Er is dus niet inzichtelijk 
gemaakt of corporaties interen op hun eigen vermogen of dat ze juist meer hadden kunnen doen. 

Hoe is er voor gezorgd dat de prestatieafspraken ook uitgevoerd werden? 
Door jaarlijks te evalueren . Daarnaast hebben we tussendoor ook bijna maandelijks contact en daarin kwamen 
problemen ook in terug. Het realiseren van nieuwbouw vergt een hele hoop van beide partijen : 
grondexploitaties, bestemmingsplannen etc. Deze voorbereidende stappen kwamen in overleggen terug om te 
kijken of daar knelpunten waren . 

Is het strategisch beleid van Zayaz bekend bij de gemeente? 
Als ik hier nee op zeg dan klopt het niet helemaal. Op onderwerpen kennen we wel het beleid maar volledig 
denk ik niet. 

Is het beleid van Zayaz terug te vinden in de prestatieafspraken? 
Ja, dit kwam pas in het proces van het maken van afspraken naar voren. Op dat moment vertelde Zayaz hun 
beleid. Hier had de gemeente eerder van op de hoogte kunnen zijn . Wei is het ontwikkelingsplan van Zayaz bij 
de start overhandigd . Het is misschien wel goed om de speerpunten van elkaar te kennen maar pas tijdens de 

48 echte onderhandelingen komen bepaalde zaken naar boven . Het algemene beleid is toch wel een stuk 
abstracter. Eigenlijk kom jeer tijdens de onderhandelingen pas achter wat de strategie en doelstellingen van de 
woningcorporatie zijn . Zelf denk ik dat het belangrijker is om tijdens de onderhandelingen er achter te komen 
wat het beleid is dater gehanteerd wordt dan hier veel tijd aan te besteden en weinig realiseren . 

Is de financiele situatie van de corporaties bekend geweest bij de gemeente? 
lk verwacht dat de financiele situatie van de corporatie veel bepalender zal zijn voor de uitkomsten en in die zin 
denk ik dat wij veel meer inzicht zullen krijgen in de consequenties van de afspraken die wij maken. Dat hoop ik 
en dat verwacht ik dat ik daar inzicht in krijg. 

Is er bekend bij de gemeente hoe de financiele situatie van de corporaties zich zal ontwikkelen? 
Dat is dus in 2010 onderzocht. Daar hebben we dus wel een beeld van, al kun je daar nu ook weer vraagtekens 
bij zetten omdat er inmiddels zaken gewijzigd zijn maar het geeft wel een doorkijk in hoe, op basis van de 
planningen, deze situatie zich zal ontwikkelen. 

Hoe kijkje aan tegen de toekomstige prestatieafspraken? 
We maken geen bilaterale afspraken meer en het staat behoorlijk onder tijdsdruk. We hebben aan corporaties 
gevraagd welke punten zij belangrijk vinden voor het maken van die afspraken, waar we echt afspraken over 
moeten maken. De gemeente doet dit ook. Dit resulteert in twee lijstjes. We moeten strak gaan plannen omdat 
we het zoveel gelijktijdig met de nota wonen willen laten lopen. Begin oktober is een heidag gepland waarin 
een hele dag over alles wordt gesproken. Dit is gedaan omdat iedere afspraak wel een andere afspraak zal 
raken . Bijvoorbeeld: als we meer aan milieu willen gaan doen zal er minder nieuwbouw gerealiseerd kunnen 
worden . Dat moet goed in beeld worden gebracht. In plaats van afspraken met corporatie gaan we meer 
afspraken in de breedte ma ken . We gaan het eerst ambtelijk voorbereiden: alle onderwerpen zijn inmiddels 
bekend. Eerst zullen gemeente en corporaties zaken voor moeten bereiden en kijken hoe ver zaken van elkaar 
af liggen. Oplossingsmogelijkheden om nader tot elkaar te komen zullen onderzocht moeten worden . De 
oplossingsrichtingen moeten we duidelijk definieren zodat het bestuurlijk overleg kan besluiten aan welke 
kn op er gedraaid moet worden . 
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Waarom is er voor een ander proces gekozen? 
Het is goed om gezamenlijk tot afspraken te komen. Het is mogelijk dat de corporaties zich bij de vorige 
prestatieafspraken tegen elkaar uit voelden gespeeld vanwege de bilaterale afspraken. Dit kan concurrentie in 
de hand hebben gewerkt. Ook is er sprake van tijdsdruk. Maar er is geen hele duidelijke motivatie geweest om 
voor dit proces te kiezen. Zelf twijfel ik er aan of dit de juiste manier is. 

Is de financiele situatie van invloed geweest op de verandering van dit proces? 
Ja, kijkende naar de inhoud van de afspraken zegt bijvoorbeeld de kleine mijerei dat ze niets nieuw kunnen 
bouwen. Die hebben een hele sterke beperking van hun nieuwbouwopgave. Ze zijn momenteel aan het 
worstelen om hun hoofd boven water te houden. Ze hebben een grootschalig verkoopprogramma. Vanuit het 
centraal fonds hebben ze de opdracht gekregen om hun positie te verbeteren en dat doen ze vrij grof en dat is 
ook noodzakelijk. Zij zullen niet veel ruimte hebben om zaken op te pakken. De verwachtingen voor de inhoud 
zijn absoluut beperkt door de financien. 

Worden er inhoudelijk andere afspraken verwacht? 
Bij de kleine mijerei dus zoals hierboven uitgelegd. Bij Zayaz denk ik ook. Op het gebied van nieuwbouw dat in 
de vorige afspraken absurd was gaan ze echt een tand terug. Dat word meer realistisch. Dus veel minder 
nieuwbouw denk ik, dit zal ook minder prominent in de afspraken terug komen. Het zal meer gaan over 
volkshuisvestelijke onderwerpen als wat is de definitie van onze kernvoorraad, en hoe kunnen we deze voor 
de doelgroep behouden. Waar we eigenlijk achter willen komen en waar we de vorige keer niet achter zijn 
gekomen is of we kunnen beoordelen of corporaties naar vermogen presteren. Eigenlijk willen we daar wel 
naartoe. Als dat betekent dat sommige corporaties niets meer kunnen dan is dat maar zo, dat is de 
werkelijkheid waar je dan mee te maken hebt. Maar eigenlijk zouden we dus wel inzicht willen hebben of 
corporaties naar vermogen investeren. Of dit uiteindelijk ook duidelijk zal worden ben ik voorzichtig in. 

Worden er andere typen afspraken verwacht? 
lk hoop dat qua concreetheid de afspraken hetzelfde blijven. lk verwacht wel dat de afspraken minder 
ambitieus zijn maar ik hoop niet dat ze zachter worden . De gemeente blijft toch wel streven naar 
handelingsafspraken. Het zou een oplossing kunnen zijn om met bandbreedtes te gaan werken, voor wat 49 
betreft nieuwbouw/ renovatie kan dat en in principe voor meer afspraken. Daarmee heb je dat je je niet zozeer 
vastpint op een bepaald cijfer en dus niet heel hard wordt afgerekend, maar het moet wel concreet blijven . De 
bandbreedte kan dus niet heel erg groot zijn . Maar we proberen zo concreet mogelijk te zijn. Ook is het 
mogelijk dat we bij bepaalde onderwerpen met als .. . dan afspraken gaan werken omdat bepaalde 
ontwikkelingen nog niet helemaal bekend zijn . Dit was overigens de vorige keer niet. lk denk dat dat wel gaat 
komen maar lang niet op a lie onderwerpen. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over bijvoorbeeld het 
Rijksbeleid of financiering dat we dan een soort escape inbouwen: we maken in principe die afspraak tenzij er 
iets gebeurd. Dat soort afspraken zou wel iets nadrukkelijker in de afspraken komen staan. 

Zijn er op voorhand gebieden te noemen waar de gemeente perse afspraken over wil maken of perse geen 
afspraken over wil ma ken? 
Nieuwbouw, de kernvoorraad en de betaalbaarheid van de voorraad willen we sowieso afspraken over maken. 
Waar we wat minder op zitten is het maatschappelijk vastgoed en al die extra dingen die nog in de vorige 
afspraken zitten, de meer aanvullende dingen, dat is de vraag of je daar met corporaties nog hele harde 
afspraken over kan maken gezien a lie financieringsproblemen. Daarin kunnen weals gemeente wel een stapje 
terug nemen. Oat verwachten we ook minder van corporaties. 3 jaar geleden verwachtten we van corporaties 
dat ze op alle gebieden inspanningen zouden leveren en dat gaat zich nu meer beperken tot de kerntaken. 
Corporaties worden gedrongen op zich te beperken tot de kerntaken, maar die zijn in ieder geval belangrijk. 
Met name Brabant Wonen, dat een rijkere corporatie is, zal nog wel worden aangekeken op investeringen in 
maatschappelijk vastgoed. Maar dat is dus het nadeel van het niet maken van bilaterale afspraken. Dat is de 
enige partij waar je nog wel iets kan en mag verwachten. 

Op welk gebied wordt de meeste discussie verwacht? En om welke reden 
Snel antwoord : De definitie en omvang van de kernvoorraad denk ik. Wij houden vast aan de aftoppingsgrens 
en die is€ 517, de corporaties die denken daar iets anders over. Dit heeft onder andere te maken met de 
nieuwbouw, want voor € 517 kun je geen nieuwe woning bouwen. Maar wij vinden dat als je naar de 
woonlasten kijkt dan zou € 517 de norm moet zijn. Het gaat om 20.000 woningen onder die grens, en die willen 
wij daar onder houden en de corporaties misschien iets minder dus dat gaat wel een discussiepunt worden. 
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Is er nog iets niet aan de orde gekomen? 
Wat nieuw is is denk ik de discussie over de middeninkomensgroep. Vroeger was dat toch iets voor beleggers 
en ontwikkelaars. Daar gaat ook discussie ontstaan maar ik denk dat die makkelijker is . Hierin zal het gaan over 
welke rol corporaties willen en kunnen innemen voor deze middeninkomens. Deze kunnen en niet kopen en 
niet huren, dus in feite zijn zij ook de doelgroep van de corporaties: want die zijn er voor om mensen die niet 
kunnen voorzien in eigen huisvesting. Daar vallen tegenwoordig ook de middeninkomens onder. Dat is een 
nieuwe groep, maar ik verwacht weinig discussie en dat corporaties dit ook op willen pakken. 

Een andere opmerking: Zayaz is een hele betrokken corporatie, een constructieve partij die ook nog wel wat 
mogelijkheden heeft maar ook last heeft van de financieringsbeperkingen dus in die zin een hele goede. De 
samenwerking tussen Zayaz en de gemeente is over het algemeen heel goed. Dit geeft dus een vertekend 
beeld. Wanneer je naar de kleine mijerei gaat dan zul je merken dat zij het meeste worden begrensd in hun 
mogelijkheden. Op termijn verwachten we wel een fusie en daar zijn ze ook over aan het nadenken. 

Corporatie 
Interview prestatieafspraken 07-07-2011 
Stichting Zayaz, 's-Hertogenbosch 
Christel van Vught, strategisch adviseur 

Hoe bent u betrokken bij prestatieafspraken in het algemeen? 
De prestatieafspraken die er nu liggen zijn opgesteld net voordat ik hier in dienst kwam. lk ben dus niet bij de 
totstandkoming betrokken geweest maar wel bij de uitvoering hiervan. lk bewaak deze afspraken wel door te 
kijken waar de organisatie nu staat. Nu de huidige prestatieafspraken op zijn einde lopen wordt daar wat ander 
mee omgegaan. Het traject van het opstellen van nieuwe prestatieafspraken wordt net ingezet. Hierin verzorg 
ik de inhoudelijke voorbereiding, hou intern hier de regie en het totaaloverzicht op en werk een aantal zaken 
uit. Uiteindelijk worden de prestatieafspraken bestuurlijk ondertekend. Een aantal zaken worden op dit niveau 
onderhandeld maar ik ben meer betrokken bij het uitzoeken van zaken en het maken van voorbereidende 
stukken . De zaken die echt een bestuurlijke verantwoording hebben, waarbij het over miljoenen gaat, worden 
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Hoe definieert u de term prestatieafspraken? 
Voor mij houdt dat in dat je daar in vastlegt wat je de komende jaren gaat doen, en dat gaat verder dan 
intenties en visies. Daarnaast is het heel concreet. En dit moet vanuit 2 partijen zo gevonden worden omdat 
het een overeenkomst tussen twee partijen is. We zijn nog in gesprek war er in de nieuw prestatieafspraken 
moet komen . Wat ons betreft zal dat gaan over wonen in de breedste zin van het woord en niet alleen over 
huizen neerzetten . Maar dus ook over het verbinden en verbreden met andere maatschappelijke velden . 

Is het een hard contract of alleen een intentieverklaring? 
lk vind voor allebei wat te zeggen . lk vind wel dat het niet vrijblijvend moet zijn en daar streven we ook naar 
maar je moet je ook niet gaan beperken . Daarmee bedoel ik, kijkende naar de huidige prestatieafspraken, daar 
zitten een aantal dingen in die in een andere tijdsgeest zijn gemaakt. lnmiddels is de wereld veranderd en is 
ons budget een stuk minder geworden. Wat er uberhaupt van corporaties verwacht wordt is verandert. 
Bijvoorbeeld de SS Rotterdam was 5 jaar geleden heel goed verdedigbaar en werd ook echt aan corporaties 
gevraagd, dat is nu niet meer. Hier zit dus dynamiek in. Omdat je prestatieafspraken voor meerdere jaren 
maakt moet je nog wel de vrijheid houden om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Dus in die zin zijn het 
meer intenties, maar geen vrijblijvende intenties. Zo zie ik het meer. Je mag er elkaar wel op aanspreken . 
Wanneer jeer vanaf wijkt moet er wel een goede argumentatie achter zitten. lk het vorige gebied waar ik 
werkte herijkten ze we ook ieder jaar, omdat je zo recht doet aan het feit dat dingen veranderen. Dan tik je 
iedere keer af waarover je het met elkaar eens bent. lk denk dat dat uiteindelijk een goede werkvorm is. 

Waar moeten succesvolle prestatieafspraken aan voldoen? 
Ze moeten bijdragen aan een visie die je gezamenlijk hebt. Ze moeten helder zijn, dus maar op een manier uit 
te leggen. Er moet een over en weer relatie in zitten . Het moet niet alleen een verplichtingenlijstje zijn voor de 
corporatie, het is geven en nemen. En het moet dus breed zijn, en over meerdere terreinen gaan. De 
onderwerpen waar nu afspraken over gemaakt zijn horen er minimaal wel in. Er staan geen onderwerpen in 
waar geen afspraken over gemaakt zouden moeten worden. lk denk dat we nog wel een slag te maken hebben 
in burgerkracht en hoe daarmee omgegaan wordt en het verbinden van het maatschappelijke middenveld. 
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Denk maatschappelijke ladders waarin mensen kunnen participeren zeals wonen, werken, leren en wonen, 
zorg, vrije tijd . Die verbindingen moeten meer gemaakt warden . De softere hoek zal meer betrokken moeten 
warden. Tegelijkertijd is dat lastig om daarover hele concrete afspraken te maken omdat dat veel meer in de 
toon zit en de manier waarop je dingen doet. lk vind de afspraken 2008-2011 een leuk begin maar ik mis dus 
nog wat onderwerpen en ik vind hem ook nog niet heel erg gelijkwaardig: ik vind het nog heel veel een lijstje 
van wat corporaties allemaal gaan doen, al hebben de corporaties dat ook te doen: wij moeten die bijdrage aan 
de volkshuisvesting leveren, dat is waar wij voor zijn . Het deel hoe hierin de gemeente de corporatie hierin 
faciliteert is heel erg beperkt. Hierin moet nog echt een slag in geslagen warden. Dat zit hem niet zozeer in 
geld, er staat bijvoorbeeld nu dus een afspraak over grondprijzen, dat meet ook geregeld warden. Maar het 
gaat ook om hoe je met elkaar procedures doorloopt en hoe je samenwerkt en hoe de gemeente intern zaken 
verbindt want daar zijn veel verschillende afdelingen dit naast elkaar werken. De gemeente meet meer in de 
rol van facilitator kruipen. Het is overigens heel verschillend per afdeling hoe dat nu gaat, maar dat zou het niet 
moeten zijn eigenlijk. Er zitten een aantal hele goede ambtenaren die heel constructief meedenken maar ook 
een aantal helemaal niet. De gemeente zijn nu nog allemaal verschillende eilanden binnen een organisatie en 
daar kan wel meer afstemming tussen . Een voorbeeld: de gemeente loopt al jaren met hostels die ze voor 
daklozen met een chronische verslaving willen regelen. De gemeente keek hiervoor naar corporaties of ze hier 
wat mee konden en inmiddels zijn er 2 locaties aangewezen die daarvoor geschikt zijn . Een daarvan gaat Zayaz 
ontwikkelen. Hier zijn heel veel concessies over gedaan en er zit al veel werk in. Uiteindelijk blijft het hangen op 
stedenbouw die over details begint . Die traineren het proces, hoewel ik snap dat zij hun eigen verantwoording 
hebben, maar dat is eigenlijk maar een klein detail in een hele grate opgave die daar ligt. Er zijn een hele 
andere vraagstukken, zeals een doelgroep die overlast blijft veroorzaken en het betrekken van omwoners, die 
door stedenbouw vergeten wordt. Hier mis je de integraliteit van de gemeente in . Daar zouden zij veel sterker 
in kunnen warden, en dat zou ook terug mogen komen in de prestatieafspraken. lk snap dat dat niet van 
vandaag op morgen kan, maar er meet wel aan gewerkt warden . Dit is een voorbeeldje van de intergaliteit die 
momenteel mist binnen een gemeente. Het ligt niet aan intenties en de bedoelingen, ik vind dat we daarvoor 
een hele goede organisatie hebben. 

Is Zayaz bij het maken van de prestatieafspraken op de hoogte geweest van het gemeentelijk beleid? 
Ja, dat lijkt me haast wel. Teen was ik hier nog niet, maar daar lag ook een nota wonen ender. 

Over welke punten is Zayaz tevreden geweest over het handelen van de gemeente en waar waren 
verbeteringen denkbaar? 
Dat is hierboven ook al uitgewerkt. lk ben verder heel tevreden over het gemak waarmee we met elkaar in 
gesprek komen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is dat geed geregeld en ik denk dater veel vertrouwen over en 
weer is. Dat vind ik heel positief, het afwijkende voorbeeld (zie hierboven) is ook geed bespreekbaar geweest. 

De opgestelde prestatieafspraken waren ambitieus. Heeft Zayaz de gemeente inzicht verschaft in de 
(veranderende) financiele situatie en wot dit voor gevolg had voor de afspraken? 
lk denk dat bij de totstandkoming niet voldoende is getoetst hoe haalbaar de afspraken waren. Als ik 
bijvoorbeeld kijk over energie, dat is ook het voornaamste waarop is afgeweken, daarin zit een ambitie in dat 
met 2 uur rekenen duidelijk was geworden dat dat niet kon. Daar is te makkelijk overheen gestapt. Er hebben, 
ook intern, niet de juiste mensen naar gekeken. lk denk dat uiteindelijk een te kleine groep bij die afspraken 
intern betrokken is geweest. lk heb de indruk dat een aantal zaken mensen hebben overvallen die uiteindelijk 
met de afspraken moesten gaan werken, en dachten dat kan helemaal niet. Dat vind ik wel een les voor ons 
voor de volgende keer, om intern meer betrokkenheid te creeren, van wat gaan we doen. lk denk dat het te 
veel bestuurlijk is gebleven. lk denk niet dat voldoende op uitvoerbaarheid is gecontroleerd. Er was een kring 
die heel dicht bij het bestuur zat, en die prestaties zijn over het algemeen wel gehaald, maar zaken die verder 
van deze kring af stonden zijn niet gehaald . Er meet meer op haalbaarheid getoetst warden . EHet verhaal van 
wij gaan 2000 woningen naar label C brengen is niet haalbaar als je een renovatieprogramma hebt van 300-350 
woningen. 

Moet je de consequenties van iedere prestatieafspraak financieel inzichtelijk ma ken? 
Het zit niet alleen in geld, maar ook in tijd, maar ik denk dat je dat ook wel even financieel moet doorrekenen. 
De nadruk van de vorige afspraken lag tech heel erg op het bouwen, en dat zal voor een deel tech altijd wel 
blijven . 
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Nodigt de woonvisie uit tot het maken van prestatieafspraken? 
Ja, de nota wonen die er nu ligt geeft wel richting aan de te maken prestatieafspraken . In de prestatieafspraken 
zitten wel wat aanvullende dingen, bijvoorbeeld over die energie. Dat is een andere gemeentelijke ambitie. Nu 
lopen de nota wonen en de prestatieafspraken veel meer hand in hand. lk denk dat is wel goed is dat dit 
tegelijkertijd wordt gedaan. Je loopt we l het risico dat je visie niet zo visionair wordt, wat de waan van de dag 
gaat er te veel in zitten . Aan de andere kant maakt het wel dat het ook duidelijk is waar de prestatieafspraken 
aan bij moeten dragen en dater ook duidelijk een verbinding blijft. Zo heeft de visie ook wel enige 
real iteitswaa rde. 

Hoe ver is Zayaz met het formuleren van het strategisch be le id? 
Zayaz is intern bezig met het herorienteren van het strategisch beleid . Ons ondernemingsplan loopt eind dit 
jaar af. De herorientatie gaat resulteren in een aantal uitspraken aan het eind van dit jaar en in een nieuw 
ondernemingsplan begin 2012. Wij zijn blij dat dit gelijk loopt met het traject van de nota wonen en de 
prestatieafspraken omdat de volkshuisvestelijke opgave toch elementair is in je strategisch bele idsplan . lk 
herken wel elementen van ons strategisch be leidsplan in de huidige prestatieafspraken . Wij kiezen uitdrukkelijk 
niet als profilering als vastgoedonderneming, maar we zitten veel meer op maatschappelijke participatie. lk 
denk dat die paragrafen ook duidelijk herkenbaar zijn. Dit gaat wat ons betreft nadrukkelijker in de nota wonen 
komen . 

Hoe komt de nota wonen tot stand? 
Het is uiteindelijk een gemeentelijk document maar wij worden daar actief in betrokken en wij bemoeien ons 
er ook actief mee. Wij komen dus niet a Ileen op uitnodiging maar staan daar ook proactief in . Met de nieuwe 
woningwet krijgt de nota wonen een nog prominentere positie dan het al heeft. De nota wonen bevat onze 
opgave en legitimatie van alles wat wij de komende jaren doen. Het is dus van belang dat wij daarin onze vi sie 
herkennen. Dit maakt het daarna alleen makkelijker. Al s daar dingen in staan waar wij het niet mee eens zijn 
gaan we een hele verve lende periode in denk ik, dat moet je dus voorkomen. lk verwacht dat de gemeente hier 
wel in mee kan gaan. De gemeente beseft ook heel goed dat wij het zijn die het uiteindelijk moeten gaan doen, 
en dat een woonvisie die niet gesteund wordt door corporaties het niet gaat worden . Bij ons en bij de 

52 wethouder die er nu zit bestaat echt een behoefte om elkaar te vinden en een bijdrage te leveren aan de 
volkshuisvesting. Hier willen we beide voor gaan en niet de snor drukken. Daarom gaat de samenwerking denk 
ik ook goed. We hebben een duidelijke gezamenlijke opgave. De woonvisie is uiteindelijk een gemeentelijk 
document en de gemeenteraad moet hem vaststellen maar wat ons betreft is het zoveel mogelijk een 
gezamenlijk project. lk heb ook de indruk dat dit ook zo door de gemeente wordt gezien . 

Hoe is de financiele situatie van Zayaz te beschijven? 
lk denk dat wij qua corporatie best gemiddeld zijn. We moeten opletten wat we doen maar het is niet zo dat 
we niets meer kunnen. We moeten we veel meer dan voorheen keuzes gaan maken, van wat doen we wel en 
wat niet. Daar moet ook een deel efficiency in gaan komen . Er zal wel wat gesneden moeten worden en 
bewuster met geld omgegaan moeten worden maar we hebben een gedachte dat onze exploitatie uit de 
exploitatie betaald worden en onze investeringen uit onze desinvesteringen. Dit laatste is lastig omdat de 
verkopen op dit moment tegen vallen: en als wij nu nog moeten bouwen, waar gaan we dat dan van betalen . 
Hetzelfde geld dat op het moment dat alle heffingen gaan komen, deze uit de reguliere exploitatie moeten 
komen want dat zijn in ieder geval geen investeringen. Dat betekent dat je toch ergens anders zuiniger moet 
gaan worden. Dit is iets waar we overigens nog niet uit zijn hoe we dat gaan doen, maar is een van de zaken 
waar we in de strategische herorientatie mee bezig zijn . Dat zal wel in de nieuwe prestatieafspraken voelbaar 
zijn . Er zullen meer randvoorwaarden aangegeven worden. 

Welke ontwikkeling is het meest van invloed op de financie/e situatie van Zayaz? 
De boekwinsten op verkopen waren in het verleden € 120.000, hiermee konden we nieuwe investeringen 
financieren . Dit stond gelijk aan het onrendabele deel van 2 nieuwe woningen. Dit kon vanwege het feit dat we 
woningen moesten afschrijven tot boekwaarde nul en dat de woningen ontzettend in waarde zijn gestegen. Op 
het moment dat dat niet meer gebeurt wordt dat wel lastig. Je ziet dat de verkopen terug lopen, de 
bouwkosten stegen, de marktwaarde bl ijft hetzelfde of daalt zelfs. Dat levert hele andere verhoudingsgetallen 
op. Dat is het belangrijkste in het investeren/desinvesteren. In je exploitatie zijn dus die met boven de inflatie 
stijgende kosten vanwege onder andere kwaliteitseisen die hoger worden en het feit dat huren met niet meer 
dan de inflatie mogen stijgen . Plus de heffingen die er boven opkomen. Rentestijgingen zijn minder van invloed 
omdat we in de afgelopen jaren veel leningen tegen lage rente hebben afgesloten . Het niet borgbaar meer 
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mogen lenen is wel in invloed op het niet-DEAB maar deze is niet zo groat bij ons dus dit zal minder van invloed 
zijn maar de verkrijgbaarheid van zulke leningen is nog onzeker. Wanneer we middeninkomens niet kunnen 
bedienen omdat we geen geld kunnen aantrekken zal dat een grater probleem zijn, wanneer we hier ook geen 
eigen vermogen mogen inzetten. Maar dit is nog veel koffiedik kijken . Zayaz (en corporaties in het algemeen) 
heeeft hogere bedrijfslasten vanwege de manier waarop ze met hun huurders omgaan, dit zit in de 
dienstverlening. Deze maatschappelijke investeringen, in de meer zachte zaken, zijn niet inzichtelijk. Dit zou 
beter inzichtelijk gemaakt kunnen warden. Wanneer we kijken bij corporatie in perspectief staat dat we weinig 
investeren in leefbaarheid en hoge onderhoudsuitgaven hebben terwijl wij heel veel doen aan leefbaarheid . Dit 
heeft te maken met waar je de kosten aan toerekent. 

Stelt Zayaz de gemeente op de hoogte van hun financiele situatie? En zou dat ook moeten? 
Wij hebben het er met elkaar wel over en onze stukken zijn openbaar. Het is niet zo dat we na het ontvangen 
van corporatie in perspectief hier over gaan praten . lk denk dat de gemeente heeft geed inzicht heeft in de 
financiele situatie van de corporaties. Wat een corporatie echt kan investeren gegeven de fi nanciele situatie is 
hier nog geen discussie geweest. De bereidheid is er wel. Wanneer er hierover een discussie ontstaat is daar 
wel de bereidheid om daar duidelijkheid over te geven. lk heb niet het idee dat de gemeente meer behoefte 
heeft aan informatie dan dat ze nu weten . Jk sluit niet uit dat hier meer inzicht in verkregen zal gaan warden. 
Macht jeer echt niet uitkomen dan is het aan de minister om te bepalen of de corporatie naar redelijkheid 
bijdraagt. Daarbij gaat het over het aspect redel ijkheid, en ik denk dat wij hier in de gemeente al naar 
redelijkheid met elkaar praten en dat dat niet zo scherp hoeft. Wanneer het scherper wordt en dater bijna 
voorwaardelijk inzicht meet gekregen warden in de boeken dat de samenwerking minder prettig zal warden . 
Dit lijkt mij niet zo constructief. De informele relatie is momenteel geed, lijnen zijn kort en de bereidheid om af 
en toe een stapje harder te !open. Op het moment dat je met elkaar gaat vechten om de laatste euro wat het 
niet beter en dat willen we niet met elkaar. Dat heeft niets te maken met openheid en t ransparantie want dat 
zit volgens mij wel geed. 

Verwacht u dat het totstandkomingsproces zal veranderen als gevolg van de financiele situatie? 
Jk verwacht wel dat het proces zal veranderen maar minder als gevolg van de financiele situatie, dat vind ik 
meer randvoorwaardelijk. Het zal veel meer veranderen vanuit het feit dat het steeds minder 53 
achterkamertjespolitiek is en dat het steeds meer openbaar wordt . Het traject dat we nu volgen is anders: de 
wethouder twittert er vrolijk op los en daarmee wordt het meer openbaar. Daarnaast is er een forum op linked 
in, waardoor de dialoog steeds meer met te maatschappij gevoerd gaat warden . Dat is nu zo en ik verwacht dat 
dat over 4 jaar nog veel meer gaat zijn, en dat de burger hier nog meer inbreng in heeft. De nota wonen en 
prestatieafspraken warden in een maatschappelijk perspectief gezet. Ook vanuit de gedachte dat we allebei 
bijdragen aan de maatschappij. Dat is de gezamenlijke drijfveer en daar ontkom je niet aan om die 
maatschappij steeds meer binnen te laten komen . Dat is niet alleen hier te weinig geweest maar dat is overal 
zo. Dat blijkt ook uit de beeldvorming van de sector. 10 jaar geleden was de corporatiesector als armzielige 
geitewollesoktypjes die de hele dag zaten te slapen. Dit is in een aantal jaar helemaal omgedraaid in een beeld 
van snelle vastgoedjongens die grate feesten geven en daar is de maatschappij wel op gaan reageren, en 
terecht. De corporaties werden terug naar hun hok gestuurd om te gaan doen waar ze voor zijn, en de 
maatschappij zullen dan vertellen wat dat is, en uiteindelijk terecht. Corporaties die alleen nog maar du re huur-
en koopwoningen bouwen warden niet meer geaccepteerd. Jk denk dat dat een goede ontwikkeling is, en dat 
dat steeds meer in het proces zichtbaar zal gaan worden . 

la/ de inhoud van toekomstige prestatieafspraken veranderen? 
Ja, hier zitten die financiele randvoorwaarden wel in. Het is niet meer zo data lies wat we kunnen bedenken 
zetten we er in want dat kan wel. Daar zullen scherpere keuzes in gemaakt moeten worden . lk vind het lastig 
om te zeggen waar deze veranderingen op zullen treden omdat we dat traject nog moeten doorlopen met 
elkaar. Het gaat er met name over water in deze stad nog niet geed gaat. Dat is ender andere hoe krijgen we 
meer dynamiek in de markt, daar zal het ongetwijfeld veel meer over gaan. En het zal er over gaan hoe we 
mensen binnenboord houden. Hoe zorgen we dat de maatschappij niet uitvalt en hoe faciliteren we dat. Daar 
zijn weals corporatie ook voor. De nota wonen gaat natuurlijk over meer, dat gaat ook over het deel dat weals 
corporatie niet gaan doen. 

Wat kunt u zeggen over de hardheid van afspraken? 
lk verwacht dat de afspraken even concreet blijven. De vorm wordt wel iets anders. lk verwacht dat het iets 
meer in bandbreedtes gedacht zal gaan warden en dater rekening mee wordt gehouden dat de markt kan 
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veranderen . Hier zal wat pragmatischer mee omgegaan moeten worden. lk verwacht dater wel meer 
randvoorwaarden geformuleerd zullen worden . lk weet niet of dat voor de hele overeenkomst deze 
randvoorwaarden gaan gelden of op afspraakniveau maar hier zal zeker wat over vermeld worden . Er zullen 
wat beperkingen genoemd gaan worden . Dus inderdaad, deze afspraken gelden mits de overheid niet meer 
dan dit bedrag gaat heffen. Dat maakt dat je met elkaar opnieuw in gesprek zal moeten. Uitgangspunten en 
randvoorwaarden zullen er denk ik wel meer in moeten komen en dat is nu minder het geval. De 
nieuwbouwafspraken heeft Zayaz voor een groot deel gehaald . Echter, er ging een groot deel over het jaar dat 
al afgesloten was en de rest van de afspraken ging over projecten die al gestart waren . Omdat vastgoed een 
lange productietijd heeft zijn er hooguit wat projecten vertraagd . De rest is gehaald . Hier hebben we ook hard 
aan gewerkt. Het gaat eerder fout op de zachtere afspraken. Hier is wel hard aan gewerkt. 

Zijn er thema's waar de corporatie op voorhand geen afspraken over wil ma ken of juist we/? 
Wij willen absoluut afspraken maken over de groeiambitie van de stad, de maatschappelijke vraagstukken, die 
zijn voor ons heel belangrijk. We willen afspraken over een breed werkterrein en dat betekent ook hoe ga je 
met burgers om en hoe faciliteer je het wonen. Het is geen bouwovereenkomst maar een woonovereenkomst. 
Wij hebben op voorhand geen zaken waar we absoluut geen afspraken over willen ma ken . Wij willen over a lies 
praten . Er zijn natuurlijk wel afspraken die we niet willen maken maar dat is iets anders. 

Op welk thema wordt de meeste discussie verwacht? 
Uitbreiding van de stad . De groeiambitie. lk heb het idee dat dat binnen de gemeente verschilt. 
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Hoe bent u vanuit uw functie bij de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie? 
Vanuit mijn functie als bestuursadviseur hou ik mij met name met een aantal grote projecten bezig. Zo ben ik 
bij de nieuwe woonvisie betrokken geweest en vanuit die nieuwe woonvisie zijn we tot prestatieafspraken 
gekomen. lk heb dat hele traject gedaan. We hebben de prestatieafspraken ook helemaal opgesteld zodat ze 
de woonvisie volgden . Van huis uit ben ik altijd in de volkshuisvesting werkzaam geweest, altijd vanuit de 
gemeente. Zowel bij grote als kleine gemeenten. 

Hoe typeert u de term prestatieafspraken? 
Het zijn afspraken over en weer van wat ben je van plan te gaan doen, zo typeer ik ze. Het Rijk heeft opgelegd 
dat prestatieafspraken gemaakt moesten worden, en wij hadden daar nog steeds niet aan voldaan. Het Rijk eist 
prestatieafspraken . Wij kregen op een gegeven moment een aanmaning dat wij een van de gemeenten waren 
die nog steeds niet aan prestatieafspraken hadden voldaan. De minister van volkshuisvesting was daar zeer 
actief in om dat te bevorderen dat iedereen vooral prestatieafspraken moest maken. Het is een verplichting, 
daarnaast heeft de corporatie de verplichting volgend uit het BBSH om hun activiteiten te communiceren . Wij 
kregen als gemeente op een gegeven moment de opdracht dat we prestatieafspraken moesten maken. Daar 
hebben wij eerder al brieven over gekregen . Vervolgens zeiden de wethouders dat ze afspraken wilden maken 
maar de corporaties gaven aan geen afspraken te willen maken die op het huidige beleid waren gebaseerd . 
Eerst moest er nieuw beleid komen en de corporaties hebben actief meegeholpen aan het gemeentelijk beleid . 
Dat beleid werd volledig onderschreven en op basis daarvan werden prestatieafspraken gemaakt. Volgens mij 
valt dit niet onder een regeling maar er komen gewoon brieven vanuit het ministerie dater prestatieafspraken 55 
gemaakt moeten worden, maar het is niet gebaseerd op een regeling maar het speelt al van 2004/2005 
ongeveer, dat je opgelegd krijgt dat je prestatieafspraken moest ma ken. Wij hebben Compaenen hiervoor 
ingeschakeld. Zij hebben een handboek gemaakt hoe je prestatieafspraken maakt. Wat de grondslag voor het 
maken van prestatieafspraken is heb ik niet helder voor ogen. Het is niet goed om het maken van 
prestatieafspraken te verplichten . De minister rapporteerde ieder jaar aan de kamer hoeveel gemeenten er 
nog steeds geen prestatieafspraken hadden gemaakt. Er werden ook allerlei congressen georganiseerd om hoe 
je als gemeente tot prestatieafspraken kon komen. Het was niet zo dat weals gemeente dachten van : laten we 
eens prestatieafspraken gaan ma ken, anders hadden we het nooit gedaan. Wij vonden het voldoende dat het 
nieuwe beleid door de corporaties onderschreven werd, maar we moesten prestatieafspraken maken. Dit 
moest naar het ministerie van VROM. 

Moeten de prestatieafspraken vastleggen wat de gemeente en corporatie eigenlijk toch al zoude doen of moet 
het uitdagen om net iets meer te doen. 
Als je vastlegt wat je toch al doet dan denk ik niet dat het is wat het ministerie beoogd. Wij hebben wel de 
ambities vastgelegd van wat we willen bereiken. De raadsleden zaten daar destijds heel erg op dater nou eens 
eindelijk prestatieafspraken getekend werden en dat ze de corporatie eens konden afrekenen op wat ze doen. 
Vastleggen wat je al doet zit niemand op te wachten. 

Dat de roads/eden de corporatie op hun presteren wilde kunnen afrekenen betekent dat dat de 
prestatieafspraken een hard contact zijn of is het een inspanningsverplichting? 
Je spreekt dat met elkaar af en je zet daar je handtekening onder. Je gaat monitoren en vervolgens spreek je af 
hoe je met de verschillen om gaat. Niemand wordt er gehouden aan iets te doen wat hij niet kan . Misschien dat 
jeer formeel mee naar een rechter zou kunnen maar geen gemeentebestuur gaat hiermee naar een rechter. 
We hebben niet bepaald onder welke voorwaarden er van de prestatieafspraken afgeweken mag worden, we 
monitoren gewoon. We gaan hier op basis van goede consensus met elkaar om en dat wil ik graag zou houden. 
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Waaraan moeten prestatieafspraken in het algemeen aan voldoen om succesvol te zijn? 
Ze moeten meetbaar en helder zijn, en geen wazige kreten bevatten. Je moet echt heel duidelijk zijn waar heb 
je het over. lk heb prestatieafspraken van andere gemeenten gezien van 3 A4'tejs, dan denk ik dat is alleen 
beleidsmatig gaan we ergens voor. Dat is meer een beleidsstuk dan prestatieafspraken. Als je het hebt over een 
prestatie dan moet er ook iets meetbaar en concreet zijn. Er zijn heel wat voorbeelden maar de meeste zijn 
toch wel vrij concreet. Daarnaast moet het de hele volkshuisvesting omvatten en het moet niet zo zijn dat het 
alleen de prestaties van een corporatie zijn maar je moet als gemeente ook je prestaties leveren. Het moet wel 
van twee kanten komen. In het verleden dacht men nog wel eens dat het presteren a Ileen van de corporatie 
moest komen maar de prestatie van de gemeente hoort er natuurlijk ook in . 

Met welke reden zijn de huidige prestatieafspraken gemaakt? 
Omdat het moest vanuit het Rijk. Daarnaast bestond de behoefte er ook vanuit de gemeenteraad, want de 
gemeenteraad weet dat het Rijk er om vraagt. lk denk dat als het Rijk nooit met het verzoek was gekomen dat 
er nooit in deze vorm prestatieafspraken waren gemaakt. Er werden hiervoor ook al afspraken met de 
corporaties gemaakt, maar dit waren meer ad hoc afspraken of projectafspraken . Ook in het reguliere overleg 
dat je met corporaties hebt maak je afspraken. De corporaties wisten ook dat deze afspraken gemaakt moesten 
worden, we zijn al een keer met een conceptversie bezig geweest, dit was 2 jaar daarvoor. Hier stond in dater 
nog heel wat zaken onderzocht moesten worden in de woonvisie maar de gemeenteraad schoot dit af omdat 
het nog niet concreet was en te wazig. Toen hebben we gezegd dat we pas na de woonvisie afspraken gingen 
maken. De politiek hecht daar waarde aan, een college misschien iets minder. De woonvisie is al wel eerder 
opgesteld, maar meer als een onderdeel van het algemeen beleid. Zoals de onderbouwing van 
bestemmingplannen . Begin 2000 is de corporatie hier in Aalten betrokken geweest bij deze woonvisie . 

Wat had de gemeente in de prestatieafspraken te bieden? 
Wij hebben per item, die volgen uit de woonvisie, opgeschreven wat onze visie is, wat de corporatie hiervoor 
inbrengt en wat de inbreng van de gemeente is. Dat is een onderhandelingstraject geweest waarin Compaenen 
betrokken is geweest als neutraal persoon . Hij heeft een format opgesteld welke aansluit bij de woonvisie . Dit 
format is heel pragmatisch, er staan alleen kreten in want niemand zit te wachten op hele verhalen. We 

56 hebben dit in een aantal onderhandelingsdagen dit opgesteld. De gemeente heeft bijvoorbeeld 
startersleningen gegeven, gezond onderhandelen over sociale grondprijzen, stimuleren opplussen voor 
senioren . We geven aan waar we onze energie in steken, en dat is ook vertaald in geld. De corporaties doen 
meer in hun bezit en daarom zijn hun kolommen wat grater, wij zijn bijvoorbeeld de buitenruimte 
seniorengeschikter aan het ma ken. Oat is onze inzet. De gemeente zit vooral in het verstrekken van leningen, 
grondprijzen en de buitenruimte. leder pa kt zijn eigen taak op. Her ender faciliteren wij wat zaken. De eerste 
keer was de raad vergeten dat wij ook prestaties moesten leveren en dat het vooral prestaties van de 
corporaties waren . 

Ben u op de hoogte van het strategisch voorraadbeleid van de corporaties? 
Het is zo dat de 6 corporaties in de achterhoek samenwerken en die hebben in maart hun gezamenlijke 
rapportage strategisch voorraadbeleid gepresenteerd aan de wethouders. Die heb ik ook ingezien . In de 
afspraken is eigenlijk nog vanuit gegaan dat zij hun strategisch voorraadbeleid nog zouden maken. Er heeft dus 
geen afstemming plaatsgevonden tussen dit voorraadbeleid en de prestatieafspraken . De afspraken zijn veel 
concreter dan de rapportage strategisch voorraadbeleid . 

Was u tijdens het maken van de prestatieafspraken op de hoogte van de financiele situatie van WSD? 
Toen we de afspraken maakten was dat nog niet aan de orde. De conceptversie was door alle corporaties 
ondertekend, waarna deze het bij hun bewonersorganisaties hebben uitgezet want die moeten er ook wat van 
vinden. In die periode is de WSD in de financiele problemen gekomen, hun bewoners hadden geen inhoudelijk 
commentaar op de afspraken . Toen er definitief getekend moest worden had WSD een probleem omdat er in 
stond dat ze zoveel woningen moesten gaan produceren. Hier wilde de directeur zijn handtekening niet meer 
onder zetten. Toen heeft hij een aanvullende brief gemaakt waarin hij liet weten dat WSD hun financiele 
positie helemaal ging doorlichten en als dat aanleiding gaf tot het niet meer kunnen nakomen van bepaalde 
afspraken dat dit dan bij de eerstvolgende monitoring meegenomen zou worden. Hier heeft de wethouder mee 
ingestemd dus is er gewoon getekend. Dat si wat ik bedoel met consensus. Het is misschien wel goed om de 
financiele situatie aan de voorkant duidelijk te hebben gehad maar WSD wist dit zelf ook niet. Dat werd toen 
pas duidelijk, maar ik denk dat je dat altijd kunt hebben. Er zijn gemeenten die een jaar bezig zijn met het 
maken ven prestatieafspraken en daar kan veel in gebeuren. 
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Is er duidelijk gemaakt wat de financiele cansequenties per afspraak of van het hele pakket afspraken zijn? En 
zou dit moeten? 
Nee, dat is ook denk ik niet te doen. Het is denk ik onnodige energie. Oat kan niemand uitrekenen van tevoren. 
Je maakt werk met werk. Als wij woningen graag duurzamer zouden zien en de corporatie was toch al van plan 
deze woningen beter te maken dan kost het dus niks. Heel veel afspraken kosten niks omdat je het toch al 
deed. Heel veel afspraken zijn ook houdingsafspraken, hoe je met zaken om gaat, en deze kosten niks. lk denk 
dat als je het alleen maar in de kostensfeer trekt dat je dan ook een hele verkeerde discussie krijgt. De kosten 
gaan dan de boventoon spelen boven waar het eigenlijk om gaat. Heel veel dingen kosten niks. Op het moment 
wel een labeltje hangt wat het kost en aan een ander niet gaat men weer vragen waarom dat ene niets kost. lk 
moet ook zeggen dat het bij ons totaal geen onderwerp van discussie is geweest. Wei achteraf toen WSD zag 
dat ze mogelijk dingen niet meer konden financieren. Dan wordt er ook, bij de monitoring na een jaar, met een 
legitiem argument gekomen. Daar is dat financiele verhaal van hem tot uitdrukking gekomen. 

Wat is er in die monitoring bekeken? 
We hebben gekeken water nou in 2010 gedaan is aan de hand van alle afspraken die we hebben gemaakt. 
Hebben we het gedaan of niet, en waarom niet. lk moet zeggen dat we de monitoring naar de raad hebben 
gestuurd en er is niet een vraag over gesteld. Dan is men dus tevreden . Er wordt nog gestuurd naar aanleiding 
van deze monitor. Bijvoorbeeld door de financiele situatie van WSD hebben we een voorstel gedaan om een 
aantal projecten te laten vallen . De moet ook niet dogmatisch doen, als een corporatie iets niet meer kan dan 
houdt het op. Die financiele situatie werd pas ten tijde van het definitieve tekenen bekend. Wanneer WSD ten 
tijde van het maken van prestatieafspraken op de hoogte was van de financiele situatie waren er andere 
resultaten uit gekomen. Een aantal nieuwbouwlocaties waren dan geschrapt omdat hij geen financiering meer 
krijgt voor nieuwbouw. Voor de rest wordt met alle afspraken doorgegaan. De inhoud van de andere afspraken 
wordt niet be'invloed door de financiele situatie. lk heb ook geen tekenen van WSD gekregen dat dit in de 
toekomst zal veranderen. 

Hoe vind u de samenwerking met de corporaties? 
Die vind ik heel goed. Vroeger waren het met name de directeuren en wethouders die contact hadden. Wij 
hebben hier de laatste jaren een intensief ambtelijk contact. Na de prestatieafspraken zitten we iedere 2 57 
maanden met de grootste corporaties om tafel om even alle afspraken en locaties langs te lopen zodat we een 
centraal overleg hebben. Hier dit iemand van RO bij, iemand van zorg en welzijn en ik zelf en ik hou contact 
met de afdeling werken om te kijken wat daar speelt. Daarnaast komen er 3 mensen van iedere corporatie om 
alles door te lopen. Daarnaast is er 3 a 4 keer per jaar een bestuurlijk overleg. Zodoende konden we makkelijk 
tot prestatieafspraken komen omdat we precies wisten wat er speelt. Met WSD spreken we wat minder omdat 
daar minder gebeurt. Voor het opplussen van woningen hebben we goed contact met de corporaties. 

Bent u ook tevreden met het presteren van de corporaties? 
Ja, dat is gewoon goed gegaan. We zitten natuurlijk wel in de beginfase. De woningmarkt is wel gewijzigd, daar 
hebben we in de hele regio goed mee te maken. We werken ook in regioverband samen dus we weten wel wat 
er speelt en hoe de regionale woningmarkt zich ontwikkelt. Wat dat betreft kwamen er geen verrassingen naar 
voren bij de monitoring. Dat kan ook niet als je zo intensief met elkaar samenwerkt. 

Heeft de gemeente op a/le gebieden afspraken kunnen maken waar ze afspraken over wilde maken of zijn er 
ook thema's niet aan de orde gekomen? 
Ja, alles thema's hebben we afspraken over. Natuurlijk zul je als onderhandelaar wat water bij de wijn moeten 
doen. Je moet wat geven en nemen. 

Zijn er ook op voorhand waar de gemeente op voorhand geen afspraken over wilde maken? 
Nee, maar het scheelt ook dat wij onze woonvisie volgen. Hier zaten de drie corporaties al bij aan tafel. Als je 
goed met elkaar samenwerkt hoef je geen hobbels te krijgen. 

Wanneer er discussie ontstaat over de inhoud van de woonvisie, wordt dan voor een consensus gekozen of blijft 
het de gemeentelijke visie? 
We hebben uiteindelijk toen we de visie gingen vaststellen dat we 1.000 woningen gingen toevoegen tot 2020. 
Toen zeiden de corporaties: dat is eigenlijk te veel. Wij hadden een berekening op basis van primes dus we 
hielden het op 1.000. De wethouder was niet meer terug te fluiten maar we hadden er een onderbouwing 
voor. Toen zeiden de corporaties al daar zijn we het eigenlijk niet mee eens. De raad weet dus al dat de 
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corporaties dat eigenlijk te veel vinden . Ook in de regionale visie zitten we als Aalten op 835. De corporaties in 
de regio dragen uit dat we nog steeds veel te veel bouwen . De corporaties weten heel goed dat het de 
gemeentelijk visie is. Ze hebben aan alles bijgedragen maar op dat onderdeeltje vinden ze dat we eigenlijk te 
veel bouwen. En dat weten wij ook, en dat hebben we er ook bij staan. Ook het regionale document is door de 
gemeenteraden vastgesteld . Er is door de corporaties actief aan meegewerkt metals opmerking dat de 
corporaties nog vinden dater te veel gebouwd wordt. Zo proberen wij hier in de hele regio samen te werken . 
Is dot don ook het punt waarop de meeste discussie is geweest? 
Feitelijk wel. Verder hebben we een discussie gehad over het begrip 0-tredewoningen . Dat was ook meer een 
discussie die we met de provincie hebben gehad. Deze vindt dat een 0-tredewoning eigenlijk gelijkvloers is. 
Corporaties hier zijn niet van plan a Ileen gelijkvloerse woningen te bouwen. In Arnhem kun je flatjes bouwen 
maar die raak je hier niet kwijt. Hier bouw je eengezinswoningen . We hebben met de provincie afgesproken 
dat hier in de regio de definitie anders is. Bepaalde maten moeten zodanig zijn dat je makkelijk een traplift kan 
installeren. Deze discussies heb je eerst binnen de gemeente en vervolgens komt deze bij de provincie ter 
sprake. Eigenlijk verschillen we niet echt van mening want in goed overleg komen we er eigenli jk altijd wel uit. 
Het kan hooguit zijn dat we duidelijk maken wat we precies bedoelen . 

Zijn er ook nog andere partners bij de prestatieafspraken betrokken geweest? 
Nee, we hebben 3 corporaties waarvan er een maar 16 woningen heeft. Daar hebben we maar een keer per 
jaar een overleg mee. De woonplaats en WSD zijn onze belangrijkste partners en daar hebben we intensief 
contact mee. 

Kunt u vertellen hoe de prestatieafspraken tot stand zijn gekomen? Op welke punten zijn nog verbeteringen 
denkbaar? 
Er is een mediator bij betrokken geweest. Deze kwam met allerlei voorstellen aan uit de woonvisie. Je zit 
gewoon met elkaar te onderhandelen . Om nou te zeggen waar ik minder tevreden mee ben, het is gewoon een 
onderhandelingstraject. Het ene puntje geef je wat en het andere neem je wat. lk vind dat een hele gezonde 
manier. We hebben eerst met elkaar vastgesteld welke manier we de layout zouden doen. Deze is heel anders 
dan bij andere gemeenten . We waren hier wel heel tevreden mee. Het was handig om mee te onderhandelen 

58 want je onderhandelde over steekwoorden in plaats van over proza verhalen . Dan ga je op spelling letten en nu 
op de inhoud. Wij hebben dit als prettig ervaren. We hebben het zo binnen 2 maanden vorm kunnen geven. De 
layout is ook bruikbaar voor monitoring. Ook met het voorstel tot aanpassing gingen de 3 directeuren en de 
wethouder ook akkoord . Er moet een kle ine update komen over de bouwprojecten en de corporaties moeten 
inzicht geven in hun aantallen woningen . Wij hebben een geo bestand, dus wij hebben zo hun bezit in kaart. 

Zijn ze ook transparant over hun financiele situatie? 
lk moet zeggen dat ze in de prestatieafspraken eigenlijk nauwelijks hebben gehad over hun financiele positie . 
We wilden een generieke achtervang in de prestatieafspraken opnemen maar er is nog geen corporatie die hier 
om verzocht heeft. Wij krijgen de jaarstukken maar ik moet zeggen dat ik hier niet naar kijk. We hebben ons 
hier dus nauwelijks of niet bezig gehouden met hun financiele positie. Dat is hun eigen verhaal en als ze zeggen 
op basis daarvan prestaties niet waar te kunnen maken dan geloven wij dat. Corporaties vertellen natuurlijk 
wel hoe slecht ze het hebben. We hebben een corporatie die eens per jaar bij de gemeenteraad komt om uit te 
leggen water allemaal speelt. Dan denk ik van ze hebben me weer even goed op de hoogte gebracht. En 
natuurlijk klagen ze steen en been. Wij kunnen ook niet beoordelen hoe een corporatie er voor staat. Zo 
hebben we een corporatie in Aalten die zijn grootste bezig in Enschede heeft. Dat is zo'n grote corporatie, daar 
gaan wij niet over beslissen waar ze wel en niet hun geld aan moeten uitgeven. Wat ze wel netjes doen, en dat 
staat ook in de monitoring, is dat ze duidelijk laten zien hoeveel geld ze onrendabel in Aalten hebben 
ge'investeerd en hoeveel woningen ze verkocht hebben in de gemeente. Daarmee is voldaan aan de behoefte 
van de gemeenteraad en dat is mijn belangrijkste opdrachtgever. Het moet voor hun duidelijk zijn of de 
corporaties voldoende geld uitgeven in het Aaltense. Het moet zo zijn dat ze geld dat ze hier verdienen door de 
verkoop van woningen ook weer hier wordt ge'investeerd en niet dat dat allemaal naar Enschede zou gaan. Dat 
kun je in de monitor zien dat dat het geval is. Hoe dan de hele financiele positie van de grote corporatie is, gaat 
ons ook niets aan. Zolang ze financiering kunnen krijgen is het voor ons voldoende. 

Heeft de gemeente afgewogen hoe ze tot prestatieafspraken wilde komen? Is er gekeken naar andere vormen 
zoals een boddoor de corporaties laten doen? 
Nee, wij hebben maar drie corporaties. Wij gaan geen andere corporaties uitnodigen. Verder weten wij dat de 
corporaties in de regio heel goed samenwerken en we zitten er eerl ijk gezegd niet op te wachten dater nog 
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meer corporaties binnen komen. Het is wel zo, en daar hebben geen afspraken mee, dater hier corporaties 
actief zijn waar we geen contact mee hebben. Dat is dan bijvoorbeeld Vestia. Ze sturen ons wel zaken ter 
kennisgeving maar verder hebben we er geen contact mee. De tijd dat je corporaties tegen elkaar wilde 
uitspelen, die is hier helemaal voorbij . Er ligt hier ook geen bouwopgave meer maar we moeten gaan zorgen 
dat we datgene dater nu staat, ook goed blijft. Als die tijd er al geweest is, is die nu over. De rol van de 
corporatie is hier nu wel veranderd . Ze gaan nog meer beheren . lk verwacht financieel weinig bijdragen in 
leefbaarheid, wel meedenkend. Maar financieel verwacht ik van WSD dan ook vrij weinig. Van de andere 
corporatie verwacht ik dan wel iets meer. Het zou best kunnen zijn dater in Dinxperlo iets moet gebeuren wat 
WSD niet kan, en dat de andere corporatie dit dan oppakt. Dit laat ik liever tussen die twee corporaties. 

Hee ft u verder nog opmerkingen? 
Wat je hier goed moet realiseren is dat we hier in de regio heel veel samenwerken . lnmiddels hebben we een 
regionale woonvisie . We hebben het een keer over regionale prestatieafspraken gehad maar dat verwacht ik 
niet. Waar je tegenaan loopt als je regionaal prestatieafspraken gaat maken is dat je het hopeloos oneens 
wordt over de verdeling van woningen. Beleidsmatig zijn we het regionaal wel eens. De wethouder wordt 
afgerekend door zijn gemeenteraad en niet door iets anders. Een aantal dingen zullen altijd lokaal blijven. 
Ontwikkel ing van locaties blijft bijvoorbeeld lokaal. 

Corporatie 
Interview prestatieafspraken 26-07-2011 
WSD 
Jurgen ten Brink, Directeur bestuurder 

Hoe ben u vanuit uw functie betrokken bi} de prestatieafspraken? 
Als directeur bestuurder ben ik nauw betrokken bij de prestatieafspraken . Tot 1,5 jaar geleden deed ik alles zelf 
maar inmiddels hebben we een uitgebreid MT. In de werkgroepen zijn met name de manager vastgoed en de 
manager woondiensten betrokken . lk zelf neem zitting in de stuurgroep met de wethouder en de betrokken 
ambtenaren . 

Hoe typeert u de term prestatieafspraken? 
Prestatieafspraken vind ik goed, maar je ziet wel een verandering maar komen we straks wel op. Lange tijd 
waren prestatieafspraken financieel gestuurd. Je presteert pas wanneer je ergens financieel geld in stopt, en 
dat was met name nieuwbouw. Je ziet wel dat door de veranderende markt iedereen wat creatiever is en 
misschien gaan we met zijn alien wel van welvaart naar welz ijn . En dat welz ijn vind je ook terug in de 
prestatieafspraken . Tot ongeveer 3 jaar geleden was het puur gericht op nieuwbouw maar dat is voorbij . 
Prestatieafspraken zijn goed, maar het moet meer gaan over het verduurzamen van je relatie met de 
gemeente. Prestatieafspraken zijn enerzijds harde afspraken maar omdat de wereld zo snel om ons veranderd, 
met de veranderende regelgeving en de financiele situatie, met daarin het gegeven dat je elkaar een keer per 
jaa r recht in de ogen kijkt of je de afspraken nog wel waar kunt maken, of dat je bij moet gaan stellen op bij 
gaan sturen . Het zijn harde afspraken maar we houden de realiteit wel goed in de ogen. Dit wordt ook erkend 
door de gemeente. De prestatieafspraken zijn er ook met name voor je relatie, daarin moet je allebei 
investeren om het goed te houden dus je moet dat ook wel doen. 

Welke onderwerpen moeten er in de prestatieafspraken behandeld warden of stoat dot vrij? 
Je ziet dat iedereen minder geld heeft, maar daarnaast speelt hier in de achterhoek ook krimp mee. En dat gaat 
hier heel hard. Wij willen met de regio niet inleveren maar we willen stabiliseren, en dat is het grootste 
gevecht. Hier gaan ook de prestatieafspraken over: koesteren wat je hebt en hou dit goed. 

Waar voldoen succesvolle prestatieafspraken in het algemeen aan? 
Dat je doet wat je met elkaar hebt afgesproken. Daar gaat het ook om. 

Moeten prestatieafspraken een bevestiging zijn van wot je zonder afspraken te maken oak al zou doen, of 
moeten deze in net iets meer resulteren? 
Vaak het eerste, ik vind altijd dat je met een klein stapje moet beginnen. Een groter doel moet zijn dat je elkaar 
verder w il helpen. Op wat voor manier dan ook, maar welk als volwaardige partners en niet als geldautomaat 
maar met zulke afspraken moet je met kleine stapjes beginnen . Ongeveer 3 Yi jaar geleden wilden ze 
prestatieafspraken maken voor het eerst en de toenmalige wethouder wilde ook direct prestatieafspraken en 
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dacht dat zo door de raad te kunnen leiden . Dat was echter een te grote stap. Je moet toch alle partijen en ook 
de raadsleden mee krijgen. Toen hebben ze besloten om een raamovereenkomst op te stellen welke weer is 
uitgewerkt tot basis prestatieafspraken die vervolgens weer worden ingevuld. 

Met welke reden is er toen besloten prestatieafspraken te gaan maken? 
De reden waarom weet ik niet, er heeft hier wel een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden . Voorheen 
waren we actief in de gemeente Dinxperlo, dat is nu opgegaan in de gemeente Aalten. Hiervoor waren wij de 
enige corporatie actief dus dat was makkelijk. Nu kregen we meer body en daarom waren de 
prestatieafspraken ook wel nodig. De 3 corporaties praatten onderling al heel goed, het was met name ook om 
richting de gemeente uniforme afspraken te maken. 

Hoe was de verhouding ten tijde van de eerste afspraken tussen de gemeente en de corporatie? Werd de 
corporatie als volwaardige partner beschouwd? 
Volgens mij was het in het verleden altijd wel zo dat de gemeente de corporatie zag om hun ruimtelijke 
ordening wensen en dromen te verwezenlijken . Dus wel puur op de aanvulling van het woningbestand. Dat 
werd ook zo vanuit de provincie gestuurd, het ging veel over kwantiteit en weinig over kwalitei t. In het 
verleden was het puur op nieuwbouw gericht. De focus is nu meer komen te liggen op het bestaand bezit, om 
te zorgen dat je dat goed houdt en aanpast aan de huidige maatstaven. lnformeer elkaar meer op welke 
manier dan ook. 
Welke partijen zijn betrokken geweest bij de prestatieafspraken? 
Dat zijn alle denkbare partijen geweest. Het is heel breed neergelegd, er zijn informatieavond geweest. 
ledereen kon dus eigenlijk inbreng hebben. Dat zijn onder andere de ouderenbond, de ontwikkelende 
aannemers, noem maar op. ledereen heeft zijn inbreng kunnen hebben. Dit was allemaal voor de woonvisie 
want dit is de drager voor de prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn echt alleen tussen gemeente en 
corporatie. 

Wat waren de verantwoorde/ijkheden van de gemeente en de corporatie in dit proces? 
De verantwoordelijkheden waren met name dat je met elkaar afspreekt dat je een overeenkomst wil. We 
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verzoek hiertoe kwam vanuit de gemeente. 

Was de corporatie op de hoogte van het befeid en de ambities van de gemeente? 
Ja, en dit is vooral mogelijk vanwege de schaalgrootte waarmee wij werken. lk vind dat de gemeente goed 
heeft gecommuniceerd wat zij wilden . Wij zijn heel vroegtijdig met alle directeuren om tafel gaan zitten en de 
gemeente erbij . Hierin hebben wij het tijdspad aangegeven en wat we van iedereen verwachten en hoe we 
iedereen betrokken moesten krijgen. De commitment krijg je al wanneer je met elkaar om tafel gaat zitten. 

Is de financiele situatie van de gemeente ook nog van invloed geweest? 
Ja, maar dit zal niet de aanleiding zijn geweest. Maar volgens mij is er ook een gevoelde verplichting vanuit de 
gemeente dat ze ook prestatieafspraken wilden hebben met hun lokale corporaties. Volgens mij was dit een 
verplichting vanuit de overheid prestatieafspraken moesten maken, en ook wij hebben die verplichting. Aan de 
ene kant moet je laten zien wat je doet, aan de andere kant wordt het volgens mij met name vanuit de 
provincie op prijs gesteld met name om te laten zien dat je aantallen haalt. Maar die tijd is voorbij, deze zijn 
niet meer nodig. 2 jaar geleden stuurde de provincie nog op bijna 15.000 woningen, in de regionale afspraken 
zijn we terug gegaan naar 5.900 tot 2020. De gezamenlijke corporaties denken dat 3.300 woningen al 
voldoende zijn. Dat is voor de hele achterhoek. Dit kwam ook langzaam bij de politiek tussen de oren, want bij 
prestatieafspraken werd vooral ingezet op bouwen maar langzamerhand ging men zich afvragen voor wie je 
dan bouwt. Is dit voor de leegstand of voor de verpaupering van je overige wijken. 

Op welke punten is WSD tevreden geweest over het presteren van en de communicatie met de gemeente, en op 
welke punten is verbetering denkbaar geweest? 
ledere wethouder heeft zijn eigen wensen en ambities. lk vind wel dat je hele goede afspraken moet maken 
met de wethouder om elkaar structureel te informeren dat jewel aan dezelfde touwtjes moet trekken . Dit is 
volgens mij wel voor verbetering vatbaar. Er is onder andere een andere wethouder gekomen, maar ook de 
wisseling in de hele regelgeving. Er is veel onduidelijkheid en iedereen vecht voor zijn eigen toko zeg maar. Dat 
werkt niet altijd goed. Dat heeft te maken met de onduidelijkheid die er momenteel komt door het beleid van 
de landelijke overheid . 
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Hoe is de huidige woonvisie tot stand gekomen? 
lk ben heel tevreden over de betrokkenheid van de corporatie. Wij hebben aan de woonvisie meebetaald, dat 
betekent al dat je heel erg betrokken bent. Dat was ook een vereiste van de gemeente, om juist ook die 
betrokkenheid te laten zien. Dat proces is heel zorgvuldig gegaan. Dit gebied kenmerkt zich door een aantal 
dorpen, je hebt een aantal grote kernen maar daarnaast een heleboel dorpjes, maar alle onderdelen zijn 
meegenomen, dus dat is heel zorgvuldig gedaan. 

Nodigt de woonvisie uit tot het ma ken van prestatieafspraken? 
Nee, dat is geen papieren tijger. Het is wel vaak een bevestiging. Het is hier namelijk heel goed wonen en 
mensen zij heel erg tevreden en accepteren dat je voor sommige zaken iets langer moet reizen. We hebben wel 
te maken met vergrijzing. De woonvisie is eigenlijk een bevestiging geweest van wat we allemaal al wel zagen . 

Vo/gen de prestatieafspraken logisch uit de woonvisie? 
De woonvisie dateert van net voor de financiele crisis, en net voor de gedachte vanuit de provincie dat ze nog 
moesten bouwen. Er is nu meer het beset gekomen dat je een wooncarriere kan ma ken. lk zie wel dat de 
woonvisie en de raamovereenkomst samen gemaakt werden, gevolgd door de financiele crisis, de regionale 
afspraken werden aangepast en hierop zijn de afspraken ook direct weer aangepast. Het beset is gekomen dat 
tijden zijn veranderd . Het heeft wel wat overtuigingskracht gekost om de gemeente hier in mee te krijgen. De 
gemeente moest mee. Heel lang is het zo geweest dat je kon bouwen in een weiland en de mensen komen wel, 
maar dat is niet meer. Met name die gedachte zijn ze zich wel bewust van geworden. 

Wat heeft de corporatie aan de gemeente kunnen bieden? 
Wat ik altijd het belangrijkste vind is dat je een betrouwbare partner blijkt te zijn. Dat staat altijd voorop. Dit 
houdt in dat je doet wat je afspreekt, en mocht je het niet na (kunnen) komen dat je dit ook open 
communiceert. 

Hebben de ontwikkelingen gevo/gen gehad voor de projecten die er liepen? 
Doordat wij niet meer geborgd mochten lenen hebben we een grand cafe met daarboven appartement niet 
meer gerealiseerd omdat dat geen DAEB-activiteit is. Dat kreeg je heel moeilijk aan het verstand bij de 
gemeente. 

Zijn de gemaakte afspraken nog realistisch? En mocht dit niet meer zo blijken te zijn is er don een mogelijkheid 
tot bijstellen? 
Ja, die vind ik wel realistisch. Een keer per jaar wordt het totale document gemonitord en waar nodig naar 
boven of beneden bijgesteld . Wanneer bijvoorbeeld een corporaties iets niet meer uitvoren dan heeft de 
andere partij dat te slikken. We hebben algemene afspraken gemaakt maar ook een-op-een afspraken gemaakt 
met daarin ook nog een onderverdeling in jaarschijven. We zien van elkaar wat de afspraken zijn? 

Is de corporatie tevreden met de gemaakte afspraken? 
lk ben hier heel tevreden over. lk vind ze ook heel realistisch en er moet nog wel een keer een verdiepingsslag 
in komen maar omdat we steeds een klein stapje zetten gaan we in de goede richting. Wat er nog niet goed in 
staat is hoe de gemeente moe omgaan met de openbare ruimte wanneer wij wat bouwen. De afstemming 
hiertussen kan nog beter. 

Is er inzichtelijk gemaakt wot de financiele consequenties van de afspraken zijn, en zou dot moeten? 
Nee, maar dat zou wel moeten. Dat moet omdat je dan echt commitment creeert. En dan maak je ook het 
duidelijkst: ik stop er dit in, het kost me dat en dit levert het me op. Dat proces zal de komende jaren ook gaan 
plaatsvinden. 

Welke partij moet hi er het voortouw in nemen? 
Het is de veranderende omgeving en beleid wat je ziet: de gemeenten worden daar actiever in. 

Hoe wordt er voor gezorgd dot de afspraken die er gemaakt zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden? 
Direct na de prestatieafspraken worden er intern opdrachten gegeven, bij ons en bij de gemeente. Er worden 
werkgroepen georganiseerd en een jaar later moet het product er liggen. Het ontwikkelen van een wijk duurt 
natuurlijk langer maar je kunt na een jaar wel kijken hoe het er bij staat en of je het gaat halen . 
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Hoe volwassen is het strategisch voorraadbeleid van WSD? 
Afgelopen december hebben we hier het strategisch voorraadbeleid afgetikt., dus het is vrij vers . Maar 
aankomend najaar gaan we dit weer herijken vanwege de veranderende omgeving waar we mee te maken 
hebben. Dat is allemaal financieel: de heffingen die er komen, het minder verkrijgen van leningen. Het beleid is 
er wel, en het is dus vrij vers maar hij moet weer gescreend warden. Dit voorraadbeleid is niet 
gecommuniceerd met de gemeente wat we hebben dit regionaal opgepakt. We hebben alle strategische 
voorraadbeleidsstukken samengevoegd in een regionaal beleidsstuk met alle plannen ineens. Dit is volgens mij 
uniek. Op basis daarvan zijn de woningbouwaantallen bepaald in de 7 gemeentes van de achterhoek. 

Is het voorraadbeleid dan ook goed terug te vinden in de prestatieafspraken? 
Ja, dat klopt een-op-een. De regionale afstemming komt nog doordat de provincie stuurt op aantallen. We 
hebben afspraken gemaakt over de nieuwbouw van 5.900 woningen, we hebben de plannen samengevoegd 
tot 2020 met een doorkijk naar 2030 en ook dat wordt weer jaarlijks aangepakt. We werken hier samen met de 
provincie, 7 gemeenten en 6 corporaties. 

Hoe is de huidige financiele situatie van WSD? 
Die is nu beter. Vorig jaar bleef onze volkshuisvestelijke waarde dalen . Door herstelmaatregelen zijn we van 
een B2 status naar een A2 stautus gegaan. lnmiddels is het een Bl status en de verwachting is dat we over een 
paar jaar, wanneer de stijgende lijn weer is doorgetrokken, we weer een Al corporatie zijn . Maar de 
bezitsheffing in 2014 komt er aan dat weer een daling geeft. Eigenlijk is WSD de afgelopen 10 jaar op het 
gebied van nieuwbouw te hard gegroeid, er is te veel ge·investeerd . Er is nog wel ruimte maar die willen we met 
name gebruiken voor het bestaand bezit. 

Zijn er door die financie/e situatie zaken niet opgepakt die we/ afgesproken waren? 
Ja. 

Hoe is dit gecommuniceerd en ging de gemeente hier in mee? 
lk ben naar iedereen toe gestapt. lk heb een half jaar lang iedereen mee genomen en verteld water aan de 
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projecten waar wij uiteindelijk voor zijn . Oat betekent dus geen groat medisch centrum of geen grand cafe. En 
goed bekeken wat kunnen wij aan . Hoe ver reikt onze polsstok. Er is echt moeten prioriteren . Oat moet je ook 
direct doen en nooit mee wachten . 

Hoe is daar een gemeente in mee gegaan? 
Oat doet zeer, ze hadden het niet verwacht. Ze hadden bepaalde politieke verwachtingen en ze willen ook 
lintjes knippen en zien dat de gemeente vooruit gaat. lk denk dat in heel Nederland de afgelopen 10 tot 14 jaar 
het altijd de corporaties zijn geweest die alles oploste, en dan ook alles. Nu kreeg de gemeente ineens te 
horen, dat doen we niet meer. Dit besef duurde een half jaar en toen zag de gemeente ook in dat het niet meer 
kon . De gemeente heb ik steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen met de toezichthouders en 
ge·informeerd wanneer ze antwoord kunnen verwachten . Er is heel open over gecommuniceerd. 

Is de financiele situatie nag van invloed geweest op het totstandkomingproces van prestatieafspraken? 
Nee, dat was net daarvoor. Wei bij het monitoren . We hadden nog een heel lijstje liggen met initiatieven. Met 
name dit lijstje van initiatieven is terug gebracht. Hier is in geschrapt. 

Hoe is de inhoud van de afspraken aangepast? 
90 a 95% van de afspraken gelden nog alleen de laatste bijlage, is bijlage voor nieuwe initiatieven en 
ontwikkelingen. Alie ontwikkelingen gaan wel door maar bijna alle initiatieven zijn geschrapt, maar qua tekst is 
er niet aangepast. 

Is er ook nog verschoven in tijd? 
Nee. Wei is er bij een project waar 3 torenflatjes met appartementen zouden komen het bestemmingplan 
opgepakt om in plaats van appartementen grondgebonden woningen te gaan ontwikkelen vanwege de krimp 
die er aan komt. Wij hebben de afgelopen 10 jaar alleen maar appartementen in de achterhoek gebouwd. Met 
de krimp op komst valt deze vraag wel weg. 
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Zijn er ook andere typen afspraken gemaakt? 
Dit is eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven. 

Zijn er hardere of juist zachtere afspraken gemaakt? 
Omdat de afspraken magerder worden, worden ze wel harder. Er worden hardere aantallen genoemd, maar de 
afspraak kan ook zijn hoe je elkaar informeert over leegstand, WMO aanpassingen. Het is dus breder dan alleen 
aantallen, maar de aantallen die je nu noemt, die wil jewel nakomen. 

Worden er meer afspraken gemaakt over hoe je goat monitoren en evalueren? 
Ja. 

Is er hier sprake van het maken van als ... dan afspraken? 
Nou niet zo zeer. Wei voor mezelf in de regio: wanneer een project niet door zou gaan en de gemeente werkt 
daar aan mee, dan zou ik 2 andere projecten op kunnen pakken. Wanneer de gemeente me aan dit ene project 
zou houden, zou ik 2 andere projecten moeten laten vallen. lk wilde alleen maar puur onze sector bedienen en 
goede woningen bouwen. We wisten stoppen met het grand cafe omdat je dan risico's gaat nemen met 
betrekking tot de huurpenningen en het is ook niet je core business en we hebben er geen verstand van. 
Huurwoningen bouwen kunnen we wel, ik heb dus voorgelegd om het grand cafe te schrappen en 2 andere 
projecten op te pakken . De corporatie gaat hiermee terug naar de kerntaken. Er heeft hiermee een discussie 
plaatsgevonden over wat deze kerntaken zijn. Dit bepaalt een corporatie zelf binnen de richtlijnen van het 
BBSH, maar je merkt wel dat mede door de regelgeving vanuit Den Haag dat de gemeente donders goed weet 
wat ze wel en niet kan vragen. 

Heeft de situatie zich hier voorgedaan dat de gemeente iets van de corporatie verlangde en dat de corporatie 
hier beargumenteerd vanaf zag? 
Ja, het ging hierbij om een gezondheidscentrum. lk heb dat onderzocht en het ging hierbij om een centrum te 
maken voor allemaal commerciele partijen zoals huisartsen. Deze kunnen zichzelf prima voorzien. Wij zouden 
dan inspringen. Wanneer je een gezondheidscentrum bouwt heb je te maken met een kruiwagen vol kikkers 
die er allemaal een voor een uit springen . Je bent heel druk om iedereen hier weer in te krijgen maar dit 63 
gebeurd steeds weer. Dat risico, met huurderving als gevolg, wilden wij niet meer lopen en daarvan hebben wij 
gezegd dat doen we niet. Dat was een locatie die al 12 jaar leeg stond en een doorn in het oog was van de 
gemeente. Dat wilden ze dus ook heel graag. Dat hebben ze uiteindelijk zelf opgepakt. 

Zijn er afspraken gemaakt op gebieden waar de corporatie op voorhand eigenlijk geen afspraken over wilde 
ma ken of zijn er gebieden geweest waar de corporatie juist perse afspraken over wilde ma ken? 
Nee, we hebben wel expliciet genoemd, maar dat ging meer over de woningbouwaantallen . We willen 
weliswaar 5.900 woningen nieuw bouwen, maar let op, wij denken dat 3.300 tot 2020 voldoende is in de hele 
regio. Dat wilden wij ieder jaar wel gemonitord zien, dat was een hele duidelijke eis van ons. De gemeente 
wilde graag afspraken maken over wmo aangepaste woningen, dat deze na aanpassing beschikbaar bleven 
voorzorgbehoevenden. 

Hoe is de agenda opgesteld waar de prestatieafspraken over moeten gaan? 
De gemeente doet een voorstel en wij kunnen daar op reageren . Dat is een keer per jaar. Hierin voelen wij ons 
absoluut gehoord . 

Op welk gebied heeft de meeste discussie plaats gevonden? 
Heel duidelijk op aantallen . Maar dat is in heel de regio zo. Er is ook nog een discussie geweest over de 
teruggang naar de kerntaken . 

Zijn er verder nog op en/of aanmerkingen? 
lk denk dat het grote knelpunt in duidelijkheid zit naar elkaar. In heb hiervoor bij de gemeente Doetinchem 
gewerkt. Daar waren prestatieafspraken gemaakt met de tegenover zittende corporatie, deze 
prestatieafspraken werden gewoon door de strot geduwd ze maar. Dat was ook een periode dat alles kon. Het 
was in 2006, net voor de hoos. Een totaal andere situatie dan nu. Je bent nu veel meer gelijkwaardig toch wel. 
Het is niet meer van deze tijd dat corporaties uit moeten voeren wat gemeenten bedenken . Er mag best wat 
concurrentie tussen corporaties zijn maar met name op het vlak dat je een goed gebouw wil neerzetten en dat 
je de juiste huurders krijgt. Maar het heeft geen zin wanneer 2 corporaties iedere een gebouw neerzetten waar 
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50% leegstand in is. Samen aan de woonvisie werken om vervolgens corporaties hierop te laten bieden is een 
gezonde vorm. lk denk dat je dat ook in overleg moet doen. Je zag eerder wel dat corporaties elkaar de ogen 
wilden uitsteken, over het mooiste en beste. 
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+ Eindhoven 
Gemeente 
Interview prestatieafspraken 12-07-2011 
Gemeente Eindhoven 
Jessie van Rooij, programmamanager wonen en wijken 

lk raad je aan om eens naar de prestatieafspraken in Breda te kijken . Die zijn begeleid door Gerrichhauzen en 
Partners en dat is op een bepaalde manier gedaan die rekening houdt met de crisis. Daarnaast is het 
berenschotmodel/alliantiefabiek van rosanne stotijn. Die kijken net wat breder dan de samenwerking tussen 
corporatie en gemeente. Piet van der Zande van moza'iek wonnen adviseert bij het maken van 
prestatieafspraken. 

Hoe ben je vanuit je functie betrokken bij de prestatieafspraken? 
Vanuit mijn functie als programmamager wonen en wijken ben ik verantwoordelijk voor de hele woningbouw 
en wijkvernieuwing in Eindhoven en ik ben dus ook vanu it de gemeente verantwoordelijk voor het maken ver 
de prestatieafspraken met de corporaties. We hebben S corporaties in Eindhoven en we maken dus ook S 
jaarafspraken normaal gesproken en S meerjarenafspraken. Dit jaar doen we dat anders maar daar komen we 
zo op. lk ben degene die daarin de kartrekker is en dat laat opschrijven door de beleidsadviseurs. lk 
onderhandel met de bestuurders namens de corporaties en de wethouder naast mij . 

Hoe definieert de gemeente de term prestatieafspraken? 
We zijn 10 jaar geleden gestart met het maken van prestatieafspraken op de manier zoals we dat nu ook doen. 
Daarin maken we een stuk met een kop en een staart met daarin diverse categorieen, zoals bijvoorbeeld 
kwantitatief wat voor woningen maken we, kwalitatief voor wat voor doelgroepen, integrale wijkvernieuwing, 
wat doe je voor buurtontmoeting en leefbaarheid . Dit is dus heel breed . Ook over welke gegevens aangeleverd 
moeten worden. Deze thema's kun je ook per corporatie naast elkaar leggen zodat je kunt vergelijken wie doet 
nou wat. Daar kan ik ook mijn programma wonen op baseren . Deze prestatieafspraken zijn een 
inspanningsverplichting die niet afrekenbaar is. Wat we wel doen is dat we tussentijds monitoren en op het 
einde evalueren we op je je afspraken na komt. Vervolgens beoordelen we dit met groen, geel en rood. Bij 
groen is er niets aan de hand. Geel wordt er nog over gepraat en bij rood komt de afspraak altijd nog, mogelijk 
in een andere vorm, terug in de nieuwe afspraken. Het is dus niet afrekenbaar in de zin dat jeer 
sancties/boetes voor hoeft te betalen maar het we blijven het wel continu monitoren. 

Waar voldoen in het algemeen succesvolle prestatieafspraken aan? 
lk geloof niet meer zo in prestatieafspraken. We (wethouders) zijn in februari met de corporaties (bestuurders) 
de hei op geweest om te kijken wat wij nu met Eindhoven willen . Wat is onze gedeelde visie op Eindhoven, 
gericht op wonen en wijken, en waar willen wij naartoe als Eindhoven. We zijn de slimste regio, wat voor 
huisvesting hebben we dan voor die kenniswerkers nodig. We kijken ook wat er voor de onderkant van de 
markt nodig is. Hoe we leefbaarheid proberen te verbeteren. We hebben een raamovereenkomst en die hangt 
over alle bilaterale afspraken heen. Die raamovereenkomst was meer een stuk van de gemeente en niet 
gedeeld. Wat we nu aan het doen zijn is een gedeelde visie samen besproken die we verder laten stollen . We 
zijn tot 9 thema's gekomen waar we met zijn alien echt voor gaan. Van elk thema is een corporatie trekker. De 
gemeente en andere corporaties haken daar bij aan wanneer het voor hun interessant is en anders niet. 
Prestatieafspraken kun je met elkaar maken als je ook samen een bepaalde visie hebt, dan zijn ze echt nuttig. 
Wat we in het verleden deden was onderhandelen met een corporatie en dan hadden we wel een 
overkoepelend ding maar daar stond niemand achter. Dan zit iedereen zijn eigen koek te verdelen, hiermee 
was Eindhoven in delen opgedeeld waar de corporaties actief waren . Dan doe je niet optimaal wat je wil 
bereiken . 

Nodigen de prestatieafspraken uit tot iets meer don dot er eigenlijk toch al zou gebeuren? 
Domein zo eigenlijk winkelcentrum meerrijk bouwen, daar hadden ze zich aan gecommitteerd. Uiteindelijk 
door de financiele crisis zijn ze gewoon gestopt met het project en daar zijn wij heel kwaad om geweest want 
meerhoven had geen winkelcentrum want dat zou Domein doen. Ze zijn in plaats daarvan ergens anders gaan 
investeren omdat ze meerrijk niet konden doen. De CPO in de bloemenbuurt hebben ze vervolgens mega goed 
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gedaan. Maar we spreken elkaar daar wel op aan want we willen dat het niet meer voorkomt dat ze uit een 
belangrijk project stappen. We hebben dat uiteindelijk zelf opgepakt. Maar dan spreken we elkaar dus aan dat 
je ook wat meer moet gaan doen. Dat hadden wij ook als gemeente. Er wordt ook wederkerigheid in genoemd. 
Wij moeten ook echt die wederkerigheid bieden want anders zegt de corporatie ook van ja hallo. 

Met welke reden zijn er 10 jaar geleden prestatieafspraken gemaakt? 
Toen was er nog een samenwerkingsverband van de corporaties. Dat is nu een platform Eindhovense 
corporaties en dat zegt eigenlijk al genoeg: die corporaties zijn eigenlijk allemaal een kapiteintje op hun eigen 
schip. Wij hebben als gemeente de taak, althans dat vind ik, om de corporaties samen te brengen en een 
gemeenschappelijk visie te creeren . Daar zijn we nu gelukkig mee gestart dit jaar. De reden hiervoor was dat 
dat ook wel vanuit het rijk werd opgelegd en omdat wij als Eindhoven ook veel locatie hadden waar we moeten 
ontwikkelen. Ook hadden we veel slechte wijken : doornakkers, de bennekel en woensel west. Daar lag een 
grote opgave voor de gemeente en de corporaties. Hierdoor was het ook logisch dater prestatieafspraken 
kwamen . Dit is altijd een overleg met de corporaties en de gemeente geweest. Met de overige partijen hebben 
we rondetafelgesprekken . Dat is wat informeler. 

Is de gemeente bi} de vorige afspraken op de hoogte geweest van het beleid, de ambities en de financiele 
situatie van de corporaties? 
Ja, uiteraard. Wij hebben bijvoorbeeld jaarlijks een gesprek met het centraal fonds en bijeenkomsten met het 
wsw dus wij weten wel water gebeurd. Sinds 2008 weten wij dat nog beter omdat je door de veranderende 
regelgeving hier veel meer over te horen krijgt maar daarvoor ook. Toevallig kwam ik ook van de corporatie dus 
dat hielp ook. De corporaties leveren ook informatie over hun beleid en financiele situatie zoals jaarverslagen 
die zeal jaren naar ons toe sturen en het activiteitenoverzicht. Dit is ook allemaal wel verplicht. Er is wel een 
verschil tussen water in de jaarverslagen staat en wat de achterliggende situatie is . In Eindhoven kun je zeggen 
dat woonbedrijf een vette corporatie met veel bezit is die wei nig doen en Trudo is gewoon een oud 
gemeentelijk woonbedrijf met veel oud vastgoed en die financiele positie is gewoon een stuk moeilijker. Die 
hebben het slim opgepakt met slimmer kopen . Zo is elke corporatie ook maatwerk maar dat moet je ook weten 
als gemeente. De gemeente erkent deze verschillende situaties ook. 

Op welke punten was de gemeente tevreden over het presteren en de samenwerking met de corporatie, en op 
welke punten was verbetering denkbaar? 
Dit is in de monitoring opgenomen. Hier staat ook het presteren van de gemeente in . De prestatieafspraken 
zijn tussentijds niet aangepast. Wij hebben prestatieafspraken voor een jaar en voor vijf jaar en ieder jaar 
deden we dat opnieuw. Omdat er ieder jaar veel veranderd doen we dat opnieuw. Er was is geen reden om de 
afspraken aan te passen omdat dit in de monitoring gebeurde. Het maken van prestatieafspraken is veel werk. 
Hier zijn we 3 a 4 maanden mee bezig om al die afspraken ambtelijk te maken en dan moeten ze nog 
bestuurli jk behandeld worden. Dit is om ze op te zetten, te kijken water allemaal speelt, alle sectoren langs. 

Hoe is de huidige woonvisie tot stand gekomen? 
De woonvisie uit 2004 van de gemeente Eindhoven benoemt de groenstedelijke en de binnenstedelijke wijken 
op hoofdlijnen en die staat nog steeds overeind . We hebben een grote binnenstad en daarnaast moeten we 
ook groenstedelijk het goed houden want we hebben hier heel veel grondgebonden woningen waardoor 
mensen ook graag in Eindhoven willen wonen. Deze woonvisie is nog heel actueel. Deze woonvisie is met heel 
veel partijen, waaronder corporaties, tot stand gekomen dat kun je ook in de woonvisie terug vinden . Hierin 
staan de partijen benoemde die aan de woonvisie hebben bijgedragen . In november 2009 hebben we het 
program ma wonen vastgesteld. Je hebt eerste de woonvisie, dan het program ma en dan de projecten . In het 
program ma staat dan ook wat we gaan doen tussen 2010 en 2015 met een doorkijk naar 2020. Hierin staan 
welke categorieen we moeten bouwen, hoeveel en wat we doen op het gebied van duurzaamheid. 

Nodigt deze woonvisie ook uit tot het ma ken van prestatieafspraken? 
In deze woonvisie staan opgaven en projecten in die opgepakt moeten worden. Deze moeten de corporaties 
oppakken . De gemeente legt dit niet op maar dit gaat in samenspraak. Soms pakken de corporaties het zelf op 
en soms geven wij aan wat we vinden dat de corporatie zou moeten oppakken. 
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Hoe wijn de huidige prestatieafspraken tot stand gekomen en is de gemeente tevreden met de wijze waarop dit 
is gebeurd? 
Wij zijn dus niet zo tevreden meer met die prestatieafspraken omdat de corporaties dus echt de koek gingen 
verdelen en wij willen een gedeelde visie en daarom hebben wij ook die heidagen georganiseerd van wat wij nu 
echt met de stad willen bereiken. Leo Gerrichhauzen is hierbij betrokken geweest. De corporaties hebben dit in 
het bestuurlijk overleg wonen samen voorgesteld. In dit overleg bleek dat we elkaar veel meet moesten vinden 
en duidelijk maken waar we echt voor staan . De corporaties snappen ook wel dat ze andere zaken moeten 
oppakken en niet alleen hun eigen woningbouw, er moet bijvoorbeeld ook iets veranderen in de wijken . 

Wat heeft de gemeente geboden in de prestatieafspraken? 
De corporaties het eerste recht als ontwikkelende partij. Bepaalde kosten die door het ambtelijk apparaat 
gemaakt worden kunnen ze in tegemoet gekomen worden. Er zit wel wederkerigheid in de afspraken. 

Is de gemeente tevreden over de gemaakte afspraken? 
Er is natuurlijk op sommige punten water bij de wijn gedaan en corporaties zitten daar ook onderhandelend in 
anders maak je geen goede prestatieafspraken. Soms moet er een punt uit wat wij belangrijk vinden en soms 
moet de corporaties wat toegeven. Bijvoorbeeld Trudo verlangde geld van de gemeente omdat zij vijf blijf-van
mijn-lijf huizen maakten. Daar moet je het dan met elkaar over hebben. Er heeft niet op een bepaald punt 
discussie plaatsgevonden, dat is op heel veel punten geweest en dit verschilt ook per corporatie . De discussie 
met Domein heeft in het ontwikkelen van Meerrijk gelegen. Dit keer waren het maar heel weinig punten die 
moeizaam gingen. Dit komt doordat het nieuwe bestuur anders omgaat met de gemeente. Doordat zij eerder 
hun afspraken niet nagekomen zijn, is a lies wat ze nu opschrijven redelijk behoudend . Dat is dan weer een 
nadeel, je maakt nu prestatieafspraken over dingen die ze toch al gingen doen. Je moet het dus wel scherp 
houden, maar als je het te scherp maakt dan kun je het weer niet nakomen. Daarom willen we het niet meer 
op papier, maar we willen elkaar aanspreken op wat is belangrijk, welke thema's zijn belangrijk en waar gaan 
we voor. lk vind dat prestatieafspraken ook helemaal niet afrekenbaar zijn, in ieder geval bij ons niet. Daar 
moet je ook geen sancties aan hangen. De afspraken zijn meer richtinggevend. Op het moment dat jeer voor 
kiest om zaken, zoals duurzaamheid, samen op te pakken dan kun je ook met elkaar bepaalde doelen 
verwezenlijken. Als iedereen voor zich bezig gaat dan werkt dat niet. 67 

Is er inzichtelijk gemaakt wot de financiele consequenties van de afspraken waren? 
Er is wel financieel gekeken wat voor consequenties dat zou hebben. Zoals bijvoorbeeld de legekosten. Maar er 
is niet gekeken wat de afspraken afzonderlijk per afspraak kwijt waren . Dit is wel allemaal inzichtelijk bij de 
projectleiders en de projectmanagers en die hebben dat ook allemaal aangeleverd . Zij hebben het 
totaaloverzicht van hun project. Daar zit een program ma boven . 

Is er inzichtelijk gemaakt wot de financiele mogelijkheden van de corporatie zijn? 
Ja, bijvoorbeeld bij Domein hebben ze een transparantiebalans. Hierin staat wat ze gaan doen de komende 
jaren en hoeveel ze gaan inzetten op duurzaamheid. Zo is er bekend dat zij 100 miljoen gaan investeren om de 
huidige voorraad op te knappen. Dit laten zij ook transparant zien. Naar aanleiding van de prestatieafspraken 
heb je monitoring en bestuurlijke bilaterale overleggen met elkaar. Dan praat je ook over hoe het met de 
corporatie gaat, en dan komt zo'n transparantiebalans aan de orde. 

Hoe zorg je ervoor dot de prestatieovereenkomst geen papieren tijger wordt? 
Monitoring en de jaarlijkse aanpassing is al voldoende. Wij zijn nu bezig met het nieuwe proces maar we maken 
dan nog ieder jaar prestatieafspraken maar dan maken we het veel abstracter. Welke thema's zijn nou 
belangrijk en wie doet nu wat. 

Is de gemeente op de hoogte van het strategisch voorraadbeleid van Domein? 
Ja, daar worden wij allemaal in gekend. Ook de wethouders worden ieder jaar of iedere twee jaar ingelicht over 
waar zij naartoe willen met hun corporatie en hoeveel vastgoed ze willen afstoten en welke wijken ze willen 
aanpakken . Daar worden wij goed van op de hoogte gehouden. 

Komt dit voorraadbeleid overeen met waar de gemeente heen wil? 
Ja, dat sijpelt wel door. Het is niet overal hetzelfde maar hier staat iedere corporatie weer anders in. 
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Is de gemeente van mening dat het strategisch voorraadbeleid van Domein voldoende volwassen is en dat ze 
weten welke richting ze op willen? 
Ja, dat is voldoende duidelijk. Bij hun is het financieel alleen een beetje lastig. 

Is het duidelijk hoe de financiele situatie van de corporatie zich ontwikkeld? 
Ja, ze hebben dus die transparantiebalans. Die 100 miljoen die ze gaan inzetten gaat dus van het eigen 
vermogen af. Dat is dus heel wat. 

Is de financiele situatie van Domein van invloed geweest op de prestatieafspraken? 
Ja, daardoor zijn ze dus gestopt met meerrijk omdat ze het niet konden betalen. Het eigen vermogen wat zij 
mochten uitgeven kunnen ze maar een keer inzetten. Dat kon bij meerrijk niet meer omdat ze dit al in 2 andere 
grote projecten en een aantal kleine projecten hadden gestoken. Hierdoor wel het onmogelijk om meerrijk, 
340 woningen met voorzieningen daaronder, te ontwikkelen. Dat is puur financieel, we wilden het wel maar 
het kon financieel niet. Een project aan de tonnaerstraat is omgezet van koop naar huur omdat ze het niet 
verkocht kregen. Hierdoor heb je ook een onrendabel deel. Er is niet gekort op leefbaarheid, dit staat bij 
Domein heel hoog in het vaandel. Ze kiezen eerder om geen project te doen dan op leefbaarheid in te leveren. 

Zijn de afspraken harder geworden? 
Als je kijkt sinds 2000 dan wel maar nu wordt dat dus anders. Ze zijn wel veel harder geworden ja, en veel meer 
SMART: wie doet wat en wanneer. 

Zijn er ook andere afspraken gemaakt? 
Nee, wat we hebben is een raamovereenkomst, vijf jaarschijven en vijf meerjarenafspraken. De 
raamovereenkomst is voor iedereen en de rest is voor iedere corporatie apart. Sinds vorig jaar hebben we voor 
het eerst afspraken gemaakt met Vestia, die woningen overneemt in meerrijk en op de boschdijk. Daarnaast 
ontwikkelt Laurenti us hartje Eindhoven maar zij hebben maar een project en daardoor zijn afspraken (nog) niet 
nodig. Afgelopen jaren zijn er wel thema's bij gekomen maar de indeling zoals we die nu hebben is wel zoals we 
het wensen. Nieuwe afspraken zijn er gemaakt omtrent dienstverlening en de kwaliteit van wonen en 

68 woonomgeving en met name de paragraaf duurzaamheid. 

Heeft de gemeente op ieder gebied afspraken kunnen maken waarop dat gewenst was en heeft de gemeente 
afspraken gemaakt op gebieden waarvan dat eigenlijk niet gewenst was? 
Wij hebben ontrent de wijkvernieuwing heel veel afspraken gemaakt in het kader van de krachtwijken . Die 
gaan we niet allemaal opnieuw opschrijven. Voor MOElanders hebben we convenanten die we niet nogmaals 
gaan benoemen. Daar verwijzen we naar. Als zaken niet afspraakwaardig zijn dan schrijven we er niet over op. 
Wanneer de gemeente ergens perse een afspraak over wil maken dan maken we daar een afspraak over, met 
de verwijzing dat de bal bij de gemeente ligt om dat op te pakken. In deze gevallen schrijven we op wat we 
willen, ook al hebben we nog geen afspraak. De intenties worden vastgelegd. 

Op welk gebied heeft de meeste discussie p/aatsgevonden? 
Dat is, zoals eerder besproken, afhankelijk per corporatie. 

Zijn er verder nog zaken die mogelijk van belang kunnen zijn voor het onderzoek? 
Omdat we met de prestatieafspraken een hele andere weg in slaan ben ik heel benieuwd naar de uitkomsten. 
Omdat we elkaar gaan aanspreken op de thema's en op een abstracter niveau gaan zitten. Breda heeft zojuist 
nog een heel boekwerk aan prestatieafspraken gemaakt. Bij ons belanden die prestatieafspraken vaak in een la 
en dan gingen we het wel doen en na een half jaar monitoren en eigenlijk was je dus niet op directeurenniveau 
bezig met waar we willen gaan staan, je deed gewoon je ding. Hier zat te weinig visie achter en daarom hebben 
we dat nu anders aangepakt. We willen niet meer alles opschrijven wat al gebeurd. We willen juist het verschil 
maken en echt gaan werken aan de toekomst waar we willen staan. Wij hebben dat dus anders ingevuld, 
anders dan Breda bijvoorbeeld waar ze nog steeds met die afspraken werken. Oat vind ik overigens niet 
verkeerd maar het is wat ons betreft ben je dan niet bezig met waar je naartoe wil. Je bent dan bezig met 
details op te schrijven en a lie projecten die gebeuren. Je moet ook op hoofdlijnen weten waar je naartoe wil als 
stad en controleren of we op de juiste weg zijn. In deze thema's doen we ook al heel veel en dat weten we van 
elkaar. We controleren of we op de goede weg zijn, en of we dat wel willen bereiken. We betrekken hierbij ook 
een tekstschrijver die daar iets moois van maakt. We willen een visie maken van wat we ook allemaal gaan 
doen, anders dan een puntenlijstje. 
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Verwacht je dat corporaties in de toekomst minder kunnen door de ontwikkelingen? 
Ja, ze worden wel meer terug gebracht naar hun kerntaken. Oat is ook goed, maar ze moeten wel 
investeringsruimte hebben om het te kunnen blijven doen want ze worden ook wel echt helemaal uitgekleed. 
Wat er van de corporaties verwacht wordt in de toekomst zal niet meer gaan. Oat wordt ook erkend . 

Corporatie 
Interview prestatieafspraken 18-07-2011 
Domein 
Anoniem 

A/vast een voorschot nemende op het interview: 
Of prestatieafspraken al dan niet veranderen is denk ik vooral afhankelijk van het soort afspraken dat je hebt 
gemaakt. Natuurlijk hebben ontwikkelingen effect op wat je als corporatie kunt maar of dat voor ons nou zo'n 
andere insteek geeft naar de prestatieafspraken betwijfel ik. Oat heeft te maken met hoe wij omgaan met de 
prestatieafspraken . lk weet niet hoe positief de gemeente over dit proces heeft gepraat maar eigenlijk is het 
hier altijd een grote worsteling en eigenlijk zijn we het nooit eens over de prestatieafspraken maar uiteindelijk 
worden ze altijd wel weer getekend. Dan heeft denk ik wel veel te maken met hoe ik mijn antwoorden dadelijk 
zal formuleren en hoe wij daar in staan omdat ik denk dat het heel erg afhankelijk is van hoe je je afspraken 
geformuleerd hebt. Dit kan bijvoorbeeld te maken met hoeveel marge je al in de afspraken hebt ingebouwd. lk 
heb zelf niet de gesprekken over de prestatieafspraken gedaan. Er heeft wel een breuk met het verleden 
plaatsgevonden hoe we de afspraken momenteel gaan maken. We kijken nu meer naar waar we op de lange 
termijn heen willen waar we de afspraken aan op gaan hangen. Eerder werden de afspraken minder aan een 
toekomstvisie opgehangen. Waar het destijds heel lang over gegaan is, en dat is onze insteek, wij zijn een 
corporatie en we doen wat we doen. En of je daar nu een afspraak met de gemeente over wil maken, het staat 
gewoon in onze statuten dat wij zoveel mogelijk in de huisvesting proberen te doen voor mensen met een 
smalle beurs. Waar je uiteindelijk afspraken over wil maken is waar je elkaar voor nodig hebt en waar dus de 
gemeente ook een prestatie formuleert . Waar lang de strijd in ging is dat de wederkerigheid er niet in zit. Wat 
het dan op een gegeven moment is dat de gemeente eigenlijk wat wij in ons beleid hebben staan, wat onze 
eigen activiteiten zijn, wensen af te tikken als zijnde een prestatieafspraak. lk ben daar misschien wel een 69 
negatieve in maar ik denk dat als we die afspraak niet zouden maken dan zouden we het toch toen. Dus wat is 
dan de prestatie nog die afgesproken wordt. 

Hoe bent u vanuit uw functie betrokken bij de prestatieafspraken? 
Als manager afdeling strategie en beleid bereiden we vanuit mijn afdeling de prestatieafspraken voor maar de 
echte afspraken worden door het bestuur afgetikt. Waar de strijd zich met name heeft afgespeeld is op 
ambtenarenniveau . Dan denk ik dat zij een onbekendheid hebben omdat de ambtenaren de neiging hebben 
om zaken voor te schrijven hoe afspraken gemaakt dienen te worden, ook al strookt dat niet met het beleid 
van de corporatie. Daar zijn we eindeloos vier jaar mee bezig geweest in Eindhoven . Er wordt bijvoorbeeld 
gedacht dat de gemeente iets met schuldhulpverlening wil, dit de corporaties dat dan wel uit kunnen voeren 
en dus een afspraak maken dat de corporatie dit gaat doen, heel kort door de bocht gezien. Terwijl wij als 
corporatie zeggen dat dit onze taak helemaal niet is. Er is lang discussie geweest over wat de taak van de 
gemeente is, je moet hier elkaar wel in kunnen vinden en wat dan de prestatieafspraak over bestuurlijk niveau 
wordt. lk vind prestatieafspraken een heel moeilijk begrip omdat ik denk wat brengt ons dat nou. Uiteindelijk 
heeft de gemeente bepaalde taken en heeft de corporatie bepaalde taken en soms moet je elkaar aanvullen . 
Het gevoel van als de gemeente zegt het lukt ons niet of we hebben geen geld dan was het heel gauw we 
maken prestatieafspraken over dat de corporatie het gaat doen en dan kom je toch snel aan de zelfstandigheid 
van de corporatie. Wij kunnen zeggen van dat gaan we niet doen. Wat ik wel herken is dat ze hebben 
losgelaten hoe wij de laatste jaren met elkaar over de prestatieafspraken hebben gesproken. Uiteindelijk waren 
we het bestuurlijk niet eens over wat nou eigenlijk de doelen waren en waar we met zijn alien aan zouden 
moeten werken. Daar hebben ze nu een aantal items uit gehaald maar die zijn veel abstracter en die liggen niet 
zo op het vlak van het operationele beleid van een corporatie of gemeente. En ook dat is een oefening waar we 
nog geen afspraken over hebben. 

Zijn er op een ander niveau afspraken gemaakt omdat men het op operationee/ niveau niet eens kon word en? 
Ja, als voorbeeld heeft de gemeente een beleid duurzaam bouwen waarbij ze zeggen dat de corporaties 
minimaal een 7 moeten realiseren volgens een bepaalde methode. Wij houden ons aan het bouwbesluit en dat 
kost ons al genoeg en wij zeggen niet op voorhand dat wij een extra prestatie zullen leveren terwijl de 
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gemeente dit nodig acht. Dat heeft dan ook weer te maken met de betaalbaarheidsgrenzen van de regio want 
er wordt ook aangegeven dat het wonen ook betaalbaar moet zijn. In dit discussie zeggen we dat we best mee 
willen en daar over na willen denken maar we willen niet aan die prestatie van minimaal een 7 op voorhand . 
Daar is volgens mij al meer dan een jaar over gediscussieerd. De gemeente wil dat de corporaties hier een 
prestatie in moeten leveren. Op dat niveau kwamen we er niet uit. Nu proberen we meer naar de 
langetermijnvisie te kijken en wat hierin de items zijn en waaraan zul je allebei kunnen werken om dan de stad 
een bepaalde kant op te sturen . Dat is veel abstracter. lk heb de prestatieafspraken die hieruit voortvloeien 
nog niet gezien maar die zullen wel op een abstracter niveau komen te liggen. Er zal dus niet meer afgesproken 
worden dater minimaal een 7 op een duurzaamheidslabel gehaald zal worden want daar wordt je het niet over 
eens. Op de achtergrond speelt natuurlijk wel dat wij bijna niet meer betaalbaar kunnen bouwen en door extra 
kwaliteitseisen gaat de onrendabele top omhoog. Dit vinden wij niet verantwoord dus dit doen wij niet. 

Hoe definieert u de term prestatieafspraken? 
Daar heb ik dus eigenlijk geen antwoord op. Uiteindelijk is het de bedoeling dat een gemeente een woonbeleid 
heeft en dat een corporatie kijk wat ze in principe daaraan bijdraagt. lk denk dat het vaak ontbreekt aan een 
hele duidelijk woonvisie . Aan de andere kant denk ik we hebben het ingewikkeld gemaakt want je kunt ook 
gewon kijken : je hebt corporaties die in de statuten al een doelstelling hebben je kunt kijken wat ze doen. Op 
het vlak van nieuwbouw kun je een afspraak maken dat ze bouwen wat wij willen bouwen . 5 a 10 jaar geleden 
waren de plannen zo ambitieus dat de gemeenten meer wilden gaan bouwen dan vanuit de prognose volgde. 
Op het moment dat ze dan zeggen dat hiervan een groot gedeelte sociaal moet zijn kijkt iedere corporatie toch 
ook wel naar zijn portemonnee van wat kan ik doen. Als wij zelf iets anders voor ogen hebben dan lopen wij 
niet blind achter de wat de gemeente bedenk aan . lk denk dan wat is een prestatieafspraak als je het niet eens 
wordt over het doel. Over dit doel hebben wij jarenlang gediscussieerd. Er is wel een soort raamovereenkomst 
maar dat blijft snel hangen op het procesniveau . We zijn het er wel over eens dat we prestaties leveren op het 
gebied van de volkshuisvesting maar waarover we nu precies afspraken maken kom je niet makkelijk uit . 

Zijn de prestatieafspraken intentieafspraken of een is het een hard contract? 
Uiteindelijk denk ik dat het intentieafspraken zijn, terwijl het altijd beleden wordt dat het harde afspraken 

70 moeten zijn maar je hebt gewoon een heel aantal dingen niet in de hand. Een eindeloze discussie wanneer er 
iets niet gehaald is, en je dit moet verantwoorden en of er wel of geen sancties komen, schiet zijn doel voorbij . 
Uiteindelijk denk ik dat prestatieafspraken de functie moeten hebben dat je van elkaar weet waar we met zijn 
alien naartoe gaan en wat elke partij bij kan dragen en dat je elkaar niet beconcurreerd . En of de optelsom 
waar iedereen heen gaat wel de goede kan op gaat. Omdat we een zelfstandige organisatie zijn denk ik dat je 
aan een soort boetestelsel niets hebt. Dat is niet de stimulans. Als we iets graag willen en het blijkt dat we dat 
door allerlei omstandigheden niet halen dan lossen onderzoeken en evaluaties niets op. 

Moeten de prestatieafspraken een opsomming zijn van wot er zonder afspraken toch al zou gebeuren of 
moeten ze een ambitie aangeven om net iets meer te doen don dit? 
Dat laatste is natuurlijk mooi maar ik denk dat dat tamelijk hoog gegrepen is. Het is al heel fijn als je weet waar 
je naartoe wilt en als je een gezamenlijk beeld hebt en hier iedereen op kan aanspreken. Maar om nou nog 
eens harder te gaan lopen, dan denk ik wij lopen al heel hard en wij hebben al een ambitie net als iedere 
corporatie . Harder lopen dan die ambitie kunnen we niet. Het heeft geen zin om nog een stapje harder te gaan. 

Waar voldoen volgens u succesvolle afspraken aan? 
Respect hebben voor elkaar en wat je doet. Als je jaarlijks kunt kijken zonder dat gevoel van je het te weinig of 
te veel gedaan en je hebt je niet aan de afspraak gehouden, meer kijken naar waar staan we nu en vinden we 
nog allemaal dat we op de goede weg zijn. Dat idee van SMART maken en harde prestaties en alles op a lies 
zetten om die ene afspraak te maken daar geloof ik niet zo in . De wereld is hier te gecompliceerd voor. lk vind 
een intentieafspraak of een gezamenlijke ambitie en ik heb toegezegd dat dit mijn bijdrage zou zijn, dan denk ik 
een respectvolle houding dat iedereen daar op aanspreekbaar is en dat nastreeft dat is al heel erg mooi. 

Sinds wanneer maken Domein en de gemeente prestatieafspraken en om welke reden is daartoe begonnen? 
Begin jaren '90 moesten er volkshuisvestingsplannen komen en uiteindelijk moest je als gemeente het beleid 
dat je had met partijen uit gaan voeren. In dat kader is hier in Eindhoven een volkshuisvestingplan geschreven 
en zijn prestatieafspraken gemaakt. 
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Wat heeft de carparatie in de prestatieafspraken aan de gemeente geboden? 
lk denk gewoon wat wij doen. Wat we aan nieuwbouw doen, in het sociale segment, seniorenhuisvesting. Je 
vertelt toch vanuit je eigen beleid wat je prestatie zijn en dat is wat je biedt. Natuurlijk be'invloed je elkaar 
beleidsmatig wanneer de gemeente bijvoorbeeld iets een hot item vind waar ze op willen sturen. Dan kun je als 
corporatie niet zeggen: daar hebben we geen mening over en daar doen we niks aan. In die zin be'invloed je 
elkaar wel. Maar ik denk dat de gemeente nogal overschat heeft hoe je met prestatieafspraken kunt sturen en 
welke prestatie een corporatie levert. 

Wat is bij prestatieafspraken de verantwoordelijkheid van de corporatie en wat van de gemeente? 
De verantwoordelijkheid van de corporatie is dat je, zoals dat in je statuten staat, dat je maatschappelijke 
middelen besteed aan sociale huisvesting. Maar je bent een zelfstandige organisatie dus je maakt daarin wel je 
eigen afwegingen en natuurlijk hebben wij daarin een verantwoordelijkheid om daarmee met gemeenten over 
te praten wat de gemeente wil. Niet met het idee dat de gemeente uitrekent wat wij moeten doen. De 
gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid met eigen budgetten en een eigen beleid en die zal met 
partijen moeten praten wat zij daar aan bijdragen. Wij redeneren vanuit ons eigen beleid . 

Zijn er ook andere partijen bij de prestatieafspraken betrokken geweest? 
Nee, het is zo dat eerst de corporaties met de gemeente aan tafel zaten er dat de gemeente eerst een soort 
ramovereenkomst wilde. Oat zijn nog echt procesafspraken van hoe wij, over welke items, bilaterale afspraken 
gaan maken. Ook water in deze raamovereenkomst moet komen is lang over gediscussieerd . Omdat 
corporaties zelfstandige organisaties zijn, en niet iedere corporatie hetzelfde is, was het al lastig om een lijstje 
te maken waar we afspraken over gingen ma ken. Wanneer je niet verkoop heeft het dus ook geen zin om 
afspraken te maken over verkoop. Het is moeil ijk om tot een goede mix te komen in de optelsom van wat 
individuele corporaties van plan zijn te gaan doen en wat de gemeente zou willen dater gebeurd . 

Is de corporatie op de hoogte van de visie en het beleid van de gemeente? 
Ja, dat is het probleem niet. lk denk dat het woonbeleid van de gemeente tamelijk abstract is. De vertaalslag 
van dit abstracte beleid naar het hele concrete niveau van hoeveel woningen je gaat bouwen ligt mijlenver uit 
elkaar. Je kunt hierbij al heel snel zeggen dat het de goede kant op gaat. De gemeente legt een visie neer op 
het gebied van wonen maar de visie van de gemeente is niet de visie van de corporaties dus daar begint de 
discussie. Waarom ontstaat er dus discussie over een prestatieafspraak is omdat de gemeente zegt: dit is de 
visie en dat is door een democratisch proces tot stand gekomen. Een individuele corporatie kan zeggen dat ze 
het niet eens is met die visie dus dit is mijn bijdrage. Zo vult de corporatie niet letterlijk de visie van de 
gemeente in. Daar blijf je dan lang over praten. 

Is de woonvisie dan echt een gemeentelijke visie? 
Van deze visie mag jewel wat va vinden maar de gemeente kan een ambitie hebben die je als individuele 
organisatie niet helemaal nastreeft. 

Is de corporatie betrokken geweest bij de woonvisie? 
Ja natuurlijk, maar de vier corporaties vinden al niet eens hetzelfde. Je hebt burgerinspraak, je hebt politiek en 
de ambitie van de gemeente. Op onderdelen denk ik: dat kan de gemeente ambieren maar dat past niet in ons 
beleid dus we zullen niet op alle punten meegaan. De woonvisie blijft ook een gemeentelijk document. Net zo 
goed dat wij inspraak vragen van allerlei instellingen op onze visie maar uiteindelijk maak je je eigen visie dus je 
weegt af. Niet iedereen zal zich dus hierin gekend voelen . Je hebt wel inspraak maar dat wil nog niet zeggen dat 
je het helemaal eens bent met de uiteindelijke uitslag. Wij zullen per project gaan afwegen wat de 
haalbaarheid van dat project is. Oat de gemeente een bepaalde prognose ambieert dat is voor mij niet 
voldoende geruststelling om daar blind achter aan te lopen. 

Op welke punten was de corporatie tevreden over de samenwerking en het presteren van de gemeente en op 
welke punten is verbetering denkbaar? 
lk kan deze vraag niet beantwoorden. Daar zul je de evaluatie op moeten nalezen. Wij zijn niet voor niets erg 
ontevreden na jarenlang onderhandelen over die prestatieafspraken terwijl ze am per getekend worden . Op 
een gegeven moment tekenen we wel omdat we zien: hier vloeit geen bloed uit. Wij zijn het uiteindelijk niet 
eens geworden over het soort afspraken die er liggen. Uit de evaluatie is gekomen dat wij prestaties hebben te 
leveren volgens het BBSH en volgens de wet en dat moet de gemeente eerst maar eens als uitgangspunt 
nemen. Vervolgens gaan ze op een hoger abstractieniveau zeggen waar ze met de stad naartoe gaan en op 
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welke wijze gaan de corporaties daar aan bijdragen en dat gesprek loopt nog. Dit gebeurd op bestuurlijk 
niveau. De totstandkoming van de eerdere prestatieafspraken is heel stroef verlopen . 

Hoe zijn de huidige prestatieafspraken tot stand gekomen en is de corporatie hier tevreden mee? 
Uiteindelijk hebben wij geen dingen afgesproken die wij niet waar kunnen maken. Het feit dat wij geen 
afspraken wilden maken die wij niet na konden komen of waar wij niet mee bezig zijn heeft het proces 
gefrustreerd. Die afspraken zijn heel moeizaam tot stand gekomen. De ambtenaren hadden er behoefte aan 
dater een standaard format kwam voor elke corporatie. Vervolgens werd je om de oren geslagen als Trudo 
ergens een afspraak over maakte en wij hier geen behoefte aan hadden. Na de verkiezingen wi lde veel 
ambtenaren hun program ma realiseren dus wilden ze hier afspraken met de corporaties mee maken. Zo waren 
we er net uit dat we ergens geen afspraak over gingen maken en dan wilde een collega ambtenaar dit weer 
wel. Een afspraak werd zo bijna een waarborg dat het onderwerp niet werd vergeten . Dat leverde helemaal 
niks op. Hier zijn we 2 jaar mee bezig geweest. lk denk dat de gemeente Eindhoven een paar jaar erg zoekende 
is geweest hoe ze georganiseerd moesten zijn en wat hun programma was. Als er maar afspraken gemaakt 
werden met de corporaties dan waren de ambtenaren zeker van het resultaat. Juist door dat 
resultaatgestuurde zijn we elkaar een beetje kwijt geraakt. Wanneer wij zeiden dat we iets niet gingen doen, 
wisten ambtenaren niet meer hoe ze hun afspraak gerealiseerd kregen. Dit gaf problemen op het moment dat 
ambtenaren op pad werden gestuurd om resultaten te behalen waar ze andere partijen voor nodig hadden. 

Zijn de huidige afspraken die in 2010 getekend zijn nog realistisch of zijn ze ingehaald door de realiteit? 
Wij maken redelijk realistische afspraken. Wij maken geen afspraken meer die wij niet in redelijkheid na 
kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat wij hier en daar iets laten maar dat is dan te wijten aan iets wat wij niet 
in de hand hebben gehad. Als wij iets niet halen is dit over het algemeen niet uit onwil. Natuurlijk moet je 
zeggen wanneer iets niet gehaald is, of het vertraging op loopt. Hier moet je serieus mee omgaan en 
verantwoording voor afleggen . Maar door hier nog een sancties op te leggen verandert er niets aan de 
werkel ijkheid. Pas wanneer we zeggen we stop pen geld in het bouwen van woningen en we gaan vervolgens 
wat anders doen, dan mag je hier ons op aanspreken . Dan moet een stevig gesprek voldoende zijn . Soms doe je 
iets niet meer vanwege nieuwe inzichten, dan zul je dat wel netjes moeten uitleggen. Maar ik geloof niet in een 

72 strafregiem. Soms lijden beide partijen ergens verlies op, maar als dat ter voorkoming is van een groter verlies 
is dat niet erg. 

Zijn de financiele gevolgen van de afspraken inzichtelijk gemaakt? 
Nee, dat is uiteindelijk ook heel moeilijk. Het nieuwbouwprogramma zit in onze begroting, en de financiele 
toezichthouders kijken of de voorgenomen activiteiten wel of niet kunnen . In die zin geef jewel inzicht. Wij 
pretenderen ook open en transparant te zijn . lk denk ook dat gemeenten hier vaak niet naar ki jken omdat ze 
het veel makkelijker vinden om te roepen wat we het toch wel kunnen omdat we zijn zo rijk zijn . Dan denk ik ze 
verdiepen zich er niet in . 

Geeft Domein inzicht in hoar investeringscapaciteit? 
Zo kijken we niet naar de afspraken . Op het moment dat het bijvoorbeeld over duurzaamheid gaat zeggen we, 
wij vinden de ambitie wel mooi maar het maakt het bouwen duurder dus wordt onze onrendabele top groter. 
De verantwoordelijkheid of je dat wel of niet draagt neemt de gemeente niet. Dat vind je uiteindelijk als 
corporatie verantwoord op niet. Het is niet zo dat we aan elke ambtenaar onze begroting laten zien, ik vind dat 
dat ook niet altijd op straat hoeft te liggen. We hebben wel jaarrekening die we opsturen naar de gemeente. Zo 
financieel wordt dat vaak niet benaderd 

Kan het inzichtelijk ma ken van de financiele consequenties bijdragen aan het beg rip bij de gemeente? 
Nee, want de gemeente gaat niet over ons geld . Dat is onze eigen verantwoordelijkheid . Wij maken een 
doorrekening en een planning waarin wij aangeven dat we denken de komende jaren zoveel te kunnen 
bouwen maar door veranderende omstandigheden kan dat morgen anders zijn . Als ze ons niet geloven dat wij 
te weinig financiele ruimte hebben dan zullen wij nooit een gesprek uit de weg aan om aan te tonen hoe onze 
situatie is . lk denk dat wanneer je elkaar ziet als een samenwerkingspartner dat je elkaar moet vertrouwen 
wanneer je zegt dat het niet mogelijk is om ergens in te investeren. We zien de gemeente ook als 
samenwerkingspartner omdat we niet om de gemeente heen kunnen. Dus we moeten wel samenwerken . In 
die zin moet je een klimaat behouden waarin je kan samenwerken. lk vind het ook alleen maar nuttig om 
afspraken te maken op gebieden waar je elkaar echt nodig hebt. De gemeente heeft de gemeentelijke taken, 
wij hebben onze eigen taken en of we nu wel of geen afspraken maken, wij blijven onze taken uitvoeren. Het 
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heeft dus geen zin om, zoals we in best doen, ons halve ondernemingsplan herkauwen. Dit levert ons echt niets 
op. Wanneer wij 150 woningen gaan renoveren is die geen prestatieafspraak met de gemeente. Dit doen wij 
toch al. Je moet beleid maken en vervolgens kijken of dit ook op de corporatie van toepassing is. De afspraken 
schieten sosm hun doel voorbij . Het is beter om te focussen op enkele belangrijke punten waarin we elkaar 
nodig hebben en daar op in te zetten. De gemeente moet bedenken wat hun woonbeleid is, wanneer ze de 
corporaties nodig hebben bij de uitvoer hiervan, moet hier over gepraat worden . Dan zijn er 3 a 4 onderwerpen 
en deze verschillen waarschijnlijk ook nog per corporatie. Maar hier heeft de gemeente maar mee te leren 
leven. Probeer er van te profiteren dat iedereen wat anders doet. 

Hoe stoat het er voor met het strategisch beleid van Domein en hoe ver is dot ontwikkeld? 
Wij hebben net voor 4 jaar weer een ondernemingsplan geschreven. Vlak hiervoor hebben we een visitatie 
gehad. Uiteindelijk denk ik wat heeft het voor zin om een ondernemingsplan te maken als je weet dat dat niet 
past in het gemeentelijk beleid, want dat is toch erg bepalend voor ons wat wij wel en niet kunnen, zeker als 
het op bouwen aankomt. Hier hou je dus rekening mee. Uiteindelijk is het wel het beleid dat je voert als 
zelfstandige organisatie. lk vind dat wij een goed ondernemingsplan hebben en dat wij goed op orde zijn. Oat 
blijkt ook uit allerlei benchmarken. Wij hebben ons ondernemingplan ook aan de gemeenteraad gepresenteerd 
om duidelijk te zeggen waar wij staan en wat wij gaan doen. Waar wij heel erg aan hechten is dat wij 
afwegingen maken wat wij gaan doen, en waar wij ons geld aan gaan besteden. Dit is ook wel financieel 
ingekaderd. 

Zijn de prestatieafspraken die er nu liggen terug te voeren op het beleid van Domein? 
Ja, omdat wij maken heel duidelijk prestatieafspraken die voortvloeien uit het beleid . Of wij wel of niet iets 
afspreken is terug te vinden in dit beleid want wij formuleren onze prestaties uit onze beleidsvorming. 
Daardoor denk ik dat de prestaties die wij toezeggen wel binnen bepaalde marges vallen van waar wij op willen 
presteren . 

Hoe is de huidige financiele situatie van Domein en wordt verwacht dot deze zich zal ontwikkelen? 
Wij hebben onze ambities in nieuwbouw en investeringen sinds 2008/2009 teruggeschroefd . We kunnen als 
relatief kleine club toch niet aan de hele woningbehoefte voldoen. Door meerjarenprognoses proberen we dat 73 
in de hand te houden. We zijn financieel gezond. We hoeven niet rijk te worden en we zitten niet op ons geld, 
maar meer uitgeven dan dater binnenkomt gaat niet. Wat moeilijk is, is dat we steeds meer moeten gaan 
sturen op kasstromen en dat zie je ook in de hele financiele toezichtskaders. Het gaat niet altijd over de 
financiering maar ook over de kasstromen en die beperken toch steeds meer wat je in de toekomst kunt doen. 
Het C-oordeel van Domein is inmiddels al achterhaald. We hebben inmiddels een A-status. Het C-oordeel is in 
de gemeenteraad besproken, dat geeft dan even veel commotie maar uiteindelijk waren wij het niet eens met 
dat oordeel en het CFV heeft dat ook herzien. Oat is een kwestie van gegevens interpreteren. Aan de ene kant 
zijn wij financieel gezond, aan de andere kant zij wij niet rijk. lk denk dat wij een gezond financieel beleid 
hebben en dat wij ons netjes aan allerlei richtlijnen blijven voldoen . We kunnen ook niet zo veel gekke dingen 
meer doen. 

Is de financiele situatie van invloed geweest op het totstandkomingsproces van prestatieafspraken? 
Niet zozeer de financiele positie op zich . lk denk dat je veel meer op onderdelen, of jewel of niet iets doet, dat 
dat er achter zit of je het wel of niet financieel kunt. Het is een optelsom van heel veel prestaties. De gemeente 
kan niet zeggen dat we te veel op ons geld zitten dus doe maar wat meer. De gemeente zit niet in de positie om 
dit te zeggen. Het proces is vanuit mijn positie gezien niet veranderd door de financiele positie omdat wij 
tamelijk realistische afspraken maken. 

Is de inhoud van de prestatieafspraken veranderd door de financiele positie van de corporatie? 
We hebben met name de nieuwbouwambitie teruggeschroefd, sinds 2008/2009. De financiele situatie maakt 
het wel dat wij scherper naar het rendement, wat kan wel en wat kan niet. De marge en de lucht gaat er toch 
langzaam wel uit. Maar dat is meer intern beleid dan dat we onze prestaties naar buiten zo veranderen. Wat ik 
ook ingewikkeld van bij het maken van prestatieafspraken is dater ook via andere kanten al afspraken gemaakt 
zijn zoals bijvoorbeeld de aanpak van krachtwijken. Die ga je dan weer herhalen. Je kunt niet met een 
document de hele wereld dekken. Over een aantal onderwerpen hebben wij geen afspraken zoals woonlasten. 

R.J. van Deurzen Afspraak in samenspraak 



Zijn er afspraken waar de corporatie op voorhand geen afspraken over wilde maken, of juist perse we/? 
lk denk data lie onderwerpen aan de orde komen maar het nut hiervan is wel jarenlangs de discussie geweest. 
lk vind het onderscheid tussen prestatie en beleid moeilijk. Maak je een afspraak over gezamenlijk beleid of kijk 
je letterlijk naar het resultaat. Het moest allemaal SMART en zo concreet mogelijk. Dan denk ik, dat is heel 
moeilijk. We hebben namelijk al een landelijk huurprijsbeleid . Uiteindelijk hebben we het meeste discussie 
over wat we regionaal rekenen tot een betaalbare woning. Oat is een uitvloeisel van welke prijs vraag je voor 
een woning. We weten dan niet welke afspraak we moeten maken over dat onderwerp. In een markt waarin 
iedereen een keuze moet hebben en een kans maken dan stuur je dus niet op slaagkansen. De manier van 
beleid maakt heel erg of je aanleiding geeft tot prestatieafspraken. Als wij zeggen dat wij daar niet op willen 
sturen dan moet je daar oak geen afspraken over ma ken. 

Is de hardheid van afspraken veranderd, zijn er hardere of zachtere afspraken gemaakt? 
Acht jaar terug vond men de afspraken niet hard genoeg omdat er intenties werden vastgelegd . Vervolgens zijn 
we wat hardere afspraken gaan proberen te maken maar dan krijg je de discussie van wat gebeurt er dan als je 
het niet nakomt. lk denk zo stuurbaar en zo maakbaar is de wereld niet. Wat we nu gaan doen is dat we aan 
gaan geven op welk vlak we elkaar echt nodig hebben, en daar gaan we afspraken over maken. Over je core 
business afspraken maken heeft geen zin . Je moet elkaar vooral vertellen hoe je hier mee bezig bent en welke 
afwegingen je maakt. We gaan niet op elkaars stoel zitten. De gemeente kan niet op de stoel van ans bestuur 
gaan zitten, dan hadden ze het gemeentelijk woonbedrijf in stand moeten houden. 

Op we Ike pun ten heeft de felste discussie plaatsgevonden? 
lk denk over duurzaamheid . De gemeente had dit als hun extra ambitie, een speerpunt, geformuleerd. Je merkt 
dat het heel moeilijk is om een ambitie op te leggen aan andere partijen . Wij zeggen dat we duurzaamheid niet 
tot zo'n speerpunt maken als de gemeente omdat wij andere afwegingen maken. Als de consument de extra 
duurzaamheid niet ziet, en niet merkt in de portemonnee, en het werkt kostenverhogend dan is het lastig om 
oak nag eens alles onder de tweede aftoppingsgrens te houden. Het is wel reeel om iets hogere huur te vragen 
omdat de energielasten omlaag gaan. De taak om zowel duurzame als betaalbare woningen neer te zetten 
botst zodoende. Zo verstoren ze enorm de prijs/kwaliteitverhouding. Uiteindelijk is de ene corporatie meer 

74 bereid om hier gehoor aan te geven dan de andere. Wij wisten bijvoorbeeld dat we in een nieuwbouwproject 
een voldoende score zouden halen om een afspraak te maken. Als dit niet zo was hadden we de afspraak niet 
gemaakt. De afspraak is niet gemaakt om de gezamenlijke ambitie na te streven. Hier ontbreekt het uiteindelijk 
heel erg aan en de noodzaak om hierover gezamenlijke afspraken over te maken, en dat is het moeilijkste. 

Zijn er verder nog zaken niet behande/d die u nog kwijt wil? 
lk denk dat het effect van die financiele positie niet zo duidelijk terug zu lt zien in de prestatieafspraken maar 
het is het onderzoeken waard. Over het c-oordeel heb ik zelf niet wakker gelegen, het bestuur iets meer omdat 
het toch een bepaald stempel druk. We hebben oak last gehad van het feit dat de ene instelling zei dat wij 
financieel onzorgvuldig waren geweest, en dat de andere zei dat we te rijk waren . Wat is dan de waarheid. 
Maar deze twee instellingen gaan meer met een bril kijken . Wat ik me wel voor kan stellen is dat wanneer je 
een hele concrete afspraak hebt van je bouwt zoveel woningen met een bepaalde onrendabele top en de 
situatie veranderd, dat je dan de afspraken bij zult moeten stellen . Wanneer je de afspraken wat vager houdt is 
dit minder het geval verwacht ik en zal de financiele positie en wat je in de toekomst kunt minder bepalend 
zijn . 
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Wij zijn nu bezig met het voorbereiden met een 'conferentie' in oktober waarin we met een brede club mensen 
uit de Groningse samenwerkingspartijen en misschien ook wat marktpartijen gaan kijken hoe we er voor 
kunnen zorgen dater nu wat blijft gebeuren. Want wij verwachten dat als er nu niets gebeurd er 3 jaar niets 
gebeurd en het nog een 3 jaar duurt voordat er weer wat opgepakt wordt. Dit is op het gebied van nieuwbouw. 
Mogelijk kan mijn scriptie hier nog van invloed op zijn . 

Hoe bent u vanuit uw functie betrokken bij de prestatieafspraken? 
lk ben programmaleider voor het nieuw lokaal akkoord en het nieuw lokaal akkoord zijn de 
samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en corporaties. Feitelijk ben ik in dienst bij de gemeente 
Groningen maar mijn salaris wordt door gemeente en corporaties opgehoest. Daarnaast ben ik projectleider in 
de krachtwijken. Oat is een puur gemeentelijke klus en daarin werk ik samen met corporaties. Maar voor het 
nieuw lokaal akkoord betekent het dat ik alle voorbereidingen voor de samenwerkingsafspraken/ 
prestatieafspraken geregeld heb, dus het veld verkend heb en de uiteindelijke tekst geschreven waar de 
handtekeningen onder gekomen zijn . We hebben hier in Groningen een bestuurlijk overleg, waarin ik secretaris 
ben, met 5 corporatiedirecteuren, 3 wethouders en 2 directeuren van gemeentelijke diensten. Het bestuurlijk 
overleg beschouw ik ook als mijn opdrachtgever. Daaronder hebben we nog een structuur waarin we een 
aantal stuur/ werkgroepen hebben op het gebied van wijkvernieuwing (sociale en leefbaarheidsdomein) en op 
het gebied van fysieke ontwikkeling. Een soort harde en zachte kant. Dan hebben we nog een werkgroep die 
zich bezig houdt met de duurzaamheidsopgave in het kader van het nieuw lokaal akkoord, een club die zich 
bezig houdt met de woonru imteverdelingsystematiek, en een communicatiegroepje. Tussen deze clubs ben ik 75 
de verbindende factor. Daarnaast hebben we nog veel aandacht voor bewonersinitiatieven . We hebben een 
flink budget beschikbaar voor wijkteams in 15 wijken. Oat zijn clubjes waarin bewoners, professionals van 
gemeente en corporaties en soms ook andere aan tafel zitten . Deze hebben een flink budget om aan 
bewonersinitiatieven te besteden. Dit was in 4 jaar 20 miljoen . Dit is voor de komende 4 jaar 10 miljoen . lk zie 
deze initiatieven langs komen en hou hier controle op. 

Wat betekent de term prestatieafspraken? 
Wij hanteren die term in Groningen bijna nooit, wij hebben het altijd over onze samenwerkingsafspraken deze 
zijn in het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 vastgelegd. In de term prestatieafspraken veronderstellen we een soort 
rolverdeling waarin je als het ware de rol hebt van de gemeente die de prestatie definieert en daar 
overeenstemming over probeert te bereiken met de uitvoerende partij en dat is in dit geval de corporatie. Oat 
is niet de manier waarop we in Groningen naar de samenwerking kijken . Het is een samenwerkingsafspraak 
waarin we veronderstellen dat weals gemeente en corporatie samen een opgave hebben in deze stad om de 
volkshuisvestelijke vraag en thema's als leefbaarheid in de wijken op een goede manier samen op te lossen, en 
dit gevoel onderstrepen beide partijen. En prestatieafspraken zijn dus wat ons betreft vooral 
samenwerkingsafspraken. Dus wat kan de gemeente, wat kan de corporatie en wat kunnen we samen. 

Hoe hard zijn deze afspraken? 
Wij gaan een serieus gesprek voeren op het moment dat de doelstellingen niet gehaald (gaan) worden maar 
we hebben geen harde sancties of straffen. Wij hebben al sinds jaar en dag een intensieve samenwerking 
tussen gemeente en corporaties. Het eerste convenant wijkvernieuwing dateerde vanuit 1998 en daarvoor 
hadden we ook al projecten die we met elkaar deden. Maar we hebben nooit de behoefte gevoeld om sancties 
af te spreken bij dit type prestatieafspraken. Wij zien de prestatieafspraken hier vooral als intenties en 
inspanningsverplichtingen dan een kei hard contract. Het geeft dus aan dat bij een flink schuivend perspectief, 
dat je door de omgeving beknot wordt wat nu dus aan de hand is waarbij corporaties hun investeringskracht 
zien terugvallen, dan kan je als gemeente wel blijven roepen je moet blijven bouwen maar dat heeft niet zoveel 
zin. We hebben het tel kens op het moment dat we afspraken maken en het lijkt er naar uit te zien dat het 
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moeilijk wordt om ze te realiseren dan gaan we samen kijken hoe wat we allebei nog wel kunnen doen om het 
wel voor elkaar te krijgen. 

Moeten prestatieafspraken vastleggen wat toch al zou gebeuren zonder dater afspraken gemaakt zouden 
worden of moeten zij de ambities verhogen? 
Oat laatste is het geval. Wij zoeken wel degelijk de grens op en we proberen wel het optimale resultaat te 
bere iken met elkaar, dus de ambitie ligt hoog. In de vorige periode van 4 jaar hadden we de afspraak van 
corporaties bouwen 800 woningen per jaar in deze stad gemiddeld, en die ambitie is ruimschoots gehaald in 
een tijd dat de markt meezat. Er is toen geen enkel moment geweest vanuit 2 kanten dater behoefte was om 
de ambitie bij te stellen omdat we toch het gevoel hadden dat iedereen deed wat hij maximaal kon doen en er 
is ook niet de ambitie geweest om daar heel hard op te monitoren. We zagen gewoon dat we de aantallen die 
we afgesproken hadden ruimschoots gehaald werden. Wei volgen en rapporteren we de voortgang van de 
doelstellingen maar het is nooit aanleiding om sancties te nemen. De afspraken werden gehaald, we hebben 
nooit de behoefte gehad om ze naar boven bij te stellen. In Groningen hebben we een vrij specifieke situatie 
gekend: 5 corporaties waren lang uitsluitend in de stad werkzaam . Hierdoor wisten we dat wat corporaties in 
de stad verdienden, dat dat ook weer in de stad ge·investeerd zou worden. Dit is bepalend geweest voor het 
type afspraak dat we gemaakt hebben. Hierdoor kon een corporatie verdienen waar dat mogel ijk was om 
vervolgens te investeren in sociale huurwoningen of leefbaarheid. Wanneer hier een corporatie de krenten uit 
de pap probeert te pikken zijn we daar niet per definitie op tegen maar dan levert dat wel een ander gesprek 
opals ze dit vervolgens in Emmen of in krimpgebieden willen investeren. Hier vinden we het niet zo erg als de 
corporaties wat verdienen als ze dit ook maar weer in de stad investeren. Dit is transparant en wordt ook 
inzichtelijk gemaakt, het vertrouwen is er ook en dat bepaalt ook voor een deel de relatie tussen gemeente en 
corporaties. Daarnaast heeft de stad Groningen een omvang en een netwerk wat elkaar goed kent wat het 
makkelijk maakt om elkaar te vinden . 

Waar moeten prestatieafspraken in het algemeen aan voldoen om succesvol te zijn? 
Voor mijzelf is het zo dat de toon van ambitie, vertrouwen, vooruit willen en een aantal algemene 
doelstellingen op kwaliteit, leefbaarheid dat die belangrijk zijn om die goed te delen met elkaar. In Groningen is 

76 het zo, en dat werkt volgens mij goed, dat we op doelstellingenniveau elkaar weten te vinden en dat het 
hierdoor in de uitwerking een stuk gemakkelijker wordt. Een gezamenlijke visie creeren gebeurt hier heel sterk 
op bestuurlijk niveau, die werken vanuit de gedachte dat ze samen het verschil kunnen maken in de stad. Zij 
hebben vrij ambitieuze doelstellingen met elkaar geformuleerd. Wij hebben wel eens onderzocht hoe dit naar 
de verschillende lagen doordrong en dat bleek nog wel eens lastig te gaan op operationeel niveau bijvoorbeeld 
tussen projectleiders van gemeenten en corporaties. Niet lastig als je kijkt naar het eindresultaat maar naar het 
proces. Wat we geconstateerd hebben is dat die sterke ambities om kwaliteit te leveren, zowel als het gaat om 
architectonische kwaliteit, in passing en door de doelgroepen, dat heel lang geprobeerd wordt op projecten in 
de lucht te houden. De ambities om deze projecten toch uit te voeren zijn zo hoog dat op projectleidersniveau 
projecten lang in de lucht worden gehouden. Oat leidt tot spanningen. Er is een hele lange zoektocht gaande in 
deze projecten om die hoge ambities toch te realiseren. Wij hebben het idee dater elders sneller tot het 
afblazen van het project wordt besloten . Je kunt niet alleen op ambities bouwen dus er zal wel een vertaalslag 
moeten plaatsvinden naar aantallen en te monitoren afspraken en hoeveelheden die meetbaar zijn. Wanneer 
we kijken naar waarom het in Groningen nou zo goed gaat dan heeft dat veel meer te maken met de trots voor 
de stad en het hoge ambitieniveau dan dat we die afspraken zo meetbaar maken en SMART formuleren . 

Met welke reden werden de afspraken in 1998 gemaakt? 
Oat ging vooral over afspraken voor de wijkvernieuwingswijken op de verdeling van de kosten in de open bare 
ruimte gekoppeld aan de woningbouwprojecten . Hierin zijn een aantal standaarden afgesproken over bij welke 
fysieke ingrepen in de woningvoorraad de gemeente in de open bare ruimte ingrijpt. Er waren ook wel wat 
ambities in aantallen. Oat kwam voort uit de behoefte om wat meer generiek afspraken te maken en niet 
iedere keer op projectniveau het wiel uit te vinden. 

Zijn er nog andere partijen bij deze afspraken betrokken geweest? 
Veel minder dan later in ieder geval. 

Was de gemeente op de hoogte van het beleid, de ambities en de financiele situatie van de corporaties? 
Bij het lokaal akkoord was wel sprake van het karakter van prestatieafspraken als het gaat om aantallen en dat 
soort zaken . In 2006 bij het nieuw lokaal akkoord toen merkte ik wel dater vrij veel argwaan/ wantrouwen 
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bestond op het niveau van het middenniveau van zowel de gemeente als de corporatie als het ging om elkaars 
financiele positie. Projectleiders binnen de gemeente hadden nog wel eens de gedachte: die corporatie 
probeert altijd maar het onderste uit de kan te halen, en ze hebben geld genoeg. lk weet niet waar dat precies 
uit voort komt maar het had ongetwijfeld te maken met gebrek aan inzicht naar elkaar, gebrek aan 
transparantie . Het zal ook met een politiek perspectief te maken kunnen hebben. Dus het is natuurlijk in de 
loop van de afgelopen 10 a 15 jaar wel een toenemend inzicht geworden van de gemeentelijke organisatie dat 
je andere partijen nodig hebt en dat je moet gaan samenwerken om resultaten te kunnen bereiken. In 
Groningen hebben we vrij sterk het idee van de maakbare stad, een sociaaldemocratische achtergrond . Het 
gemeentebestuur bepaalt de kaders en laat anderen daarbinnen ontwikkelen. Voor het beeld werd er hier 
bepaald wat er moest gebeuren en anderen moesten dat uitvoeren. Oat is een politiek klimaat dat ook niet 
uitnodigt tot transparantie. Als je het gevoel hebt dat je alleen mag bouwen binnen vrij stevige 
randvoorwaarden dan ontstaat er een soort tegenstelling. De afgelopen 5 tot 7 jaar is dat beeld een beetje 
veranderd, de gemeente heeft veel meer het inzicht van wij zijn niet de enige die in deze stad wat doen, we 
hebben ook andere partijen zoals politie, corporaties, ontwikkelaar. Dit heeft ook geleid tot een andere 
verhouding tussen deze partijen. Aan de nieuwe woonvisie hebben corporaties bijvoorbeeld een aardige 
bijdrage geleverd . 

Zijn de verantwoordelijkheden voor de partijen duidelijk? 
Ja, we hebben een eigen en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid . Deze vervaagt soms wel eens, 
soms gaan partijen op elkaars stoel zitten. Maar op zichzelf is heel helder dat de gemeente zorg draagt voor de 
basisinfrastructuur van wijken bijvoorbeeld, er is ook iets wat corporaties tot hun gebied rekenen. Maar deze 
taken stemmen we ook af. De gezamenlijke opgave is het nieuw lokaal akkoord . 

Hoe tevreden is de gemeente over de samenwerking en communicatie met de corporaties? 
Over het algemeen dus heel tevreden. Raadsbreed zijn veel complimenten geweest over de manier waarop de 
samenwerking loopt en ook voor de prestaties die gehaald waren . Zowel het gemeentebestuur als de 
gemeenteraad zijn zeer positief. Als ik het zo hoor is het vrij uniek. 

Welke verbeteringen zijn nog denkbaar? 77 

We zijn aan het kijken of we de samenwerking kunnen verbreden naar bijvoorbeeld het groen in de wijken, het 
beheer en dat soort zaken . Er doen zich altijd incidenten voor waarvan de gemeenteraad zegt van heeft de 
corporatie dat wel goed gedaan. Bijvoorbeeld bij een sloopintentie en stevig verweer van bewoners dan krijg je 
wel eens dat de gemeenteraad zich afvraagt of dat proces wel goed verloopt. Maar dat is volgens mij overal zo. 
Over het algemeen gaat de corporatie dan ook het gesprek aan . Hierin geven de corporaties zelf veel invulling 
aan. 

Hoe is de huidige woonvisie tot stand gekomen? 
De woonvisie is in eerste instantie, als ik het heel bot uitdruk, achter het bureau bij de beleidsafdeling van de 
dienst ruimtelijke ordening geschreven. De eerste aanzet hiertoe was een notitie waarin een aantal 
dilemma's/discussiepunten als het ware werden geformuleerd . Die notitie is orienterend in de raadscommissie 
gekomen en die heeft hier wat van kunnen vinden en die is ook in het bestuurlijk overleg voor het nieuw lokaal 
akkoord terecht gekomen. Vanuit de corporaties is hier vrij stevig op gereageerd omdat de rolverdeling van 
samenwerken en samen doelen bepalen onvoldoende erkend werd . Het ging soms ook over woorden en de 
toonzetting. Er is toen een grote discussiebijeenkomst georganiseerd met ongeveer 200 mensen. Enkele 
thema's zijn toegelicht en bediscussieerd. Het eerste concept lijkt niet meer op water nu ligt. Het heeft veel 
meer het karakter van gemeenschappelijke opgave van gemeente en corporaties en andere bouwers en meer 
gericht op specifieke kwaliteiten van deze stad en niet meer zozeer sturen op aantallen maar meer sturen op 
kwaliteit. Hier is de woonvisie ook voor een daar moeten afspraken uitvloeien. 

Nodigt de woonvisie uit tot het maken van prestatieafspraken? 
In het jaar tussen de woonvisie en de prestatieafspraken is ontzettend veel gebeurd. De toestand in de were Id 
is volgens mij heel erg van invloed geweest op de vertaling van de woonvisie in prestatieafspraken in de zin dat 
we de aanta llen die we hebben geformuleerd in de woonvisie wat teruggebracht hebben en gerelativeerd en 
aangepast hebben aan de realiteit van deze tijd . We hebben een hele specifieke afspraak over 
jongerenhuisvesting, daar proberen we ook echt heel stevig aan vast te houden. In het najaar zal hierover een 
presentatie plaatsvinden . En wat je ziet is toch een soort kanteling van nieuwbouw in bestaande bouw. Er moet 

R.J. van Deurzen Afspraak in samenspraak 



gekeken worden hoe je in de bestaande bouw de kwaliteit dusdanig kan veranderen dat je aan de vraag kan 
voldoen. 

Hoe zijn de huidige prestotieofsproken tot stand gekomen en hoe zijn die anders don de vorige ofsproken? 
Het proces: we zijn vorig jaar begonnen met wat contouren voor nieuwe prestatieafspraken. Hiervoor is in 
maart 2010 een notitie besproken in het bestuurlijk overleg. Vervolgens hebben wij op 6 thema's werkgroepen 
gevormd bestaande uit mensen van gemeente en corporaties. Bijvoorbeeld over de fysieke opgave in de stad. 
Zij hebben met elkaar voorbereidend werk verricht wat in november 2010 bij elkaar gebracht is en waar 
vervolgens een stuk van geschreven is en besproken in het bestuurlijk overleg. Op sommige onderdelen zijn 
wel andere partijen betrokken geweest. Bijvoorbeeld als het gaat over wijkteams dan betrekken we 
bewonersorganisaties. Het uiteindelijke resultaat dus voordat het definitief wordt is wel met een aantal 
partijen besproken zoals de gehandicaptenraad, de ouderenraad en de huurdersvereniging van de corporaties 
en bewonersorganisaties van de stad. Tegelijkertijd werden er wijkperspectieven opgesteld, dit is internsief 
met bewoners gedaan. lk vind dat we in Groningen ons best doen om bewoners te betrekken maar het is de 
vraag of het voor hen interessant is om op dit niveau van afspraken mee te praten. Als we het hebben over de 
stedelijke opgave dan is dat voor bewoners best ingewikkeld . Bewoners praten liever mee over straatniveau of 
directe woonomgeving. 

Wot heeft de gemeente oon corporoties geboden? 
We investeren in de leefbaarheidsfondsen. We bieden de gelegenheid om mee te praten over de woonvisie, de 
parkeernormen . We hebben een werkgroep gehad stapeling bouwkosten . We hebben gekeken naar de 
gevolgen van eisen en randvoorwaarden. Dit heeft tot sociale grondprijzen geleid . We hebben meer 
differentiatie hierin aangebracht. We hebben de randvoorwaarden voor sociale huurwoningen wat gunstiger 
gemaakt om de onrendabele top de drukken. Hier hebben we dat bijgesteld. 

Hoe tevreden is de gemeente met de huidige prestotieofsproken? 
De prestatieafspraken zijn nogal flexibel en vrij zacht. In de zin we werken met bandbreedtes. De gemeente is, 
net als de corporaties, heel erg ontevreden over het klimaat waarin we met zijn alleen terecht dreigen te 

78 komen, dus wij hopen met zijn alien zoveel mogelijk de machine draaiende te houden. We geven de 
corporaties niet de schuld van het feit dat ze minder kunnen investeren. We zoeken nu samen met corporaties 
naar oplossingen hoe we toch nog zaken goed kunnen blijven doen. 

Wordt er door corporoties inzichtelijk gemookt wot zij kunnen besteden? 
Ja, in principe wel en dat gebeurt periodiek. In die zin is er een openheid van de boeken. Wij doen dat nu heel 
erg op projectniveau. We hebben een projectvoortgangsoverleg. De projecten worden dan besproken en ook 
welke projecten terug worden genomen gelet op de financiele positie. Dus die helderheid is er wel. Dan wordt 
er ook gekeken of de aantallen gehaald worden . Dus dat monitoren we ook en dat is aanleiding om in oktober 
te kijken wat we nog in de portefeuille hebben zitten, hoe dat verder loopt en wat we kunnen doen om 
projecten er doorheen te trekken. 

Wordt er ook inzicht verkregen in de investeringscopociteit van corporoties? 
Ja, hierbij kijken we naar het centraal fonds . Dat levert de informatie waarop wij elkaar kunnen aanspreken . 
We gaan ook een werkgroep opstellen die de hele financiele positie van corporaties en gemeente in het 
wijkvernieuwingsverhaal op een rij gaat zetten . Het CFV geeft niet altijd voldoende informatie. En ook de 
financiele situatie van de gemeente verandert. 

Worden de finonciele consequenties inzichtelijk gemookt? 
Nee, maar dat is nu precies wat we gaan doen. Dus eigenlijk hebben we in het laatste bestuurlijke overleg 
besloten dat we met elkaar laten doorrekenen wat we aan afspraken hebben op alle thema's en te kijken hoe 
we dan uitkomen. Dat moet input zijn voor de discussie in oktober. Het is zo dat je een ambitie kan uitspreken 
maar die kan op gespannen voet staan met de financiele mogelijkheden die je hebt en dat gaan we nu laten 
doorrekenen. 

Hoe is er voor gezorgd dot de ofsproken uitgevoegd kunnen warden? 
Door op het moment dat je de afspraken maakt daar een goede inschatting van te maken en tussentijds te 
kijken hoe jeer voor staat en dit dan ook financieel door te rekenen en hier transparant over zijn. Wanneer het 
gaat knellen te kijken wat we alsnog gaan doen en als het echt niet gaat om de ambities bij te stellen. Er liggen 
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geen jaarschijven meer onder het Nieuw Lokaal Akkoord maar er is wel een groepje bezig met de monitor 
verder uit te werken maar die is vooral bedoeld om ambities en afspraken bij te stellen . 

Is het strategisch voorraadbeleid van Nijestee voldoende inzichtelijk voor de gemeente? 
Ja, dat is heel transparant en voor de gemeente goed inzichtelijk. 

Zijn de prestatieafspraken die gemaakt zijn terug te voeren op dit beleid? 
Uiteindelijk wel, in de afspraken is geen onderscheid gemaakt wat welke corporatie moet doen maar onder de 
uite indelijke afspraken ligt wel degelijk het bele id van 5 afzonderlijke corporaties onder. 

Waarom is er niet voor gekozen om de bijdrage van de individuele corporaties te benoemen? 
Tot nu toe hebben we een situatie gehad waarin we alles konden doen. Met het blijken dat we deze ambitie 
wel afgesproken hebben of deze prestatieafspraak wel gemaakt hebben dan gaan we met partijen om tafel wie 
nog mogelijkheden heeft om daar een tandje in bij te schakelen . 

Er gaat dan niet achteraf gewezen worden als iets niet gehaald wordt? 
Dat is tot nu toe nog niet aan de orde geweest en er zijn geen maatregelen voor opgenomen. Wij denken met 
elkaar de afspraken zo realistisch te hebben, en zijn de relaties tussen corporaties ook dusdanig dat ze elkaar 
kunnen aanspreken . Wat er nu gebeurd is dater projecten van elkaar overgenomen worden. Dit maakt dus 
voor je totale kwantitatieve afspraak niks uit. 

Is er iets in het proces veranderd omdat de financiele situatie van corporaties veranderd is? 
In het proces is niets veranderd omdat we nog steeds dezelfde vorm van samenwerking hebben . Bij de 
totstandkoming van prestatieafspraken is een vrij stevige en uitgebreide discussie geweest waarin de zorgen 
over de financiele situatie op tafel kwamen . Die zijn ook besch reven en erkend in het Nieuw Lokaal Akkoord . 
Daar begint het mee, dat je de zorgen met elkaar deelt en op basis daarvan zegt dat je toch samen gaat doen 
wat binnen de mogelijkheden ligt. In oktober gaan we opnieuw de balans opmaken . Maar de erkenning voor 
water in de wereld aan de hand is, die is er wel vroegtijdig geweest en die hebben we met elkaar gedeeld. 

Is de financiele situatie van de corpora ties van invloed geweest op de inhoud van de prestatieafspraken? 
Ja, de aantallen zijn kritisch bekeken die er nu instaan. Toen we de afspraken maakten was het duidelijk dater 
iets zou gebeuren. Het was ook nog niet duidelijk water precies zou gebeuren. Er was en is ook onzekerheid 
over de woningmarkt . Komen de woningen zonder kosten koper bijvoorbeeld slechter in de markt te staan en 
het is toch vooral nieuwbouw wat corporaties aanbieden. Wat de effecten precies zijn van de verschillende 
maatregelen daar blijft nog veel onzekerheid over zitten dus daarom hebben we gebruik gemaakt van 
bandbreedtes. Dus onzekerheid leidt hier tot bandbreedtes. De cashflowpositie van posities verandert 
wezenlijk en dat resulteert in lagere aantallen. Op duurzaamheid wilden we eigenlijk misschien nog wel hoger 
uitkomen als het gaat om energiebesparende maatregelen in de bestaande voorraad. Maar dat zijn nu nog vrij 
behoorlijke aantallen (3500-4000) maar daar is een stapje terug genomen en een voorbehoud gemaakt ook 
afhankelijk van de financiele randvoorwaarden. De aanpassingen zijn dus vooral geland op het thema 
herstructurering met name nieuwbouw. Ook leefbaarheid is minder beschikbaar maar hierin is ook al veel 
gerealiseerd. 

Zijn er hardere of andere typen afspraken gemaakt? 
Het heeft eerder geresulteerd in zachtere afspraken, niet doordat er minder te besteden is maar meer de 
onzekerheid die er momenteel heerst. Niemand weet en kan voorspellen hoe de situatie over 2 a 3 jaar is. De 
belangrijkste ontwikkeling is dan ook die van de woningmarkt zelf. 

Verwacht u ook meer als .. . dan afspraken? 
Ja, dat is ook wat je in de aanhef van het kopje duurzaamheid leest. In aanmerking nemend dat de positie kan 
veranderen maar met het huidige inzicht spreken we zit af. Dat soort formuleringen zitten er wel in. 
Bandbreedtes zijn dit eigenlijk ook al. Aan de ene kant gaan we veel meer kijken naar kwaliteiten. Dus veel 
preciezer kijken naar wat wil je nou bouwen . Dat is ook een soort alsdan afspraak. Als de behoefte aan 
jongerenhuisvesting zo en zo is, dan moeten we daar op inzetten. Als we vooral in CPO willen gaan bouwen, 
dan moeten we dat faciliteren . Het is veel preciezer kijken naar waar de vraag zit. Veel dichter volgen water 
gebeurt om ook tussentijds afspraken te kunnen bijstellen. 
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Wat wordt er in het Nieuw Lokaal Akkoord bedoeld met kwaliteit? 
Oat is hierin vooral de uitsplitsing naar doelgroepen. Dit begrip zijn we veel meer aan het uitvoeren. We zijn nu 
de match en mismatch van leefstijlen in de stad aan het onderzoeken op de doelgroepen. Hier gaan we 
conclusies uit trekken . Hierin gaan we kijken wat hebben we en wat missen we nog. Dit geeft antwoord op de 
kwaliteitsvraag? 

Heeft de gemeente afspraken gemaakt op een gebied waar ze liever geen afspraken op wil maken of wilde de 
gemeente ergens perse afspraken over maken? 
Ja, er was behoefte om meer af te spreken over groen en ecologie en wat we daar samen in kunnen doen. Hier 
kijken we dus naar. Wat in het Nieuw Lokaal Akkoord nog te weinig belicht wordt is de link met de aanpak in de 
krachtwijken. Oat hebben we nu in elkaar geschoven. De gemeente is de vorige keer tegemoet gekomen aan 
de discussie in de parkeernorm. Het is meer onderhandelen geweest over aantallen. 

Op welk gebied is de meeste discussie geweest? 
Volgens mij over de ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarin zijn de corporaties een stuk 
terughoudender geworden dan dat we aanvankelijk dachten. Oat heeft ook te maken met de bedreigingen en 
onzekere toekomst. Over de rest zijn we het redelijk snel eens geworden. We zijn heel erg tevreden over hoe 
we kwetsbare groepen huisvesten in deze stad en de samenwerking die we daarin hebben, het 
woonruimteverdeelmodel, de structuur die we hebben opgezet met wijkteams. Oat zijn vrij onbediscussieerde 
stukken gebleven. 

Verloopt de discussie met de verschillende corporaties op dezelfde manier? 
ledereen is loyaal aan de afspraken die gemaakt zijn. We hebben grotere en kleinere corporaties en de grotere 
zijn nadrukkelijker aanwezig in de overleggen. De 5 corporaties hebben allemaal hun eigen gezicht en dat merk 
je in de omgang. Maar iedereen voelt zich gebonden aan de samenwerking en het levert voor iedereen ook 
voldoende op denk ik. 

Corporatie 
80 Interview prestatieafspraken 20-07-2011 

Nijestee 
Pieter Bregman, Algemeen directeur 

Hoe bent u vanuit uw functie betrokken bij de prestatieafspraken? 
Als algemeen directeur ben ik direct betrokken bij het maken van de prestatieafspraken en dat al sinds het 
begin, dus vanaf 1998. 

Hoe definieert u de term prestatieafspraken? 
Wij noemen het hier een Lokaal Akkoord, dat klinkt wat samenwerkingsachtiger dan prestatieafspraken, want 
prestatieafspraken klinkt wat eenzijdiger. lk vind het meer een samenwerking tussen min of meer 
gelijkwaardige partners. In Groningen draagt het ook meer het karakter van een samenwerkingsdocument. 

Is dit dan een inspanningsverplichting/ een intentieverklaring of een hard contract? 
lk vind het belangrijker dat je werkt aan een gezamenlijke visie op water moet gebeuren en dat je dat ook wel 
voorziet van hard cijfers, bijvoorbeeld over hoeveel woningen je wil bouwen of het budget. lk geloof niet heel 
erg in wurgcontracten met allerlei boetebedingen en dat soort clausules. lk geloof niet dat dat werkt . Er 
hoeven dus geen hele harde sancties te volgen . In Groningen is het ook zo dat hier de corporaties met elkaar 
nu tussen de 475 en 675 woningen per jaar te bouwen. Oat betekent voor Nijestee dat we zelf bepalen wat we 
hiervan invullen, dat hoeft ook niet afgedwongen te worden want dat willen we namelijk zelf. 

Hoe wordt er dan voor gezorgd dat die aantallen gehaald worden? 
ledereen doet zijn ding en dan komt het goed. Wij hebben zelf als richtsnoer, als grootste corporatie zijnde met 
40% van de sociale voorraad, dat onze verantwoordelijkheid voor die bouwproductie wat groter is dan de rest 
omdat op een grote schaal bouwen makkelijker is dan voor een kleine club. Globaal mikken we op ongeveer 
50% van de aantallen en tot nu toe komt het eigenlijk wel goed. 
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Zijn de prestatieafspraken een bevestiging van water zonder dater afspraken gemaakt zouden worden toch al 
gedaan zou zijn, of verhogen ze de ambities? 
Die afspraak is ook vooral om te zorgen dat je een gemeenschappelijk beeld hebt. In termen van management 
moet je zorgen dat je een gemeenschappelijke analyse hebt van bijvoorbeeld de woningmarkt. Je moet een 
gemeenschappelijke visie hebben op welke kant het uit moet en op basis van die visie en analyse baseer je een 
gemeenschappelijke strategie. Dat doe je in dit geval samen. In de wijkvernieuwing is het zo dat je als 
gemeente of corporatie heel moeilijk alleen een bepaalde wijk een flinke slinger aan te geven. Hier heb je 
elkaar voor nodig. Voor wijkvernieuwing en verbetering van wijken moet je slagkracht ontwikkelen en dat is 
zelden alleen mogelijk. Ook in wijken waar alleen wij bezit hebben kunnen we niet zonder de gemeente, en de 
gemeente kan niet zonder ons. Dus dat je hierover afspraken gaat maken is onontbeerlijk. 

Waaraan voldoen succesvolle prestatieafspraken? 
Wij steken veel energie in de voorkant. We doen samen onderzoek, we doen een gezamenlijke analyse en 
creeren samen een visie. Wij doen samen een woningmarktonderzoek, we doen samen onderzoek naar de 
financiele gevolgen van afspraken . Er wordt veel energie besteed aan hetzelfde beeld hebben van de 
werkelijkheid . Vervolgens besteden we ook nog veel energie aan het meekrijgen van nieuwe wethouders en 
corporatiebestuurders. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het onderhouden van een 
gemeenschappelijke visie en volgens mij is dat essentieel. Dit vertaalt zich in afspraken maar ook voor een deel 
in een gemeenschappelijke set van waarden en normen en een idee over hoe de werkelijkheid er uit ziet en 
waar je met elkaar naartoe zou moeten. Het heeft ook met de ge·isoleerde plek van de stad te maken maar er is 
ook een sterke saamhorigheid als Groningers onder elkaar. Ook de informele relatie draag bij aan het komen 
tot afspraken, je zou kunnen zeggen dater een sterke cohesie bestaat op het niveau van professionals. Je komt 
elkaar ook veel tegen, ook op informele gelegenheden. 

Met welk doe/ zijn de eerste afspraken in 1998 getekend? 
De woningmarkt was toen in Groningen heel slecht, en toen zijn er afspraken met elkaar gemaakt die er op 
gebaseerd waren om 4000 woningen aan de onderkant van de kwaliteit te slopen en daar sterk verdund voor 
terug te bouwen. Dus eigenlijk was de eerste prestatieafspraak vooral een sloopafspraak. Daar is op een 
bepaald moment een tegenreactie op gekomen omdat de wereld snel veranderd omdat de woningmarkt heel 81 

sterk is gaan keren en de studentenaantallen zijn snel toegenomen. Daarnaast steeg het aantal asielzoekers 
dus er ontstond een opwaartse druk naar de vraag naar woningen waardoor de wachtl ijsten voor sociale 
huurwoningen opliep terwijl er gesloopt werd. Er kwam een tegenbeweging tegen de sloop, wat nooit het doel 
is geweest. Dit was kwaliteitsverbetering, verdunning en differentiatie. In de tweede generatie afspraken zijn 
veel meer afspraken gemaakt over nieuwbouwproductie en woonruimteverdeling. Dat is iets wat in de loop 
van de tijd gegroeid is en meebeweegt met de context. 

Hoe volwassen zijn de afspraken momenteel? 
Ze dekken nu wel het volledige terrein van de volkshuisvesting: wijkvernieuwing, beheer, nieuwbouw, 
leefbaarheid, wonen en zorg, bewonersparticipatie, duurzaamheid . 

Hoe waren de verhoudingen tussen de gemeente en de corporaties op het gebied van de prestatieafspraken? 
Bestond hier een goede balans in? 
Ja, en zeker in het begin. Er is door de gemeente heel veel in de openbare ruimte ge"investeerd in het kader van 
die prestatieafspraken. In 1998 was de verhouding zo dat de corporaties het 'rood' (woningen) deden, en de 
gemeente het 'grijs' (infrastructuur) en het groen. Dat was wel degelijk iedere betaalt zijn eigen ding. Er waren 
afspraken over uitruil, er waren afspraken over welke stukken onder welke voorwaarden van eigenaar 
verwisselden. Hierbij hanteerden we een grondexploitatie die uiteindelijk op nul sloot. Het is wel belangrijk dat 
een gemeente ook iets biedt naast dat het zaken vraagt, want anders hebben we niet zo veel belang bij 
afspraken. 

Zijn er ook nog andere partijen betrokken geweest bij de prestatieafspraken? 
Nee, niet in directe zin . De prestatieafspraken op zich worden gesloten tussen gemeente en corporaties. Het is 
wel zo dat bij een convenant met betrekking tot zorg, het hele scala dat betrokken is bij de zorg 
vertegenwoordigd is. En dit is een onderdeel van het Nieuw Lokaal Akkoord. 
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Is de corporatie op de hoogte geweest van de ambities en het be/eid van de gemeente? 
Ja, hier zijn wij altijd bij betrokken geweest. De gemeente maakt stadsvisies met daaronder woonvisies. Wij zijn 
altijd aan de voorkant betrokken geweest bij de woonvisies. De gemeente nodigt ons hier voor uit, of wij 
nodigen ons zelf hier voor uit . 

Op welke punten is de corporatie tevreden geweest over de gemeente, en op welk punt is nog verbetering 
denkbaar? 
Wij zijn over het algemeen tevreden over de beleidsmatige samenwerking aan de voorkant. Wat goed zit is dat 
we zorgen dat we het eens zijn over wat we willen bereiken. Het chagrijn heeft bij ons vaak aan de achterkant 
gezeten. In de uitvoering in concrete projecten wordt niet altijd ervaren dat de gemeente een medestander is. 
Er worden een hele hoop eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid, parkeervoorzieningen en hoe het er 
uit moet zien. Hier hebben wij hier altijd veel begrip voor. Zeker niet gezien het feit dat wij met de gemeente 
afspreken dat we jongerenhuisvesting gaan realiseren dus dan doen we ergens een project met 350 
jongereneenheden. Dan zegt de gemeente ook dat je dit en dit moet betalen waardoor het plan niet meer 
haalbaar blijkt. Zo denken we bijvoorbeeld niet dat studenten 0,3 auto per persoon hebben. Soms vind water 
aan de voorkant wordt besloten en afgesproken zijn weg naar het projectniveau . De overheid is geen 
homogene entiteit, het is een enorm amorf gedoe. Niet alleen Rijk, provincie, gemeente maar ook daarbinnen 
zijn allemaal versch illende diensten die elkaar, soms openlijk, tegenwerken of hele andere inzichten hebben. 
Dat is soms wel eens lastig werken . Wanneer je bijvoorbeeld met wethouders afspreekt om een flat te slopen 
dan krijg je geen sloopvergunning omdat je deze alleen krijgt bij nieuwbouwplannen. Dit wordt hier door 
projectleiders niet altijd als logisch ervaren. De gemeente is wat dat betreft een veelkoppig monster, dat zijn 
wij ook wel alleen wij hebben 3 koppen en de gemeente 24. De gemeente heeft hier wel wat aan gedaan om 
dit te verbeteren . lk denk dat dat door de politiek ook wel onderkent wordt, dat ze klantgerichter worden en 
meer op de burger inspelen . Er wordt wijkgerichter gewerkt. lk denk dat het ook wel ingewikkeld is om een 
goed functionerend overheidapparaat te zijn . Er word en veel en tegenstrijdige eisen aan gesteld . Dit is bij 
corporaties ook zo. Er wordt aan de ene kant verwacht dat je maximale zorgvuldigheid betracht, maar 
zorgvuldigheid en zorgen dater niks fout gaat leidt over het algemeen aan slagvaardigheid of 
ondernemerschap. De beste garantie om geen fouten te maken is altijd niks doen. Daar moet je in balanceren . 

82 Bij gemeenten is dat heel precair, ze willen ten eerste een Nieuw Lokaal Akkoord, collegeprogramma met 
woningproductie voor elkaar krijgen maar aan de andere kant staan ze ook voor de handhaving van heel veel 
regels . Dan zijn ze ook zelf voor een deel nog ondernemer omdat ze zelf ook nog grondposities hebben. Een 
gemeente kampt met hele lastige dubbele petten, en wordt bestuurd door een hele ingewikkelde moloch van 
gemeenteraad en college met de pers in hun nek en politieke partijen die het niet eens zijn met elkaar. Dat het 
dus niet altijd even gladjes verloopt is niet meer dan logisch . Als burger zou je willen dat dat wel het geval is, 
maar het is na'ief om te denken dat het zou kunnen. Daar hebben burgers, en wij ook soms wel eens, in 
toenemende mate onbegrip voor, maar ik snap het wel. 

Hoe is de woonvisie tot stand gekomen en bent u tevreden met het proces waarin dit tot stand is gekomen en 
de inhoud? 
Jawel, hoe dat tot stand komt is dat het gemeentelijk apparaat een concept woonvisie maakt. Die krijgen wij 
wel in te zien en de eerste versie vonden wij plat gezegd nergens op lijken. Toen zijn we ook in verschillende 
ronden betrokken geweest en hebben we er over mee kunnen praten en is er een soort concept woonvisie 
gevonden waarvan die ik nog niet fantastisch vond maar ik dacht zo kan het wel. Het blijft natuurlijk een 
gemeentelijk document. Zij hebben ook nog andere zaken die ze moeten dienen in de woonvisie, met de shift 
naar veel meer kijken naar de kwaliteit wat wij een hele belangrijke vonden. Dit is ook uiteindelijk door de raad 
vastgesteld. Dus dat proces was volgens mij goed en het resultaat voldoende. 

Bood de woonvisie voldoende aanleiding tot het maken van prestatieafspraken? 
Dat sorteerde daar wel op voor. Het lijkt altijd theoretisch dat daar een soort volgorde in zit maar in de praktijk 
waren hier al eerder prestatieafspraken dan dater een woonvisie was van de gemeente. Dus dat hopt een 
beetje over elkaar heen. Dezelfde discussies bijvoorbeeld over jongerenhuisvesting, verduurzaming en de 
noodzaak daar met een kwalitatieve bril naar te kijken zie je terug in de woonvisie en het Nieuw Lokaal 
Akkoord terug, dat strookt wel met elkaar. 

Hoe zijn de prestatieafspraken tot stand gekomen? 
Deze maken we een keer per vier jaar en die moesten vernieuwd worden . De corporaties nemen hier vaak het 
initiatief voor. Het is meer aan ons om daar een update van te geven omdat de corporaties en de gemeente 
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tevreden waren met de afspraken die er lagen. De veranderende omstandigheden werden hier meer in 
besproken dan dat het echt anders zou moeten . Het beeld was dater een aantal externe ontwikkelingen 
waren, zoals het toenemende belang van duurzaamheid, de economische crisis waardoor je denkt dat de 
bouwaantallen kleiner moeten en teruglopende budgetten. Dit soort zaken waren belangrijk en moesten we 
tegen het licht houden. lk ben wel tevreden met hoe deze afspraken tot stand zijn gekomen. De 
totstandkoming is in zes thema's gehakt die door werkgroepen zijn behandeld. Hierin zijn diverse partijen bij 
betrokken . Deze werkgroepen hebben stukken aangeleverd die in het bestuurlijk overleg zijn behandeld . Dit is 
uitgewerkt tot de prestatieafspraken . Zelf denk ik wel dat het een soort van voortzetting is van de oude 
afspraken met daarin een stresstest gegeven de veranderende omstandigheden. lk denk dat we toe moeten 
naar het maken van scherpere keuzes maar ik denk dat hier de tijd nog niet helemaal rijp voor is. Deze 
scherpere keuzes moeten leiden tot duidelijk prioriteren anders dan wat heel Nederlands is. We geven 
iedereen gratis onderwijs, terwijl ik denk dat lang niet iedereen dat nodig heeft. De helft van de huurders 
geven we huurtoeslag. We heffen heel veel belasting en vervolgens delen we dat ook weer uit over iedereen. 
In Groningen heeft iedere wijk bijvoorbeeld recht op een halve dag een opbouwwerker terwijl ik denk dat niet 
iedere wijk dit nodig heeft. Beter is om 4 wijken 2 opbouwwerkers toe te wijzen. Dan kun je ook echt wat 
bereiken. In Nederland ligt dit pol itiek heel moeilijk. Terwijl ik denk dat dit de effectiviteit dan bevorderen. Wij 
als Nijestee zijn daar heel duidelijk in . Wij betalen niet mee aan stedelijk opbouwwerk. Wij willen best in onze 
wijken een opbouwwerker aanwijzen, maar we hebben geen verantwoordelijkheid voor de hele stad . Datzelfde 
geld voor steunpunt overlast en zorg en voor de stips. We helpen alleen waar we bezit hebben en hier voelen 
wij ons verantwoordelijk voor. Dit zie je steeds vaker omdat corporaties door de ontwikkelingen bedwongen 
worden prioriteiten te stellen. 

Wat waren de verantwoordelijkheden van de gemeente en de corporaties bi} de totstandkoming van de 
afspraken? 
Deze zijn in hybride werkgroepen voorbereid . Het bestuurlijk overleg was hierbij kartrekker. 

Zijn de huidige afspraken realistisch? 
Ja, er is ook goed naar gekeken of de afspraken haalbaar waren . Misschien kun je bij duurzaamheid een klein 
vraagtekentje zetten. Dit paragraaf is ook een klein beetje anders dan de rest . lk vind de afspraken dichter bij 83 
voorzichtig dan ambitieus zitten gerelateerd aan de vorige afspraken . lk denk dat ze vergeleken met andere 
steden wel weer ambitieus zijn, dat is een kwestie waar je dat tegen afzet. Ze zijn ook meer realist isch dan 
ambitieus omdat wij in ons aandeel daar redelijk makkelijk aan kunnen voldoen, daar maak ik me geen zorgen 
over. Wanneer je modelmatig denkt dan maakt je de afspraak om 100 woningen te bouwen om dit vervolgens 
uit te voeren. Praktisch werkt het zo dat wij in onze eigen doelstelling hebben staan dat wij per jaar 260 
woningen willen bouwen. Om dan aan de gemeente te beloven dat wij er minimaal 200 bouwen is dan geen 
probleem maar achteraf opschrijven wat je toch al van plan was. Ten opzichte van overheden zeg ik altijd : wij 
zijn het volk en wij waren er het eerst. lk vind het een vreemde wind die er tegenwoordig waait waarbij ik merk 
dat veel mensen die bij de overheid werken denken dat zeals overheid zijnde leiding moeten geven omdat er 
anders helemaal niets gebeurd. Terwijl ik denk dat wij ons goed redden als burgers maar er zijn dingen die 
handig zijn om te coordineren. Daardoor hebben wij ons een overheid gecreeerd die voor ons bepaalde dingen 
doet. lk geloof heel erg in het primaat van de burger. 

Hebben de huurders/ burgers veel inspraak bi} de totstandkoming van prestatieafspraken? 
Ja de afspraken worden aan onze huurdersverenigingen voorgelegd en die worden afgesloten met positief 
advies van de huurders. Oat is wel een discussiepunt overigens, want er is ook een stedelijk platform die vind 
dat zij zouden moeten meebeslissen over zo'n Nieuw Lokaal Akkoord terwijl wij zeggen dat wij niets met hen te 
maken hebben, maar alleen met onze eigen bewoners. Daar maken we afspraken mee, en als onze bewoners 
aangeven dat zij hun beslisbevoegdheid willen delegeren aan dat stedelijk platform dan willen we daar wel 
afspraken mee maken. Wij hebben geen boodschap aan de huurders van lefier of bewoners van 
koopwon i ngen. 

In hoeverre is het strategisch voorraadbeleid uitgewerkt? 
Wij denken dat wij het hier veel beter voor elkaar hebben dan Randstedelijke corporaties. Domweg omdat die 
noodzaak hier veel eerder ontstaan is omdat halverwege de jaren '90 hier de woningmarkt slecht was en ook 
de financiele positie van de corporaties heel slecht was. Wij hebben toen al computermodellen gemaakt om te 
kijken hoe we kunnen sturen op betaalbaarheid, aanbod en ook de continu'iteit in de gaten houden. Dat was 
hier al halverwege de jaren '90 een probleem en dat is nu ook. De afspraken die we maken worden 
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samengevoegd met het portfoliobeleid en het ondernemingsplan en hieruit komt een uitgebalanceerd geheel. 
Daarnaast laten de corporaties zich stedelijk toetsen door het centraal fonds. Wij vragen als sluitstuk van de 
prestatieafspraken aan het centraal fonds om te kijken of de Groningse corporaties hoe die zich samen 
financieel verhouden tot die prestatieafspraak, of we daar ook financieel aan kunnen voldoen. Dit hebben we 
in '98 op stedelijk niveau gedaan. 

Hoe is dit strategisch voorraadbeleid terug te vinden in de prestatieafspraken? 
Deze sluiten op elkaar aan. Oat bewaken wij van twee kanten. Wij zorgen dat wat wij willen daar in komt en we 
vertalen wat daar in komt in wat wij willen. Woonvisie, prestatieafspraken en voorraadbeleid moeten 
scharnieren en dat doet het ook. 

Is er inzichtelijk gemaakt wat de financiele consequenties van de afspraken zijn? 
Wij hebben de financiele consequenties van ons eigen portfoliobeleid uiteraard in beeld en stedelijk wordt dat 
gedaan door het centraal fonds . Zij kijken of wij dat wel allemaal kunnen betalen op stedelijk niveau. 

Hoe wordt er voor zorg gedragen dat de prestatieafspraken uitgevoegd kunnen worden en geen papieren tijger 
zol zijn? 
We monitoren, er wordt 2 keer per jaar aan de gemeenteraad gerapporteerd wat de stand van zaken is en 
waar nodig sturen we dit bij . 

Hoe is de financiele situatie van Nijestee en hoe verwacht u dat deze zich zal ontwikkelen? 
Wij zetten de tering na de nering. Die situatie komt wel onder druk te staan door de Donerheffing, de 
combinatie van sterk beperkte huurstijgingen. Als we niets doen gaan we het de komende tijd wel moeilijk 
krijgen. Verkopen van woningen gaat moeilijker maar wij balanceren dat dus in ons eigen meerjarenbeleid. Oat 
betekend praktisch kostenbeheersing, tot aan het schrappen van projecten. 

Is de verminderde financiele situatie terug te zien in de wijze waarop de prestatieafspraken tot stand zijn 
gekomen? 

84 Jawel, want bij deze prestatieafspraken ligt de lat minder hoog dan bij de vorige prestatieafspraken. Er wordt 
op geanticipeerd doordat nieuwbouwaantallen terug lopen, uitgaven voor leefbaarheid gaan terug. Oat is 
allemaal al vooruitlopend op dat wat komen gaat. En dit is ook bij de gemeente het geval. 

Heeft het moeite gekost om de gemeente in te laten zien wat de corporaties te wachten stond? 
Nee, we hebben daar al een traditie van transparantie in . Wij hebben altijd onze cijfers transparant op tafel 
gelegd, dat is heel anders dan landelijk. De wethouder proberen we tot onze grootste ambassadeur te maken 
zodat hij in Den Haag gaat roepen dat het op deze manier niet goed gaat komen met de volkshuisvesting in 
Groningen. Het linkse college hier in Groningen heeft nu alleen niet veel poten aan de grond bij dit rechtse 
Kabinet. 

Is de financiele situatie van invloed geweest op de inhoud van de gemaakte afspraken? 
Ja, er zijn nu brandbreedtes genoemd welke lager zijn dan het vaste aantal voorheen. Ook het budget voor 
wijkteams is gehalveerd . Oat zie je allemaal wel terug. De paragraaf over duurzaamheid is nieuw, maar deze is 
niet zo ambitieus. De lat zou eigenlijk best hoger moeten liggen maar wij hebben gedacht we kunnen die lat 
wel heel hoog leggen maar het is maar zeer de vraag of we dat straks ook kunnen betalen. We hebben er 
daarom voor gekozen om een realistische koers te varen waarvan we betrekkelijk zeker kunnen weten dat we 
het ook na kunnen komen . Nieuwbouw, herstructurering, leefbaarheid en duurzaamheid zijn wel de 
belangrijkste uitgavenposten die zijn be'lnvloed door de financiele situatie. 

Zijn er andere typen afspraken gemaakt? En zijn de afspraken juist harder of zachter geworden? 
Wat er bij is gekomen is duurzaamheid. Dit ontbrak in de vorige versie en daar hebben we ook wel last van 
gehad. Verder is het globaal wel hetzelfde type document gebleven. Het is heel anders dan in Utrecht 
bijvoorbeeld waarin het een heel pak is met clausules en boetebedingen. Oat willen we niet, en dat is ook niet 
nodig. In Utrecht gebeurd ook helemaal niets en dat komt onder andere daar door. De enige die daar bezig zijn, 
zijn advocaten . In mijn optiek werken clausules en boetebedingen echt remmend. 
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Zijn er afspraken gemaakt op gebieden waar de corporatie op voorhand geen afspraken over wilde maken, of 
waar de corporatie perse afspraken over wilde maken? 
Dat is allemaal wel in redelijk overeenstemming gebeurd geloof ik. 

Op welk gebied heeft de meeste discussie plaatsgevonden met de gemeente? 
Op het gebied van duurzaamheid is wel wat discussie geweest, daar was wel aan de hand dat de gemeente een 
duurzaamheidbeleid had opgesteld die de corporaties maar moesten uitvoeren waarvan wij zoiets hadden van 
waarom zouden we dat doen, en wat staat daar dan tegenover. We hadden hier te maken met een andere 
wethouder en andere ambtenaren. Dat gaf veel discussie. Een ander punt is wat discussie heeft gegeven is de 
magische zin: wij gaan meer sturen op kwaliteit. Daar waren wij het erg over eens maar hieronder liggen drie 
discussies: wie zijn wij, wat is sturen en wat is kwaliteit. Wij waren het vooral eens omdat jeer een heleboel 
dingen ender kan verstaan . Daar zijn we wel uit gekomen maar er is wel veel gesprek over geweest. De 
gemeente had het idee dat zij regels gingen stellen over de kwaliteit die er gebouwd gaat worden terwijl wij 
zoiets hadden van we moeten juist consument gericht bouwen dus ik moet meer ru imte bieden aan 
consumenten want de consument bepaald wat kwaliteit is . Dit is veel meer uit de consument gezien dan vanuit 
de technische optiek gezien. Dit zijn wel hele nuttige discussies om met elkaar te voeren. Er is ook voor gezorgd 
dat deze zin gemonitoord kon worden . Dit vind ik het noodzakelijke werken aan een gezamenlijk beeld van de 
werkelijkheid. lk wil ook graag kunnen uitleggen dat hun optiek van sturen niet kan en niet werkt. 
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+ Oosterhout 
Gemeente 
Interview prestatieafspraken 03-08-2011 
Gemeente Oosterhout 
Jan Knoop, senior beleidsmedewerker stedelijke ontwikkeling 

Jan Knoop heeft in een email op veel zaken al antwoord gegeven. In het interview wordt op een aantal zaken 
verder ingegaan. De antwoorden uit de email zijn in dit verslag verwerkt en aangevuld met informatie uit het 
interview. 

Hoe bent u vanuit uw functie betrokken bij de prestatieafspraken? 
Senior beleidsmedewerker stedelijke ontwikkeling. Eindverantwoordelijke voor het werkveld wonen en in het 
verleden de steller van prestatieafspraken . Voor de nieuwe afspraken is mijn collega Ton van Oirschot de 
verantwoordelijke. 

Hoe definieert u de term prestatieafspraken? 
De term geeft feitelijk aan op welke wijze je als partners (gemeente en corporatie) het woonbeleid concreet wil 
gaan uitvoeren en wie daarbij wat doet. Soms zijn de prestaties 'hard' benoemd, soms als procesafspraak en 
soms als inspanningsverplichting of intentie. Dit hangt vooral af van de concrete onderwerpen . 
Waarover met name?: 
* woningbouw: nieuwbouw en bestaande voorraad (zowel kwantiteit als kwaliteit) 
* betaalbaarheid 
* woonruimteverdeling 
* leefbaarheid en veiligheid 
* doelgroepenbeleid en WMO. 

De term prestatieafspraken betekent dat je met elkaar, op een gelijkwaardige basis, prestaties met elkaar gaat 
afspreken om het woonbeleid vorm te geven. De inhoud kan een inhoudelijke afspraak zijn, soms een 
procesafspraak en een inspanningsverplichting. Je kunt dus met elkaar afspreken om 100 woningen te bouwen, 
maar je kunt ook zeggen, we gaan 100 woningen bouwen. De intentie is om die alle 100 in de sociale 
huursector te realiseren, maar het kan zijn dat bij de uitwerking van het plan je voor een aantal onderdelen een 
hogere huurprijs gaat hanteren . Hiermee wordt het meer een intentie. Het aantal wordt zo wel hard, de 
uitkomst nog niet helemaal. Het voordeel van harde afspraken is dat het aan de voorkant heel helder lijkt wat 
je met elkaar wilt behalen, de beperking zit hem uiteindelijk in de beweegruimte die je hebt wanneer situaties 
wijzigen en hoe hier mee om te gaan. In aanvankelijke afspraken werd afgesproken dat de corporatie 100 
sociale huurwoningen ter verkoop aan zou bieden . Dat lijkt een hele heldere afspraak, maar gaat het hier om 
het aanbieden of het uiteindelijk verhuren . De kern is een harde afspraak maar er zit een wereld omheen om te 
constateren dat waarom er wel of niet toe gekomen kan worden. Soms kan een heel concreet lijkende afspraak 
tegen gaan werken in je verdere uitwerking. Hierdoor moet je je afvragen of je een harde afspraak wik ma ken, 
zo ja, dan moet je geen interpretatieverschil hebben. 

Is er in de oude afspraken rekening gehouden met het feit dat de situatie kan veranderen? 
Ja, daar is deels rekening mee gehouden. Uit het onderzoek van de rekenkamer bleek ook dat we het 
merendeel van de afspraken gehaald hadden maar dater te weinig structureel monitoring plaats vond . 
Bestuurlijk hebben we niet laten vaststellen of er de noodzaak was tot bijstelling of aanpassing. Je moet 
flexibiliteit hebben in je prestatieafspraken omdat wanneer je afspreekt huurwoningen te gaan verkopen en de 
koopmarkt stort in, dat je dan dit moet kunnen bespreken . Prestatieafspraken zijn er uiteindelijk voor om je 
woonvisie te realiseren en deze moet een zekere flexibiliteit in zich hebben. De kracht van prestatieafspraken 
zit ook in het samen willen werken aan een doel maar ook het creeren van flexibiliteit waar nodig. 

Moeten prestatieafspraken vastleggen wat er toch al zou gebeuren of moet het leiden tot het bereiken van net 
iets meer? 
Dat laatste, want vastleggen wat je toch al gaat doen is bureaucratie ten top. Prestatieafspraken zijn er voor 
bedoelde een hoger doel te dienen. Om te zorgen dater in Oosterhout goed gewoond kan worden. Dan moet 
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je niet gaan vastleggen wat je als corporatie toch al van plan te doen was: namelijk je core business. Wat jewel 
moet doen is met elkaar te kijken op welke wijze je hier een plusje op kan zetten, maar ook kijken hoe je met 
wijzigende omstandigheden omgaat. 

Zullen prestatieafspraken don ook compacter gaan worden? 
Wat mij betreft wel. Wat we bij de vorige afspraken overal in Nederland zagen is dat we geneigd zijn een aantal 
hoofditems te benoemen: woningbouw, woonruimteverdeling, leefbaarheid, openbare ruimte, veiligheid en 
doelgroepen. Deze werden vervolgens weer in subitems verdeeld en daar werden zo veel concrete prestaties 
en acties aan gekoppeld dat je het hoofddoel uit het oog verloor. Sterker nog: die acties werden zo precies 
omschreven dat ook de weg waarlang het doe bereikt moest worden vast lag. lk blijf hameren op die 
flexibiliteit . Het leef op je het met elkaar op een heleboel zaken eens was maar als er ook maar een minimeter 
veranderde moest je weer met elkaar in overleg. De bedoeling van afspraken is het hoofddoel erkennen en de 
eindverantwoordelijkheden van de partijen . En hoe je vanuit deze eindverantwoordelijkheden die dingen gaat 
doen die net die extra plus opleveren . Her l simpel : in prestatieafspraken hoeft niet te komen staan dat 
corporaties moeten verhuren aan de doelgroepen van beleid. Dit staat in het BBSH. De publiekrechtelijke taken 
van de gemeente moeten er niet in komen te staan . Je moet afspraken gaan maken over zaken waar je met 
elkaar iets aan moet gaan doen, waar je de noodzaak voor ziet. Bijvoorbeeld MOE-landers. Herkennen en 
erkennen we het fenomeen en hoe gaan wij vanuit onze verantwoordelijkheden daar dingen voor doen zodat 
deze doelgroep gehuisvest gaat worden . Dit hoef je niet uit te kauwen. 

Hoe zorg je er voor dot flexibiliteit niet leidt tot onbegrip over wot er afgesproken is en discussie achteraf? 
Dit kun je niet op pa pier borgen, papier is hier een dooddoener in. Je moet wel naar helderheid en de intentie 
van de afspraak streven . Je moet vooral v~rtrouwen in elkaar hebben. In 1997 zijn de eerste prestatieafspraken 
in een raadscommissie behandeld: deze commissie vroeg wat de sancties waren . De wethouder gaf naar mijn 
idee het enige juiste antwoord : uiteindel ijk een gang naar de burgerlijke rechter maar als dat uw belangrijkste 
vraag is moet u geen prestatieafspraken afsluiten . Wij sluiten ze af op basis van vertrouwen, met begrip van 
ieders eindverantwoordelijkheid . We bepalen een richting om een doel te bereiken en als er aanleiding is om 
van richting te veranderen dan gaan we met elkaar kijken wat deze richting wordt. De vertrouwensrelatie 

88 tussen gemeente en corporatie was dusdanig goed geweest dat de rekenkamer concludeerde dat de formele 
monitor onbewust vergeten was. lk praat dit niet goed maar het gaf wel aan dat we met elkaar op de goede 
weg waren omdat we de formele monitoring niet nodig hadden. Dit is dus ook onze valkuil. 

Waaraan voldoen succesvolle prestatieafspraken? 
Vertrouwen in elkaars presteren en respect voor elkaars verantwoordelijkheid . Realistische afspraken, niet 
teveel afspraken en zo concreet mogelijk. Huidige afspraken voldoen daar grotendeels aan. Nieuwe afspraken 
nog concreter en minder in aantal gericht op belangrijkste doelstellingen. 

Met welke reden zijn in 1997 de prestatieafspraken gemaakt? 
Landelijk werd er steeds meer gesproken over dater prestatieafspraken moesten komen . De belangrijkste 
reden was dat we naar elkaar toe op papier wilden uitspreken wat we van elkaar konden verwachten . Deze 
reden is nog steeds hetzelfde. Al deze reden wegvalt is het leuk dater wellicht een wet komt die dit 
voorschrijft, maar dan is dit voorschrijven om het te doen een doordoener. Als jeer niet achter staat er niet op 
basis van vertrouwen tot afspraken kan komen, dan doe je het met elkaar omdat het moet, maar dat mag nooit 
de basis zijn waarop je dingen met elkaar wil bereiken . 

Wat had de gemeente in eerdere afspraken aan de corporatie te bieden? En is de corporatie tevreden met wot 
de gemeente biedt. 
De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheden in het kader van de ru imtelijke ordening wat 
betekend dat wij voor geldige bestemmingsplannen moeten zorgen en daar waar nodig meerwerken aan 
nieuwe bestemmingplannen om woningbouw mogelijk te maken. We hebben kennis en kunde te bieden . En 
we hebben geld, dit zal wel minder worden omdat we voor en forse bezuinigingsopgave staan. De gemeente 
heeft over het algemeen de neiging om veel te vragen aan de corporatie. Je moet kijken wat je core business is. 
Wat wij te bieden hebben is dat wij verantwoordelijk zijn voor het openbaar gebied. We stemmen renovatie 
van het vastgoed af aan de herinrichting van de openbare ruimte . Daarnaast besteden we met de corporaties 
en andere partners tijd, energie en geld aan buurtbeheer. Daarnaast hebben we jarenlang met de corporatie 
het volkshuisvestingsfonds, een budget gehad. Hiermee konden we gezamenlijk uitgaven doen om de 
leefbaarheid in buurten en wijken te upgraden. Hier ging hierbij om achterpadverlichting, plaatsen van 
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dezelfde schuttingen, pilotproject voor domoticawoningen. Dus aan de ene kant moet je kijken wat je core 
business is, die moet je al doen maar kun je met elkaar afstemmen over hoe je met elkaar optrekt. In de 
prestatieafspraken heeft onze woningcorporatie een voorrangspositie gekregen voor het bouwen van sociale 
huurwoningen. Dit gaat in de nieuwe afspraken niet meer terug komen omdat corporaties vaker een regionale 
toelating hebben. We zullen met de nieuwe prestatieafspraken meer gaan kijken wat willen we nu bereiken, 
we hebben zelf niet heel veel gronden meer in eigendom, dus we kunnen niet veer meer sturen op welke 
corporatie mag bouwen. Daarnaast zijn er tegenwoordig geen projecten meet waar alleen sociale huur in zit. 
De combinatieprojecten zullen, mede door regelgeving uit Brussel, veel meer via een tender van uitzetten en 
aanbesteden gaan. Dan zal het niet meer zo zijn dat een ontwikkelende partij eerst naar onze eerste corporatie 
moet. Het kan zijn dater met een andere corporatie in zee gegaan wordt. 

Zijn er punten die voor verbetering vatbaar zijn als het goat om de samenwerking en communicatie met de 
corporatie of het presteren van de partijen? 
Als je kijkt naar het proces zelf dan is er heel bewust voor gekozen om een overlegstructuur te creeren waarbij 
je zowel ambtelijk als bestuurlijk een aantal keer bij elkaar komt om de voortgang van dingen te bespreken. In 
het bestuurlijk overleg mag het minder over de dagelijkse gang van zaken gang en meer over de bestuurlijke 
kant. Dit proberen we te bergen door in het klein bestuurlijk overleg de dagelijkse zaken te bespreken en het 
grote bestuurlijk overleg in te richten voor bestuurszaken . Soms raken de dagelijkse zaken de meer bestuurlijke 
aangelegenheden . Verder moeten we beter gaan monitoren. Dit agenderen we in het bestuurlijk overleg. We 
moeten nog meer aandacht besteden aan het feit dat het in de overlegstructuren vaak over de ruimtelijke 
component gaat, terwijl we meer op de sociaal maatschappelijke component moeten sturen . 
Prestatieafspraken hebben de neiging om te gaan over woningen en makkelijk te meten zaken. We moeten 
meer de versterking zoeken met deze sociaal maatschappelijke component zoals de wmo. Dit moet meer de 
standaard worden. Als je kijkt naar de inhoud die verbeterd kan worden blijkt dat uit de rapportage van de 
rekenkamer is dat we het aantal afspraken moeten terugbrengen, en dater gericht moet worden op een aantal 
hoofdcomponenten. Zaken die je toch al geacht wordt te doen, vooral niet opnemen. En je gezamenlijk richten 
op een beperkt aantal afspraken die er echt toe doen en die proberen te bereiken . 

Is het strategisch voorraad van de corporatie duidelijk geweest bij de gemeente? 89 

Het is als basisdocument voldoende duidelijk. De gemeente heeft hiervoor de basis in de woonvisie waarin 
input van de corporatie in zit vanuit het ambtelijk/bestuurlijk overleg als het betrekken van een aantal partners 
in de ontwerpfase van de visie. Dit zijn twee corporaties, surplus welzijn, een tweetal ouderenorganisaties en 
een vier makelaars. Huurder/bewoners hebben we daar tot op heden niet bij betrokken maar we willen wel 
jaarlijkse een bouwberaad organiseren waarin we huurders en eigenaar/bewoners uitnodigen om hun visie 
kenbaar te ma ken . De visieontwikkeling ligt nog steeds bij de gemeente in de vorm van de woonvisie en een 
strategische visie vanuit de corporatie . De woonvisie wordt breed weggezet. Nu hebben we het wat kleiner 
weggezet omdat er meer druk achter zat. De prestatieafspraken zijn echt een afspraak tussen gemeente en 
corporatie als uitvoering van het woonbeleid. Hierbij kan de corporatie hun huurdersorganisatie betrekken, dat 
is hun eigen verantwoordelijkheid. Dit is niet de rol van de gemeente. 

Was het strategisch beleid van de corporatie duidelijk voor de gemeente? 
Ja, wat wij doen met onze woonvisie doen zij ook met hun strategisch beleid . Ze hebben daar 
consultatierondes. Het ontwerp van hun beleid leggen ze aan hun stakeholders, dus ook de gemeente voor, en 
vragen hier de mening over en of dit past met de visie van de gemeente. Op hoofdlijnen vind een uitwisseling 
plaats met ieders eindverantwoordelijkheid. De woonvisie is echt van de gemeente en het strategisch 
voorraadbeleid van de corporatie, maar er vind overleg en uitwisseling plaats omdat je je partners nodig hebt 
bij de uitvoering hiervan. Daarom moet dit ook gedragen worden door die partijen. Er wordt in ieder geval 
gevraagd water van gevonden wordt, en over het algemeen komen we op punten al naar elkaar toe. Zo heeft 
de corporatie nu aangegeven dat de basis van de woonvisie voldoende aanleiding geeft om het met elkaar 
verder te gaan uitwerken. Dan mag je het nog wel met elkaar op sommige punten oneens zijn . 

Sorteert de woonvisie voor op het ma ken van prestatieafspraken? 
De woonvisie is de beleidsbasis. De prestatieafspraken zijn de verfijning van een deel van de visie. De visie 
wordt zo voor Thuisvester concreet gemaakt in de prestatieafspraken. 
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Hoe wordt er voor gezorgd dot de prestatieafspraken uitgevoerd kunnen warden een geen papieren tijger zullen 
zijn? 
De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor dat zei die afspraken die hun afdelingen raken opnemen in 
hun afdelingsplan die we jaarlijks maken. Deze zijn gekoppeld aan de gemeentebegroting. Zo heb je een 
planning en controlecyclus. Aan de andere kant bekijken we 2 keer per jaar op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
wat we met elkaar hebben afgesproken, en waar staan we nu. En hebben we hier opmerkingen bij. Als er iets 
niet gehaald is kijken we waarom niet en wat we er nog aan kunnen doen. Mogelijk is bijstelling nodig. Er moet 
gekeken worden of ze nog relevant zijn. Wanneer bijvoorbeeld 20% van de woningen aan starters verhuur 
moeten worden maar ze worden niet geaccepteerd. Dan haal je het niet, maar is de afspraak misschien te hard 
geweest. De vervolgafspraak is om te achterhalen waarom er niet geaccepteerd wordt en dat we hier aan 
kunnen doen. Dit kan er intern toe leiden dat de afspraak anders in het afdelingsplan komt te staan. 

Is de gemeente op de hoogte van de financiele situatie van de Thuisvester? Is het CFV oordeel nog ter sprake 
gekomen en hoe open is de Thuisvester over die situatie? 
Ja, we zijn op de hoogte. Zij verantwoorden zich formeel aan het CFV, zij beoordelen . Thuisvester stuurt ons de 
jaarstukken en wij beoordelen deze op hoofdlijnen in een bestuurlijk overleg. Mocht er aanleiding zijn dan 
trekken ze zelf aan de bel en maken ze zaken bespreekbaar. Dat hoeft niet a Ileen over de financiele positie te 
zijn maar het kan zijn dat ze ons betrekken in een mogelijke fusie. Zo kunnen wij hier al over nadenken wat we 
er van vinden. Op hoofdlijnen nemen wij kennis van de situatie, maar wel met behoud van ieders 
verantwoordelijkheid. Wij zijn niet, zoals in het verleden wel het geval was, een toezichthouder. Wij gaan niet 
over het geld van de corporatie, net zo min als zij over ons geld gaan. Er zijn nog steeds gemeenten die stellen 
dat ze gaan over het geld van de corporatie. lk roep dat wij daar niet over gaan. We spreken af wat we 
volkshuisvestelijk willen bereiken, hier is natuurlijk ook geld mee gemoeid. Op basis van de inhoudelijke 
bijdrage is de partij verantwoordelijk te zorgen dater voldoende geld wordt geleverd . Je praat met elkaar over 
wat iets kost en wie wat betaalt, maar het gaat veel te ver om te gaan praten over wat de financiele positie van 
de corporatie zou moeten zijn, dat is hun verantwoordelijkheid. Het C oordeel heeft niet tot discussie geleidt 
omdat wij wisten waar dit het gevolg van was. Hierdoor hoefden we er geen vragen over te stellen. Omdat ze 
gelden hadden gereserveerd voor projecten die uitgesteld werden leek het of ze te weinig investeerden. Zo zijn 

90 er gelden gereserveerd voor de herstructurering van slotjes midden, een project dat na 10 jaar van de grond 
gaat komen, en voor grondaankopen die uiteindelijk niet gedaan zijn. 

Mag een corporatie, mits goed beargumenteerd afwijken van het gemeentelijk woonbeleid, waaraan zij zich 
volgens het BBSH aan te houden hebben? 
Een corporatie kan, en moet, soms beargumenteerd afwijken net zoals de gemeente dit kan. Beleid is er niet 
om te zeggen dit is het beleid en daar houden we aan vast. Beleid is om een richting te bepalen. Die richting 
kan en moet soms verandert worden als daar aanleiding toe is. Wat je op dit moment in de verandering van 
regelgeving een beetje hebt gezien kun je bij Etten-Leur zien . Daar hebben ze een woonvisie vastgesteld met de 
partners waaronder corporaties. Op basis van de woonvisie heeft de corporatie letterlijk een bod gedaan : dit 
zouden wij voor jullie willen betekenen . Dat bod is uiteindelijk in overleg met elkaar omgezet naar afspraken. 
Dat is eigenlijk de weg waar je op doelde met de vraag: moet de corporatie zich richten naar de woonvisie. De 
corporatie moet weten dit is de visie van de gemeente, op basis hiervan heeft de corporatie een bod gedaan 
aan de gemeente om op die manier de inbreng te leveren. Het doen van een bod is niet zoals op veilingen.nl 
maar wat die corporatie had geboden past natuurlijk binnen de doelstellingen van die corporatie. Het 
kenschetst alleen een andere manier van denken en doen, en een andere manier van gedrag naar elkaar. De 
eerste versie van de VNG over hoe je prestatieafspraken moet maken gaat over dat je dit samen moet doen 
maar neigen heel sterk naar een lijstje water in opgenomen moet worden. Wat wij hier in Oosterhout hebben 
gedaan is meer het over en weer. Soms kun je stellen dater in goed overleg de corporatie iets wordt opgelegd . 
De situatie in Etten-Leur kenschetst voor mij de verhouding: de gemeente heeft een visie, een aantal 
verantwoordelijkheden als overheid, en hoe kan er iets overeen gekomen worden met de corporatie. De 
corporatie biedt hier dan iets aan en vraagt wat de gemeente hier van vindt. Die manier is de manier waarvan 
ik vind dat je prestatieafspraken moet maken : op basis van gelijkwaardigheid met respect waar toe de partijen 
op aard zijn en behoud van ieders eindverantwoordelijkheid en wat je als partij mee kan brengen. Als de 
corporatie dan met iets komt met iets anders dan wat de gemeente had beoogd, maar kunnen aangeven 
waarom ze dit doen, dan zie ik geen enkele aanleiding voor de gemeente om dwars te gaan liggen als het niet 
erg in strijd is met wet- en regelgeving. Na dit bod ga je ook nog met elkaar om tafel zitten en is niet het einde. 
Hier kan nog discussie over gevoerd worden. Voor de nieuwe prestatieafspraken geef ik aan mijn collega mee 
dat de basis goed is, maar kijk hier niet naar. Kijk heel nuchter naar wat wij als gemeente nu echt mee brengen, 
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los van wat we wettelijk toch al moeten doen. Hij kwam tot de constatering dat we eigenlijk, naast kennis, 
helemaal niks meebrachten naast onze wettelijke verplichtingen . Als je weet water in de woonvisie staat en 
weet dat deze gesteund wordt door de corporaties moet je bedenken wat een corporatie nou mee willen 
brengen naar de gemeente. Als je dat voor elkaar krijgt ben je over een weer bezig met de afspraken waarmee 
je zelfs afspraken kunt maken die soms wat afwijken van de bas is van de woonvisie . Je zou kunnen zeggen dat 
het maken van prestatieafspraken niet moeilijk is. Je kunt er op googlen water in staat, de VNG brochure hoe 
je deze moet maken. Dit is echter fout, het gaat er niet om water op papier staat maar of je vertrouwen hebt 
in wat je met elkaar wil bereiken. Respect hebben voor wat je partner vertelt en doet, en snappen waarom ze 
die dingen doen. Als je dat laatste niet snapt dan hebben de afspraken op papier geen waarde. 
Hoe raakt de financiele situatie het be le id en de prestatieafspraken? 
De financiele ontwikkelingen zijn lastig omdat onze corporatie er gewoon goed voor staat. Als je doelt op de 
wijziging van de economische ontwikkelingen en op het gebied van regelgeving, ender andere Brussel, waarb ij 
corporaties meer terug gezet warden op hun core business en de leningsmogelijkheden denk ik dat je vooral 
niet in problemen moet den ken. Dit gegeven ligt er en is nog lang niet uitgediscussieerd, bijvoorbeeld over de 
inkomensgrens. De corporaties kunnen ook inventiever warden. Ze zijn nog steeds vrij om 10% van de sociale 
woningen zelf toe te wijzen, ze kunnen er voor kiezen om niet geborgd te lenen en waar het wws het toelaat 
woningen te liberaliseren tot net boven de sociale huurgrens. Het kan dus inderdaad zo zijn dat deze zaken een 
impact hebben op de financien maar dit is niet nieuw omdat er al jaren wordt gesproken over toeslagen en 
vereveningen en dit zal nooit anders warden . Dit is een gegeven waarbinnen je moet manoeuvreren. 
Regelgeving wijzigt ook, het gaat er vooral om hoe je dingen met elkaar oplost. Een van de dingen die 
Thuisvester bedacht heeft om die doelgroep te bedienen, zonder dat we in prestatieafspraken dit hebben 
vastgelegd, is het hanteren van twee prijsgrenzen . Wij hebben in de woonvisie aangegeven dat we de 
middeninkomens willen bedienen. Wat het voor financiele impact gaat hebben durf ik niet te zeggen . 

In het algemeen goat de investeringscapaciteit van corporaties omlaag door onder andere tegenvallende 
verkopen en heffingen. Verwacht u dat dit gevo/gen heeft voor de inhoud van afspraken? 
lk weet niet of dater geschrapt gaat warden puur op financiele argumenten. Met a lie respect voor de 
corporaties hebben ze grate financiele sprongen kunnen maken omdat ze goedkoop konden lenen. Die hebben 
ze te danken aan het feit dat ze corporatie zijn en blijven. Zo konden ze goedkoop lenen voor middeldure en 91 
dure woningen. Dit konden niet-corporaties niet hetgeen natuurlijk oneerlijke concurrentie is. Ook de 
discussies over de zogenaamde onrendabele top is ook voor een deel een papieren tijger want ze boeken hun 
huurwoningen af in SO jaar volgens de cfv en wsw methode. Als de woning 80 jaar staat levert hij nog 30 jaar 
geld op en is de restwaarde ook niet 0. Of er sprake is van echt minder kunnen investeren hangt af van hoe de 
corporaties zelf in het verleden te werk zijn gegaan. Ze hebben altijd sterk geleund op het financiele voordeel 
van goedkoop lenen, dit zal nu wat duurder gaan warden . De corporaties, ook hier, zal op een gegeven 
moment keuzes moeten gaan maken maar niet vanuit het financiele maar vanuit het volkshuisvestelijke. Hierbij 
kijken ze of ze voor de projecten die gepland staan nog markt zien . Zo zijn middeldure en du re koop omgezet in 
middeldure en goedkope koop via de maatschappelijk eigendom constructie . Dat soort dingen zal wel gaan 
gebeuren. Ze gaan kijken wat ze wanneer in de markt zetten. Projecten moeten niet met elkaar gaan 
beconcurreren omdat ze voorverkoop moeten halen. Deze discussie zullen we de komende tijd vaak gaan 
hebben en die wil ik ook omdat ik flexibiliteit wil. We hebben ook als gemeente altijd gezegd: dit spreken we af, 
de projecten duurder 8 jaar en hielden we strikt aan vast omdat dit bijvoorbeeld aan grondopbrengsten 
gekoppeld was. Als de markt zich gaat wijzigen zul je anders moeten ontwikkelen. Natuurlijk heeft dit financiele 
consequenties. 

Verwacht u dat het proces waarbij prestatieafspraken tot stand komen vanwege een veranderende financiele 
situatie goat veranderen? 
Het proces verandert niet, het gaat namelijk nog steeds over waarom bestaan wij en wat zijn we van plan over 
en weer in te brengen. Die samenwerking is goed, dus het proces zal niet veranderen . Wat inhoud betreft 
zullen we met elkaar wat alerter moeten zijn op de haalbaarheid van afspraken. Waar we praten over 
woningbouwaantallen en differentiaties gaan we kijken wat dat nou omvat en denken we nou echt dat dat 
realistisch is, en in welke jaren. De afspraken warden wat mij betreft zo hard mogelijk gemaakt, als het maar 
duidelijk is dat mocht er gaandeweg een aanleiding zijn dat ze niet meer realistisch blijken, deze aangepast 
kunnen warden . Wat mij betreft wordt er geen paragraaf opgenomen met daarin de mogelijkheid tot 
aanpassing van afspraken wanneer veranderende omstandigheden zich voordoen. Een paragraaf als deze neigt 
al naar een sanctie als we het niet halen. Het zal er niet zo hard in komen . We gaan wel met elkaar jaarlijks 
monitoren . Macht hieru it blijken dater een aanleiding is om afspraken te veranderen ga je dit met elkaar 
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bespreken. Dan heb je de flexibiliteit al te pakken. Op het moment dat je vastlegt dat je bij veranderende 
omstandigheden flexibel moet zijn, creeer je een aanleiding om te gaan zoeken om flexibel te zijn. De 
aanleiding hiervoor zou het halen van de doelstelling, de afspraak moeten zijn . 

Zijn er punten waarop de gemeente op voorhand juist afspraken wil maken, of juist niet? 
lk zou bijvoorbeeld geen afspraak willen maken over woonruimteverdeling. lk wil hier wel over meedenken 
maar dit mogen de corporaties zelf invullen. De corporatie moet gewoon hun doelgroepen van beleid 
bedienen. Dit is toch al hun eigen taak. Er is een wijziging gaande dat je kunt gaan sturen op bepaalde 
doelgroepen. Zo sturen gemeenten bijvoorbeeld op economische binding, dit mag niet volgens de 
huisvestingswet. Hier heb ik dan ook geen behoefte aan. Als het gaat over woonruimteverdeling gaan we 
alleen maar over de huisvesting van statushouders. Hier hebben we de corporaties hard bij nodig. lk wil wel 
praten met corporaties maar niet als opdracht vast te leggen. Zelfs als dit door de verandering van de 
huisvestingswet zou mogen dan zou je dit niet moeten will en. We willen juist minder regels met elkaar. lk wil 
perse afspraken maken over de nieuwbouw, de aantallen die ze gaan toevoegen en welke categorieen, dit is 
ook de hele algemene taak. Op bas is van provinciale woningbouwprogramma mogen we 3.175 woningen toe 
voegen de komende 10 jaar. Hiervoor stellen we een program ma voor vast . Dit hebben we tot 2019 al 
vastgelegd . Wat we nu nog kunnen doen is wat we moeten kiezen wanneer we wat gaan doen en is datgene 
wat we bedacht hebben, ook nog waar we op zitten te wachten . Dat is wat ik graag met de corporatie wil 
vastleggen en of ze dit ook gaan halen met alle procedures die er lopen. 

Op welk gebied wordt er de meeste discussie verwacht met bij het ma ken van nieuwe prestatieafspraken? 
De gezonde discussie zal gaan over de nieuwbouw, de locaties, de aantallen en kwaliteit. Over leefbaarheid en 
veiligheid omdat dat een soort verzamelbegrip is. Het zal er om gaan wat we zien gebeuren en hoe reageren 
we daar op. Omdat dat een gesprek wordt met vele partners levert dat discussie op. Daarnaast gaat er 
discussie gaan over de herstructurering van wijken. Hierbij gaan we stratenpatronen doorbreken en dat zal 
lastig worden. Deze discussie zal uiteindelijk over geld gaan en de investeringscapaciteit. We zullen vooruit 
moeten gaan kijken naar hoe we toekomstige problemen gaan tackelen. De corporatie gaat nu al de grond 
kopen, zodat ze tegen de tijd dat herstructurering plaats zal moeten vinden alles wat makkelijker kan verlopen. 

92 Daarnaast moeten we de gevolgen van vergrijzing en krimp in kaart brengen. Er wordt gezegd dat de 
vergrijzingsgolf er aan komt en we dus alles hier op in moeten richten, dan denk ik we moeten hier niet alles op 
afstemmen. Datgene dat we nu doen moet leiden tot wijken die er over 50 jaar nog staan en dan ook nog 
kwaliteit hebben. Het gaat er om dat je je fysieke omgeving flexibel inricht zodat je kan inspelen op wijzigende 
omstandigheden. 

Corporatie 
Interview prestatieafspraken 05-08-2011 
Thuisvester 
Angelique Schets, Hoofd afdeling verhuur 

In Oosterhout zijn we in voorbereiding op de nieuwe prestatieafspraken. De woonvisie is in concept gereed 
maar daar vind nog behandeling en beslu itvorming plaats in de gemeenteraad. Dit zal kort na de 
zomervakantie plaatsvinden . Kort daarna proberen we de prestatieafspraken in de besluitvorming te krijgen . 
Dit is een opvolgend proces. De conceptversie is al wel met de gemeenteraad gedeeld. Bij de woonvisie waren 
wij al betrokken en je merkt al dat daar afspraken bij naar boven komen . We zijn er in een vroeg stadium open 
bij betrokken geweest, omdat we ook een belangrijke partner voor de gemeente zijn . De woonvisie sorteert al 
voor op die prestatieafspraken. 

Hoe bent u vanuit uw functie betrokken bi} de prestatieafspraken? 
Als hoofd van de afdeling verhuur van de vestiging Oosterhout ben ik door de directeur gevraagd om samen 
met de gemeente de voorbereidende werkzaamheden te verrichten rondom de opbouw van de 
prestatieafspraken. Uiteindelijk gaat het hier bij de directeur en de verantwoordelijke wethouder van de 
gemeente voorgelegd worden en dan komt dat bij elkaar. In samenwerking met ons worden er geen afspraken 
gemaakt met andere partijen. lk weet niet of de gemeente met andere partijen nog afspraken maakt. Wij zijn 
wel hier de enige grote corporatie . Er is nog een kleine bejaardenhuisvester maar of de gemeente hier 
afspraken mee maakt weet ik niet. 

R.J . van Deurzen Afspraak in samenspraak 



Hoe typeert u de term prestatieafspraken? Moet dit een hard afrekenbaar contract zijn of is dit meer een 
in tentieverklaring/i nspanni ngsverplichting? 
Het kan het eigenlijk allebei zijn, dat vond ik ook een goede conclusie van de rekenkamer west-brabant. Zij 
hebben de prestatieafspraken van de betrokken gemeenten waaronder Oosterhout beoordeeld . Ze hebben 
aanbevelingen gegeven waarvan ook wij zeiden daar moeten we veel meer naar toe. Dat betekent tweeledig: 
waar het kan en mogelijk is maak je een harde afspraak. Dat is dan meetbaar en concreet, maar dit kan niet 
altijd. Kijk maar naar water met de woningmarkt gebeurd is. Beide partijen vinden het vaak niet verstandig om 
elkaar daar tot achter de komma aan te houden omdat dat niet in het belang is van beide partijen . Dan is het 
vaak veel handiger om met elkaar een procesafspraak te maken. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat je een 
prestatieafspraak die het komende jaar wel hard is maar daarna maak ik een procesafspraak. Wat wij als 
leerpunt hebben meegenomen is dat veel ten eerste veel prestaties sowieso gerealiseerd zijn. Oat waren 
afspraken die iets te veel aan de intentiekant zaten maar opvallend positief was wel dater veel gerealiseerd 
was. De organisaties hebben het wel opgepakt als zijnde een afspraak. Maar wil je het toetsbaar maken voor 
een gemeenteraad, wat in het belang is voor de gemeente Oosterhout, dan moet je dat wel aan de voorkant 
daar waar je het kunt toetsbaarder ma ken . Dat is wel een aanbeveling die wij mee nemen. 

Worden er meer voorwaardelijke afspraken verwacht? 
Ja, op dit moment loopt daar discussie over dus ik kan die aangeven welke kant dat op gaat. Je kunt het 
misschien in wat bandbreedtes weergeven waarvan je zegt het zal in ieder geval daar binnen vallen, maar de 
detailuitwerking gaan we per project bekijken. Daar moeten we elkaar nog in vinden. De gemeente heeft een 
bijeenkomst georganiseerd met onder andere makelaars en corporaties onder andere. Wat alle partijen 
aangeven is: geef ons wat flexibiliteit. We hebben hier een plan gehad waarbij we du re koop wilden realiseren, 
toen knalde de markt in elkaar. We hebben deze woningen in overleg met de gemeente, die er erg blij mee 
waren, omgezet in starterswoningen. Wij kregen het idee dat hier veel meer vraag naar ging ontstaat. De 
gemeente was super blij wat we ons plan omgooiden . Dat doe je soms in beider belang omdat de markt was 
veranderd. Wij en de makelaars vroegen dus om extra flexibiliteit. De afspraken zouden meer richtinggevend 
moeten zijn . De gemeente zal ook voorkeuren hebben, door te stellen waar ze behoefte aan hebben. Wat voor 
ons belangrijk is, is dater voldoende ruimte is om per project met elkaar te kijken wat op dit moment 
realistisch is en wat de vraag van de doelgroep is, want we bouwen toch grotendeels voor de sociale doelgroep 93 
en wat is het belang van de gemeente. Dat is iets wat je open met elkaar moet bespreken, ik kan me wel 
voorstellen dater wat bandbreedtes met elkaar worden afgesproken. Dit is voor het eerst. Omdat je over 
woningbouwprojecten met een lange ontwikkeltijd praat, kijk je naar een lange tijd vooruit . We kunnen nu al 
wel zeggen wat we volgend jaar gaan doen, die projecten !open nu al. Het jaar daarna lukt ook nog wel maar 
het jaar daar op volgend kunnen we nog niet zeggen water gaat gebeuren. In Nederland zijn veel 
appartementen gebouwd, nu lijkt het dat die vraag aan het kantelen is en dat het wel eens heel anders kan 
worden. Uiteindelijk bouwen we voor mensen, en zelfs een bepaalde doelgroep, dus wij en de gemeente 
hebben daar een gedeeld belang in om voor deze mensen te bouwen. lk heb wel het gevoel dat de gemeente 
er op een bepaalde manier in zit. 

Moeten de afspraken een bevestiging zijn van wot er toch al zou gebeuren of moeten ze de ambitie verhogen? 
Voor beide valt wat te zeggen. Rondom nieuwbouw zal het vaak een bevestiging zijn omdat die programma's al 
lang vast liggen. Prestatieafspraken zijn veel meer dan nieuwbouw, terwijl hier vaak toch erg op gefocust 
wordt. Je praat ook over wat je met je bestaande bezit doet, leefbaarheid, buurtbeheer, toewijzing van 
woningen, dit is ook allemaal relevant en maak je dus afspraken over. Zo hebben we ooit afspraken gemaakt 
om woningen aan starters toe te wijzen, de wijze waarop we toewijzen aan statushouders. Hoe je omgaat met 
wmo voorzieningen. Dan mag je soms best de vernieuwing opzoeken en dit zal wel moeten omdat de 
gemeente ook opgaven heeft als je bijvoorbeeld praat over wmo. Je zoekt naar hoe je hier beide invulling aan 
kan geven. Dit zal niet altijd lukken maar ik denk dat het goed is om hier over met elkaar in gesprek te zijn . 
lnhoudelijk kan ik hier dus nog niet veel over zeggen omdat we daar nog niet lang mee bezig zijn maar dat gaat 
wel landen in de prestatieafspraken. We kunnen ook bijvoorbeeld zaken anders aanpakken. Wij en de 
gemeente vinden buurtbeheer belangrijk, en misschien kunnen we hier beter op elkaar aan sluiten. Door zaken 
te bundelen die je samen doet, en dit hoeft niet eens duur te zijn, kun je meer bereiken. In de herstructurering 
van slotjes midden zoeken we elkaar veel meer op. De gemeente is heel actief in het bewaken van afval. Door 
zaken op elkaar af te stemmen en te kijken wat het betekent voor de bewoners kun je meer voor je eigen 
inwoners betekenen. 
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Nemen partijen ook taken van elkaar over of blijft iedereen bij zijn eigen taken? 
Wij hebben wel de bereidheid om te kijken wat kunnen wij doen aan het onderhouden van een stuk 
buitenruimte. Bijvoorbeeld achterpaden . Dit levert weer een positieve impuls aan de leefbaarheid. Beide 
partijen hebben wel als uitgangspunt dat je verantwoordelijk bent voor je eigen taken en dat je die niet zomaar 
gaat overnemen maar je zoekt wel waar de versterking plaats kan vinden . 

Is dit ook zo door de goede financiele situatie? 
Dat is hypothetisch, we zijn al jaren een gezonde corporatie en investeren ook veel in de onderhoud van ons 
bezit. Dit vinden we ook belangrijk omdat het ook met leefbaarheid te maken heeft. Wat ga je dan doen als je 
er slecht voorstaat. Wij willen sowieso goed investeren in onze kerntaken. Dan praat je over doelgroepenbeleid 
en het goed onderhouden van de woningen. Zeg maar de 6 punten uit het BBSH. Daarnaast proberen we ook 
extra te investeren door maatschappelijke projecten en soms door projectontwikkeling dus dit pakken we op. 

Waar voldoen succesvolle afspraken in het algemeen aan? 
lk zou zeggen dat ze duidelijk zijn, en niet voor meerdere uitleggen vatbaar. Dan wordt het lastig meten en 
bespreken . Duidelijk dater door beide partijen draagvlak is, want een afspraak maak je minimaal met 2 
partijen, anders heb je geen afspraak. Dan kan je verder gaan als je naar een hele concrete afspraak kijkt 
wanneer deze klaar moet zijn . Het is belangrijk dat je beide goed snapt water staat en daar ook achter staat. Je 
moet er elkaar ook aan kunnen houden en op aan durft te spreken . Wij zijn in het verleden in gesprek gegaan 
met de gemeente omdat de oorspronkelijke afspraken op diverse manieren ge'interpreteerd konden worden. 
Bij nieuwe afspraken zijn deze duidelijker gemaakt. Zo hebben we de definitie van een starter heel precies 
vastgelegd met elkaar. 

Sinds wanneer ma ken de gemeente en corporatie prestatieafspraken en met welke reden? 
Dat weet ik niet, zo lang ben ik hier nog niet in dienst. lk denk wel dat de afspraken steeds beter worden. lk ben 
dit jaar voor het eerst betrokken bij de opbouw van de prestatieafspraken . 

Wat had de corporatie te bieden in de huidige prestatieafspraken? 
94 Er moet inderdaad een wederkerigheid in zitten . We hebben afspraken rondom toewijzing van verschillende 

doelgroepen geboden . Bepaalde voorzieningen in de bestaande bouw, investeringen die we doen om langdurig 
wonen te bevorderen. Uiteraard de nieuwbouw en de hele herstructurering rondom slotjes midden. 

Welke partijen zijn bi} de vorige prestatieafspraken betrokken geweest? 
In ieder geval cires (de oude corporatie) en de gemeente. Er hebben geen overige partijen getekend maar ik 
weet niet of deze partijen geconsulteerd zijn. 

Weet u of Cires destijds op de hoogte was van het beleid en de ambities van de gemeente? 
Dat durf ik ook niet te zeggen maar dat zal ongetwijfeld het geval zijn geweest. Wij hebben en hadden intensief 
contact met de gemeente. lk ben er van overtuigd dat dat bekend is geweest. Beide partijen zijn met de 
afspraken aan de slag gegaan dus dat betekent dater ook draagvlak was bij beide partijen. Dit is in 
verschillende overlegniveau aan de orde geweest en gevolgd . 

Hoe tevreden bent u over de samenwerking in het presteren van de gemeente naar aanleiding van de vorige 
prestatieafspraken? 
Behoorlijk tevreden, we hebben een intensief traject gehad rondom slotjes midden om daar een heel contract 
op te bouwen. Uiteindelijk is dat goed gegaan en daar zijn beide partijen heel blij mee. In de uitvoering daarvan 
vinden wij onze weg heel goed. 

Op welke punten is verbetering denkbaar? 
Wij zijn wat sneller dan de gemeente denk ik soms. Wij hoeven ons niet te legitimeren naar een gemeenteraad. 
Bij ons zijn de lijnen wat korter. Waarin we elkaar wel goed vinden is op individueel niveau. Je hebt altijd zaken 
waar je op het niveau van individuele klanten elkaar moet vinden . lk vind dat dat heel goed gaat. Daar is heel 
veel vertrouwen over een weer. 

Hoe zijn de vorige prestatieafspraken tot stand gekomen? 
Dat durf ik zo niet te zeggen . Er is wel een hele uitgebreide woonvisie opgesteld waarin de corporatie volgens 
mij best intensief is betrokken geweest. Er staat me iets van bij dat we daarin hebben mee ge'investeerd . 
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Zijn de financiele consequenties inzichtelijk gemaakt van prestatieafspraken? Kan dit nuttig zijn om dit te doen? 
Die zitten er op een aantal punten wel in maar ook soms niet. Er is achteraf in evaluaties niet heel uitgebreid 
behandeld wat wij hebben ge·investeerd . Dit nemen wij wel in jaarverslagen uitgebreid op. Het wordt altijd wel 
verantwoord wat wij doen. lk denk dat het bij kan dragen om deze financiele consequenties inzichtelijk te 
maken. Op het moment dat je dat goed kan aangeven aan de voorkant, dus daar moet je goed naar kijken of je 
dat kunt en wilt, dan zou dat wel een optie zijn. Hoe dichter bij je eigen jaarplan hoe makkelijker dat ook is. Wij 
zijn nu bijvoorbeeld bezig met ons jaarplan voor 2012, en daarin kun je al een aantal zaken aangeven . Je zou 
dan ook kunnen zeggen : waarom kun je dat ook niet voor wat verder weg. Oat kan ook wel maar dan zal er wat 
meer in grote getallen gepakt worden omdat je daarnaast ook rekening moet houden met andere 
investeringen die ook plots op je weg kunnen komen. De detailuitwerking van investeringen vindt op jaarbasis 
plaats. De wat grovere die vindt in ons ondernemingsplan plaats dat tot 2013 loopt. Wij zullen volgend jaar ook 
gaan starten met dit te vernieuwen . 

Zou dit de discussie kunnen wegnemen of een corporatie we/ voldoende investeert of is de gemeente hier altijd 
we/ tevreden mee? 
lk moet zeggen dat ik die discussie weinig tot mij hoor komen maar ik denk dat Thuisvester in de loop der jaren 
steeds meer projecten is op gaan pakken en ook maatschappelijk veel heeft ge·investeerd tot grote 
tevredenheid van de gemeente. We hebben een aantal jaren geleden ook geconstateerd dat we meer wilden 
gaan investeren in leefbaarheidprojecten en buurtprojecten dus meer op maatschappelijk niveau en we 
hebben op een aantal punten onze investeringen versterkt. lk heb het idee dat de gemeente dit ook gezien 
heeft en ik denk dat ze daar wel tevreden over zijn . 

Hoe is er voor gezorgd dat de afspraken die gemaakt zijn ook uitgevoerd kunnen warden en geen papieren 
tijger word en? 
Dit is gedaan doordat thema's zijn toegewezen. Bijvoorbeeld de toewijzing ligt bij mij . Het is toegedeeld aan 
afdelingshoofden om te zorgen dat bepaalde afspraken ook gerealiseerd worden. We koppelen dit terug naar 
directie en waar nodig gemeente. Maar ook de directeur heeft met de wethouder regulier overleg gehad over 
hoe loopt het nou. Er heeft evaluatie en monitoring plaats gevonden. Een van de aandachtspunten van de 
rekenkamer die wij ook onderkend hebben is dat we scherper en duidelijk moeten evalueren, ook richting de 
gemeenteraad. Voor die monitoring en evaluatie moeten we ook een procesafspraak maken. Dit gaat wel in 
een aparte paragraaf opgenomen worden. Monitoring wordt beter en zichtbaarder geregeld . We moeten dit 
ook beter communiceren en explicieter verantwoorden. 

Is er tussentijd nog gestuurd of is er a Ileen geevalueerd? 
Ja, dat is ook wel nodig want je hebt altijd projecten waarvan je merkt dat ze bijgestuurd moeten worden. 
Belangrijk is ook dat wanneer je door bepaalde omstandigheden afspraken niet haalt, dat je samen ook weet 
dat dat zo is, en dat je dat accepteert. 

Op welke thema's heeft er bijstelling plaatsgevonden? 
Woningbouw zal het eerste zijn waar soms tot bijstelling komt, dit zal wel de belangrijkste zijn . De 
herstructureringsopgave is een hele grote wijk waar we het over hebben. Hier zijn zaken later gestart maar hier 
zitten we samen in. We hebben nog niet hoeven prioriteren of faseren. Wei hebben we sommige afspraken 
aan de voorkant duidelijker opgeschreven. 

Hoe volwassen is het strategisch beleid van de Thuisvester, en hoe is dit terug te zien in de prestatieafspraken? 
Ten eerste hebben we een eigen verantwoordelijkheid dat we op complex of buurtniveau ons beleid 
organiseren, dat doen we ook. Dat heeft voor ons ook altijd de aandacht omdat we flexibiliteit willen hebben. 
Het strategisch voorraadbeleid op het bestaande bezit is op een behoorlijk hoog niveau hier in Oosterhout. We 
hebben per complex de meerjarenbegroting op orde en wat we willen. Of we levensduurverlenging willen en 
voor welke doelgroep het complex is. Oat zijn dingen die je steeds met elkaar probeert the finetunen, krijgen 
we hier bijvoorbeeld wel of geen krimp, en wat is de inkomenspositie van onze inwoners. Komt er meer vraag 
naar du re huur. De woonvisie van het Rijk komt er aan dus dat speelt ook weer mee waardoor we het 
verkoopbeleid tegen het licht gaan houden. Het is continu voor ons een belangrijk thema. 
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Verwacht u dat doordat de Thuisvester een volwassen strategisch voorraadbeleid heeft, dat daardoor de 
discussie met de gemeente makkelijker verloopt? 
Ja, dat denk ik wel. lk denk dat het voor de gemeente een voordeel kan zijn omdat wij ook continu 
onderzoeken water nodig is aan sociale huurvoorraad, en wat is belangrijk voor deze gemeente om te hebbe. 
Dat is niet zo makkelijk om dat uit te rekenen, in het bijzonder bij nieuwbouw omdat je heel wat jaren vooruit 
moet kijken. We doen daar dus regelmatig onderzoek naar. De gemeente doet bijvoorbeeld eens in de twee 
jaar de leefbaarheids en burgerijenquete en hier doen wij heel veel ons voordeel mee. Deze informatie leveren 
wij aan elkaar uit . 

Kunt u de huidige financiele situatie van de Thuisvester toe/ichten en hoe verwacht wordt dat deze zich zal 
ontwikkelen? 
lk verwacht dat deze niet zal veranderen . Wij hebben een gezonde uitgangspositie en dat zullen we houden 
verwacht ik. Dat is ook belangrijk want we zullen er zijn en blijven voor onze huurders . Continu'iteit op dat vlak 
is heel belangrijk. 

Maakt de corporatie de financiele situatie duidelijk aan de gemeente? 
Sowieso is de gemeente een van onze belangrijkste stakeholders en communiceren wij actief ons jaarverslag en 
jaarplannen. Hier wordt actief overleg over gevoerd. lk hou me daar overigens niet mee bezig. Dit vind op 
directieniveau plaats. 

Verwacht u dat het proces waarin de nieuwe prestatieafspraken tot stand komen za/ veranderen? 
Ja, want zowel de gemeente als wij hebben meegedaan aan het onderzoek van de rekenkamer. Dat vonden we 
ook heel belangrijk. De aanbevelingen die hier in staan gaan we ook meenemen. Als ik een verwachting uit mag 
spreken denk ik dat de afspraken nog concreter gaan worden en er meer hardheid in zit daar waar dat kan. 
Daar waar dat niet kan worden het meer intenties maar dan koppelen we daar weer een procesafspraak aan 
waarin we een tijdspad aangeven wanneer we de afspraak verder concretiseren. Hier zullen we veel meer op 
gaan koersen . 

96 Is de financiele situatie nag van invloed op dit proces ? 
Het is geen onderwerp van gesprek geweest maar natuurlijk is dat van invloed. Wij zijn nou eenmaal niet voor 
alles verantwoordelijk, er zijn zaken waar de gemeente zelf verantwoordelijk voor is. Zo zijn wi j niet 
verantwoordelijk voor het vuil ophalen, dit doet de gemeente. Wei kijken wij binnen complexen of het niet vuil 
is . Qua thematiek werk je op hetzelfde terrein maar iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid . Er zijn wel 
thema's waar we elkaar meer aan het vinden zin. Dit zijn leefbaarheid en buurtbeheer. We kijken hoe we hier 
beter op elkaar kunnen afstemmen. 

Is er geen discussie ontstaan uit het feit dat de Thuisvester een C oordeel had gekregen? 
Wij hebben dat oordeel wel gehad, maar uit onze plannen bleek dat wij wel degelijk heel veel investeren, het 
oordeel is later dan ook bijgesteld. Dat wij investeren is ook ten gunste van de gemeente Oosterhout. Dan 
praat je over intensieve nieuwbouw, vanaf komend jaar gaan er zeker jaarlijks 100 woningen gebouwd worden. 
Wij hebben gewoon een heel ambitieus nieuwbouwprogramma, dat hebben wij omdat we kunnen en willen 
investeren . Ook op het gebied van maatschappelijke prestaties hebben we een ambitieus programma. We 
investeren actief in allerlei projecten die wel een relatie met ons werk hebben maar waarvan het de vraag kan 
zijn of het met onze kerntaak te maken heeft. We zoeken daar de grens in op. lk denk dus dat wij heel bewust 
en actief investeren in de gemeente. 

Verwacht u dat de inhoud van de prestatieafspraken zal veranderen ten opzichte van de vorige afspraken? 
lk denk dat dat wel meevalt. Omdat de afspraken duidelijker worden denk ik dat je een wat voorwaardiger 
document krijgt. Wonen en zorg en wmo zal nu wat uitgebreider beschreven worden. lk denk vooral dat de 
kwaliteit van de inhoud hoger wordt. lk verwacht hardere afspraken op punten waar het kan. Sommige zaken 
zijn ook nu nog in onderhandeling en dan geven we aan wanneer we een afspraak verwachten . 

Zijn er op voorhand thema's waar de Thuisvester geen afspraken over wil maken met de gemeente of juist perse 
afspraken over wil maken? 
Juist wel praat je over doelgroepenbeleid, nieuwbouw, wonen en zorg, bestaande bouw, leefbaarheid en 
andere zaken die je op de sheet laat zien. Maatschappelijk vastgoed is een thema wat op dit moment in 
ontwikkeling is, hier zit ontwikkeling in en we zijn met elkaar in gesprek wat we hier met elkaar van vinden. Als 
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je zegt van wat gaan we niet doen, dan zeg ik dat als de gemeente wil bezuinigen wij niet de wegen gaan 
onderhouden. Dat is niet iets dat ik zie gebeuren. Wij zullen wel altijd een link leggen met onze kerntaken . Het 
is wel de vraag in welke mate je daar ruimer naar kunt kijken. 

Op welk gebied of thema verwacht u de meeste discussie met de gemeente? 
Die discussies gaan we binnenkort in en dan weet ik het eigenlijk pas. lk vind het lastig om aan te geven omdat 
beide partijen in januari rondom het nieuwbouwprogramma willen kijken water op dat moment nodig is. lk 
verwacht dat we daarin wel tot elkaar kunnen komen maar dat is afwachten hoe de gemeente daar in gaat 
zitten . Maar ik denk dat de discussies erg mee gaan vallen . De gemeente en corporatie zitten redelijk op een 
lijn. Wat belangrijk voor de gemeente zal worden is hoe je het naar de gemeenteraad verantwoord. Dat is 
natuurlijk heel belangrijk voor de gemeente. De gemeenteraad hoeft geen akkoord te geven voor de 
prestatieafspraken maar draagvlak is wel handig. Woonvisie hebben wij een oordeel over gegeven, we hebben 
wat aandacht voor enkele punten gevraagd maar in de regel hebben we hem onderstreept. In die zin staat de 
stand op goed. Dat is voor de gemeente belangrijk om door te kunnen gaan. De vertal ing hoe je die visie in 
prestatieafspraken vertaald is voor ons belangrijk. 

Blijft de woonvisie, waar door de Thuisvester opmerkingen over zijn gemaakt, een gemeentelijk document? 
Ja, de woonvisie is een gemeentelijk document. lk verwacht dat de gemeente ook wel ruimte in de woonvisie 
zal laten om afspraken concreet met partijen te gaan maken. Wij zijn niet de enige partij met wie zij afspraken 
gaan maken op basis van de woonvisie . Hoe dat de tekst definitief wordt dat weet ik dus ook niet. Onze 
reacties hebben wij een aantal weken geleden gegeven. Mogelijk passen ze hierdoor nog wat aan. Maar de 
discussie over waar we elkaar gaan vinden en waar niet, die gaat komen . lk heb het idee dat wij daar uit gaan 
komen. 

Heeft u verder nog opmerkingen? 
Als je gaat kijken wat is een belangrijk element van prestatieafspraken is dater het woord afspraak in zit. Hier 
gaan we goed met elkaar naar kijken . lk vind het een punt voor gesprek waar de wederkerigheid ligt en waar 
kunnen we elkaar voor de stad vinden. Dat moeten we goed met elkaar doorspreken. Anders blijft het dat de 
Thuisvester heel veel doet. De gemeente kan wel een verlanglijstje indienen maar wij hebben de gemeente ook 97 
nodig. We zijn ook aan elkaar veroordeeld en dat willen we ook graag. Dat moetje laten zien in de afspraken 
die je met elkaar maakt. Wat ik nog wel wil zeggen en wel jam mer is dat je kijkt naar het C oordeel. Wij vinden 
het belangrijk om te investeren in de stad, want daar wijn we van en voor. De andere kant is dat je ook gezond 
wil zijn voor de toekomst. Een paar jaar geleden waren wij de rijke jongens als sector. Nu de markt anders is zie 
je dat een aantal corporaties in problemen komen. Dat onderstreept het belang van een gezonde financiele 
situatie. We vinden het zowel belangrijk om te investeren als financieel gezond te bl ijven . lk vind het belangrijk 
dat je laat zien wat je plannen zijn en dat die ook gerealiseerd gaan worden. Daar staan wij ook voor. Soms lijkt 
een C oordeel een soort straf voor een goed financieel beleid . 
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+ Purmerend 
Gemeente 
Interview prestatieafspraken 21-07-2011 
Gemeente Purmerend 
Bart Nootebos, 

lntroductie over Purmerend 
Purmerend is sinds de jaren 60 gegroeid van 7.000 inwoners tot 80.000 inwoners omdat het aangewezen is als 
overloopgebied van Amsterdam. Er zijn 4 vrij grote corporaties actief in Purmerend. Dat zijn Wherestad, het 
oude gemeentelijk woonbedrijf, intermaris hoeksteen, wooncompanie en Rochedale. In de laatste aangelegde 
wijk zijn alle corporaties vertegenwoordigd, de overige wijken van Purmerend zijn vooral vertegenwoordigd 
door een corporatie . Verder zijn er 3 kleinere corporaties actief in Purmerend . Dit zijn Woonzorg Nederland, 
ABM en Ymere, deze laatste heeft vooral grondposities maar trekken zich terug vanwege de crisis. Zij hebben 
wel prestatieafspraken getekend. In de gemeente Purmerend valt wonen aan de maatschappelijke/ zachte 
kant: zorg, welzijn, sociale zaken . Bij veel gemeenten zit dit meer aan de harde kant: RO, verkeer en vervoer, 
economische zaken. Als je de prestatieafspraken leest gaat het vrij veel over kwetsbare mensen en hoe gaan 
we daar mee om, en minder over de harde economische kanten . Wat we naast de prestatieafspraken hebben 
is het grondprijzenbeleid. 

Persoonlijke achtergrond en betrokkenheid van Bart Nootebos 
lk ben niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de afgelopen prestatieafspraken maar heb er wel 
mee gewerkt. Het is vaak met zaken die je op pa pier zet dat jeer niet naar kijkt zolang het goed gaat, wanneer 
het mis gaat grijp je hier op terug. We hebben er niet veel in gekeken. Vorig jaar heb ik een evaluatie 
geschreven en dat is als bestuursadvies naar b&w gegaan . Die is ter kennisgeving naar de raad gegaan. 

Hoe definieert de gemeente de term prestatieafspraken? 99 
Het is een afspraak, en afspraak is afspraak. Het is niet zo dater zomaar van afgeweken kan worden zonder dat 
er consequenties aan zitten dus daar spreken we elkaar dan ook op aan. De hebben we recentelijk met 
wherestad gehad. Sommige dingen verzanden bijvoorbeeld. Noem de verkoop van woningen, dat leek in 2007 
nog niet aan de orde, maar dat is naar voren gekomen door de situatie van wherestad. Daardoor gaat het 
percentage huurwoningen in de wijk omlaag van 40 naar 28 procent. Er was alleen geregeld dat ze de verkoop 
van huurwoningen zouden melden, en dit doen ze dan ook keurig . Maar soms zie ik ook woningen te koop 
staan die niet gemeld worden . Naast prestatieafspraken sluiten we convenanten af op projectniveau . Daarin 
wordt op projectniveau geregeld water gebouwd zal gaan worden en voor wie. Op blokniveau worden dan 
aanvullende afspraken gemaakt. De prestatieafspraken zijn heel beschrijvend wat dat betreft, het gaat over 
doelgroepen, aanbiedingsafspraken, etc. Bouwafspraken over nieuwbouw warden nauwelijks genoemd omdat 
bijna heel de gemeente bebouwd is. Het blijft meer op het niveau van ambities en een gezamenlijke visie 
creeren . We monitoren wel wat de productie is de komende jaren, maar omdat we bijna vol zitten spiegelen 
we dat niet zo erg aan de behoeften. De huidige prestatieafspraken hebben het ambitieniveau verhoogd, en 
wat nog wel belangrijker is, is dat jeer aanspreekbaar op bent. Dus je hebt het er met elkaar over gehad, en 
daar kun je het met elkaar over hebben. In overleg kun je onderling besluiten om anders met de situatie om te 
gaan. Maar ik denk dat dat de belangrijkste functie is. 

Waar moet een succesvolle prestatieovereenkomst over het algemeen aan voldoen? 
De prestatieafspraken die we nu hebben liggen merken we dat die van voor de crisis zijn . Het gesprek dat we 
nu met de corporaties hebben is anders en dat heeft toen niemand kunnen voorzien. Zo ook bijvoorbeeld de 
vogelaarheffing. De financiele positie van zowel de corporatie als de gemeente is anders. Terug komende op de 
vraag: in de woonvisie warden de kaders vastgesteld door de gemeente. Die elementen moeten terug komen 
in de prestatieafspraken. Dat hangt er dus vanaf wat de gemeenteraad, de volksvertegenwoordiging aanreikt. 
Als je het meer over financien hebt dan zouden je goede afspraken moeten maken die gaan over de WMO 
uitgaven, duurzaamheidsambities en het huisvesten van de doelgroep. lk denk dat corporaties veel dichter bij 
de leefbaarheidproblematiek staan dan de gemeente. lk probeer in de nieuwe woonvisie tot een 
leefbaarheidsfonds te komen die beheerd mag warden door corporaties, en daar wil ik best geld in stoppen. En 
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wat mij betreft verantwoorden ze hier over aan ons. Leefbaarheidsproblematiek zit bijna altijd in de sociale 
huurwoningen. 

Hoe moet het proces er uit zien? 
De eerste keer dat we over de woonvisie spraken met de corporaties heb ik aangegeven dat ik graag zou willen 
dat de corporaties deze zouden gaan schrijven . Aanvankelijk keken ze moeilijk van nu moeten we jou werk 
gaan zitten doen. We zijn een hele geplande gemeente en hebben de bewoners in het verleden gepampert met 
allerlei voorzieningen, maar hier is in de toekomst geen ruimte meer voor. Daarnaast willen we het ook 
eigenlijk niet want de bewoners gaan achteruit leunen. Zo krijgen we altijd de kritiek maar nooit de credits. We 
willen onze maatschappelijke partners daar waar zij goed in zijn ook de richting laten bepalen . Uiteindelijk 
doen we het zo dat we gezamenlijk de woonvisie opstellen . De corporaties hebben een bureau ingehuurd 
hiervoor, ik ben hiervoor projectleider en de co-projectleider komt van de corporaties af. We maken eerst een 
visie : deel A en daarna gaan we die visie in deel B uitwerken. De gemeenteraad is kaderstellend en gaat alleen 
over deel A, en daarna gaan we die uitwerken en wat mij betreft komen er ook allerlei taken bij de corporaties 
te liggen. Maar ook bij andere partijen. De gemeente zal dus meer gaan regiseren. lk hoop dat als we deel A en 
B gereed hebben, dat we dan geen prestatieafspraken meer nodig hebben. We hebben dan al een jaar 
opgetrokken en in de woonvisie staat wat de corporaties wensen want het is een gezamenlijk product waar als 
het goed is ook de raad van bestuur ja tegen gaat zeggen. lk hoop dater dan een gedeelde ambitie ligt en dan 
zul je op projectniveau nog overeenkomsten moeten ma ken . Maar verder denk ik dat we corporaties daarin 
veel vrijheid willen geven. We willen sturen op een bepaalde huur/koop verhouding maar we kijken per project 
wat op die locatie gewenst is. 

Sinds wanneer warden hier prestatieafspraken gemaakt? 
Weet ik niet, vraag ik nog na en mail ik nog. De reden dat deze afspraken zijn gemaakt komt uit de BBSH. 
Corporaties zijn verplicht aan te geven hoe zij invulling willen geven aan het gemeentelijk woonbeleid . Als wij 
geen beleid hebben, dan hoeven zij zich ook nergens aan te conformeren . Om die reden heb je dus beleid, en 
je wil ook dat dat beleid wordt uitgevoerd, en met die reden maak je prestatieafspraken. Omdat de gemeente 
geen woningen heeft heb je de corporaties wel nodig om dat beleid uit te voeren. In dat formele gedeelte van 

100 het BBSH ligt de oorsprong om tot prestatieafspraken te komen . Dus als er geen gemeentelijk woonbeleid is, is 
er ook geen basis om corporaties op aan te spreken. In de praktijk is het ook zo dat de corporaties een 
preferente positie hebben. Wanneer we een aanbesteding doen dan nodigen we altijd de corporaties warmee 
we prestatieafspraken hebben getekend uit. Het is dus voor corporaties aantrekkelijk om bij de gemeente in 
beeld te blijven. 

Zijn er nog meerdere partijen betrokken geweest bij de prestatieafspraken? 
We hebben een masterplan wonen en zorg gemaakt naar aanleiding van de prestatieafspraken en de 
woonvisie. Dat geeft inzicht in welke woningen we geschikt kunnen maken voor ouderen en zorgbehoevenden . 

Wat heeft de gemeenten in de oude prestatieafspraken aan corporaties aangeboden? 
Goedkopere sociale grondprijzen, de positie van prefered supplier en een opplusregeling. Hierbij subsidieren 
we 50% van de aanpassingen om een woning geschikt te maken voor ouderen. Er zijn geen afspraken gemaakt 
over gemeentelijke procedures. Dit is wel op projectniveau gebeurd . 

Was de gemeente op de hoogte van het beleid en de ambities van de corporaties bij het afsluiten van de vorige 
prestatieovereenkomst? 
Jawel, al waren we toch wel geschrokken van de B-status van Wherestad. We wisten al wel dat het moeizaam 
ging financieel gezien. Oat merkten we ook in de contacten, dat ze vaak kwamen vragen nadat er afspraken 
waren gemaakt of de huren toch niet nog wat hoger konden ondanks eerdere afspraken. Ook op andere 
dossiers, je merkte de krapte, maar dat ze die B-status hadden en toch rigoureuze stappen ondernamen zeals 
de verkoop van twee complete flats aan het wooninvesteringsfonds. Oat was wel even schrikken dat je niet 
geheel op de hoogte bent waardoor het moeilijk is om op de hoogte te zijn van de lijn en het beleid van de 
corporaties. Hier zijn we een beetje door overvallen. Het contact met wherestad hierover was niet slecht. De 
niet-Purmerendse corporaties zijn minder betrokken en staan verder op afstand . De meer 'dorpse' corporaties 
zijn beter benaderbaar. 
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Was de gemeente op de hoogte van de financiele situatie van de corporaties? 
Na het B-oordeel van wherestad ben ik ook gelijk even bij de andere corporaties gaan kijken. lntermaris 
hoeksteen had een C-status, die wilden graag investeren mar hadden een aantal keer naast een porject 
gegrepen. Die willen nu ook het bezit van Rochedale overnemen, en zijn in gesprek met een fusie met 
wherestad . Oat zou dan ook gelijk de grootste corporatie worden . Van de financiele status zijn we dus wel op 
de hoogte. 

Is de wijze waarop er inzicht in de financiele situatie gekregen kan warden voldoende? 
Ja, maar het is wel zo dat ik geen jaarverslagen ga lezen. lk verwacht dat als er wat is dat ik het dan wel hoor. 
Toen die status bekend werd heb ik wel de rapporten even opgezocht ook. De aanbevelingen hebben ook 
direct gevolgen voor ons woningbestand. Bijvoorbeeld het wooninvesteringsfonds. En we hadden nog een 
lening uitstaan een wherestad voor een hoge rente, die is afgelost. Het heeft ook effect gehad op de gemeente 
zelf. 

Op welke punten is de gemeente tevreden over de samenwerking en het presteren van de corporaties, en op 
welke punten is verbetering denkbaar? 
We voelen ons samen verantwoordelijk, de merk je ook wel. De evaluatie maken we ook samen. En dat gaat op 
zich wel goed. Slaagkansen maken we afspraken over maar is moeilijk be'invloedbaar. Daarin zit 30% 
beleidsruimte. Op een bepaald moment zijn we minder op huurprijs gaan sturen . Herstructurering is hier nog 
weinig aan de orde. Eigen woningbezit hebben we het bijna nooit over. We zijn veel in gesprek over 
leefbaarheid. Wijkontwikkeling maken we veel procesafspraken over. Duurzaamheid is een ondergeschoven 
kindje . Dit komt ook heel erg op de discussie van woonlasten . De gemeente heeft de opdracht om 
duurzaamheid te agenderen. We wordt veel gesproken over het liberaliseren van woningen. lk heb voorgesteld 
dat dit mag mits ze verduurzamen . lk had meer verwacht dat de op het beleid van doelgroepen zouden 
presteren. Hierin hebben we een deel vrije beleidsruimte waar we op kunnen sturen . Aan de wensen van de 
gemeente wordt echter niet goed gehoord gegeven. Ook het realiseren van woningen gaat soms moeizaam. 
Bijvoorbeeld aanleunwoningen die niet aan de eisen voldoen. Wat betreft slaagkansen zitten we in het 
Amsterdamse toewijzingssysteem. 

Hoe zijn de prestatieafspraken tot stand gekomen? 
De gemeente had een woonvisie, en deze was de aanleiding voor de prestatieafspraken . De woonvisie is 
gemaakt in overleg met de corporaties. Volgens mij konden ze zich aan in vinden. De corporaties zijn nu 
eenmaal je belangrijkste partners. 

Zijn de afspraken nog realistisch? 
Ja, op zich wel omdat ze vrij beschrijvend van aard zijn . Je ziet wel dat het minder is dan het suggereert. Het 
wonen boven winkels heeft lang op zich laten wachten . Het zijn trajecten waar je je voor moet inspannen. Er 
waren ook geen consequenties genoemd. Tussentijdse bijstelling is niet aan de orde geweest. Een algemene 
klacht is dat je veel denkt te kunnen reguleren op de woningmarkt maar dat je invloed maar heel bescheiden is. 
Omdat 99% van de woningen in Purmerend er al staan doe je met een bouwprogramma van 70/30 net niets, 
omdat je zo niet echt een richting kiest. Het enige wat je hiermee zegt is dat je voor zowel de onderkant als de 
bovenkant van de markt bouwt. 

Zijn de financiele gevolgen van de afspraken inzichtelijk gemaakt? 
Nee, en wanneer dit wel gedaan zou zijn, zou dat dingen alleen maar frustreren denk ik. Want dan kom je niet 
tot die afspraken. Wat dat betreft vind ik deze afspraken heel erg goed. Omdat er wordt gezegd zo zien we dit 
punt, en daar maken we geen keiharde afspraken over, dat wordt op projectniveau geregeld . We hebben hier 
vrij veel corporaties en die zijn onderling wel in concurrentie op projecten, dat is het voordeel van veel 
corporaties. Doordat jeer een aantal uitnodigt om zich in te schrijven . Op projectniveau sluiten we dan een 
overeenkomst. Op basis van de actualiteit van het moment, de financiele en politieke actualiteit, worden dan 
projectafspraken gemaakt. De prestatieafspraken vormen zodoende het globale kader, die vooral gaan over 
doelgroepen en wijkontwikkeling en over woonruimteverdeling. 

Hoe is er voor gezorgd dat de prestatieafspraken geen papieren tijger warden en uitgevoerd kunnen warden? 
En vind er monitoring plaats? 
Er was afgesproken om ieder jaar te monitoren . Oat was achteraf wat veel. We hebben het in 2009 en 2010 wel 
gedaan. En nu wachten we tot de afspraken aflopen en dan maken we een evaluatie. Maar omdat de afspraken 
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bij beschrijvend en niet heel hard zijn, zal de evaluatie ook beschrijvend warden. Je wordt dus niet hard 
afgerekend. Er staan bijna geen kwantitatieve afspraken in . Over de toewijzing maken we kwalitatieve 
afspraken, maar dat is ingehaald door de Europese Beschikking. Dus deze monitoring hoeven we ook niet te 
doen. 

Is de gemeente op de hoogte van het strategisch voorraadbeleid van de corporaties? 
Ja daar is wel een idee over. Wherestad heeft bijvoorbeeld een vrij eenzijdig woningaanbod. Je merkt wel dat 
ze daar strategisch mee omgaan, dus slopen waar ze te veel aan hebben. En zorgen dat je je beheerskosten en 
herstructureringskosten over de jaren spreidt. lntermaris hoeksteen is ook strategisch aan het overnemen. Het 
strategisch voorraadbeleid van de corporaties is niet terug te vinden in de prestatieafspraken. Deze volgen 
meer de woonvisie van de gemeente waarin ze hebben aan gegeven waar ze afspraken over willen maken en 
die afspraken zijn op papier gezet. Het is ook niet richtinggevend voor wat je uiteindelijk neer gaat zetten . Het 
zou de omgekeerde wereld zijn als de corporatie vanu it haar strategisch voorraadbeheer gaat dicteren water 
gedaan gaat warden . Maar over het algemeen gaat dit in geed overleg. 

Benje op de hoogte van we Ike ontwikkelingen er plaats zulfen vinden in de financiele situatie van corporaties? 
Ja, op hoofdlijnen. Je hebt te maken met de heffingen. De huurverhoging van scheefwoners maar dit zal door 
de administratieve rompslomp weinig voordeel opleveren . lk verwacht wel dat door de Europese Beschikking 
de doelgroep eenzijdiger zal warden . Er wordt momenteel intensiever verkocht. lk verwacht we op termijn wel 
flinke onderhouds en beheerskosten zullen gaan krijgen omdat Purmerend snel uit de grand is gestampt. Als 
we kijken wie er momenteel nog ontwikkelen dan zijn het wel de corporaties. We bouwen nu wel veel 
huurwoningen omdat koopwoningen niet verkocht warden. lk verwacht wel dat de corporaties straks minder 
kapitaalkrachtige huurders hebben. En dat daardoor meer oninbaar zal warden. 

Is de financiele situatie van invloed op hoe het proces is van de totstandkoming van prestatieafspraken? 
De taken warden meer bij de corporaties gelegd maar dit is niet vanuit fi nancien zo gekomen. Oat is meer 
gekomen door een maatschappelijk fenomeen. We hebben hier met 7 personen wonen gedaan, dat doen we 
nu met zijn tweeen . Dit komt doordat we eigenlijk heel weinig te zeggen hebben over de woningmarkt. We 

102 mogen zeggen waar gebouwd mag wonen, en we kunnen startersleningen aanbieden. Maar het verhuren doen 
de corporaties, de koopsector hebben we helemaal weinig invloed op. Dus het is meer de vraag wat uberhaubt 
je be"lnvloedingsmaatregelen kunnen zijn. 

Is de financiele situatie van invloed op de inhoud van de prestatieafspraken? 
Ja, zeker op woonlasten. Heel veel huren warden opgetrokken door corporaties. Oat er vrij snel naar de 
maximale sociale huurgrens gezocht wordt is zorgelijk. Oat wordt allemaal door de huurtoeslag bekostigd en ik 
kan me voorstellen dat het Rijk op een gegeven moment zegt dat de corporaties hier aan mee moeten betalen . 
Dit is dan wel een beetje een sigaar uit eigen docs. 

Op welk punt zal de meeste discussie plaatsvinden met de corporaties? 
lk verwacht dat dat op het gebied van herstructurering is. Niet tijdens de prestatieafspraken zelf maar in het 
gesprek met de corporaties. Omdat bepaalde zaken afgeschreven zijn en er leefbaarheidproblematieken zijn 
hebben zij de wens om iets te gaan slopen en herstructureren wat politiek meestal heel gevoelig ligt. Op het 
gebied van zorg blijkt vaak dat mensen met hulp en beperkte zorg lang thuis blijven wonen en helemaal niet 
doorschuiven dus dat de zorgvraag veel lager is. We hebben 24-uurs zorgplekken waar we geen mensen voor 
vinden. 

Zijn er nag zaken niet behandeld? 
Het is mogelijk interessant om te kijken naar de veranderende rol van de overheid. De overheid heeft zijn 
invloed op de woningmarkt altijd een beetje overschat. Hierover zou je iets over kunnen opnemen. Omdat de 
maatschappij is veranderd zou je je gemeentelijke organisatie daar ook op moeten aanpassen. lk denk dat het 
geed is als je de Purmerendse situatie beschrijft dat je dan beseft dater een aantal corporaties zijn en dat 
Wherestad in zwaar weer verkeert. En dat kleurt ook mogelijk het beeld. 
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Corporatie 
Interview prestatieafspraken 21-07-2011 
Wherestad 
Aart Slot, directeur bestuurder 

Binnenkort lopen de prestatieafspraken in Purmerend af en zullen er nieuwe prestatieafspraken gemaakt 
moeten worden . Aart Slot is direct betrokken, via het bestuurlijk overleg, bij het maken van de 
prestatieafspraken die gemaakt worden tussen de gemeente Purmerend (wethouder met de portefeuille 
wonen) en de gezamenlijke corporaties. Vroeger werden de afspraken minder goed voorbereid maar werd 
direct tot afspraken gekomen. Er is een beleidsvoorbereidende werkgroep met hierin de manager wonen en 
het hoofd wonen van wherestad. Aart Slot houdt zich bestuurlijk met de prestatieafspraken bezig. Er zit een 
groot verschil tussen heden en verleden. Er komt nu veel meer bij corporaties te liggen. De vorige 
prestatieafspraken mag je niet eens prestatieafspraken noemen want dat zijn het helemaal niet, het is 
complete inhoudsloze onzin . Eigenlijk zijn het aanbiedingsafspraken en dat is heel anders. Hierin werden wij 
geacht 70% van onze woningen aan de primaire doelgroep aan te bieden . Hiermee heb je ongeveer de hele 
inhoud beschreven . lk zeg dit nogal gechargeerd, er staan ook wel andere zaken in over hoe we omgaan met 
het voorkomen van dakloosheid, maar primair is het een aanbiedingsafspraak en geen prestatieafspraak. 

Hoe typeert u de term prestatieafspraak? 
Hier moet een wederkerige prestatie in geleverd worden. De afspraken moeten wel concreter worden . Je kunt 
in een prestatieafspraak niet alles dichttimmeren, dat is vrijwel onmogelijk. De economische omstandigheden 
de fysieke mogelijkheden en de opgaven veranderen nu eenmaal. Omdat vier jaar maar een beperkte periode 
is kun jewel zeggen wat je in ieder geval gaat doen. Wat betekent dit als verplichting voor de gemeente, en 
wat als verplichting voor de corporaties. lk vind dat je voor zo'n korte periode met elkaar wel wat meer 
verplichtende afspraken kunt maken. Hierbij kan meer op getallen gestuurd worden . Los van de 
aanbiedingsafspraak die er nu lag, waren de prestatieafspraken totaal niet SMART. Je hoeft geen enkele 
prestatie te leveren om de afspraken toch te halen. De gemeente al helemaal niet. Dus waarom maak je deze 
afspraken dan eigenlijk, in deze vorm zijn ze volstrekt overbodig. Oat zal in de nieuwe afspraken absoluut 
anders zijn. Je moet een document met elkaar opstellen waarin je zegt wat je zeker gaat doen, en wat je wil 103 
gaan doen als het mogelijk is. Tussen harde afspraken en wensen zitten nog een aantal gradaties, maar er zal 
een wederkerigheid in moeten . Prestatieafspraken zijn per definitie gericht op de korte termijn, want we 
hebben het over vastgoed, over de woonomgeving. Je kan dan wel naar de lange termijn gaan kijken maar dat 
heeft geen zin . De prestatieafspraken zijn voor 4 jaar en dat vind ik een goede termijn . Dat komt ook overeen 
met de beleidstermijn van de meeste organisaties. Zodoende kan je het redelijk hard en SMART maken. 
Prestatieafspraken beginnen met een gedeelde visie, want zonder visie kun je afspraken proberen te maken tot 
je een ons weegt maar als je het al niet eens wordt over de visie dan ga je je ook niet aan de afspraken houden. 
Dus wanneer je een gezamenlijk geformuleerde woonvisie hebt dan moet je uit die woonvisie de in die periode 
voordoende prestatie definieren. En dit definieren moet je ook duidelijk doen. 

Waaraan voldoen succesvolle prestatieafspraken in het algemeen? 
Die moeten concreet en meetbaar gemaakt zijn. Je hebt geen juridische grond tot sancties, noch de corporatie 
noch de gemeente dus dat gaat niet. De minister kan alleen ingeschakeld worden wanneer er een wanprestatie 
wordt geleverd maar zolang wij netjes woningen blijven verhuren zal dat niet aan de orde zijn. Je zou kunnen 
opnemen dat wanneer door omstandigheden de uitvoering van de prestaties veel duurder zal gaan worden of 
wanneer de te leveren prestaties achterhaald zijn, dat je dan met elkaar in gesprek gaat. Hierin bespreek je 
wat dit voor consequenties heeft voor je afspraken . Je moet je afvragen hoeveel een economische/financiele 
crisis van invloed is op corporaties want mensen zullen altijd een dak boven hun hoofd nodig hebben. Wat veel 
meer impact heeft is het landelijk beleid van inkomenstoewijzing. Hier is niets Europees aan maar wordt 
opgehangen aan de EU beschikking. Die€ 33.000 grens heeft een mega-impact op de te maken afspraken want 
hier gaan de gemeente en corporaties dan niet meer over: dat wordt een opgelegd fenomeen. Dit kan wel eens 
erg haaks staan op de gewenste woonvisie. Lokaal kan je een hele andere marktvraag hebben dan dat je 
aanbod mag zijn. De discussie over middeninkomens die maar beter een plek op de camping kunnen gaan 
zoeken omdat er geen geschikte woningen worden aangeboden speelt voornamelijk in de Randstad, dus ook 
hier. Hier kun je met een inkomen van€ 35.000 tot ongeveer € 48.000 geen woning kopen in deze markt en je 
mag niet meer huren . Wat er met deze groep moet gebeuren is dus nog onduidelijk. Landelijk beleid maakt dit 
een enorm lokaal vraagstuk. We zullen dan lokaal zeker afspraken maken over wat we voor deze groep gaan 
betekenen . De Europese commissie gaat hier zelf ook mee aan de slag. 
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Sinds wanneer zijn er prestatieafspraken gemaakt en met welke reden zijn die gemaakt? 
Hier kan ik geen antwoord op geven. Zie interview Bart Nootebos. lk kan me wel voorstellen dater een 
behoefte bestaat om naar aanleiding van de woonvisie en woningaanbod tot afspraken te komen. Ongetwijfeld 
zal dit uit die behoefte voortkomen. 

Hoe waren de verhoudingen in de huidige afspraken? 
De gemeente Purmerend heeft altijd een zeer directief woonbeleid gehad. In de meest extreme zin, deze stad 
is ontstaan op de tekentafel van ambtenaren en fouter kun je het niet hebben. Omdat Purmerend altijd een 
nogal rode gemeente is geweest, heeft dat geresulteerd in het feit dater altijd maar aan de onderkant van de 
markt woningen zijn toegevoegd. Als er iets dodelijk is voor een markt dan is dat het. Dat had nooit mogen 
gebeuren maar is wel gebeurd. In Purmerend heb je dus alleen de keuze uit een sociale huurwoning of een 
koopwoning. Alles daartussen bestaat niet. Dat is heel slecht en daar komt men nu achter. Dit betekent dat je 
zwaar moet herstructureren om de markt te herstellen . Dit gaat echter niet zomaar. Heel zwart-wit 
samengevat houden de huidige afspraken in wat de gemeente vraagt en de corporaties moeten doen. De 
vorige afspraken waren echter geen prestaties want iedereen kon daar blind aan voldoen . 

Komt die verhouding nog voort uit de periode voor de privatisering waarin corporaties subsidies kregen om 
woningen te produceren? 
Ja, dat heeft denk ik wel een rol gespeeld. Deze corporatie is ontstaan uit een gemeentelijk woonbedrijf. Waar 
de lokale overheden eerst a lies voor het zeggen hadden is na de brutering dat op papier niet meer zo, maar in 
de praktijk werd hier de wethouder de voorzitter van de raad van commissarissen en een ambtenaar werd 
directeur. Dat is geen goede start waarbi j je toch niet echt aan het verzelfstandigen bent. Dat heeft tijd gekost 
en de gemeente heeft er heel lang alles aan gedaan om grip te houden op die woningmarkt maar daardoor ook 
alleen maar het eigen beeld neergezet. 

Kwam die rolverdeling voort uit het wantrouwen naar corporaties? 
Nee, zoiets komt bijna altijd voort uit machtsuitoefening en onkunde. lk ben daarin best wel bot geweest naar 
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ambtenaren . Dat past niet meer in een professionele en moderne samenwerking. Het huidige college heeft wat 
dit betreft gelukkig ook een andere taakopvatting. Er moet een prestatieovereenkomst komen die een 
prestatie voor beide partijen in gaat houden anders hoef je ze wat mij betreft niet te maken. Om tot de 
prestatieafspraken te komen wordt een onafhankelijk persoon ingesteld die het proces begeleid. 

Was de corporatie op de hoogte van de visie en het beleid van de gemeente bij de huidige prestatieafspraken? 
Ja, als neergeschreven in de woonvisie . Die woonvisie was een puur gemeentelijk document waarbij geen of 
nauwelijks overleg is geweest met de corporaties. Dit is nu ook veranderd . Er komt nu een woonvisie en de 
gemeente betrekt de corporaties daarbij want wij zijn voor 40% eigenaar van deze stad . De gemeente kan niet 
om de corporaties heen want beide partijen hebben elkaar nodig. Dat kwartje is wel gevallen . 

Is de financiele situatie van de gemeente nog van invloed geweest? 
Dat helpt wel, hoe slechter het met de gemeente gaat hoe meer ze behoefte hebben aan dat anderen ook iets 
doen. Maar dit college zit ook op de tour dat de gemeente haar taken die ze in het verleden heeft uitgevoerd 
niet meer moet willen . Op zijn gunstigst moet je dat samen doen en misschien moet je nog veel meer aan de 
markt over laten. 

Op welke punten is de corporatie tevreden geweest over het presteren van de gemeente naar aanleiding van 
deze woonvisie? 
Omdat er geen prestatie in zit hoeft de gemeente niet te presteren, en wij ook niet. Het is eigenlijk een loos 
document als je het mij vraagt. Er zitten wel afspraken in over het sociaal grondbeleid maar daar staat dan ook 
tegenover dat wij extreem lage huren vragen . De vraag is of dat wel een prestatie is. Laat mij maar de volledige 
grondprijs betalen en laat de gemeente zich dan ook niet meer met de huur bemoeien . Dat werkt nu alleen 
door landelijke regelgeving niet meer. Er zijn wel wat praktische werkafspraken gemaakt, zoals het tegengaan 
van dakloosheid, hennepconvenanten, etc. Daar is wel invulling aan gegeven. 

Zijn de financiele consequenties van de afspraken duidelijk gemaakt? 
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In de huidige afspraken zit bijna geen financiele component. Als je concrete prestaties met elkaar afspreekt 
dan zou je die kunnen doorvertalen van wat dat financieel betekent. Daar moet je dan met zijn alien ook de 
consequenties van trekken en ja of nee tegen zeggen. Bijvoorbeeld het voorkomen van dakloosheid betekent 
dat daar een inspanning op geleverd moet worden. Oat is een FTE en dus geld. Dus zodra je een verplichting 
met elkaar aan gaat zou je dat in geld kunnen vertalen . Het is de vraag of dit tot meer begrip zal leiden. De 
gemeente gaat niet over of de corporatie voldoende doet. Hier vindt het CFV wat van . Daar heeft de gemeente 
geen enkele invloed meer op. 

Dus het inzichtelijk maken van wot de f inanciele consequenties zijn van de afspraken kan wet tot begrip leiden? 
lk vind dat je dat moet doen. Want een van de dingen waarmee je zaken zichtbaar kan maken is domweg met 
het euro tekentje. Oat zou bijvoorbeeld in nieuwe prestatieafspraken naar voren kunnen komen. Bijvoorbeeld 
als wij een pand gaan renoveren of een wijk herstructureren dan vind ik dat de gemeente in de open bare 
ruimte in zo' n wijk een soortgelijke verplichting zou moeten invullen. Dat is de wederkerigheid. Wij kunnen de 
stad wel gaan lopen opknappen maar als de gemeente hier niets aan doet dan is dat ook niet handig. Dus stem 
dit met elkaar af. 

Hoe is er voor gezorgd dot de prestatieafspraken geen papieren tijger zal warden ? 
De huidige prestatieafspraken zijn een papieren tijger. We hebben geevalueerd of we 70% aan de doelgroep 
hadden verhuurd . We hadden 97% gehaald dus dat was makkelijk gehaald. De monitoring is wel serieus 
geweest maar als je 70% afspreekt en de gemiddelde corporatie zit op 90% dan zegt dat ook wat over die 70%, 
daar zit geen enkele ambitie achter. Niet dat die 70% weer wat hoger had moeten zijn, dat is weer wat anders. 
Maar als je de andere 30% niet invult of gewoon niet de echte koppeling met je woonvisie maakt en je 
onderzoek naar de marktbehoefte zeg je niet veel. 

Is dot in de nieuwe woonvisie beter geregeld? 
Ja, want daar hebben veel meer partijen input aan geleverd. Dit zijn een aantal zorgverleners, de gemeente 
zelf, makelaars, commerciele projectontwikkelaars en de corporaties. Deze woonvisie is veel breder tot stand 
gekomen. Nu is de woonvisie nog niet heel erg spannend natuurlijk maar de kwaliteit gaat zitten in de 
doorvertaling van de visie. De woonvisie geeft nu meer aanleiding tot het maken van prestatieafspraken en dit 105 
is ook noodzakelijk. Hier hang je namelijk de prestatie aan op. De vorige woonvisie had een hoog gehalte van 
analytische gegevens van we hebben nu dit en we vinden het goed. lk chargeer, maar daar zat niet echt visie 
achter. Nu zijn er echt knelpunten benoemd in de woonvisie : middeninkomens, hier moet een doorvertaling 
voor komen wat we hier nu mee gaan doen. Daar ontstaan ook financieringsvraagstukken uit en die hebben 
dan weer alles met de EU beschikking te maken. 

Hoe volwassen is het strategisch voorraadbeleid van wherestad, en hoe wordt dit beleid vertaald in de 
prestatieafspraken? 
Het strategisch voorraadbeleid van wherestad is zeer volwassen . Dit is echter nog helemaal niet terug te vinden 
in de prestatieafspraken die er momenteel liggen. Hoe deze terug te vinden zullen zijn in de nieuwe 
prestatieafspraken zal nog blijken. Ons strategisch beleid, als je naar de voorraad kijkt, heet 
portefeuillemanagement. Dat is echt gebaseerd op marktonderzoek. We weten hoe veel ru imte en hoe veel 
vraag per doelgroep er in de markt zit. Wij weten daardoor ook dat een ondergrens van 10% van het 
huurwoningaanbod geliberaliseerd zou moeten zijn . Dit is in Purmerend maar een kleine 4%. Oat heeft met het 
sociale verleden te maken. Maar met de regelgeving van vandaag in de hand is de stap van 4 naar 10 een bijna 
onfinancierbare, althans dat wordt nog een hele lastige. Wij zullen in de prestatieafspraken tot afspraken 
moeten komen, ook als onderlinge corporaties, over waar we wat gaan liberaliseren om toch aan de vraag 
tegemoet te komen. Dat heeft te maken met niet meer geborgd mogen lenen en anders ook niet mogen 
toewijzen aan die doelgroep. Je kunt niet zomaar ergens woningen gaan liberal iseren. Je moet ook nog 
opletten waar je dat doet: in welke wijk en in welke mate. Wij hebben dat heel uitgebreid op orde. 

Denkt u dot wanneer dit beleid goed op orde is, dot er don beter tot afspraken gekomen kan warden? 
Ja, want je moet wel weten waar het over gaat in eerste instantie: wat is je aanbod, en waarom, welke 
kwaliteit heeft dat, kun je het liberaliseren en zo ja, wat betekent dat dan voor het niet-geliberaliseerde. Er 
moet namelijk wel balans in een stad blijven zitten . Je kunt dus niet blind links en rechts maar wat doen. De 
problematiek rond de middeninkomens wordt in de woonvisie gesignaleerd en er wordt aangegeven dat daar 
iets voor moet gebeuren want daar zien we een knelpunt. Ten tweede moet je in je prestatieafspraken zeggen 
hoe gaan we dat probleem tackelen : wie doet wat daarvoor. Ander punt is de jongerenhuisvesting. Massaal 
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jongerenwoningen bouwen is het slechtste wat je kan doen maar hoe zorg je dat die jongeren toegang krijgen 
tot de huidige voorraad zonder daar 15 jaar voor op een wachtlijst te staan want dan ben je geen jongere 
meer. Je mag je op je 18• pas inschrijven . Hier moeten we dus iets over afspreken en dat moeten we concreet 
maken en welke tegenprestaties daar tegenover staan. Als wij dat probleem oplossen, hoe draagt de gemeente 
daar dan aan bij. Bijvoorbeeld in de voorzieningensfeer of juist aan de andere kant. In het verleden zijn wel 
afspraken gemaakt over sociale huur maar we hebben een aantal woningen waarbij je dat eigenlijk niet meer 
moet doen. Die afspraak moet dus losgelaten kunnen worden en aan de andere kant aanbod laten ontstaan. 
Wanneer je dat zo concreet maakt dan kun je hele grote stappen maken. 

Moet je nog overal afspraken over ma ken? 
Dat heeft geen zin meer want iedere afspraak die je anders maakt dan het landelijk beleid heeft dus geen 
wettelijke basis. Die 70% toewijzing aan de doelgroep moet al 90% zijn . Die hoef je dus ook niet meer op te 
schrijven . lk heb een voorkeur om datgene op te schrijven wat je binnen 4 jaar kan regelen. Schrijf dat vooral 
op. Je kan wel een visie voor over 10 jaar neerleggen maar dat heeft niet zo veel zin. Dus focus je vooral op de 
dingen die je kunt doen. 

Hoe is momenteel de financiele situatie? 
Die was eerst B2 en was vorig jaar al Bl maar omdat het CFV met beschouwing van de cijfers altijd 1 tot 
anderhalf jaar achter loopt zullen wij aan het eind van dit jaar naar alle redelijkheid weer een A status hebben. 
Eind volgend jaar zullen wij echter niet meer bestaan want wij gaan fuseren maar dat zat ook al in de pijplijn. 
Dus dan zullen we gezamenlijk een normaal A oordeel hebben en een 4 keer zo groot bezit. 

Door de fusie zal er een nieuw strategisch voorraadbeleid gevormd moeten worden. Kan er in de tussentijd tot 
goede afspraken gekomen worden? 
Ja, want beide organisaties hebben momenteel het voorraadbeleid goed op de rails dus dat is niet zo'n 
probleem. Een goed voorraadbeleid is wel een voorwaarde om tot goede afspraken te komen. Het is niet 
handig wanneer je als organisatie afspraken maakt zonder de gevolgen te overzien. Dus je moet wel weten 
waar je het over hebt. 

Het proces van de totstandkoming van prestatieafspraken zal gaan veranderen. Komt dit alleen voort uit het 
feit dot de huidige afspraken niet voldoen? 
Nee, er spelen veel meer dingen. Het vorige college en ook het huidige college in deze stad zat al veel meer op 
de tour van wij moeten niet gaan bepalen water met deze stad moet gebeuren, wij moeten onze rol als 
publiekrechtelijk orgaan invullen . Niet meer en niet minder. Zij hebben dan ook gezegd dat andere partijen dus 
ook een rol hebben en die ook mogen nemen. Mocht het slagen waar we nu mee bezig zijn, dan hebben we 
een aardige pilot neergezet. 

Zal de inhoud van de toekomstige prestatieafspraken veranderen als gevo/g van een verminderde 
investeringscapaciteit van corporaties? 
De inhoud van prestatieafspraken gaat om een aantal redenen veranderen: de wetgeving is in korte tijd 
ingrijpend gewijzigd en hiermee het toewijzingsbeleid en criteria. Dit is voor corporaties en gemeente een 
keihard gegeven waardoor er nieuwe vraagstukken ontstaan. Het antwoord op deze vraagstukken zal 
nadrukkelijk terugkomen in die nieuwe afspraken binnen de wettelijke kaders en mogelijkheden. Daar zal zeker 
de focus op liggen. Het is nog maar de vraag of corporaties minder te besteden hebben. Dit ligt genuanceerder 
maar daarvoor moet je naar het landelijk beleid. De landelijke politieke agenda is een hele eenvoudige : 
corporatiesector moet met 1/3 krimpen. Gezien het aantal woningen per 1000 inwoners en de inkomens is dit 
een zeer reele aanname. Dus er kunnen van de 2,4 miljoen sociale huurwoningen gerust 800.000 weg. Alie 
financiele parameters zijn er zo op gericht dat die corporatiesector wel moet krimpen financieel gezien . Alleen 
er is iets anders niet opgelost, en dat is dat die 800.000 woningen van corporaties ook ergens naartoe moeten. 
Ook in ons bezit heeft circa 1/3 van de huurders een inkomen boven de€ 33.000 en die gaan er dus niet uit en 
die kunnen er ook helemaal niet meer uit. Maar wat doet de toekomstige huurder die in de middeninkomens 
zit. Daar heeft de overheid nog geen antwoord op. Dus we kunnen krimpen als je naar de sociale doelgroep 
kijkt, geen enkel bezwaar tegen, alleen de andere kant moeten we nog regelen. De problematiek is niet 
opgelost. Daar zal een antwoord op moeten komen. Woonlasten ga je veel tegenkomen in de 
prestatieafspraken omdat de huidige voorraad zonder investeringen de duurste woningen dreigen te worden in 
verband met de stijgende energielasten. Slaagkansen voor huurders zal voorkomen in combinatie met het 
nieuwe beleid. Het goede aanbod wat past bij de vraag staat haaks op het landelijk beleid, althans daar zitten 
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knelpunten. Herstructurering is hier een groot thema, alle groeisteden die in de jaren 60 en 70 explosief 
gegroeid zijn kenmerken zich door een kwantitatieve bouw en geen kwalitatieve bouw. Op zijn gunstigst is het 
casco nog goed en kun je ingrijpend renoveren maar diverse complexen kunnen alleen maar tegen de vlakte, 
en dat is heel duur. Hier ligt een dusdanige opgave dat hier wel in ge'lnvesteerd zal moeten worden. 
Leefbaarheid is altijd een item. Daar moeten alle partijen een rol in spelen. Op alle vlakken zullen wel afspraken 
gemaakt blijven worden tenzij zoveel andere dingen de komende 4 jaar prioriteiten zullen hebben dat je ze 
even uitstelt. Die keuze moet jewel kunnen maken. Er moeten hier prioriteiten gesteld worden, want er zijn 
onderwerpen belangrijker dan anderen. Aanbod is hier heel belangrijk. Het enorm eenzijdige aanbod moet 
doorbroken worden. 

Worden er andere typen afspraken verwacht? 
Ja, waar eerst heel veel procesafspraken gemaakt werden moet er meer vertaald worden wie wat gaat doen. 
En wanneer als het even kan. Als het aan mij ligt moeten er ook hardere afspraken komen maar dan zie ik nog 
wel een probleem ontstaan in de vertaalslag van visie naar prestatieafspraken. lk sluit niet uit dat partijen 
zodra het echt op presteren aankomt zeggen het blijft bij inspanning. 

Zijn er op voorhand onderwerpen te noemen waar de corporatie op voorhand zeker of zeker geen afspraken 
over wil maken? 
Expliciet niet, anders moet jeer niet aan beginnen en ik kan ze zo ook niet noemen. lk heb wel een hele 
duidelijke splitsing hoor: als corporatie nooit op de stoel van een ander gaan zitten. lk ga nooit zorg aan bieden . 
Nu niet en nooit niet, daar is de zorg voor. Daar kun je mee samenwerken maar ga niet op elkaars stoel zitten. 
lk ga ook niet de zorg subsidieren . Op geen enkele wijze. Dus ieder moet zijn eigen taakveld afbakenen . 
Leefbaarheid is beider taak. Onze taak is leefbaarheid in de woning/ gebouw, tot de rooilijn of op eigen terrein 
maar daar buiten is het de gemeente. Dus een toezichthouder per gebouw instellen ga ik niet aan beginnen, 
daarvoor is de politie . En daarin zit ook een stuk eigen verantwoording van de huurder/ bewoners/ eigenaren . 
In die burgerparticipatie zit ook een stuk verplichting. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid in de 
leefbaarheid . 

Op welk gebied verwacht u de meeste discussie met de gemeente? 107 

De prestatie die de gemeente zelf moet leveren. Het binden daar is men bang voor, althans dat verwacht ik. De 
wederkerigheid is nieuw en daardoor is de stap daartoe misschien wel een lastige. Aan de andere kant 
betekent dat je daar de angst vanaf moet halen. Als je het concreet benoemd dan weet je het ook. Oat hoeft 
niet zo moeilijk te zijn maar het is wel noodzakelijk. 

Heeft u verder nog opmerkingen? 
Wat al wel gezegd is maar wat ik nogmaals wil benoemen is dat het landelijke beleid meer dan ooit tevoren 
een stempel drukt op de lokale woonvisie en prestatieafspraken die nu gemaakt worden. Vervelend voor beide 
partijen maar het is wel een gegeven. Daar zal heel veel focus op liggen. 
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+ Deskundigen 
Vincent Gruis 
19-05-2011 

lntroductie 
Achtergrond van het onderzoek: afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven uitgevoerd bij 
Brink Groep. Het onderzoek gaat in op hoe prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties 
veranderen als gevolg van de veranderende financiele mogelijkheden van corporaties. Het onderzoek richt zich 
op zowel de inhoud van de prestatieovereenkomsten alsmede het proces waarin prestatieovereenkomsten tot 
stand komen. In dit interview zal ik eerst een aantal vragen stellen met betrekking tot de inhoud en het 
totstandkomingsproces van prestatieovereenkomsten. Tussendoor zal ik een aantal stellingen voorleggen die 
te maken hebben met de onderwerpen waarbij ik u om een reactie vraag. 

Algemene vragen 
Wat is uw functie en op wat voor manier bent u vanuit deze functie betrokken bij prestatieovereenkomsten 
tussen gemeenten en corporaties? 

VG: Dan moet ik zeggen dat het vanuit van mijn functies is. Vanuit de TU Delft doen wij zelf niet heel actief 
onderzoek naar prestatieafspraken maar we begeleiden we/ studenten zoa/s Maarten Ditters die dan 
vervolgens bij ons onderzoek doet naar prestatieafspraken. In het verre verleden heb ik zelf we/ eens onderzoek 
gedaan naar in hoeverre corporaties bijvoorbeeld iiberhaupt kwantificeerbare doelstellingen op hun 
voorraadbeleid leggen en die zijn er heel weinig, echte kwantificeerbare doe/stellingen toen in ieder geval en 
dat riep bij mij we/ de vraag op in hoeverre prestatieafspraken iiberhaupt doorwerken in het beleid van 
corporaties in de zin dat het mede stuurt van wat ze gaan doen of dat het toch meer een spelletje is tussen de 
bestuurder en de wethouder en ook of prestatieafspraken niet vooral een formaliseren zijn van wat men toch al 

108 van plan was. Oat was in ieder geval een vraag die ik toen kreeg en misschien ook we/ een hypothese. Verder 
ben ik commissaris van twee corporaties dus in dat kader gebruiken we de prestatieafspraken als een van de 
middelen waarop we kijken naar het presteren van de corporatie. Dus wat is de corporatie van plan, gaan we 
die prestatieafspraken waar maken, willen we die inderdaad waarmaken, wat gaan we er aan doen om die 
waar te maken en uiteinde/ijk hebben we ze waar gemaakt en is de gemeente tevreden. Oat zijn de vragen die 
je dan stelt en daar zijn prestatieafspraken in principe een nuttig middel voor omdat ze toch vrij concreet 
weergeven van wat een he/e belangrijke stakeholder en jijze/f natuurlijk ook, want je handtekening stoat er 
onder, vindt dat er moet gebeuren. 

RD: Dus het is ook een toetsingsmiddel voor de corporatie? 

VG: la zeker, er is natuurlijk altijd een legitimiteitsvraag van corporaties, van doen we de goede dingen. Omdat 
ze geen aandeelhouders hebben en niet van de bewoners zijn en ook niet van de overheid is het de vraag van 
hoe kun je dan in ieder geval een goed gevoel krijgen dat we inderdaad de goede dingen doen waar in ieder 
geval de maatschappij op zit te wachten. Dan zijn prestatieafspraken, in ieder geval op stadniveau, een mooi 
middel om die legitimiteit aan op te hangen. 

Financiele situatie corporaties 
In mijn vooronderzoek concludeer ik dat de financiele mogelijkheden of investeringscapaciteit van corporaties 
zal afnemen ten gevolge van onder andere een stagnerende verkoop van huurwoningen, toenemende 
rentelasten, vennootschapsbelasting, stichtingskosten die sneller stijgen dan de gereguleerde inflatievolgende 
huurprijzen en een stijging van de netto bedrijfslasten en onderhoudslasten. Wat zijn volgens u de belangrijkste 
factoren die van invloed zijn op de financiele situatie van de corporaties? 

lndien ja, wat ziet u als de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de financiele situatie? 
lndien nee, waarom niet? 

VG: lk kan me hier in vinden. Vo/gens mij mis je nog een zaak en dat is de veranderende financieringscontext en 
dat heeft te maken met Europa richtlijnen waar je ongetwijfeld van gehoofd hebt. Oat betekent dat corporaties 
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in ieder geval een dee/ van hun activiteiten via de markt zal moeten financieren, dus zonder wsw barging en dot 
maakt het lastiger om cash te krijgen voor je investeringen. 

RD: En ook duurder? 

VG: Zeker ook duurder, dot volt onder die stijgende rentelasten. Maar het maakt het gewoon lastiger om het 
iiberhaupt te krijgen. 

RD: En wot zie je als belangrijkste oorzaak? 

VG: Als je naar de lange termijn kijkt don, heeft Johan Conijn met zijn duurzaam business model duidelijk 
gemaakt, is het funest als de kosten b/ijven stijgen en de inkomsten b/ijven reeel gelijk en stijgen dus alleen met 
de inflatie. Dit doet de sector op termijn gewoon de dos om, dot is een simpele rekensom waarbij kosten en 
opbrengsten exponentieel naar elkaar toe gaan, en op een gegeven moment elkaar zullen kruisen en don houdt 
het op. Op korte termijn is die stagnerende verkoop en het feit dot je zeker bij herstructurering maar ook bij 
commerciele nieuwbouw meer financiering uit de markt za/ moeten ha/en, zal het investeringstempo zwaar 
omlaag drukken volgens mijn inschatting. 

Welke globale gevolgen verwacht u dat de veranderende financiele van corporaties situatie heeft? 

VG: Zoals gezegd goat het investeringstempo zwaar omlaag. Daarnaast zal de omvang of intensiteit van de 
investeringen omlaag gaan. Sloop/nieuwbouw za/ veel minder aan de orde zijn maar ook hoog-niveau
renovatie waarbij je flinke sprongen maakt in de kwaliteit is lastiger in deze context. 

Er zijn diverse instrumenten (visitatierapporten, oordeelsbrieven/ continu·iteitsoordelen/ solvabiliteitsoordelen 
CFV) voor de gemeente beschikbaar die inzicht geven in de financiele situatie van corporaties die actief zijn in 
hun regio . Geven deze instrumenten gemeenten voldoende inzicht in de financiele situatie van corporaties? 

lndien ja, waar baseert u uw antwoord op? 
lndien nee, zouden gemeenten beter op de hoogte moeten zijn van de financiele positie van 109 
corporaties, en waarom wel/ niet? 

VG: Nee, omdat de borgbaarheid van jaar tot jaar bekeken wordt. Het kan dus zo zijn dot je in het ene jaar nog 
borgbaar bent en in het andere jaar niet meer. Hier zullen ze de corporatie toch over door moeten vragen. Over 
hoe zit het met je borgbaarheid op lange termijn. Het Centaal Fonds komt nog het dichtste bij maar vaak zitten 
daar een heel aantal voornemens niet in die calculaties en ook niet op de lange termijn. En sommige 
voornemens die er we/ in zitten warden weer niet gehaald dus die prognoses komen niet altijd uit, of eigenlijk 
komen met definitie niet uit als je kijkt naar wot de laatste jaren in de sector is gebeurd. En de 
visitatierapporten baseren zich gewoon op dit soort stukken dus die herkauwen wot we al wisten. En er is nu 
nog een belangrijk aspect, het is nu namelijk niet alleen het bedrijfsniveau wot telt. Vroeger was het namelijk zo 
dot als je nog eigen vermogen had don ging je nog door, maakt niet uit hoe veel het kost, even simpel gezegd. 
Vanwege die veranderende context gaan corporaties veel strakker sturen op het rendement van het project. Als 
het een marktconform project is, moet er een marktconform rendement uit komen. Maar ook als het een 
sociaal project is, zullen ze steeds vaker een minimale rendementseis hanteren dot als die niet gehaald wordt is 
het, 'sorry gemeente onder deze condities kunnen we het niet doen, dus doe maar wot aan de grondprijs of 
anders pech. Dan gaan we het geld maar aan onderhoud uitgeven of zo'. 

RD: Eentje die ik nog was vergeten te noemen is de transparantiemethodiek. Hoe is dit instrument voor te 
gebruiken voor gemeenten? 

VG: Daar ben ik bekend mee, in theorie is die heel aardig om jaarlijks de investeringscapaciteit transparant te 
maken. Dot is we/ een methodiek die kan, alleen deze is heel gevoelig in de politieke context om te gebruiken. 
Wanneer je de gemeente vertelt dot je het komende jaar we/ een miljoentje over hebt, don denkt de gemeente 
meteen dot ze niks aan de grondprijs hoeven te doen. Dus dot maakt het moeilijk omdat de gemeente en 
corporaties een gemeenschappelijk belong hebben in het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit en de 
betaalbaarheid van het wonen. Maar ze hebben een conflicterend of concurrerend belong gewoon over de 
grondprijzen. Zolang je dot niet bij elkaar brengt kun je niet als corporatie zomaar gaan roepen van : 'we zijn 
stinkend rijk dus roept u maar'. 
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Bent u van mening dat gemeenten voldoende op de hoogte zijn van de financiele positie/ mogelijkheden van 
de corporaties? 

lndien ja, waar baseert u uw antwoord op? 
lndien nee, zouden gemeenten beter op de hoogte moeten zijn van de financiele positie van 
corporaties, en waarom wel/ niet? 

VG: Nee, en ik denk dat gemeenten corporaties per definitie ook niet geloven. En daar valt in principe ook wat 
van te zeggen vanuit het feit dat ze op bepaalde vlakken gelijke belangen hebben maar op andere vlakken zijn 
ze onderhandelingspartners. Hierdoor zal een gemeente altijd denken van volgens mij kun je het we/, en een 
corporatie zegt dat kan ik niet onder deze voorwaarden. Hierdoor geloof ik in ieder geval op transparantie op 
projectniveau. Ga maar op projectniveau rekenmodellen aan elkaar laten zien, en zeg maar gewoon als je het er 
met elkaar over eens bent wat een redelijke rendementseis is, ook voor sociale huurwoningen, dan is er niet 
meer geld voor de grand. En als de gemeente toch de grand niet kwijt wil voor dat kleine bedrag dan gebeurt 
er niks. 

RD: Dus als ik het goed begrijp is er een natuurlijk wantrouwen tussen gemeente en corporatie? 

VG: Wantrouwen is we/ een erg zwaar woord, ik zou meer zeggen een natuurlijke sepsis. Oat komt vanwege die 
commerciele onderstroom via de grand, dat is er we/ ja. 

RD: Het meer inzichte/ijk maken zou dat die sepsis weg kunnen nemen? 

VG: Ja, maar dit werkt alleen op projectniveau. Want op bedrijfsniveau kom je in conflict met diezelfde 
tegenstrijdige belangen. Daarom moet je op projectniveau, en ook zaken waar ze nu mee be zig zijn als 
ketensamenwerking en zo, de gemeente meenemen en uitleggen dat dit de grondprijs is die we kunnen beta/en 
en doe er nog maar wat contra-expertises op en als we meer kunnen beta/en doen we het. 

Stelling: Het is de taak van corporaties om gemeenten hun financiele mogelijkheden duidelijk te maken: dit 
110 doen ze nog te weinig. 

VG: Corporaties mogen aan de voorkant duidelijker zijn naar gemeenten welke projecten ze zelf nog kunnen 
financieren en welke projecten zonder extra subsidie of lagere grondprijzen niet van de grand kunnen komen. 
Daar mogen corporaties op voorhand best wat duide/ijker in zijn. Alleen dan moet je op dat vlak we/ 
transparant zijn en aantonen, dus met contra-expertises, de corporaties hebben ge/ijk. Oat zou we/ een hoop 
wantrouwen weg ha/en. Maar aan de andere kant moeten we niet nai'ef warden want de gemeente zal vanuit 
zijn rol het maximale eruit willen ha/en bij corporaties dus die kan per definitie niet 100% tevreden zijn ten tijde 
van de onderhandelingen. Prestatieafspraken zijn uiteindelijk het resu/taat van onderhandelingen, je bent als 
onderhande/aar pas tevreden op het moment dat de handtekening er onder is gezet, daarvoor ben je per 
definitie niet tevreden, want dan denk je er valt nog wat te ha/en. 

RD: Uit zich dat in gemeentelijke grondprijzen? 

VG: Nee, want die warden niet in prestatieafspraken vastgelegd. Maar het is meer zo dat ze in Rotterdam 
bijvoorbeeld als doelstelling hebben gehad om 3000 woningen per jaar te bouwen. Wanneer hier meer geen 
markt voor is dan zijn corporaties aan het bouwen voor de leegstand en a Ileen maar omdat er politieke druk is 
en de wethouder goede sier wil maken met die aantallen. Op een gegeven moment zijn er gewoon grenzen aan, 
en corporaties warden zich hier steeds bewuster van, onder andere door de financiele druk. 

Stelling: Gemeenten stellen onredelijke eisen aan activiteiten van corporaties. 

VG: Gemeenten stellen vanuit hun eigen belong altijd hele redelijke eisen, want daar moeten ze voor gaan. 
Alleen gemeenten, omdat ze warden bei'nvloed door de politiek, stellen soms de korte termijn boven de lange 
termijn, en dat maakt het lastig om samen te werken met een instituut dat juist vanuit de lange termijn moet 
redeneren. Wat ook zo is, is dat gemeenten vaak het lokale belang voorop stellen en niet kijken naar een brede 
regionale woningmarkt. De krimpmarkten zijn daar een bekend voorbeeld van, iedere gemeente denkt van wij 
gaan het we/ redden. Maar een corporatie die bezit heeft in een hele regio, denkt van ik kan daar we/ bij gaan 
bouwen maar dat betekent leegstand in de gemeente ernaast. Regionale samenwerking tussen gemeenten 
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hierbij is ontzettend belangrijk. Omdat het allemaal lokale bestuurders zijn is deze verwachting een utopie, 
tenzij je het van hogerhand samenwerking goat afdwingen. Of er zijn toevallig net een paar bestuurders die het 
licht zien maar dot is afhankelijk van toevallige factoren. Door de bank genomen is het alleen ontzettend lastig 
om dot gemeenschappelijke belong niet alleen te voe/en, want iedereen zal zeggen we moeten samenwerken en 
afstemmen, maar ook institutioneel te verankeren. Dot je bij wijze van spreke een grondfonds maakt dot zowel 
van meerdere gemeenten als van corporaties is zodat het niet meer goat een euro voor jou minder is een euro 
voor mij meer en andersom, maar dot je een grondfonds samen beheerst en al/es wot je renderend kan maken 
dot dee/ je don weer. 

Relatie gemeente - corporatie 
De relatie tussen gemeente en corporatie is na de brutering en privatisering veranderd. Daar waar eerst de 
corporatie vooral het overheidsbeleid uit diende te voeren, zijn corporaties nu vrijer om zelf invulling te geven 
aan de volkshuisvestingsopgave wanneer zij binnen de kaders blijven die de overheid stelt (BBSH). Nu lijkt het 
alsof de overheid deze privatisering (deels) ongedaan aan het maken is door nieuwe regels in te voeren. Deelt u 
deze mening dat de overheid weer meer invloed wil hebben op corporaties, en wat vindt u hiervan? 

Verwacht u dat deze relatie ook in de toekomst nog zal veranderen? 

VG: lk denk niet zozeer dot de overheid de teugels aan het aanhalen is in de zin dot ze de activiteiten van 
corporaties gaan sturen heel direct zoals ze het vroeger deden via programma's en subsidies. Maar het is meer 
zo dot ze de kaders waarin corporaties opereren strakker maken, en in die zin vanuit ondernemerschap 
geredeneerd werkt de overheid nu eerder belemmerend don faciliterend. Ze leggen grenzen tussen commercieel 
en niet commerciee/, voor corporaties zijn die grenzen minder relevant omdat ze vaak commerciee/ gebruiken 
om sociaal te ondersteunen. Niet alleen financieel maar ook in de gemengde wijken. Soms wordt ook vanuit de 
gemeente gevraagd om het van sociaa/ naar commercieel te brengen en dot goat moeilijk a/s je daar geen geld 
voor kan lenen. In het huurbeleid willen ze meer ruimte gaan creeren. Dot is voor een dee/ vanuit het rijk, 
waarschijnlijk, zo ingestoken om zo geld te kunnen terug ha/en van corporaties. In dot kader worden de teugels 
we/ aangehaald, maar nogmaals niet door activiteiten van corporaties te sturen maar het stellen van kaders. 

Hoe zijn gemeenten en corporatie omgegaan met de privatisering van de corporatiesector? Zien gemeenten 
corporaties als een gelijkwaardige partner waar mee samengewerkt dient te worden of zijn gemeenten nog in 
de veronderstelling dat corporaties hun beleid dienen uit te voeren? 

Verwacht u dat deze relatie ook in de toekomst nog zal veranderen? 

VG: lk denk dot gemeenten toch proberen om de wit op te leggen en uiteindelijk, zeker de wethouders, dot die 
toch vanuit hun bestuurlijke positie toch voor hierarchie kiezen als puntje bij paaltje komt. De verhoudingen zijn 
in werkelijkheid we/ veranderd. Aon de andere kant zijn corporaties ook nog we/ heel gevoefig voor wot de 
gemeente wit, alleen daar zie je dot corporaties we/ hun 'pubertijd aan het ontgroeien zijn' en vaker nee durven 
zeggen zonder dot ze gelijk denken dot ze op een ander punt nee terug krijgen. Daarin zijn corporaties wot 
zake/ijker in geworden in de verhouding met gemeenten. Dit roept bij gemeenten don soms weer wot 
verwarring op omdat zij denken ju/lie zijn toch ook (semi)overheid en voor het publiek belong enzovoort. 

Stelling: Corporaties dienen zich volgens het BBSH te houden aan het gemeentelijke woonbeleid. Dit betekent 
dat de visie van de gemeente belangrijker is dan de visie van de corporatie. 

VG: Dot is allemaal mooi en aardig, maar als een woonvisie niet is opgesteld in samenspraak met de corporaties 
,net als prestatieafspraken is het een papieren tijger. Dot is een academische discussie naar mijn zin. 

lnhoud prestatieovereenkomsten 
De huidige prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties kunnen gemaakt zijn toen de financiele 
mogelijkheden van corporaties uitgebreider waren. Verwacht u dater gevallen zijn waarbij huidige 
prestatieovereenkomsten bijgesteld moeten worden? 

lndien ja, hoe verwacht u dat gemeenten en corporaties hier mee omgaan? 
lndien nee, volgende vraag 

VG: Ze worden in ieder geval niet gehaald en dot kan ook niet in deze markt, dus je kunt beter eerfijk zijn en ze 
beter bijstellen don kramachtig vasthouden aan iets dot in een andere context gemaakt is. Prestatieafspraken 
zijn er uiteindelijk voor bedoeld als vehikel om je acties te legitimeren maar ook gewoon met elkaar af te 
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spreken: hier gaan we met zijn a/Jen gewoon voor. We kunnen nag heel veel andere details uitzoeken maar in 
principe is dit waar we voor gaan. Maar de politiek kan veranderen, en de markt kan veranderen, dan moet je 
niet krampachtig gaan vasthouden aan wat je 3 6 4 jaar geleden hebt afgesproken als er goede redenen zijn om 
wat anders af te spreken. 

RD: Hoe denk je dat corporaties en gemeenten met deze veranderingen omgaan. Goan ze er verschillend mee 
om? 

VG: Ja, afhankelijk van de belangen die een gemeente heeft. Of sommige kleine gemeenten redeneren soms 
wat simplistisch van 'dit hadden we toch afgesproken, dus moet je het maar doen'. Maar uiteindelijk goat om 
de doelstellingen van de gemeente, wat politiek succes is, en wat ze denken dat hopelijk nog we/ goed is voor de 
stad, niet alleen politiek succes. Vanuit die redenering za/ de gemeente altijd druk blijven leggen op de 
investeringen van corporaties, ook omdat ze dat voe/en als een van hun verantwoordelijkheden, dat ze de 
corporaties op lokaal niveau moeten aanjagen. Corporaties zullen zeker in de huidige situatie zeggen van sorry 
maar dat goat niet. Die zullen dit inzichtelijk gaan maken en afspraken openbreken. 

Stelli ng: Prestatieovereenkomsten moeten harde en concrete afspraken bevatten. 

VG: Ja, ze moeten concrete afspraken bevatten en die, mits er goede redenen zijn om ze aan te passen, ook 
gevo/gd moeten warden. 

Stelling: Er moeten sancties volgen wanneer prestatieafspraken niet worden nagekomen. 

VG: Zo werkt dat niet meer, a/s je ze niet nakomt dan spreek je e/kaar daar op aan en desnoods haal je de pers 
er maar bij zodat de partner aan de schandpaa/ komt te staan a/s deze niet bij wil sturen of geen verbetering 
beloofd en deze waarmaakt. Oat zijn de sancties, en ook de sancties die werken. Zowel politiek als corporaties 
zijn daar ontzettend gevoelig voor hoe ze in de krant komen. Prestatieafspraken moeten niet versimpeld 
warden met een juridisch contract waarin als .. dan relaties warden gelegd. lnhoudelijke als ... dan relaties, dat 

112 kun je beter vastleggen. Bijvoorbeeld: we hebben een samenwerkingsovereenkomst en als de 
--- marktomstandigheden zodanig veranderen zodat er gerede twijfe/ is bij de actua/iteit van de gemaakte 

afspraken dan hebben beide partijen het recht om te verzoeken om de afspraken bij te stellen. Oat is gewoon 
een afspraak tussen mensen/ instituten, en daar kun je een mediator bij ha/en en dan hou je de verhoudingen 
gewoon goed. 

RD: Van Grinsven stelde dat sancties alleen maar remmend werken 

VG: Ja, je goat minder be/oven en het werktfrustrerend voor het hele vervolgproces. 

Stelling: Het bijstellen van prestatieovereenkomsten kan alleen wanneer beide partijen hiermee akkoord gaan. 

VG: Ja, want je maakt een nieuwe afspraak, en dat kan alleen wanneer beide partijen hier mee akkoord gaan. Jk 
weet niet of dat nu al voldoende wordt gedaan. Het is oak soms stemmen met je voeten : de formele afspraken 
laat je gewoon zoals ze zijn, maar je goat je er toch niet meer aan houden. Daar moet je dan maar eerlijk in zijn. 
De andere partij, als deze het urgent vindt, ook maar zeggen van misschien is het verstandig om af te spreken 
van wat we we/ gaan doen. 

Bij het maken van nieuwe prestatieovereenkomsten komen de gemeentelijke woonvisie en de visie van de 
corporatie(s) bijeen . De uitvoering van deze overeenkomst moet wel financieel haalbaar zijn voor de 
corporaties . Verwacht u dat de inhoud van nieuwe prestatieovereenkomsten op enige wijze be'invloed wordt 
door de financiele mogelijkheden van corporaties? 

lndien ja, hoe verwacht u dat prestatieovereenkomsten er in de toekomst uit zullen zien en op welke 
punten zal de inhoud van deze overeenkomsten volgens u verschillen van huidige overeenkomsten? 
lndien nee, volgende vraag 

VG: lk vind het proces waarin een gemeente apart een woonvisie opstelt en vervolgens tegen de corporatie zegt 
in de woonvisie stoat dat dit moet gebeuren dus zullen we dat maar eens even in prestatieafspraken zetten, wilt 
u tekenen, dat zijn gemeenten die niet begrijpen hoe de netwerksamenleving werkt en dat ze geen eigenaar zijn 
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van die corporatie of het vastgoed. En dat de corporatie ook geen 100% eigenaar is van zijn eigen vastgoed, die 
heeft de gemeente ook nodig om dingen te veranderen. Dus bij dat soort processen denk ik, het goat in het 
begin al fout. le goat namelijk samen een woonvisie ma ken, dat eindigt met een aantal concrete doelstellingen, 
waarvan je zegt: 'zullen we die nog in een apart documentje stoppen, dan hebben we gelijk onze 
prestatieafspraken'. 

RD: Gebeurt het nog we/ dat een gemeente op zichzelf een woonvisie opstelt? 

VG: lk heb daar geen brede overzicht van maar ik hoor nog we/ eens dat een gemeente dan zegt, of omdat ze 
gefrustreerd raken in het onderhandelingsproces over de woonvisie of ze komen er samen niet uit, dat een 
gemeente dan gewoon zegt: 'ik ga zelf een woonvisie schrijven want met ju/lie kom ik er niet uit'. Maar dat is 
gewoon een vluchtroute, het kan soms een begrijpelijke stop zijn, want het is ook een onderhandelingstactiek 
om soms gewoon van de tafel weg te /open. Oat is dan een extreme vorm daarvan maar uiteindelijk productief 
is het niet. Het zal ook geen effect hebben juist vanwege de lange termijn relatie die gemeente en corporatie 
hebben. Als gemeenten of corporaties niet achter de woonvisie, en dat geldt ook voor de prestatieafspraken, 
staan dan zijn het papieren tijgers. 

RD: Zal de inhoud van de prestatieafspraken veranderen als gevolg van de veranderende financiele situatie? 

VG: la, stel dat je twee jaar geleden een woonvisie hebt gemaakt en je nu prestatieafspraken goat maken en in 
de eye/us dus wat ongelukkig zit, dan moet je eerst even snel de woonvisie tegen het licht houden en schrijf je 
een kattebelletje actualisering woonvisie en dan anker je dit in de prestatieafspraken. Maar het za/ natuurlijk 
invloed hebben. Het lastige is nu voor corporaties is om te overzien wat ze straks nog kunnen gezien als die 
veranderende contexten en onzekerheden over a/le heffingen en wat Europa straks precies goat betekenen en 
hoe dat wordt uitgewerkt en hoe kom ik aan mijn commerciele financiering. Dus dat betekent dat het nu 
helemaal geen gelukkige tijd is om prestatieafspraken te maken die over meerdere jaren gaan. lk heb bijna zo 
iets van zullen we gaan kijken wat we in 2012 gaan doen met elkaar. 

RD: Dus meet op projectniveau gaan kijken? 

VG: la, en misschien is het nu ook we/ veel handzamer dat je gewoon meer met jaarschijven goat werken en 
daar gewoon afspraken over maakt. 

RD: Dus de visies zetje even aan de kant? 

VG: la, of vanuit gebiedsvisies opereert, dat je met elkaar a/le wijken langsloopt en bespreekt wat iedereen goat 
doen en of dit de goede kant op goat. Dit is we/ moeilijk want voor je het weet warden er weer hele wijkvisies 
opgesteld. lk zou persoonlijk heel pragmatisch beginnen door te stellen van wat ga je volgend jaar nou echt 
doen voor die wijk. Als dat niks blijkt te zijn gaan we in een tweede ronde bekijken of dat nou we/ goed is. 

Stelling: Corporaties en gemeenten moeten prioriteiten gaan stellen : niet alle taken die corporaties in het 
verleden hebben uitgevoerd zijn vanzelfsprekend. 

VG: Klopt, en dat is lastig. Een goed voorbeeld is buurtbemiddeling. De gemeente zegt het is een taak van de 
corporaties, want het goat over de huurders en hoe die met elkaar om gaan. En corporaties zeggen het is ook 
minstens voor de he/ft van de gemeente want het goat ook over hoe mensen in de openbare ruimte met elkaar 
om gaan en dat is een taak van de gemeente. Oat is een klein ding waarin corporaties gaan terug schakelen en 
dat kan spanningen creeren. Het is een grote kunst om ook in tijden van schaarste vanuit positiviteit te blijven 
onderhandelen: wat blijven we we/ doen, of wanneer en onder welke voorwaarden en wat gaan ju/lie als 
gemeente extra bijdragen zodat we het we/ kunnen b/ijven doen of gaan we dan iets anders oppakken, dat is 
moeilijk. 
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Onderscheid in prestatieafspraken kan gemaakt worden naar inhoud (prestatievelden nota MWW), type 
(procesafspraken, uitspraken, intentieafspraken, handelingsafspraken, garantieafspraken en 
transactieafspraken) en hardheid (kwalitatief en kwantitatief) . Verwacht u dat prestatieafspraken met een 
bepaalde inhoud of van een bepaald type of hardheid verschillend zullen veranderen als gevolg van een de 
financiele mogelijkheden van corporaties? 

VG: la, het is niet alleen de financiele situatie moor de hele context waarin er veel onzekerheid is. Vanuit de 
financien, vanuit de regelgeving, vanuit de markt, dat draagt er aan bij dat mensen gewoon niet goed weten 
wot ze nog kunnen straks. Dot betekent dot afspraken zachter zullen warden en meer richting procesafspraken 
en wellicht zelfs een kortere termijn. lk weet niet of dit aok gebeurt, moor mijn meest voor de hand liggende 
reactie zou zijn maak een raamovereenkomst don maar even voor de lange termijn en zet in op korte termijn 
overeenkomsten die je jaarlijks don moor even opnieuw vaststelt, don hou je elkaar niet voor de gek dot je op 
die moment horde afspraken en voorspellingen kan doen. 

RD: Tot dot de nieuwe context duidelijk wordt? 

VG: la, en misschien kom jeer we/ achter dot het veel beter werkt om jaarlijks of tweejaarlijks de zaken tegen 
het licht te houden en don kom je veel meer in het natuurlijk proces van bijsturen, ambitie bijstellen en beter 
schakelen met wisselingen in de politiek. Het is we/ goed om een woonvisie van 10 jaar op de achtergrond te 
hebben, want die heb je nodig, om een soort van eindvisie te hebben, moor die hoeft niet eens heel concreet te 
zijn. Waar goon we met de stad naartoe, waar willen we naar toe, wot zijn de grootste gevaren, wat moeten 
we door voor doen? Alleen de illusie dat je dot 10 jaar kan voorspellen welke maatregelen je daarvoor allemaa/ 
moet uitvoeren omdat voor elkaar te krijgen, en of je die over 5 jaar nog wil uitvoeren, dot is een illusie. 

RD: Dus de termijn van prestatieovereenkomsten kan wat te fang zijn? 

VG: Jo, dot denk ik we/ eens ja. Maar het gebeurt volgens mij oak we/ dot ze met jaarschijven werken alleen dan 
b/ijft het we/ altijd in het licht staan van de lange termijn. Dus don wordt er gesteld zitten we nog op de trap. Jk 

114 denk dot het belangrijker is om of te vragen : zitten we nag op de goede trap. 

Proces totstandkoming prestatieovereenkomsten 
In de publicatie 'Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties' van de SEV worden drie 
modellen (partnermodel, aanbesteedmodel en een tussenvorm) onderscheiden waarbij tot 
prestatieovereenkomsten gekomen kan worden . Wat is volgens u het meest geschikte model om tot een 
prestatieovereenkomst te komen? 

Waarop baseert u deze keuze? 
Is de voorkeur voor een model afhankelijk van de lokale situatie, bijvoorbeeld de verhouding tussen 
gemeente en corporatie? 

VG: Het partnermodel: ik geloof dot het een middel is in een onderhandelingsproces tussen partijen die voor een 
belangrijk dee/, gelukkig, dezelfde doelstellingen hebben, en don moet je gewoon partners warden. 

RD: En dot model is niet afhankelijk van de /oka/e situatie? 

VG: Nee, wot mij betreft we/. In een netwerk waarin geen duidelijke hierarchische verhoudingen zijn, waar er 
niet een duidelijke financier is die betaalt en de ander die levert. Dan kun je we/ met dingen goon werken die op 
marktprincipes zijn geent maar volgens mij leidt dat tot papieren tijgers. 

Verwacht u problemen bij de totstandkoming van nieuwe prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en 
corporaties als gevolg van een veranderende financiele situatie bij corporaties? 

lndien ja, welke problemen verwacht u? 
lndien nee, volgende vraag 

VG: la natuurlijk, gemeenten zullen horde doelstellingen vast willen stellen, juist vanwege onzekerheid en 
proberen om de lokale economie en stad aan willen jagen terwijl corporaties vanuit hun context zeggen we 
kunnen niet zo goed inschatten wot we kunnen doen. Vanuit die twee verschillende belangen levert dot 
problemen op, het is niet zo dat corporaties niet willen maar vooral even niet kunnen. En helaas kunnen niet a/le 
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gemeenten zich niet even goed verdiepen in de corporaties want als ze dat zouden kunnen en ook die moeite 
zouden doen zouden ze ze misschien veel makkelijker effectief aan de gang kunnen krijgen. 

RD: Kan het proces van het partnermode/ dusdanig aangepast worden dater nog beter tot prestatieafspraken 
gekomen kan word en? 

VG: Ja ik denk het we/, ik zou er toch altijd naar neigen om er een externe procesbegeleider bij te zetten die 
iedere keer weer wijst op de gemeenschappelijke doe/en en ook he/pt om al/es fangs de lijn van argumentatie te 
houden en van de stokpaardjes en blinde doelstellingen weg te blijven. 

Stelling: Het partnermodel waarbij gemeente en corporatie(s) samenwerken aan een woonvisie en in overleg 
tot een prestatieovereenkomst komen is te weinig op concurrentie gericht. Door corporaties en marktpartijen 
te laten concurreren bij een bod op de woonvisie kan een gemeente meer gedaan krijgen op het gebied van 
won en . 

VG: Kwantitatief denk ik dat we/, kwantitatief kunnen ze denk ik /os krijgen dater hogere ambities worden 
geformuleerd. Als je meer vertaalt met beter, weet ik het niet. In competitie met corporaties al/een geloof ik 
niet zo, maar op het moment dat je die marktpartijen er in brengt, het is alleen de vraag of ze het zouden willen 
doen, daar zijn corporaties een beetje angstig voor dus dat triggert ze we/ meer om in beweging te komen. 

Afsluitende vragen 
Wilt u verder nog iets kwijt dat met dit onderzoek te maken heeft? 

VG: Nee, ik vind het een interessante invalshoek. En ga snel met Maarten(Ditters) praten 

Heeft u met deze vragen en stellingen een goed beeld gekregen van mijn onderzoek? 

VG:Ja 

Heeft u suggesties van personen die interessant zijn om in het kader van dit onderzoek te horen, die een ander 
licht op de zaak kunnen werpen, of ingangen bij gemeente/ corporaties die bruikbaar zijn in dit onderzoek? 

VG: ledere bestuurder of wethouder is interessant, je zou eens met en echte bestuurskundige kunnen praten. 
Zoals Ernst ten Heuvelhof of in Rotterdam Erik Hans Klein dit zich verdiepen in dit soort instrumenten die horen 
bij meer netwerkachtige besturingsfilosofieen. Maar volgens mij weet je het met de opstelde rapporten al we/ 
een beetje. 

VG: Selecteer op vergelijkbare context volgens de CFV lijst en kies dan een 8 (of CJ corporatie en een A 
corporatie. Daar zou ik heel simpel in zijn. Wat ik niet zo goed begrijp, maar dan ga ik als docent praten, 
waarom je ophangt aan twee cases, het kan aan hele andere factoren liggen of ze in een partnershipmodel 
zitten of in een contractmodel zitten. Dan zou ik veel eerder zeggen kies het competitiemodel en het 
partnershipmodel en kijk hoe deze hun ambities bijstellen omdat ze allebei te maken hebben met dezelfde 
fenomenen, wanneer ze bijvoorbeeld allebei even rijk of arm zijn. 

Anne van Grinsven 
19-05-2011 

lntroductie 
Achtergrond van het onderzoek: afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven uitgevoerd bij 
Brink Groep. Het onderzoek gaat in op hoe prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties 
veranderen als gevolg van de veranderende financiele mogelijkheden van corporaties. Het onderzoek richt zich 
op zowel de inhoud van de prestatieovereenkomsten alsmede het proces waarin prestatieovereenkomsten tot 
stand komen. In dit interview zal ik eerst een aantal vragen stellen met betrekking tot de inhoud en het 
totstandkomingsproces van prestatieovereenkomsten. Tussendoor zal ik een aantal stellingen voorleggen die 
te maken hebben met de onderwerpen waarbij ik u om een reactie vraag. 
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Algemene vragen 
Wat is uw functie en op wat voor manier bent u vanuit deze functie betrokken bij prestatieovereenkomsten 
tussen gemeenten en corporaties? 

AG: Op veel plekken prestatieafspraken begeleid vanuit verschillende rollen. Het leveren van een onderbouwing 
van de inhoud van prestatieafspraken. Begeleiding van processen is altijd onderdeel van het traject, zowel het 
ambtelijke (formuleren van opvattingen, afspraken en projectfeiding) als het bestuurlijke traject (wat willen we 
bereiken met de afspraken, hoe komen we tot afspraken en het voeren van de pen). Het organiseren en 
schrijven wordt steeds vaker door mensen in de organisatie gedaan. Dit is wenselijk omdat deze mensen 
uiteindelijk de afspraken ook uit moeten voeren. Hierbij heb ik zowel stedelijke als hele Jandelijke gemeenten 
met verschillende kernen ondersteund. Daarnaast varieert het aantal corporaties waarmee tot 
prestatieafspraken gekomen moet warden tussen de een en de tien. 

Financiele situatie corporaties 
In mijn vooronderzoek concludeer ik dat de financiele mogelijkheden of investeringscapaciteit van corporaties 
zal afnemen ten gevolge van onder andere een stagnerende verkoop van huurwoningen, toenemende 
rentelasten, vennootschapsbelasting, stichtingskosten die sneller stijgen dan de gereguleerde inflatievolgende 
huurprijzen en een stijging van de netto bedrijfslasten en onderhoudslasten . Wat zijn volgens u de belangrijkste 
factoren die van invloed zijn op de financiele situatie van de corporaties? 

lndien ja, wat ziet u als de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de financiele situatie? 
lndien nee, waarom niet? 

AG: Vooropgesteld is dat ik geen financiee/ deskundige ben. Wat ik aan deze factoren wil toevoegen is de 
beperkte ruimte in het huurbeleid: de huren mogen maar met inflatie stijgen behalve bij mutatie. De 
leencapaciteit en de stijgende onrendabele toppen zijn hierbij het belangrijkste. Met name de stijging van de 
onrendabe/e toppen zou bij het maken van prestatieafspraken aan de orde moeten komen. Belasting en rente 
kun je namelijk op lokaal niveau geen invloed op uitoefenen. Het SEV experiment 'huur op moat' zou het 
mogelijk maken om op lokaal niveau het huurbeleid aan te passen. 

Welke globale gevolgen verwacht u dat de veranderende financiele van corporaties situatie heeft? 

AG: Gekeken vanuit prestatieafspraken: veel meer dan voorheen zullen krachten gebundeld moeten warden. Er 
za/ afgestemd moeten warden wat, wanneer en waar gei'nvesteerd wordt. In Wijchen financieel transparante 
afspraken begeleid met behulp van de transparantiemethodiek. Deze methodiek is in Wijchen in 
vereenvoudigde vorm gebruikt om prestatieafspraken te maken. Hierbij is duidelijk gemaakt wat de ruimte is 
voor maatschappelijke investeringen naast de verplichtingen die de corporatie al heeft, en verplicht is voor de 
komende periode. Het grappige effect daar was dat men niet wilde graaien in elkaars portemonnee. Daarnaast 
moet ook de gemeente duidelijk maken wat hun investeringsruimte is. De partijen voe/den zich verantwoordelijk 
voor de uitgaven van de ander. De eerste reactie van de gemeente op de financiele situatie van de corporatie 
was dat ze met spoed hun bestemmingsplannen moesten afmaken. In deze situatie werden de financiele ruimte 
en de beperkingen inzichtelijk gemaakt. Het gezamenlijke werd hiermee benadrukt. In de situatie van Wijchen 
was behoorlijk wat budget beschikbaar dus dat resulteerde niet veel in problemen. Wanneer er echter minder 
budget beschikbaar zal zijn, zoals waarschijnlijk in de toekomst, is het nog veel belangrijker om te kijken naar 
wat vinden wij de beste besteding. ledere partij beslist hierbij over de besteding van eigen vermogen, maar een 
en een is drie, dus gemeente en corporaties zulfen deze investeringen we/ op elkaar af moeten stemmen. Een 
interessante discussie is die over de wijkaanpak: iedereen zegt we hebben minder middelen beschikbaar maar 
we gaan door. Echter, ik kom geen situaties tegen waarin wordt gedefinieerd waar het om goat en of er nog 
we/ geld is. Hierbij moet aangegeven warden water samen besloten wordt: trekken gemeente en corporaties 
zich op bepaalde plekken helemaal terug, of gaan we overal een klein beetje blijven investeren, zeker nu er bijna 
geen middelen zijn. De noodzaak om met de bi/fen b/oot te gaan en afspraken te maken op punten waar 
gemeente en corporatie elkaar echt nodig hebben die ligt heel duidelijk op tafel. Er is een eigen 
verantwoordelijkheid voor beide partijen maar krachten moeten zoveel moge/ijk gebundeld warden. Daarnaast 
moet er debat met elkaar aangegaan warden over onder andere onrendabele toppen. Onrendabele toppen van 
€ 80.000 kunnen zijn ontstaan als gevolg van huren die met maximaal de inflatie mogen stijgen en de 
kwaliteitseisen rijzen de pan uit. Hierbij is het goed om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van bepaalde 
kwaliteitseisen zijn. Dit is geen pleidooi om met een gezamenlijke portemonnee te werken maar we/ om de te 
kijken of kwaliteitseisen nog we/ gerechtvaardigd zijn bij zulke hoge onrendabele toppen. 
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Er zijn diverse instrumenten (visitatierapporten, oordeelsbrieven/ continu"iteitsoordelen/ solvabiliteitsoordelen 
CFV) voor de gemeente beschikbaar die inzicht geven in de financiele situatie van corporaties die actief zijn in 
hun regio. Geven deze instrumenten gemeenten voldoende inzicht in de financiele situatie van corporaties? 

lndien ja, waar baseert u uw antwoord op? 
lndien nee, zouden gemeenten beter op de hoogte moeten zijn van de financiele positie van 
corporaties, en waarom wel/ niet? 

AG: Ook het wsw oordeel toevoegen. Deze geven alleen een indicatie hoe financieel gezond corporaties zijn, 
maar het zegt nog weinig over hoeveel middelen er beschikbaar zijn en waar deze in worden gei'nvesteerd. De 
transparantiemethodiek maakt we/ inzichtelijk waarin gei'nvesteerd word, het is een soort van 'venster op de 
financiele huishouding' waarin bedrijfseconomische en maatschappelijke perspectieven worden onderscheiden. 
Vee/ corporaties hebben hierbij een beeld van wat zij willen besteden aan leefbaarheid. Voor de gemeenten 
Wijchen werd een begrijpelijk inzicht in de financiele situatie van corporaties gegeven. Hierbij zijn afspraken 
gemaakt over de zelfbeschikking van de corporaties en is overeenstemming bereikt over bepaalde parameters 
in deze methodiek en de verdeling tussen de gemeente Wijchen en Nijmegen (de corporatie is actief in beide 
gemeenten). Het dwingt de corporatie om opvattingen te hebben over bepaalde verdeelsleutels, die moet 
gemotiveerd kunnen worden. De corporaties kiest: want het is hun vermogen, maar dit moest we/ duidelijk 
worden gemaakt voor de gemeente. De afspraak was gemaakt dat je niet met elkaars gelden ging bemoeien. 
De transparantiemethodiek volstaat niet alleen want ook de gemeente moet inzicht geven in de middelen die zij 
tot haar beschikking heeft voor leefbaarheid, onderhoud open bare ruimte, fonds volkshuisvesting en het 
grondbeleid. Ook de gemeente moet dit inzichtelijk maken. 

Bent u van mening dat gemeenten voldoende op de hoogte zijn van de financiele positie/ mogelijkheden van 
de corporaties? 

lndien ja, waar baseert u uw antwoord op? 
lndien nee, zouden gemeenten beter op de hoogte moeten zijn van de financiele positie van 
corporaties, en waarom wel/ niet? 

AG: De inzichtelijkheid is beperkt wanneer er gekeken wordt naar het niveau waarop prestatieafspraken 117 

gemaakt worden (gemeentelijk niveau). Op wijk en projectniveau gebeurt het vee/ vaker dat de boeken open 
liggen en dat wordt ook steeds meer. Het is alleen geen doe/ op zich. Beide partijen hebben eigen 
verantwoordelijkheden en moeten er op kunnen vertrouwen dat de andere partij er positief in stoat. Het is meer 
een middel om tot betere a/stemming te komen. Als er tot betere afspraken gekomen kan worden doet de 
manier erop niet zo veel toe. Het CFV geeft we/ veel informatie over de financiele situatie maar geeft geen 
inzicht in waar de corporatie in gaat investeren. Het inzichtelijk ma ken van deze situatie zou vaker ingezet 
moeten warden vanwege de positieve ervaringen maar het doe/ blijft tot betere afspraken te komen. 

RD: Bestaat er geen natuurlijk wantrouwen tussen gemeente en corporaties en kan een dergelijke tool dit niet 
wegnemen. 

AG: De historie van prestatieafspraken: tot midden jaren negentig hadden prestatieafspraken een functie in de 
toezichtsrelatie tussen gemeente en corporaties: de gemeente hield toezicht op corporaties. Wat nu bij het 
ministerie en het CFV ligt, lag toen bij gemeenten. Prestatieafspraken werden toen gemaakt om het toezicht 
vorm te geven: je maakt afspraken vooraf en op het eind van het jaar toets je deze. Dit was een hele 
hierarchische relatie. In (geloof ik) 1997 werd dit toezicht weg gehaald en terug gegeven aan het rijk, om zo een 
meer gelijkwaardige relatie tussen corporatie en gemeente te creeren waarin ze samen zaken moeten 
bewerkstelligen op lokaal niveau. Hierbij past geen toezichtsrelatie. Prestatieafspraken kregen hierdoor veel 
mee de functie in een horizontale samenwerking. Dat kost tijd voordat deze culturen veranderd zijn. 
Wantrouwen en openheid komt voort uit de cultuur van deze toezichtsrelatie. Corporaties en gemeenten 
hebben nu een samenwerkingsrelatie. Dit valt of stoat ook met mensen. Ook de wijze waarop het rijk de laatste 
tijd een greep uit de kas van corporaties doet draagt ook niet bij aan het onderlinge vertrouwen en maakt 
kopschuw. 

Stelling: Het is de taak van corporaties om gemeenten hun financiele mogelijkheden duidelijk te maken: dit 
doen ze nog te weinig. 
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AG: Mee eens: maar je moet het niet de verplichting maken want dat neemt de kracht weg. De kracht zit er juist 
in dater voldoende vertrouwen is of kan komen en dat je je boeken open maakt en concludeert dat je beiden 
weinig te besteden hebt, en dus moet schrappen in de investeringsplanning. Dit is bijna bij iedere gemeente of 
corporatie het geval. En laten gemeente en corporatie dan zo schrappen in deze investeringen dat het op elkaar 
aansluit. Dus ja, maar niet als taak als verplichting maar als middel. 

Stelling: Gemeenten stellen onredelijke eisen aan activiteiten van corporaties. 

AG: In mijn ervaring valt dat we/ mee. Op projectniveau vindt het hardere debat plaats. Hier zal het we/ 
regelmatig voorkomen. Er zijn gemeenten die heel sterk kijken naar corporaties als commerciele partijen die 
alleen maar geld willen verdienen, daar zullen we dit zeker terug vinden. Maar trajecten die ik meemaak bij 
prestatieafspraken is er echt we/ debat mogelijk over wat doen wij en dat zal ook scherper gesteld worden Jk 
denk dat deze stelling over een jaar of 5 makkelijker te beantwoorden is. Een belangrijke hierin is de 
leefbaarheid, hoever ga je hierin als corporatie. Corporaties zien dit ook als taak. Ook al zou je het beperkt 
vastgoedmatig benaderen dan is investeren in leefbaarheid positief omdat het de vastgoedwaarde beinvloed. 
De vraag wordt alleen hoe ver ga je hierin als corporatie. Ga je het parkje om je complex schoonhouden of 
investeer je ook in de emancipatie van mensen. Wat is hierin de rol en taakopvatting van de corporatie en wat 
vraagt de gemeente hiervan. Hierin zullen scherpere afspraken worden gemaakt dan in het verleden. Je ziet bij 
een aantal corporaties een terugkeer naar de kerntaak, anderen zeggen we moeten maar niet meer duur 
herstructureren maar juist investeren in de Jeefbaarheid om wijken beter te maken. Maar ook dan zul je 
scherpere afspraken moeten maken over wat doet en betaalt de corporatie en wat doet en betaalt de 
gemeente. Of dit onrede/ijk genoemd moet warden is geheel afhankelijk per gemeente. 

Relatie gemeente - corporatie 
De relatie tussen gemeente en corporatie is na de brutering en privatisering veranderd . Daar waar eerst de 
corporatie vooral het overheidsbeleid uit diende te voeren, zijn corporaties nu vrijer om zelf invulling te geven 
aan de volkshuisvestingsopgave wanneer zij binnen de kaders blijven die de overheid stelt (BBSH) . Nu lijkt het 
alsof de overheid deze privatisering (deels) ongedaan aan het maken is door nieuwe regels in te voeren. Deelt u 

118 deze mening dat de overheid weer meer invloed wil hebben op corporaties, en wat vindt u hiervan? 
Verwacht u dat deze relatie ook in de toekomst nog zal veranderen? 

AG: Dit vind ik overdreven om dit zo te zeggen. Corporaties blijven eigendom van het vastgoed en 
verantwoordelijk voor de besteding van middelen. Als het rijk gaat zeggen van ik ja corporaties helemaal 
afromen maak je in praktijk de sector handelingsdood. Dit is we/ degelijk anders. Door Europese regelgeving 
worden de grenzen van het BBSH scherper geduid. Al maak ik me meer zorgen over het feit dater nog een en 
ander onduidelijk is, wat de juridische en fiscale gevolgen zijn en of het hierdoor niet onmogelijk wordt 
gemaakt, dan over of corporaties dit nog we/ als doelgroep zien. In bepaalde gemeenten mag er meer aandacht 
gegeven worden aan middeninkomens, in andere gemeenten in dit precies andersom. Jk vind dat je het debat 
moet voeren over wat is voor ons de belangrijkste doelgroep. Het is misschien we/ een beetje zo dat corporaties 
steeds minder mogen, maar de brutering ongedaan maken gaat te ver. lk hoor overigens de laatste tijd we/ 
eens verhalen van gemeenten die weer een eigen woningbedrijf willen gaan oprichten. Maar wat hier precies 
mee gebeurd is durf ik niet precies te zeggen. Er zijn gemeenten die stelden dat ze niet de afspraken gemaakt 
kregen met corporaties zoals zij dat wilden, en dus we gaan zelf een woningbedrijf oprichten. 

Hoe zijn gemeenten en corporatie omgegaan met de privatisering van de corporatiesector? Zien gemeenten 
corporaties als een gelijkwaardige partner waar mee samengewerkt dient te worden of zijn gemeenten nog in 
de veronderstelling dat corporaties hun beleid dienen uit te voeren? 

Verwacht u dat deze relatie ook in de toekomst nog zal veranderen? 

AG: De gemeenten voert nu natuurlijk ook de regie. Er is in toenemende mate sprake van ge/ijkwaardige 
samenwerking, gelukkig. Tegelijkertijd voert de gemeente de regie over de volkshuisvesting. Jk weet niet hoe 
het in de voorliggende woningwet precies beschreven is maar Van de Laan stelde destijds dat hij de passage 
over 'corporaties nemen het gemeentelijk woonbeleid in acht' wi/de veranderen in 'corporaties dragen naar 
redelijkheid bij aan het gemeentelijk woonbeleid'. Dit versterkt de regierol van de gemeente. Maar dan nog is er 
steeds meer sprake van partnership tussen deze partijen. Partijen realiseren zich ook dat ze van elkaar 
afhankelijk zijn. Er is ook een hele tijd geweest dat gemeenten riepen van 'dan gaan we toch naar een andere 
corporatie'. Oat gebeurt nog steeds we/ eens en in sommige situaties prikkelt dat ook en in sommige situaties 
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mag dat ook. Maar je hebt natuurlijk te maken met bepaald bezit in je gemeente. Je hebt ook te maken met het 
feit dat de corporatie alleen maar in dat bezit kan investeren a/s het elders in de gemeente mogelijkheden 
hebben om te vernieuwen. Dus je zult we/ drie keer moeten nadenken voordat je roe pt 'we gaan we/ naar een 
andere corporatie'. Omdat het bezit van een corporatie nu eenmaal ergens stoat zijn gemeente en corporatie 
aan elkaar verbonden. Je kunt het dus we/ roepen, maar don bijt je waarschijn/ijk in je eigen staart. Maar is zie 
daar we/ een positieve ontwikkeling in. De verhouding tussen gemeente en corporatie is momenteel goed en 
waardevol te noemen. Als deze zouden moeten veranderen is die afhankelijk van de lokale situatie. Er mag nog 
we/ een stap gemaakt worden a/s het goat om elkaar als partners te zien. Jk merk dater ook bij gemeenteraden 
heel weinig kennis zit hoe de sector in elkaar zit, wat de sector doet en wat de historie is van de sector. Terwijl 
er heel makkelijk geroepen wordt 'als de corporatie niet doet wot we willen gaan we naar een ander'. Los van 
dater inderdaad iets meer zakelijkheid en iets meer prikkels zeker gewenst is in die relatie ontbreekt het we/ 
aan inzicht in water daar nou echt gebeurd. Dus daar is zeker nog veel in te winnen. Maar echt fundamentele 
veranderingen zie ik daar niet in ontstaan. Het aanbesteedmodel zoals beschreven in de SEV werkt niet, zoals 
als gebleken is in de praktijk, juist omdat de corporatie al geworteld is in de gemeente door hun bezit. Op 
project of op wijkniveau of soms op themaniveau zou dit we/ soms kunnen maar als geheel niet. Als gemeente 
heb je de corporatie nodig bij het formuleren van een visie. Omdat er kennis zit, beslismacht zit over het bezit 
van corporaties in andere gemeenten. In Purmerend wilden we op die manier de prestatieafspraken insteken, 
die gemeente had een woonvisie gemaakt waarop geboden mocht worden. Je komt elkaar echter op heel veel 
momenten tegen dus je zult een bepaa/d basisafspraak moeten ma ken over hoe gaan we met e/kaar om, hoe 
zien we elkaar, hoe overleggen we met elkaar, hoe informeren we e/kaar, hoe betrekken we e/kaar bij 
beleidsontwikkelingen en hoe stemmen we af. Daarnaast is het ook goed om enkele dingen met elkaar vast te 
leggen voor de lange termijn . Hoe kijken we aan tegen een aantrekkelijk Purmerend, ook over 10 6 20 jaar en 
wat vraagt dat dan en de/en we die visie. Dus je hebt een bepaalde basis met elkaar nodig. En ik denk dat je don 
per thema of per wijk best zou kunnen kijken van kunnen we daar iets van een bod doen om te prikkelen. Oat 
was ook bij Purmerend de aanleiding om te zeggen we hebben een convenant gemaakt waarin we afspraken 
hebben gemaakt over hoe we met elkaar samenwerken, we hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling 
van de stad en de opgaven die er dan liggen met name in de sociale kant daarvan. Vervolgens wilde we thema's 
gaan verdiepen van milieu, leefbaarheid en wijken gaan verdiepen. Bij het wijken verdiepen heb je al te ma ken 
met corporaties die niet in a/le wijken actief zijn dus ga je specifieke convenanten maken. Met betrekking tot 119 

nieuwbouw zou je kunnen concurreren. En met betrekking tot het thema milieu, daarin heb je corporaties met ---
verschillende ambities, en daar wordt de hoogte van de lat bepaald door de minst ambitieuze corporatie. 
Hierdoor is op het gebied van milieu een basisniveau in de gemeentelijke visie vastgelegd en aan corporaties 
een bod gevraagd waarna de gemeente besliste of het met die corporaties in zee wilde gaan. Maar don nog: je 
kunt met corporatie A geen afspraken maken met betrekking tot duurzaamheidcriteria over het bezit van 
corporatie 8. Dus het klinkt het allemaa/ prachtig maar in de praktijk werkt het is niet zo. Het goat hierbij vooral 
over nieuwbouw en maatschappe/ijk vastgoed. Bij verkoop van maatschappelijk vastgoed van de gemeente kan 
de gemeente om een visie van corporaties en welzijnspartijen vragen. Dus het werkt we/ op onderdelen maar 
niet in zijn geheel. Oat gaat voorbij aan de relatie die je met elkaar hebt. lk heb die roep meer opgepakt als een 
uitdaging om elkaar meer te prikkelen. Er mag best wat meer zakelijkheid zijn in de relatie tussen gemeente en 
corporaties. Een letterlijke uitspraak bij een gemeente en een corporatie die afspraken aan het maken waren 
over waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat doen : 'ach, we kennen elkaar zo goed, daar hoeven we geen 
afspraken over te ma ken'. Metals gevolg dater heel veel dingen onduidelijk waren en er ook ruzies ontstonden 
over: 'waarom heb je dit niet en waarom heb je dat niet.' En dat iemand suggereerde om iedere maand a/le 
projecten fangs gaan zoals dat bij projectontwikkelaars al gedaan werd. Hier is we/ meteen inzichtelijk wat 
eventueel anders loopt, want het loopt altijd anders dan vooraf gepland. De relatie tussen gemeente en 
corporatie is 'oudejongens krentenbrood', van we kennen elkaar en het komt wet goed en dat is een risico. Dit 
heb ik opgevat als een roep om meer zakelijkheid. 

Stelling: Corporaties dienen zich volgens het BBSH te houden aan het gemeentelijke woonbeleid. Dit betekent 
dat de visie van de gemeente belangrijker is dan de visie van de corporatie. 

AG: Formeel moet de corporatie het gemeentelijk beleid in acht nemen maar ik vind datje altijd een gezond 
gesprek moet aangaan. Hierbij moet ook gekeken worden naar de visitaties waarbij gekeken wordt presteert de 
corporatie naar opgave. Opgave wit hierbij zeggen wat de gemeente wil, kort door de bocht. En ik vind dot als 
een corporatie goed kan motiveren waarom het daar geen bijdrage aan levert omdat er bijvoorbeeld geen bezit 
is of een andere opvatting heeft dat is dit prima, mits echt goed gemotiveerd. Er is bestaat geen een waarheid. 
De kwaliteit van het Joka/e beleid is daar soms ook niet goed voor. Wanneer je het gemeentelijk beleid als 
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corporatie niet volgt moet je dit we/ kunnen uitleggen, want je hebt als corporatie we/ het gemeentelijk beleid 
in acht te nemen en door ben ik het ook we/ mee eens, al klinkt dit wot ouderwets. Moor als je het hebt over 
volkshuisvesting don is dot zo. Moor ik heb ook een situatie meegemaakt met een wethouder die afgerekend 
wilde worden op bouwen, bouwen, bouwen, en het liefst al/emaa/ commercieel met a/Jes glad en glimmend. De 
corporatie gaf aan dot ze een won ingbezit hadden waarvan sommige woningen nog niet eens een fatsoenlijke 
badkamer hadden. De corporatie gaf aan dot de wethouder we/ kan verplichten om a/le middelen in 
commercieel vastgoed te stoppen moor dot goon we niet doen. Zoveel verdien je niet op commercieel vastgoed 
plus je legt middelen vast. Deze corporatie ging dus totaal voorbij aan de woonvisie van de gemeente en dot 
was vanuit de funct ie van de corporatie gezien moor goed ook. Omdat dit goed onderbouwd was vind ik dit 
kunnen. Het doet de relatie tussen de gemeente en corporatie alleen geen goed. Daarom pleit ik er voor waar ik 
bij het opstellen van de woonvisie betrokken ben ook 9 van de 10 keer om de corporatie als adviseur te 
betrekken bij het opstellen van de woonvisie, vaak in de vorm van een werkgroep. Je bepaalt hiermee niet het 
gemeentelijke beleid, net als dot de gemeente niet het beleid van de corporatie bepaald, moor het is we/ heel 
goed om met elkaar opvattingen te de/en. 

lnhoud prestatieovereenkomsten 
De huidige prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties kunnen gemaakt zijn toen de financiele 
mogelijkheden van corporaties uitgebreider waren . Verwacht u dater gevallen zijn waarbij huidige 
prestatieovereenkomsten bijgesteld moeten worden? 

lndien ja, hoe verwacht u dat gemeenten en corporaties hier mee omgaan? 
lndien nee, volgende vraag 

AG: Jo zeker, met name waar het goat om de nieuwbouwproductie en de herstructurering. Jk denk dot 
corporaties en gemeenten hier heel nuchter mee omgaan omdat beide partijen problemen hebben. Waar ik een 
knelpunt verwacht is bij met name de nieuwbouw waar al verplichtingen zijn aangegaan. Hierbij wil je eigenlijk 
met een nuchtere blik kijken van wot deze gemeente nodig heeft. Je moet hierdoor veel sterker goon prioriteren 
en faseren . Va nu it de inhoud wil je tot overeenstemming komen moor het is niet a Ileen inhoud. Gemeenten en 
corporaties hebben wellicht grondposities. Hierdoor goon ook andere belangen een rol spelen. Je kan don we/ 

120 zeggen we gaan het via de inhoud bekijken moor dot werkt niet zo. Als het f inancieel niet goed goon kun je het 
--- inhoudelijk goed benaderen moor don bereik je nog steeds niets. Oat za/ we/ heel spannend warden afhanke/ijk 

van de lokale situatie en de belangen die beide partijen hebben. 

RD: De gemeente Nuenen zou een boete opgelegd krijgen wanneer er minder don het aantal afgesproken 
woningen gebouwd zou warden. Hierdoor hield de gemeente de poot stijf in onderhandelingen over het aantal 
nieuwbouwwoningen. Hoe kijkt u aan tegen boete/sancties? 

AG: Damme afspraak denk ik don moor ik ken de specifieke situatie niet. Er is we/ een roep geweest, en die is er 
nog steeds we/, om hardere afspraken en om boetes op te Jeggen. Moor zeker als het goat om omvang van de 
nieuwbouwproductie. We kunnen prognoses maken en redelijk goed voorspellen hoe het er uit goat zien moor 
er zijn zo veel diverse dingen die op de prognose inhaken dot je door niet hele horde afspraken over kunt ma ken. 
Beter is om te zeggen: 'rekening houdend met de prognoses van de economie en demografie zal de 
nieuwbouwproductie ergens tussen X en Y moeten liggen'. De demografische aspecten kunnen we redelijk goed 
voorspellen, dot is een component waar in ieder geval rekening mee gehouden moet warden en die vraag zag er 
in ieder geval zijn. Moor er zijn ook onzekere factoren zoals de investering in arbeidsplaatsen, een bankencrisis 
die toch heel veel impact heeft op de woonmarkt. Je zult dus niet alleen de afspraak moeten maken van we 
zullen door uitkomen moor door goon we ook op sturen want we moeten op zoek naar Jocaties en we moeten 
aan de slag met het bestemmingsplan en we moeten middelen reserveren. Dus je moet een bepaald einddoel 
hebben moor je moet ook afspraken maken over hoe volgen we don hoe dot goat en hoe stellen we onze 
afspraken bij. En als je een boeteclausule opneemt, en als je horde afspraken maakt, don moet je bedenken dot 
het geen afrekenafspraak is. Moor het is iets om samen meer te bereiken. Jk merk dot als je een boeteclausule 
opneemt of als je hele horde afspraken maakt, dot don het ambitieniveau omlaag goat. Want don go je 
afspraken maken die je eigenlijk zonder een overeenkomst ook we/ no kan komen. 

RD: Dus boetes werken remmend? 

AG: Jo, moor het is niet zo zwart-wit natuurlijk moor ik merk echt dot als je bij een overeenkomst, zoals 
gemeenten bij een prestatieovereenkomst, dot als je daarbij boetes opneemt of al te horde afspraken maakt, 
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dot er don alleen door de gemeenteraad gekeken goat worden van het je het gehaald of niet. Het enige 
antwoord want je don moet geven is: 'ia, ik heb het gehaald'. Terwijl het er eigenlijk om goat of we samen iets 
meer kunnen bereiken don we eigenlijk toch al in de boeken hebben staan. Daarvoor go je prestatieafspraken 
aan. En dot vind ik er een negatief effect daarvan. Tegelijkertijd, als ik zelf prestatieafspraken begeleid, probeer 
ik we/ altijd de ander om iets in getallen uit te Jaten drukken. Van als je meer woningen wil bouwen, over 
hoeveel heb je het don. Het is heel makkelijk om afspraken te maken, moor wot versta je daar nu echt onder. En 
of je nou getallen in overeenkomsten wil opnemen, dot verschilt ook. Het is goed om scherp te definieren wot je 
wilt en kunt bereiken en wot je van de ander verwacht. Moor hoe hard je het in de overeenkomst op moet 
nemen, en hoe afrekenbaar, want dot is het cruciale, de mate van afrekenbaarheid, door moet je goed over 
nadenken. 

RD: In 'samen meer presteren' stoat dot er niet alleen op output moor vooral ook op outcome gestuurd moet 
worden. Hoe zit dit? 

AG: Hier moet beide op gestuurd worden. Het is heel goed om na te denken over outcome, en door proberen om 
afspraken over te maken, maar het vervelende van outcome is dot het doorgaans ook door heel veel andere 
factoren bei'nvloed wordt, al is output dot ook. Moor ik vind toch dot je door scherp ik moet zijn, in wot kunnen 
we bereiken. Bij voorbeeld als je het hebt in afspraken over de kernvoorraad, er is een tijd geweest dot iedereen 
zei 'we moeten geen afspraken meer maken over de kernvoorraad, moor over slaagkansen '. Vervolgens goon ze 
de slaagkansen bekijken en don wordt er geconc/udeerd dot er zovee/ zaken van invloed zijn op de s/aagkansen 
dot we niet gaan kijken of we het we/ gehaald hebben of niet. Dit betekent dot er combinatieafspraken 
gemaakt moeten worden over wot wij denken dot Jog ischerwijs bijdraagt aan een betere slaagkans. Daarvoor 
worden er afspraken gemaakt over het verbeteren van de s/aagkans van specifieke doe/groepen of in het 
algemeen. En we maken ook afspraken over wot wij denken dot bijdraagt aan een betere slaagkans. Hierin 
wordt steeds meer gedaan, moor volt steeds nog een wereld te winnen. Outputafspraken moeten dus niet weg 
worden gelaten. Want dot zij n we/ de knoppen waar je aan kunt draaien. le kunt bijvoorbeeld ook zeggen dot 
door allerlei oorzaken is de nieuwbouwproductie niet op gang gekomen, en don kun je we/ zeggen die outcome 
moet er zijn, maar je moet ook kijken hoe krijg je die nieuwbouwproductie weer op gang. Dus in mijn optiek 
moet je naar zowel output als outcome kijken. 121 

Stelling: Prestatieovereenkomsten moeten harde en concrete afspraken bevatten . 

AG: Nee, moor we/ met de opmerking dat meer duide/ijkheid en scherpte in de manier waarop je met elkaar 
afspraken maakt zeker gewenst is, moor hard en afrekenbaar i it we/ een keerzijde aan. Jk kan dit we/ illustreren 
met een voorbee/d: prestatieafspraken worden gebruikt bij visitatie, als toets bij het presteren naar opgave. Bij 
een col/ego werd de opmerking gemaakt bij het maken van afspraken: 'we moeten de afspraken niet zo scherp 
stellen want dan hebben we een grotere kans dot we de een voldoende ha/en bij de visitatie'. Dot is wot ik 
bedoe/ met pas op, meer prikkels, duidelijkheid en scherpte absoluut moor er zit een keerzijde aan hard en 
afrekenbare afspraken. Bij een wethouder telt dit net zo: dit wordt door zijn road afgerekend op het ha/en van 
de prestatieafspraken. Dus het is belangrijk om door met elkaar over te spreken, over hoe je door tegenaan kij kt 
en dot het meeste prikkelt in onze situatie. Als prestatieafspraken minder scherp worden geformuleerd doordat 
anders een onvoldoende bij de visitatie wordt gehaald, don heeft de visitatie zijn beste tijd gehad. 

Stelling: Er moeten sancties volgen wanneer prestatieafspraken niet warden nagekomen. 

AG: Deze stelling is al behandeld,denk er over no en spreek er vooral over met elkaar. Bij sommige afspraken, 
thema's of aspecten zal dit best werken. Waar het vooral om goat is dot je elkaar wil prikkelen tot beter 
presteren. le moet elkaar juist ruimte gunnen. Een leuk voorbeeld is Den Haag: daar hebben ze afspraken juist 
opgeschaald. Door maken ze geen afspraken over een project moor over een gebied. Niet over een project moor 
over een programma. Waarin de gemeente gedwongen wordt tot een kaderstellende rol, vanuit bepaalde 
wensen waarop corporaties getoetst worden. le stellen dot corporaties vee/ beter zijn in de detailinvulling. Dus 
/oat het maar gebeuren, met ook ruimte voor corporaties om financiele rendementen bij beter presteren ook 
grotendeels te kunnen innen. De erfpacht zit door onder andere in . De gemeente stelde dus de kaders en 
bemoeide zich niet meer met de details en de corporaties werden geprikkeld om zo goed mogelijk te presteren 
omdat ze door ook een eigenbelang bij hadden. Jk vind dot dus prima, je goat op een hoger niveau zitten en dot 
prikkelt. En die situatie werkt niet overal, omdat Den Haag een andere cultuur heeft don een andere gemeenten 
moor deze benadering stoat me erg aan. 
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Stelling: Het bijstellen van prestatieovereenkomsten kan alleen wanneer beide partijen hiermee akkoord gaan. 

AG: Ja 

Bij het maken van nieuwe prestatieovereenkomsten komen de gemeentelijke woonvisie en de visie van de 
corporatie(s) bijeen . De uitvoering van deze overeenkomst moet wel financieel haalbaar zijn voor de 
corporaties. Verwacht u dat de inhoud van nieuwe prestatieovereenkomsten op enige wijze be"invloed wordt 
door de financiele mogelijkheden van corporaties? 

lndien ja, hoe verwacht u dat prestatieovereenkomsten er in de toekomst uit zullen zien en op welke 
punten zal de inhoud van deze overeenkomsten volgens u verschillen van huidige overeenkomsten? 
lndien nee, volgende vraag 

AG: Ja, ik denk dater over nieuwbouw en herstructurering andere afspraken warden gemaakt en dater meer 
als ... dan afspraken zullen komen die te maken hebben met fasering en prioritering op basis van welke 
beslisrege/s gaan we nu faseren en prioriteren waarbij de gemeente breder kijkt dan de corporatie. Daar zul/en 
andere afspraken over gemaakt warden. Oak op het terrein van leefbaarheid zullen scherpere afspraken 
warden gemaakt over de rolverdeling . 

Stelling: Corporaties en gemeenten moeten prioriteiten gaan stellen : niet alle taken die corporaties in het 
verleden hebben uitgevoerd zijn vanzelfsprekend . 

AG: Mee eens 

Onderscheid in prestatieafspraken kan gemaakt worden naar inhoud (prestatievelden nota MWW), type 
(procesafspraken, uitspraken, intentieafspraken, handelingsafspraken, garantieafspraken en 
transactieafspraken) en hardheid (kwalitatief en kwantitatief). Verwacht u dat prestatieafspraken met een 
bepaalde inhoud of van een bepaald type of hardheid verschillend zullen veranderen als gevolg van een de 
financiele mogelijkheden van corporaties? 

AG: Of er grate veranderingen zullen plaatsvinden in het type afspraken weet ik niet, als je voorheen slim was 
zocht je toch al die combinatie op. Oat staat oak in 'samen meer presteren' zoek de combinatie op van typen 
afspraken. Dus ik verwacht daar niet een he/e radica/e verandering in. De afspraken veranderen we/ van inhoud 
maar je zult deze/fde mix b/ijven zien denk ik. Er wordt we/ meer nadruk gelegd op het als ... dan en dus oak meer 
op procesafspraken omdat je daar aan moet houden. Overeenkomsten waar wij bij betrokken zijn bevatten 
procesafspraken waarin je oak echt terug en vooruit blikt en wat betekent onze afspraak. Dus dat je naast een 
convenant oak kijkt naar wat zie je in de markt gebeuren, wat zien we met de eigen portemonnee gebeuren en 
wat vraagt dit voor de bijstelling van afspraken. Oat doen we altijd al, dat zit niet in a/le overeenkomsten maar 
denk dat het we/ iets is wat partijen oak zelf veel meer het nut van inzien. Wanneer de portemonnee het dwingt 
dan zullen afspraken bijgesteld moeten warden. 

Proces totstandkoming prestatieovereenkomsten 
In de publicatie 'Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties' van de SEV worden drie 
modellen (partnermodel, aanbesteedmodel en een tussenvorm) onderscheiden waarbij tot 
prestatieovereenkomsten gekomen kan worden . Wat is volgens u het meest geschikte model om tot een 
prestatieovereenkomst te komen? 

Waarop baseert u deze keuze? 
Is de voorkeur voor een model afhankelijk van de lokale situatie, bijvoorbeeld de verhouding tussen 
gemeente en corporatie? 

AG: lk vind nag steeds dat het partnermodel voor prestatieovereenkomsten die je op gemeentelijk niveau 
besluit over het geheel op de lange termijn dat we echt moeten uitgaan van een samenwerkingsmodel. Oat is 
de manier waarop je elkaar het beste bindt. Oat geldt voor iedere grootte van gemeente. lk denk als je die 
vernieuwing wilt zoeken, of die andere relatie wilt zoeken, dan moet dat meer op een specifiek thema of 
specifiek gebied gericht zou moeten zijn. En dan moet er we/ meer zakelijkheid komen in dit partnermodel, de 
inzet moet scherper zijn, partijen moeten dit oak we/. De samenwerking b/ijft de belangrijkste basis. Een bod op 
een gemeentelijke woonvisie die binnenskamers wordt opgesteld werkt niet. Wat we nu merken is dat de 
situatie verandert. le moet een zodanige samenwerkingsrelatie opbouwen dat je met elkaar met die 
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veranderingen mee kan gaan. En een bod, nogmaals, op thema of gebiedsniveau liggen er zeker kansen maar 
op projectniveau niet. Oat er meer zakelijkheid gewenst is, is ook iets voor de lange termijn. Financiele 
transparantie is daar een voorbeeld van. le moet meer laten zien wat je nou echt vindt. Het is meer een 
zakelijke benadering dan dater direct een bod nodig is. Het gaat we/ om samenwerking. 

Verwacht u problemen bij de totstandkoming van nieuwe prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en 
corporaties als gevolg van een veranderende financiele situatie bij corporaties? 

lndien ja, welke problemen verwacht u? 
lndien nee, volgende vraag 

AG: lk verwacht dat de gesprekken steviger zullen worden omdat de partijen elkaar meer nodig hebben en de 
grenzen van wat kan veel scherper liggen. Als er problemen zijn denk ik dat dat alleen maar goed is, dat brengt 
de scherpte er ook in. Er moeten keuze gemaakt word en en je moet je opvattingen ook op tafel leg gen, dus het 
wordt spannender. 

Stelling: Het partnermodel waarbij gemeente en corporatie(s) samenwerken aan een woonvisie en in overleg 
tot een prestatieovereenkomst komen is te weinig op concurrentie gericht. Door corporaties en marktpartijen 
te laten concurreren bij een bod op de woonvisie kan een gemeente meer gedaan krijgen op het gebied van 
wonen. 

AG: Niet mee eens, dit is hiervoor al behandeld. 

Bent u van mening dat het procesmodel waarbij wordt gekomen tot prestatieovereenkomsten aangepast of 
verbeterd moet worden zodat er met de veranderende financiele mogelijkheden van corporaties rekening 
gehouden kan worden . 

lndien ja, welke aanpassingen/verbeteringen moeten er plaats vinden? 
lndien nee, wat maakt dat het huidige model nog toegepast kan worden? 

AG: la, het heeft ook te maken met of je durft open te zijn over wat je we/ en wat je niet kan. En dat je ook met 123 

elkaar die procesafspraken serieus neemt. Oat je met elkaar afspraken maakt maar je realiseert dat de 
werkelijkheid snel verandert. Laten we hiervoor de handen ineens slaan en hoe we daar invulling aan kunnen 
geven. Maar dat vind ik niet echt een grote verandering ten opzichte van wat was, maar we/ een belangrijke. 
Dit partnermodel wordt ook in 'samen meer presteren' beschreven en wordt nu nog steeds gebruikt. 

Afs/uitende vragen 
Wilt u verder nog iets kwijt dat met dit onderzoek te maken heeft? 

AG: Benieuwd naar de uitkomsten, ik zie ze ook graag. lk heb heel vaak dit soort gesprekken gehad en de 
toezegging gekregen dat ik wat opgestuurd krijg, maar nog nooit wat terug gezien. Dus graag wat opsturen en 
mijn naam vermelden. Column geschreven in de nieuwsbrief van RIGO+ Seminars op maat. 
Heeft u met deze vragen en stellingen een goed beeld gekregen van mijn onderzoek? 

AG: la, ik moet zeggen je hebt het heel goed voorbereid. Een fijne manier van werken omdat vragen en 
stellingen afgewisseld werden. En het is een item waar ik nog niet heel veel uitspraken over kan doen omdat de 
huidige situatie nog zo veranderlijk is. Dit maakt het interessant om over 5 jaar een terug te kijken en te 
beoordelen water allemaal is gebeurd. 

Heeft u suggesties van personen die interessant zijn om in het kader van dit onderzoek te horen, die een ander 
licht op de zaak kunnen werpen, of ingangen bij gemeente/ corporaties die bruikbaar zijn in dit onderzoek? 

AG: Leo Gerrichhauzen, bijgedragen aan het SEV rapport. 
Vanuit transparantiemethodiek Henk Peter Kip (Portaal}, pleitbezorger transparantiemethodiek in afspraken 

Wooncompagnie: bijna al/es met partnermodel Purmerend, de gemeente heeft daarna verzuimd om ons te 
prikkelen om een bod uit te brengen. 
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Den Bosch: overeenkomst met 10 corporaties, de corporaties zijn ongelijksoortig dus daar is gekeken kunnen we 
in een kleiner verband afspraken maken over nieuwbouw enz. Daar de voorlopers van Zayaz keken ook heel erg 
naar outcome en niet a Ileen naar output. Outcomeafspraken om te prikkelen, om andere dingen te doen. 

Bas Maasen en Ad van Gurp zijn hierbij betrokken geweest. 

Pieter van Haeften 
12-07-2011 

lntroductie 
Achtergrond van het onderzoek: afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven uitgevoerd bij 
Brink Groep. Het onderzoek gaat in op hoe prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties 
veranderen als gevolg van de veranderende financiele mogelijkheden van corporaties. Het onderzoek richt zich 
op zowel de inhoud van de prestatieovereenkomsten alsmede het proces waarin prestatieovereenkomsten tot 
stand komen . In dit interview zal ik eerst een aantal vragen stellen met betrekking tot de inhoud en het 
totstandkomingsproces van prestatieovereenkomsten . Tussendoor zal ik een aantal stellingen voorleggen die 
te maken hebben met de onderwerpen waarbij ik u om een reactie vraag. 

Algemene vragen 
RD: Wat is uw functie en op wat voor manier bent u vanuit deze functie betrokken bij prestatieovereenkomsten 
tussen gemeenten en corporaties? 

PH : Pieter van Haeften, werkzaam als senior adviseur bij Gerrichhauzen en Partners. Een bureau dat bestaat 
sinds 1993. Een adviesbureau op het gebied van wonen en organisatieadvies. We werken veel voor gemeenten 
en corporaties. We begeleiden bij prestatieafspraken en woonbeleid . lk hou me zelf vooral bezig met 
woonvisies en prestatieafspraken. Je ziet vaak dat als wij werken aan de woonvisie dat wij ook de 
prestatieafspraken mogen begeleiden. Als bureau hebben we een redelijk groot aantal prestatieafspraken 
begeleid . Meestal hebben we de rol van onafhankelijke procesbegeleider. We stellen dan met de stuurgroep 

124 meestal de agenda vast : waar gaan we afspraken over ma ken, dat vullen we dan in met de kerngroep. Dit 
levert een concept op die we in de stuurgroep bespreken . 

RD: Levert het maken van de agenda al discussie op? 

PH : Soms wel, maar meer over de uiteindelijke invulling daarvan. 

Financiele situatie corporaties 
RD: In mijn vooronderzoek concludeer ik dat de financiele mogelijkheden of investeringscapaciteit van 
corporaties zal afnemen ten gevolge van onder andere een stagnerende verkoop van huurwoningen, 
toenemende rentelasten, vennootschapsbelasting, stichtingskosten die sneller stijgen dan de gereguleerde 
inflatievolgende huurprijzen en een stijging van de netto bedrijfslasten en onderhoudslasten. Wat zijn volgens u 
de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de financiele situatie van de corporaties? 

lndien ja, wat ziet u als de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de financiele situatie? 
lndien nee, waarom niet? 

PH : lk denk dat een hele hoop al noemt. Wat je ook nog ziet is en aantal voornemens in het regeerbeleid. Met 
name het feit dat de huurtoeslag naar corporaties wordt overgeheven. En daarnaast nog de economische crisis, 
dus niet alleen de stagnerende verkoop van bestaande woningen maar ook van nieuwbouw. Je ziet heel erg dat 
corporaties zich aan het bezinnen zijn van wat moeten we nu onder de huidige financiele omstandigheden. 

RD: Welke globale gevolgen verwacht u dat de veranderende financiele van corporaties situatie heeft? 

PH: Wat je heel erg ziet is dat 3 a 4 jaar geleden alles kon en dat corporaties van alles moesten. Wat je nu heel 
erg ziet is dat allerlei corporaties zich ontzettend aan het bezinnen zijn op hun projectenportefeuille. Deze is 
over het algemeen erg groot. Ze worden gedwongen om prioriteiten te stellen omdat ze geen geld hebben 
voor alle projecten. 
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RD: Er zijn diverse instrumenten (visitatierapporten, oordeelsbrieven/ continuiteitsoordelen/ 
solvabiliteitsoordelen CFV) voor de gemeente beschikbaar die inzicht geven in de financiele situatie van 
corporaties die actief zijn in hun regio. Geven deze instrumenten gemeenten voldoende inzicht in de financiele 
situatie van corporaties? 

lndien ja, waor baseert u uw antwoord op? 
lndien nee, zouden gemeenten beter op de hoogte moeten zijn van de financiele positie van 
corporaties, en waarom we!/ niet? 

PH : Mijns inziens is dit onvoldoende: de meeste corporaties zijn toch A corporaties, dus meestal gaat dat wel 
goed. Het gaat er om wat een corporatie zelf en hoe ze dat inzichtelijk kunnen maken aan de gemeente. In de 
gemeente Bernheze zie je dat de corporaties die daar zitten heel erg prioriteiten aan het stellen zijn om te 
kijken wat zij voor de komende 3 jaar nog kunnen toezeggen. Je ziet dat de projecten waar ze heel ver mee zijn, 
die doen ze nog. Verder gaan ze geen nieuwe projecten meer starten tot omtrent 2015 . Het inzichtelijk maken 
van deze situatie zijn corporaties slecht en onduidelijk in : de uitleg wat ze wel en niet kunnen en waarom dit zo 
is. De gemeenten op hun beurt hebben hier altijd onvoldoende inzicht in . De gemeente gebruikt de genoemde 
zaken meestal niet om dat inzicht te krijgen . Meestal zie je dat de gemeente dat aan de corporatie vraagt 
waarom iets wel of niet kan. Dit kunnen corporaties vaak heel slecht. 

RD: Wiens taak is het om dit inzichtelijk te maken? Moet de gemeente hier om vragen of moet de corporatie dit 
op voorhand leveren? 

PH : Je mag van een corporatie verwachten dat ze uit kunnen leggen wat ze wel en niet kunnen en waarom. Dat 
ze dit slecht kunnen verbaast mij. Hierdoor denk ik dater tot betere afspraken gekomen kan worden en dit kan 
begrip creeren . Het is wel lastig voor gemeenten om deze financiele situatie te begrijpen . Een corporatie heeft 
ook wel een soort beleidsvrijheid om aan te geven waarom ze bepaalde zaken niet willen, maar dan moeten ze 
dit wel goed kunnen uitleggen. Dit leggen ze nu alleen niet voldoende uit, blijkt uit onze ervaring. Dat blijft voor 
de gemeente een soort black box 

RD: Stelling: Het is de taak van corporaties om gemeenten hun financiele mogelijkheden duidelijk te maken: dit 125 

doen ze nag te weinig. 

PH: Daar ben ik het helemaal mee eens, dat mag duidelijk zijn 

RD: Stelling: Gemeenten stellen onredelijke eisen aan activiteiten van corporaties. 

PH: Dat is soms misschien wel zo. Dat ligt genuanceerd. Soms stelt een gemeente wel eisen waar een 
corporatie niet aan kan voldoen . Daar zou jewel een goed gesprek over moeten kunnen hebben. De ervaring 
die wij hebben is als je daar goed met elkaar over praat dat je dan ook wel vaak uitkomt. Een voorbeeld : in 
Joure en omgeving wilde de gemeente dat het corporatiebezit naar een A B of C label werd gebracht in korte 
tijd . Een kleine corporatie was daar al heel ver mee en die konden zeggen dat ze dat ook waar konden maken. 
Een grotere corporatie wist niet goed wat ze waar konden maken dus die hebben vervolgens onderzocht wat 
ze hier in konden betekenen. Dit werd dus een procesafspraak. Zo kom je daar dus wel uit met elkaar. lk heb 
zelden meegemaakt dat die onredelijkheid bleef. 

Relatie gemeente - corporatie 
RD: De relatie tussen gemeente en corporatie is na de brutering en privatisering veranderd. Daar waar eerst de 
corporatie vooral het overheidsbeleid uit diende te voeren, zijn corporaties nu vrijer om zelf invulling te geven 
aan de volkshuisvestingsopgave wanneer zij binnen de kaders b/ijven die de overheid stelt (BBSH). Hoe ziet u de 
toekomstige relatie tussen gemeente en corporatie? 

PH : Nog een nuance hierin: er staat ook in het BBSH leidend moet zijn voor corporaties dus in die zin hebben ze 
rekening te houden met woonvisies. De relatie is altijd wat gecompliceerd. Wij hebben daar zelf een verhaal 
over dat je met elkaar kan pokeren, patiencen of bridgen. Wij pleiten voor dit laatste waarin je onderhandeld 
volgens een aantal stelregels. lk denk dat gemeenten en corporaties heel erg tot elkaar veroordeeld zijn . De 
gemeente kan haar woonbeleid niet uitvoeren zonder de corporatie, en omgekeerd kan een corporatie niet 
zonder de gemeente als is het maar voor bouwvergunningen etc. Laatst was er een corporatie die stelde het 
wel zonder de gemeente aan te kunnen, dat vind ik ook flauwekul. Je bent tot elkaar veroordeeld en dat 
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betekent dat je ook op die manier met elkaar moet samenwerken op basis van vertrouwen en proberen samen 
een meerwaarde voor de gemeenschap te realiseren . 

RD: Is deze relatie in de toekomst oak nog zo? 

PH: Oat is weer een hele andere vraag. Wat ik zie is dat corporaties nog wel heel erg denken dat ze het 
inderdaad zonder de gemeente kunnen en het beter weten en dat soort dingen. Mijn mening over de politieke 
en bestuurlijke gevoeligheden die corporaties hebben is niet zo hoog. lk denk dat het op een aantal plekken 
nog wel misgaan dat ze alleen maar ruzie met elkaar aan het maken zijn . Oat schiet niet op. Als er ergens niet 
de situatie bestaat dat ze er met elkaar uit willen komen dat het dan uiteindelijk fout loopt. Daar worden beide 
partijen minden van. Soms wordt er voor de korte termijn winst gespeeld terwijl dat zich uiteindelijk weer 
tegen je keert omdat je op de lange termijn die partij weer nodig hebt. 

RD: Stelling: Corparaties dienen zich volgens het BBSH te houden aan het gemeentelijke woonbeleid. Dit 
betekent dat de visie van de gemeente belangrijker is dan de visie van de corporatie. 

PH: Hier ben ik het mee eens. De gemeentelijke visie is democratisch gelegitimeerd want dat is aangenomen 
door de gemeenteraad. De corporatie hier zich daarin te schikken. lk denk ook dat in principe de gemeente een 
bredere afweging maakt. Ze kijken niet alleen naar woonbeleid maar ook naar andere dingen . De 
gemeentelijke visie is breder georienteerd dan de visie van de corporaties. Wij vinden dan ook als bureau altijd 
dat de gemeentelijke visie leidend zou moeten zijn, in acht genomen dat deze visie ook op argumenten 
gebaseerd is. Het moet een onderbouwd verhaal zijn, en dat ze niet naar links willen omdat ze dat nu eenmaal 
willen . De gemeente mag pol itieke keuzes ma ken, en de corporaties hebben zich daar in principe naar te 
schikken . 

RD: En botst dat met het feit dat corporaties zelfstandige organisaties zijn? 

PH : Het is niet u vraagt wij draaien. Als een gemeente zegt wij vinden dater in onze gemeente vooral dure 
126 koopwoningen gebouwd moeten worden, dan kan ik daar van alles van vinden maar dat blijft een keuze van de 

gemeente. De corporatie kan vervolgens wel dat niet doen omdat ze dat hun taak niet vinden, dat is het 
zelfbeschikkingsrecht dat de corporaties hebben. Omgekeerd als de gemeente zegt dater ergens 50% sociale 
huur moet zijn en de corporatie zegt dat kunnen we niet betalen dan kan de corporatie zeggen dat ze hier niet 
a lies van realiseren. De gemeente moet voor die andere 20% op zoek naar andere partijen. De corporatie kan 
van dingen afwijken die een gemeente wil zolang ze dit goed beargumenteerd doen. De gemeente kan soms 
dingen willen die de corporatie niet kan omdat ze bijvoorbeeld niet de financiele middelen hebben . De 
gemeente kan nooit een corporatie dwingen om ergens in te investeren waar de corporatie niet in wil 
investeren . Zo zijn er corporaties die vinden dat ze niet heel veel in maatschappelijk vastgoed moeten doen. Als 
de gemeente dan wil dat alle scholen door de corporatie gebouwd moeten worden dan mag een corporatie 
hier best voor kiezen om dit niet te doen, dat is hun investeringsrecht. Maar dan heeft de gemeente wel het 
recht om naar een andere corporatie te gaan. 

RD: Hoe zijn gemeenten en corporatie omgegaan met de privatisering van de corporatiesector? Zien gemeenten 
corporaties als een gelijkwaardige partner waar mee samengewerkt dient te warden of zijn gemeenten nog in 
de veronderstelling dat corporaties hun beleid dienen uit te voeren? 

Verwacht u dat deze relatie ook in de toekomst nog zal veranderen? 

PH: lk denk dat op een hele enkele uitzondering na gemeenten zich er bewust van zijn dat corporaties 
zelfstandige partners zijn die ook hun eigen beleid hebben en waar je tegen kan zeggen wat jij wil dat ze 
moeten gaan doen. 

RD: Is op ieder gemeentelijk niveau bekend wat een corporatie is? 

PH : Nee, ik denk dat op het niveau van wethouders en bestuurders dat heel helder is en ook bij de mensen die 
echt met woonbeleid bezig zijn . Wat jewel ziet is dat bijvoorbeeld een afdeling stedenbouw of een afdeling 
milieu of de afdeling die gaat over bijvoorbeeld wijkbeheer, dat daar nog wel eens mensen zitten die denken 
dat corporaties moeten doen wat zijn willen. Op dat niveau zit je dat nog wel eens. Wat wij op een aantal 
plaatsen bijvoorbeeld doen is het volgende. Bij Breda hebben we de prestatieafspraken begeleid en daar is ook 
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een traject opgezet zodat partijen over elkaar wat meer te weten konden komen. Een corporatie heeft vaak 
een heel verkeerd beeld van een gemeente. Zo breng je partijen met elkaar in contact en komen ze te weten 
wat nou een gemeente en wat is nou een corporatie en wat deze partijen wel en niet kunnen. Oit heeft de 
samenwerking zonder meer bespoedigd . Op uitvoeringsniveau denkt de gemeente nog wel eens dat de 
corporatie een soort van pinautomaat is. Zo werkt dat natuurlijk niet. Omgekeerd is dit ook te zien: op het 
moment dat je weinig van elkaar op de hoogte bent bestaat er een soort van onbegrip en verloopt het allemaal 
wat stroever. 

lnhoud prestatieovereenkomsten 
RD: De huidige prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties kunnen gemaakt zijn toen de 
financiele mogelijkheden van corporaties uitgebreider waren. Verwacht u dater gevallen zijn waarbij huidige 
prestatieovereenkomsten bijgesteld moeten worden? 

lndien ja, hoe verwacht u dat gemeenten en corporaties hier mee omgaan? 
lndien nee, volgende vraag. 

PH: Ja, dat denk ik wel maar dat hang er vanaf hoe de afspraken precies zijn opgezet. lk denk dat het vooral ligt 
in de realisering van de projecten en het is de vraag of al die projecten precies in de prestatieafspraken zijn 
opgenomen of dat het bijvoorbeeld in woningbouwprogramma's vast ligt. Het is wel lastig om met deze 
veranderingen om te gaan. Het zelf heel erg afhankelijk zijn van hoe partijen zich bewust zijn dat de situatie aan 
het veranderen is. Je ziet wel gemeenten die bijvoorbeeld denken dat ze hun woningbouwprogramma nog 
helemaal gaan realiseren en je hebt gemeenten die beseffen dat dit niet helemaal meer gerealiseerd gaat 
worden of dat dit in een trager tempo zal gebeuren en dater bijgesteld zal moeten worden, bijvoorbeeld door 
aantallen aan te passen of te prioriteren . Oit besef is er bij de corporaties meestal wel want die hebben het al 
heel erg gemerkt, bijvoorbeeld in de verkoop van woningen in nieuwbouwprojecten. Wanneer dit bewustzijn 
er bij de gemeente ook is, dan zie je dat ze dat wel samen goed oplossen door de prioriteren. Als het 
bewustzijn bij de gemeente er minder is dan zie je dat dat tot frictie leidt en de gemeente zich afvraagt waarom 
de corporatie die woningen niet bouwt, want dat was toch afgesproken . 

RD: Stelling: Prestatieovereenkomsten moeten horde en concrete afspraken bevatten. 

PH : Ja, maar hard en concreet hoeft niet altijd in aantallen te zijn. Het kan ook zijn ook zijn dat je ergens met 
elkaar over een jaar naar kijkt om te kijken hoe iets gegaan is. Oat is ook al SMART. Je kunt dus ook iets hard en 
concreet maken door ergens een goede procesafspraak of agenda-afspraak over maken. 

RD: Merkt u dater ook andere type afspraken worden gemaakt? 

PH : Wat ik nu meer zit is dat de procesafspraken wel iets belangrijker worden. 2 of 3 jaar gelden zouden 
corporaties eerder hebben afgesproken dat ze iets gaan doen. Nu spreken ze eerder af dat ze eerst iets gaan 
onderzoeken of ze iets waar kunnen maken. Zo kunnen ze over een jaar afspraken wat ze precies gaan doen. 

RD: Verwacht u dater ook meer als ... dan afspraken gemaakt zullen worden? 

PH : Oat denk ik wel ja, bijvoorbeeld : als wij in beeld hebben gebracht hoe zich iets gaan ontwikkelen en of we 
het kunnen financieren, dan gaan we dat doen. Of als zich een bepaalde situatie zich voordoet dan doen we dat 
wel, en als zich dit situatie zich niet voordoet dan doen we het niet. lk zie nu dater veel meer eerst studies 
gedaan worden. 

RD: Stelling: Er moeten sancties volgen wanneer prestatieafspraken niet worden nagekomen. 

PH : Oat is altijd de vraag wat dan sancties zijn. Wij nemen in onze prestatieafspraken altijd redelijkheid en 
billijkheid mee. Je moet dan eerst goed kunnen uitleggen waarom je iets niet bent nagekomen, er kunnen 
bijvoorbeeld andere omstandigheden zijn, en dan moet je ook tijdig aan de bel trekken waarom iets niet gaat 
lukken. lk denk dat uiteindelijk het in de verhoudingen niet echt opschiet om echt harde sancties af te spreken 
of op te leggen. Wei is het goed als je elkaar op bepaalde zaken aan kunt spreken als iets niet gebeurd en als je 
vaker een onbetrouwbare partner blijkt te zijn dan moet je daar misschien ook wel iets van merken op een of 
andere manier. Het gaat er toch heel erg om waarom je iets niet nagekomen bent en of je dat in redelijkheid 
had kunnen voorzien. En over hoe ver je gekomen bent en of je het nog kan herstellen. Sancties werken niet 
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omdat de verhoudingen heel erg gebaseerd moeten zijn op vertrouwen en onderlinge samenwerking. Kei hard 
afrekenen past hier niet bij qua cultuur. Voor de lange termijn is het de vraag of dit de beste weg is om de 
relatie goed te houden. Soms kan je het wel afspreken . Laatst hebben we ergens afgesproken dat de gemeente 
een soort prefered partnership zou verlenen aan de corporatie onder bepaalde voorwaarden. Wanneer je de 
corporatie zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan hoeft de gemeente zich ook niet aan het prefered 
partnership te houden. Hierin zit een een-op-een relatie, waarbij de corporatie een bepaalde kwaliteit moest 
leveren . 

RD: Werken horde sancties in die zin ook remmend op de ambities? 

PH : Het zou zo kunnen werken, het zou heet slecht zijn als het zo werkt maar ik kan me hier wel iets bij 
voorstellen . 

RD: Stelling: Het bijstellen van prestatieovereenkomsten kan alleen wanneer beide partijen hiermee akkoord 
gaan. 

PH : Ja, dat staat er bij ons ook altijd in. Wat wij dus meestal opnemen is iets over redelijkheid en billijkheid en 
als de gemeente of corporatie vind dat ze een afspraak niet na kunnen komen omdat het niet redelijk is, 
bijvoorbeeld doordat de situatie veranderd is, dan mogen zij een voorstel doen hoe ze dat wel gaan doen maar 
dan moet de andere partij het hier ook mee eens zijn . Het is een tweezijdige overeenkomst. 

RD: Bij het maken van nieuwe prestatieovereenkomsten komen de gemeentelijke woonvisie en de visie van de 
corporatie(s) bijeen. De uitvoering van deze overeenkomst moet we/ financieel haa/baar zijn voor de 
corporaties. Verwacht u dat de inhoud van nieuwe prestatieovereenkomsten op enige wijze bei'nvloed wordt 
door de financie/e mogelijkheden van corporaties? 

lndien ja, hoe verwacht u dat prestatieovereenkomsten er in de toekomst uit zullen zien en op welke 
punten za/ de inhoud van deze overeenkomsten volgens u verschillen van huidige overeenkomsten? 
lndien nee, volgende vraag 

PH : Ja, het hangt er een beetje van af water precies met de inhoud bedoeld wordt. Als je minder 
mogelijkheden hebt dan kun je ook minder afspraken maken en dus zullen ook het aantal onderwerpen 
veranderen . Zo simpel is het. Hier gaat het er ook om wat het meeste geld kost. Wat je ziet is dat zaken als 
herstructurering of ingrijpende woningverbetering, energieprestaties in de bestaande voorraad en het 
realiseren van nieuwbouw voor de doelgroep veel geld kosten . Daarin zie je dat de ambities ook verlaagd 
worden. 

RD: Ziet u ook een terugtrekking naar de kerntaken plaatsvinden? 

PH: Dat valt wel mee. Leefbaarheid hoeft ook niet veel geld te kosten. Dus dat kunnen ze nog wel doen en 
misschien nog we eerder dan ingrijpende herstructurering. Dat zie jewel. Wat je misschien wel ziet is dat ze 
sommige dingen op maatschappelijk vastgoed minder willen doen. 

RD: Stelling: Corporaties en gemeenten moeten prioriteiten gaan stellen: niet a/le taken die corporaties in het 
verleden hebben uitgevoerd zijn vanzelfsprekend. 

PH: Dat is juist denk ik. 

Proces totstandkoming prestatieovereenkomsten 
RD: In de publicatie 'Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties' van de SEV worden drie 
model/en (partnermodel, aanbesteedmodel en een tussenvorm) onderscheiden waarbij tot 
prestatieovereenkomsten gekomen kan worden. Wat is volgens u het meest geschikte model om tot een 
prestatieovereenkomst te komen? 

Waarop baseert u deze keuze? 
Is de voorkeur voor een model afhankelijk van de lokale situatie, bijvoorbeeld de verhouding tussen 
gemeente en corporatie? 
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PH : Het partnermodel en dus het bridgen. Wij hebben een evaluatie gemaakt van het SEV rapport over het 
zuivere aanbesteden (de echte concurrentie) en wij denken dat dit niet werkt. Wat jewel kan doen is het 
model waarin de corporatie een bod doet op de woonvisie kun jewel gebruiken om het aanbod van 
corporaties scherp te krijgen als je daarna maar wel met elkaar gaat onderhandelen om de vraag dichter bij 
elkaar te brengen. 

RD: Op welk niveau moeten deze onderhandelingen plaats vinden, is dit op projectniveau of portefeuilleniveau? 

PH : Wij pleiten altijd voor op het onderhandelen op een zo hoog mogelijk niveau. Op projectniveau zit altijd 
winst of verlies in het project, dus dan kan je eigenlijk geen verlies nemen want dat past niet. Dan ga je ruzie 
krijgen over dat iedereen winst wil behalen . Als je naar de hele portefeuille gaat bekijken kun je ergens 
toegeven om elders wat winst te ma ken. Dan krijg je een veel evenwichtiger verhaal. Bij het maken van 
prestatieafspraken wordt wel gekeken naar het hele pakket. 

RD: Worden de financiele consequenties van prestatieafspraken we/ eens inzichtelijk gemaakt? 

PH : We hebben in Hellevoetsluis en Maassluis prestatieafspraken gemaakt en die wil len dit heel graag 
inzichtelijk maken. Met name uitgaven op leefbaarheid hebben we bedragen aan gekoppeld en daar kon je 
inderdaad zien hoeveel de gemeente en de corporaties investeren. Hoewel het heel lastig is om het te vertalen 
in financien heeft dit heeft een bijdrage geleverd aan het begrip. Het had ook wel een goed effect hebben 
omdat ze partijen van elkaar zagen wat ze doen. Dit is echter niet de gangbare situatie maar het zou wel vaker 
toegepast kunnen worden maar het is wel wat lastig. 

RD: En is dat model (het bridgen) afhankelijk van de lokale situatie? 

PH : Het heeft onder andere mee te maken of je het spel als gemeente wel moet kunnen spelen . Ook zal het 
waarschijnlijk uitmaken of je een corporatie hebt of dater meerdere corporaties actief zijn . Wanneer er maar 
een corporatie actief is, ben je nog meer tot elkaar veroordeeld en moet je nog meer zorgen dat je het samen 
doet. Wanneer er meerdere corporaties zijn kan de gemeente zeggen wanneer jij het niet doet ga ik wel naar 129 
de andere corporatie . Het model waarbij je biedingen laat doe kan ik me voorstellen dat het beter werkt in een 
situatie met meerdere corporaties. 

RD: Verwacht u veranderingen in het totstandkomingsproces van nieuwe prestatieovereenkomsten tussen 
gemeenten en corporaties als gevolg van een veranderende financiele situatie bij corporaties? 

lndien ja, welke problemen verwacht u? 
lndien nee, volgende vraag 

PH: lk denk wel dat wij het proces niet anders organiseren maar ik denk wel dat de onderhandelingen 
moeilijker worden en er zijn zodoende meer onderhandelingsronden nodig om tot overeenstemming te 
komen . Het proces duurt dan ook langer. 

RD: Stelling: Het partnermodel waarbij gemeente en corporatie(s) samenwerken aan een woonvisie en in 
overleg tot een prestatieovereenkomst komen is te weinig op concurrentie gericht. Door corporaties en 
marktpartijen te laten concurreren bij een bod op de woonvisie kan een gemeente meer gedaan krijgen op het 
gebied van wonen. 

PH: Daar zijn wij het dus niet mee eens omdat het op de korte termijn wat opleveren maar het op de lange 
termijn tot problemen kan leiden. Die langetermijn relatie heeft begrip nodig en een goede verhouding en als 
je dat puur op concurrentie doet krijg je niet die goede langetermijn relatie. 

RD: Kan het procesmodel waarbij tot prestatieafspraken gekomen wordt dusdanig aangepast of verbeterd 
warden zodat er met de financiele situatie van corporaties rekening gehouden kan warden? 

PH: lk denk dat je de stappen in het proces waarbij tot prestatieafspraken gekomen moet worden niet heel erg 
hoeft te veranderen maar het zou helpen als de partijen op het begin beter op orde hebben wat hun 
mogelijkheden zijn . Met name op corporatiekant denk ik dat ze goed op orde moeten hebben wat ze wel en 
niet kunnen . 
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RD: Is het hebben van een vo/wassen strategisch voorraadbeleid van de corporatie bevorderlijk voor de 
totstandkoming van prestatieafspraken? 

PH: Zonder meer, we ma ken dat nu mee. In een gemeente zit een corporatie die over een heel aantal dingen 
nog niet weet waar ze heen willen . Oat is verschrikkelijk lastig want dan kan je dus ook niks afspreken omdat er 
constant gezegd wordt: dat weten we nog niet en wat moeten we nog uitzoeken. Het is vooral belangrijk dat ze 
hun strategisch voorraadbeleid op orde hebben, dat ze weten wat gaan we wanneer besteden en in welke 
complexen, wat gaan we doen op energiegebied en groot onderhoud . Wanneer dit op orde is werkt het een 
stuk makkelijker want dan kun je met elkaar afspreken hoe je de activiteiten van de corporatie en gemeente op 
elkaar af kunt stemmen. Bijvoorbeeld als een corporatie groot onderhoud in een wijk pleegt kan de gemeente 
de openbare ruimte aanpakken . 

RD: Wat is uw indruk van de volwassenheid van het strategisch voorraadbeleid van corporaties in het 
algemeen? 

PH: Oat is heel erg afhankelijk van de corporatie . Er zijn corporaties die dat heel goed weten en op orde hebben 
en je dus heel goed afspraken mee kan maken. Je hebt corporaties die dat veel minder op orde hebben. Wat je 
ook ziet wat we wel eens meemaken is dat door een fusie weer opnieuw begonnen moet worden omdat niet 
duidelijk is waar de nieuwe focus op komt te liggen. Dan begint het weer van voor af aan. Net na een fusie zal 
er waarschijnlijker lastiger tot afspraken gekomen kunnen worden. In Gilze-Rijen maken we nu een woonvisie 
en daar is net de corporatie gefuseerd en je ziet dat het nu al bij de woonvisie al lastig is omdat de corporatie 
zegt dat ze nog geen toekomstbeeld hebben over hun eigen complexen want dat zijn ze nog aan het maken. 
Hierdoor is het lastig om al bepaalde zaken in een woonvisie op te nemen. 

RD: Hoe moeten corporaties bij de totstandkoming van de woonvisie betrokken worden? 

PH : Het fijnste zou zijn als de corporatie hier heel nauw bij betrokken wordt. Oat zou ook moeten mijns inziens, 
130 want ze hebben natuurlijk die partnerrol. lk zei eerder dat het gemeentelijk beleid leidend zou moeten zijn, 

maar dit beleid kan je een stuk beter formuleren als je weet wat de realiteitswaarde daarvan is. Hiervoor heb je 
de corporatie nodig die kan aangeven of ze het waar kunnen maken. In principe is het het beleid van de 
gemeente, dus ze zouden kunnen zeggen wij hebben ons beleid en het is jammer voor de corporatie maar wij 
vinden altijd wel dat het beleid een realiteitswaarde moet hebben. Dus als je opschrijft dat je iets wil terwijl het 
niet realistisch is omdat het niet uitgevoerd wordt, dan kun je het wel opschrijven maar dat is ook een soort 
politiek waar ik niet van hou. Je kan wel opschrijven dat woningen een minimale energieprestatie moeten 
hebben maar als de corporaties hier geen invulling aan willen geven wordt het een beetje lastig. Je kunt beter 
in die fase overleggen wat dan wel haalbaar en realistisch is. Anders wordt het beleid wel erg wensdenken en 
dat schiet ook niet zo op. Je mag wel ambities hebben maar dat ga je vertalen in hoe doe ik dat dan maar de 
gemeente bouwt de woningen niet dus als de gemeente zegt dat doe ik niet dan heb je toch een probleem als 
gemeente. In het beleidsstuk zal je dus al rekening moeten houden met wat hier van uitgevoerd kan worden. 
Als je constateert dat je het niet eens wordt dan kun je het wel in je beleid opnemen maar dan moet je ook 
realiseren dat het misschien niet uitgevoerd wordt. 

RD: Geven woonvisies voldoende aanleiding tot het maken van prestatieafspraken of vinden wordt dit lastig 
gevonden door corporaties en/of gemeenten? 

PH : Oat hangt van de woonvisie af maar ik vind dat de woonvisie zo concreet zouden moeten zijn dat je daar 
ook op basis daarvan in ieder geval een heel deel van je prestatieafspraken moet kunnen maken. Wat wij 
tegenwoordig proberen te doen is in de woonvisie opnemen welke zaken in de prestatieafspraken moeten 
terug komen, een soort onderwerpenlijst. 

RD: Hoe zou je idealiter tot prestatieafspraken moeten komen? 

PH: Wat ideaal zou zijn is datje een woonvisie opstelt en aansluitend daarop de prestatieafspraken . De 
prestatieafspraken zijn vaak nog wat abstract dus dan vul je dat in met jaarschijven waar je het ieder jaar over 
hebt. Waar wij altijd voor pleiten is dat je het bijvoorbeeld in het voorjaar van 2011 het over 2012 hebt want 
dan kun je daar de begroting van beide partijen op aanpassen zodat je het ook financieel kan . Het is verstandig 

R.J. van Deurzen Afspraak in samenspraak 



om iedere vier jaar de woonvisie te actualiseren, dat valt ook samen met collegeperioden, zo heeft ieder 
college weer een actueel verhaal. Het zou in principe ook kunnen dat je de woonvisie kan handhaven en 
nieuwe prestatieafspraken moet maken. lk denk dat het handig is omdat er veel verandert, dat iedere 4 jaar de 
woonvisie geactualiseerd moet worden. 

Afsluitende vragen 
RD: Wilt u verder nog iets kwijt dat met dit onderzoek te maken heeft? 

PH : lk vraag me af of je in een aantal opzichten misschien niet net iets te vroeg bent. Oat de corporaties minder 
mogelijkheden hebben zie je nu heel langzamerhand vertaald worden in prestatieafspraken. lk denk dat we 
daar nog een grote slag in gaan krijgen. Het is heel spannend wat je doet omdat het misschien een eerste 
schets is van water staat te gebeuren en ik denk dat we er de komende jaren veel mee te maken gaan krijgen 
en dat corporaties echt gaan zeggen dat kunnen we niet meer. De vraag is of gemeenten dat al voldoende 
beseffen dat corporaties dat allemaal niet meer kunnen. lk denk dat dit besef er nog vaak onvoldoende is 
waardoor hier de komende jaren de nodige ruzies, of slagen of veranderingen in te zien krijgen. Het besef van 
de gemeenten loopt net iets achter. Dat maakt je verhaal ook spannend omdat je heel erg voor aan het verhaal 
zit. Ook gemeenten gaan minder te besteden krijgen . Hierdoor ga je twee dingen zien : dat partijen elkaar nog 
harder nodig hebben omdat ze realiseren dat ze allebei minder geld hebben water ook af en toe weer toe kan 
leiden dat ze nog harder met de koppen tegen elkaar gaan slaan omdat ze allebei het geld niet willen of kunnen 
leggen. Je merkt dat sociale grondprijzen meestal een heikel onderwerp vormen bij de afspraken. De 
wethouder grondbeleid en wonen staan hierbij tegenover elkaar. Dit heeft bij de gemeente wassenaar tot veel 
discussie geleid. 

RD: Wat ziet u als grootste discussiepunt bij het maken van prestatieafspraken? 

PH : Ook dat verschilt per situatie. Wat jewel zou kunnen zeggen is dat het wel bijna altijd te maken heeft met 
de middelen die er vanuit de gemeente worden ingezet. Dus de grondprijs of de bijdrage van de gemeente aan 
de verduurzaming van de voorraad of aan bepaalde projecten. Het gaat vaak over de bijdrage die een 
gemeente moet doen om iets te realiseren. Corporaties hebben heel erg het gevoel dat zij alleen betalen en de 131 

gemeente niet, dat gevoel heeft de gemeente niet dus daar gaat vaak de discussie over. Wat de corporatie 
presteert is meestal vrij tastbaar, heel vaak is wat de gemeente doet minder tastbaar. 

RD: Heeft u met deze vragen en stellingen een goed beeld gekregen van mijn onderzoek? 

PH : Ja, ik ben ook benieuwd wat jeer uit haalt. 
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