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Aanvullend memo inzake rekenkameronderzoek Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden 

 

Inleiding 

Tijdens de gezamenlijke Informatievergadering Bestuur en Beheer en Ruimte van 10 oktober is door de 

rekenkamer het onderzoek “Volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden” gepresenteerd. In de discussie die 

daarop volgde werd door enkele raadsleden gezegd dat zij uit de p&c-documenten informatie haalden over de 

voortgang/uitvoering van de woonvisie. Het college bevestigde het beschikbaar stellen van informatie via de 

p&c-cyclus.  

Van de zijde van de rekenkamer werd aangegeven dat de p&c-documenten niet als relevante brondocumenten 

waren betrokken in het onderzoek. Dit vanwege het feit dat zij in de onderzoekfase door de ondervraagden 

niet als relevante documenten zijn aangemerkt en ook niet als zodanig zijn aangeleverd.   

Tijdens die bijeenkomst heeft de voorzitter van de rekenkamer de toezegging gedaan dat de rekenkamer  

alsnog de p&c-documenten zou bekijken en zou aangeven of dat gevolgen zou hebben voor de bevindingen, 

conclusies en aanbevelingen. 

Dit memo strekt daartoe en gaat ook in op de gang van zaken met betrekking tot het beschikbaar stellen van 

deze  p&c-documenten. 

 

Onderzoekproces 

Het feitelijk onderzoek, resulterend in een nota van bevindingen, is in opdracht van de rekenkamer uitgevoerd 

door onderzoeksbureau BMC. Bij de start van het onderzoek in februari 2017 is door de onderzoekers aan de 

organisatie gevraagd aan te geven wanneer en welke informatie in de periode 2014 tot begin 2017 in het kader 

van het volkshuisvestingsbeleid aan de gemeenteraad is aangeboden en met welk doel. Daartoe is een matrix 

opgesteld met de vraag deze in te vullen. De ingevulde matrix is medio maart ontvangen. Bovendien is in die 

periode aan de organisatie gevraagd de lijst van aangeleverde documenten te checken op volledigheid en 

zonodig aan te vullen. Daarbij zijn geen p&c-documenten aangeleverd.  

 

Tijdens de daarop volgende interviews met betrokken ambtenaren is in algemene zin opgemerkt dat de raad in 

het kader van de p&c-cyclus overzichten ontvangt van de voortgang van bestemmingsplannen en 

bouwinitiatieven. Er is niet verwezen naar concrete documenten, noch zijn deze aangeleverd. 

In het interview met raadsleden is gezegd, dat de raad geen invulling kan geven aan de controlerende rol 

omdat het college de raad niet informeert over de uitvoering van de woonvisie. De wethouder heeft 

aangegeven dat er heel veel gebeurt in de gemeente, maar dat dat meestal niet aan de raad wordt 

gepresenteerd als voortvloeisel van de woonvisie.  

Met andere woorden noch bij de uitvraag naar documenten, noch tijdens de interviews zijn p&c-documenten 

aangemerkt als relevante documenten voor het uitoefenen van de controlerende rol in het kader van de 

woonvisie. In die zin is het dan ook logisch dat zij niet zijn aangeleverd, noch zijn genoemd en dus ook geen rol 

hebben gespeeld in het onderzoek.  

De opmerking van de wethouder tijdens de informatievergadering van 10 oktober jl. dat de p&c documenten 

worden genoemd door onderzoekers in een bijlage bij hun nota van bevindingen met  een overzicht van 

schriftelijke bronnen, was dan ook niet juist.   

Inhoudelijke beoordeling p&c-documenten 

Desalniettemin is aan het onderzoekbureau gevraagd alsnog te beoordelen of de p&c-documenten over de 

periode 2014- begin 2017 gezien kunnen worden als relevante informatie voor het uitoefenen van de 

controlerende rol van de raad voor wat betreft de uitvoering van de woonvisie. Op verzoek van de rekenkamer 

zijn alsnog door de organisatie 24 documenten aangeleverd met daarbij een selectie van de voor het 

onderzoek relevante passages. 

 

De kern van de bestuurlijke nota van de rekenkamer is dat de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen 

waarmaken geen concrete kwalitatieve en kwantitatieve kaders bevat en dat de raad met deze woonvisie 
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daardoor nauwelijks sturing kan geven aan het woningbouwbeleid, respectievelijk het volkshuisvestingsbeleid. 

De raad is tevens onvoldoende in staat om de uitvoering te controleren, aangezien het college de raad niet 

informeert over de uitvoering van de woonvisie. 

 

De nagekomen documenten zijn beoordeeld om vast te stellen of deze informatie bevatten ten aanzien van: 

 Kwalitatieve en kwantitatieve kaders; 

 Uitvoering van de woonvisie.  

De analyse is per document opgenomen in het ontvangen overzicht van de gemeente (zie bijlage). Daaruit blijkt 

dat het college de raad informeert over de stand van uitvoering van de in ontwikkeling zijnde projecten. Deze 

informatie heeft het karakter van uitvoeringsinformatie en biedt de raad geen aanknopingspunten om 

desgewenst (bij) te sturen of de uitvoering te toetsen aan vooraf gestelde kwantitatieve en kwalitatieve kaders. 

Conclusies 

Het aanvullend onderzoek naar de informatie in de p&c-documenten biedt geen aanknopingspunten voor de 

raad om de uitvoering van de woonvisie te toetsen en te controleren aan vooraf gestelde kwantitatieve en 

kwalitatieve kaders en daarop (bij) te sturen.  

De verwijzing van het college in de bestuurlijke reactie en de opmerkingen tijdens de  informatievergadering 

over de relevantie van de p&c-cyclus en de onderliggende p&c-documenten in de sturing en de controle op het 

terrein van volkshuisvesting worden dan ook niet gedeeld door de rekenkamer op basis van het aanvullende 

feitenonderzoek. 

Het aanvullende onderzoek heeft dan ook geen gevolgen voor de conclusies en aanbevelingen van de 

rekenkamer. 

 

Slotopmerking 

Tenslotte merken wij op dat – gelet op de discussie of de rekenkamer wel alle relevante informatie in haar 

onderzoek had betrokken - wij als rekenkamer er op moeten kunnen vertrouwen dat wij bij (de start van) een 

onderzoek kunnen beschikken over alle relevante bronnen om ons werk te kunnen doen. Dit is voor de 

rekenkamer een absolute voorwaarde om te kunnen functioneren en de kwaliteit te leveren waar de 

rekenkamer voor staat en die ook van haar mag worden geëist.  

 

Heusden,  24 oktober 2017 

Rekenkamer Heusden,. 

Kees van Santvliet (voorzitter) 

Kees Nauta 

Hans Verdellen 
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Bijlage: Bevindingen nagezonden p&c-documenten  

Jaar  Document  Relevante passage Pagina  Analyse BMC 

2014  

1.  Memo uitgangspunten grondexploitaties  Kwalitatieve woningbouwplanning  1  
De memo meldt dat er een (indicatieve) kwalitatieve 
onderverdeling van woningtypen is gemaakt, maar 
vermeldt niet welke verdeling. 

2.  
Woningbouwplanning 2014-2030 per 5 
jaar 

  De planning bevat een gedetailleerd overzicht van de 
aantallen woningen per locatie, maar niet de kwaliteit. 

3.  Voorjaarsnota 2014  
3.4 Ontwikkeling reservepositie 
(gearceerde passage) Paragraaf 
grondexploitatie  

10-11  
Deze paragraaf handelt over de ontwikkeling van de 
reservepositie van de gemeente, maar bevat geen 
kwantitatieve of kwalitatieve informatie over woningen. 

4.  
 
Raadsvergadering_16_december_2014  
 

Agendapunt 10 Uitgangspunten 
grondexploitaties 2015; 
Onderzoek 
woningbouwprogramma  

2  
De bijlage met het woningbouwprogramma is niet 
aangetroffen. 

5.  
Vaststellen uitgangspunten 
grondexploitatieberekeningen, herziening 
per 1 januari 2014 

Onder Feitelijke informatie, 
uitgangspunten  

1  
Het document bevat geen kwantitatieve of kwalitatieve 
informatie over woningen. 

2015  
  

1.  Jaarverslag/jaarrekening 2015  

Grondexploitaties Besluit 
(herziene) exploitatieopzetten  

2, 5  
Het Voorwoord bevat de opmerking dat de verkoop van 
kavels positief verloopt. 

§ 2.2.1 Woningen  9  

De paragraaf bevat de mededeling dat een concept met 
voorbeelden is ontwikkeld voor de inwoners. 
Gemeld wordt dat de plancapaciteit goed aansluit bij de 
provinciale prognose. 

2.  Voorjaarsnota 2015  Rente (gearceerd)  6  
Gemeld wordt dat de uitgifte van grotere vrije kavels de 
grootste risico’s vormen. 

3.  
 
Uitgangspunten grondexploitaties 2015  
  

Feitelijke informatie / besluit  1/3  
Gemeld wordt dat de woningverkopen in 2014 zijn 
aangetrokken. De bijlage met de woningbouwplanning is 
niet aangetroffen. 

4.  Jaarrekening 2015  

Programma 14, bouwen en 
wonen: § 14.2 en § 14.3, § A.1.4, 
Verantwoording majeure 
projecten  

43 / 44 66 
e.v.  

Van enkele projecten is de plancapaciteit vermeld en de te 
realiseren woningtypen. 

5.  Toelichting grondexploitaties § 2.2.1 Woningen  9  
Gemeld wordt dat de plancapaciteit goed aansluit bij de 
provinciale prognose. 
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Jaar  Document  Relevante passage Pagina  Analyse BMC 

6.  Berap I 2015 definitief  

Stand van zaken majeure 
projecten  
4. Poort van Heusden 
5. Programma Dillenburg 

6. Centrumplan Vlijmen 
7. Geerpark 
8. De Grassen  

29, 33, 
37, 48  

Van enkele projecten is de plancapaciteit vermeld en de te 
realiseren woningtypen. 

7.  Woningbouwplanning 2015-2030  Overzicht  48  
De planning bevat een gedetailleerd overzicht van de 
aantallen woningen per locatie, maar niet de kwaliteit. 

2016  

1.  Uitgangspunten grondexploitaties  Besluit  2  
Gemeld wordt dat de woningverkopen in 2014 en 2015 zijn 
aangetrokken. De bijlage met de woningbouwplanning is 
niet aangetroffen. 

2.  Toelichting grondexploitaties  

§ 2.2 Programma in de 
planexploitaties § 2.2.1 Woningen
 Hoofdstuk 4: Toelichting 
belangrijkste projecten  

9, 19, 22 
e.v.  

Gemeld wordt dat is uitgegaan van de provinciale 
prognose, de uitgifte en de voorraad. Van een aantal 
projecten is het aantal kavels/woningen vermeld. 

3.  
 
Jaarverslag en jaarrekening  
  

Programma 14: Bouwen & wonen  
A.1.4 Stand van zaken majeure 
projecten; § 4 e.v.  

47-49, 56 
e.v.  

Verslag wordt gedaan van een aantal gerealiseerde 
(huur)woningen en de verkoop van kavels. 

4.  Woningbouwplanning 2016 en verder  Overzicht   
De planning bevat een gedetailleerd overzicht van de 
aantallen woningen per locatie, maar niet de kwaliteit. 

5.  Voorjaarsnota 2016 Lopende projecten  12  Van enkele projecten wordt het financiële verloop gemeld. 

6.  Berap I 2016  Voortgang majeure projecten  15 e.v.  
Van enkele projecten wordt de verkoop en de bouw van 
het aantal woningen gemeld met de woningtype (huur, 
sociale huur en koop). 

7.  Programmabegroting 2016  
Programma 14: bouwen & wonen; 
ontwikkelingen Stand van zaken 
majeure projecten  

70-74, 89 
e.v.  

Document is niet aangetroffen. 

2017  1.  Uitgangspunten grondexploitaties 2017  Besluit  2, 6  

Gemeld wordt dat het aantal geplande woningen in 2016 
niet wordt gehaald. Het aantal uitgegeven kavels is 
vermeld. De geplande woningen voor 2017 en 2018 zijn in 
aanbouw. Voor 2018 wordt een inhaalslag verwacht. De 
bijlage met de woningbouwplanning is niet aangetroffen. 
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Jaar  Document  Relevante passage Pagina  Analyse BMC 

2.  Toelichting grondexploitaties 2016  
Samenvatting - § Programmering, 
1e alinea Hoofdstuk 2 Programma, 
2.2.1. woningen  

3, 9-11, 
14  

Gemeld wordt dat de uitgifte in de afgelopen jaren is 
getemporiseerd. De woningen kunnen alsnog worden 
gerealiseerd en daarmee zijn de gemeentelijke plannen in 
lijn met de provinciale prognose (verwachte behoefte). 

3.  
 
Berap 1 2017  
  

Hoofdstuk 4: Toelichting 
belangrijkste projecten Hoofdstuk 
5: Stand van zaken majeure 
projecten  

22 e.v. 11 
e.v.  

Van enkele projecten wordt de verkoop en de bouw van 
het aantal woningen gemeld met de woningtype 
(patiowoningen, vrijstaande woningen en sociale 
huurwoningen). 

4.  Voorjaarsnota 2017  Geen aanknopingspunten    

5.  Programmabegroting 2017  

Programma 9: Bouwen & wonen 
Woningbouwprogramma 
Taakstelling gemeentelijke 
gronden Verschillenanalyse per 
programma  

67-74, 
100, 67 
e.v.  

Van projecten die in ontwikkeling zijn wordt de stand van 
zaken gemeld v.w.b. het aantal te realiseren woningen en 
het type (sociale huur, beleggers huur en koop). 

 

 

 


