
Aan de leden van de gemeenteraad van Heusden 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bieden wij u aan het eindrapport van de rekenkamer naar het volkshuisvestingsbeleid van de 

gemeente Heusden. 

Het eindrapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. De Bestuurlijke nota, bestaande uit een samenvatting van de onderzoeksresultaten en de 

conclusies en aanbevelingen; 

2. De bestuurlijke reactie van het College; 

3. Het nawoord van de rekenkamer 

De feitelijke onderzoeksresultaten zijn vervat in een nota van bevindingen, die als bijlage bij het 

eindrapport is gevoegd. 

 

Het onderzoek zelf is uitgevoerd door BMC. De medewerking daarbij van de organisatie aan het 

onderzoek was prima, waarvoor onze dank. De nota van bevindingen is via een interactieve sessie 

met betrokkenen uit de ambtelijke organisatie voorgelegd voor technisch hoor en wederhoor.  

Mede door het zomerreces en de wens van de rekenkamer om voorafgaande aan een definitieve 

reactie van het college het rapport nog toe te lichten heeft de bestuurlijke reactie van het college 

meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Hierdoor heeft de aanbieding van het rapport enige 

vertraging opgelopen. De Rekenkamer heeft uw raad daarover eerder schriftelijk geïnformeerd.  

In de bestuurlijke reactie nuanceert het college  een aantal conclusies, maar neemt de aanbevelingen 

onverkort over en geeft bovendien aan op welke wijze daarop invulling wordt gegeven. Dat vindt de 

rekenkamer verheugend. In het nawoord gaat de Rekenkamer in het kort in op de nuancering van 

het college. 

Wij stellen uw raad dan ook voor om de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en als 

volgt te besluiten: 

1. Besluit als raad de Woonvisie 2014/2024 Heusden Dromen waarmaken, zowel  naar inhoud als 

proces te evalueren. 

 

2. Herstel de koppeling tussen de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken en de 

woningbouwprojecten en draag het college daartoe op: 

a. Jaarlijks een werk- of uitvoeringsprogramma op te stellen voor het uitzetten van een duidelijke 

koers en om met u te bespreken. 

b. In te zetten op planaanbod voor woningbouw, zodat (tijdig) nieuwe plancapaciteit wordt 

aangemaakt of plannen in de tijd worden geherpositioneerd.  

 

3. Betrek maatschappelijke partijen en marktpartijen bij de herijking van de woonvisie en draag 

daartoe op: 

a. Een- of tweemaal per jaar met maatschappelijke partijen en marktpartijen de actuele 

ontwikkelingen te bespreken en te analyseren; 

b. Uw raad te informeren over de resultaten hiervan. 

  



4. Construeer een systeem voor monitoring. Draag het college daartoe op: 

a. Een systeem van monitoring te maken om op een systematische wijze te toetsen in hoeverre 

de uitvoering van de woonvisie leidt tot de beoogde resultaten en of het noodzakelijk is te 

komen tot aanpassing van het beleid of de wijze van uitvoering.  

b. Uw raad te informeren over de resultaten hiervan.  

 

5. Kom tot afspraken met het college over de informatievoorziening. 

a. Maak afspraken over de wijze van informatievoorziening aan de raad, zowel ten aanzien van 

de inhoud van de informatie, de frequentie als over de vorm 

b. Investeer in uw kennisniveau ten aanzien van de Woningwet 2015.  

 

6. Herstel zicht op uitvoering van regionale afspraken. Draag het college daartoe op als onderdeel 

van het jaarlijks op te stellen werk- of uitvoeringsprogramma aan te geven welke afspraken in 

regionaal verband zijn gemaakt en op welke wijze die worden uitgevoerd.  

Met het formuleren van een voorstel door de Rekenkamer aan de Raad krijgt deze aanbiedingsbrief 

het karakter van een raadsvoorstel. Dit is in lijn met de conclusies van het rapport “Doorwerken” van 

de rekenkamercommissie van 31 mei 2016.  Daarin is geconcludeerd dat de besluitvorming over 

rapporten van de rekenkamercommissie niet optimaal gericht zijn op een heldere discussie over de 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Deze conclusie was onder ander gebaseerd op de 

bevinding dat de raadsvoorstellen in Heusden worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het 

college en conform zijn aan de bestuurlijke reactie van het college. Inherent hieraan is dat de 

discussie en de besluitvorming van de raad wordt gericht op de bestuurlijke reactie in plaats van op 

de aanbevelingen van de rekenkamer.  

In het verlengde van deze conclusie werd de aanbeveling aan de gemeenteraad gedaan om alle 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie in de raad te bespreken en hierbij de bestuurlijke 

reactie te betrekken. Daarom vormt de bestuurlijke reactie van het college ook een integraal 

onderdeel van het eindrapport.  

Tijdens de behandeling van het rapport in de informatievergadering van 6 september 2016 is met 

name gediscussieerd over de wie verantwoordelijk is voor het raadsvoorstel.  

De rekenkamer hecht eraan – zeker ook in de nieuwe samenstelling – uitdrukkelijk onder de 

aandacht te brengen dat de raad het instrument rekenkamer niet optimaal inzet door in een 

raadsvoorstel de aanbevelingen van de rekenkamer te laten vertalen door het college, waarin de 

bestuurlijke reactie van het college centraal staat in plaats van de aanbevelingen van de rekenkamer. 

De rekenkamer verricht onderzoeken, waarbij de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid 

van het handelen van het college en de ambtelijke organisatie vaak object van onderzoek zijn. Door 

de bestuurlijke reactie van het college in te bouwen in de voorstellen van de raad wordt de discussie 

over een rapport mogelijk gestuurd in een door het college gewenste richting. U doet daarmee uw 

controlerende rol tekort.  

Daarom kiest de rekenkamer er voor deze aanbiedingsbrief het karakter te geven van een 

raadsvoorstel en voor te stellen de aanbeveling van de rekenkamer over te nemen. Uiteraard is het 

aan u om de bestuurlijke reactie van het college, die integraal onderdeel vormt van het rapport, te 

betrekken bij de discussie in de raad over het rapport en de aanbevelingen.  

Rekenkamer Heusden,  

Kees van Santvliet (voorzitter) 

Kees Nauta 

Hans Verdellen 
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A. De Bestuurlijke Nota 

 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

Om inwoners prettig te laten wonen is het belangrijk dat een gemeente weet wat nodig is, ambities 

formuleert en maatregelen neemt om knelpunten op te lossen en tijdig inspeelt op veranderende 

omstandigheden. Gemeenten stellen hiertoe periodiek volkshuisvestingsbeleid vast, meestal in de 

vorm van een woonvisie. Volkshuisvestingsbeleid heeft een nauwe relatie met aanpalende 

beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, grondbeleid, welzijn en zorg, duurzaamheid en 

leefbaarheid. 

 

De gemeenteraad van Heusden heeft op 18 februari 2014 de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen 

waarmaken vastgesteld. Hierin geeft het gemeentebestuur aan wat de functie van de woonvisie is,  

hoe het zijn rol ziet en welke speerpunten zijn vastgesteld. 

 

Vanaf 1 juli 2015 is het hebben van een actuele woonvisie nog belangrijker geworden. De Woningwet 

2015, die op dat moment van kracht werd, bepaalt namelijk dat uitsluitend als een gemeente actueel 

volkshuisvestingsbeleid heeft, de lokaal werkzame woningcorporaties naar redelijkheid moeten 

bijdragen aan de uitvoering daarvan. 

 
De Rekenkamer van de gemeente Heusden heeft eerder (2014) onderzoek gedaan naar de 

toekomstbestendigheid van de grondexploitaties en aanbevelingen gedaan om de gemeenteraad in 

positie te brengen inhoud te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol. Eén van de 

aanbevelingen luidde: Verbeter de risico-analyse van de grondbedrijfsfunctie, waardoor het inzicht in 

de effecten van keuzes en de sturingsmogelijkheden voor raad en college worden versterkt. 

 

Gelet op de raakvlakken met de grondbedrijfsfunctie, heeft de Rekenkamer nu onderzoek gedaan   

naar het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Heusden, zoals dat is vastgesteld in de Woonvisie 

Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken. Daarvoor is een aantal redenen  te noemen. 

 
In de eerste plaats is de vraag hoe het volkshuisvestingsbeleid zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld 

en welke invloed het beleid heeft ondervonden van de economische crisis op de woningmarkt en de 

recente opleving daarvan. 

In de tweede plaats hoe actueel de huidige woonvisie is in relatie tot demografische ontwikkelingen, 

regionale afstemming en met betrekking tot de vraag  naar sociale woningbouw. 

De derde reden is de veranderende rol van de gemeenteraad in relatie tot de Woningwet 2015.  

 

Doel van het onderzoek is de gemeenteraad in staat te stellen de realisatie van de ambities in  de 

Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken te sturen en te monitoren, vanuit een  vernieuwde 

rol op grond van  de Woningwet 2015. 

 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode medio februari tot en met april 2017. De resultaten van het 

onderzoek worden in dit bestuurlijk deel van de rapportage gepresenteerd. In bijgevoegde Nota van 

Bevindingen zijn de feitelijke gegevens opgenomen, evenals een verantwoording van de wijze waarop 

het onderzoek is uitgevoerd. 
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Hoofdstuk  2 Onderzoeksresultaten 

 
De rapportage is opgebouwd volgens het governance-model met als onderdelen: Sturing, Controle, 

Verantwoording en Toezicht. 

 
Hierna volgt eerst de beoordeling van de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken aan de 

hand van de normen uit het normenkader. Met de gegeven kleuren is snel te zien waar de woonvisie 

voldoet aan de normen (groen), waar deels (geel) en waar op dit moment nog niet  (rood). 

De conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 3) sluiten hier op aan. 

 
De bevindingen van het onderzoek leiden bij de beoordeling van  de Woonvisie Heusden 2014/2024 

Dromen waarmaken aan de gestelde normen in het normenkader
1  

tot het volgende  resultaat (tabel 1). 

 
Tabel 1 Beoordeling bevindingen aan de hand van het normenkader (*) 

Kernelement Niveau Norm Beoordeling 

Sturing 

Beleid 

vaststellen: 

woonvisie 

Raad  
 Vooraf of bij de start van het proces van de 

woonvisie heeft de raad duidelijke kaders 

vastgesteld. 

 De woonvisie is door de raad vastgesteld. 

 

 
 

 

Controle 

De uitvoering van het 

volkshuisvestings- 

beleid controleren 

College en 

ambtelijke 

organisatie 

 Het college monitort de uitvoering van de 

woonvisie. 

 Periodiek informeert het college de raad 

schriftelijk over de uitvoering van de 

woonvisie. 

 Als uit de monitoring blijkt dat de uitvoering 

anders verloopt dan voorzien, doet het 

college aan de raad voorstellen voor 

aanpassing van de uitvoering. 

 

 
 
 

 

Verantwoording 

Het college 

verantwoording 

laten afleggen 

Raad en 

college 

 Het college informeert de raad jaarlijks 

schriftelijk over de realisatie van de 

doelstellingen van de woonvisie. 

 Als de doelstellingen niet (tijdig) worden 

gerealiseerd, vermeldt het college de 

oorzaken daarvan en stelt maatregelen 

voor om de doelstellingen alsnog te 

realiseren, ofwel om de doelstellingen aan 

te passen. 

 
 
 

 

Toezicht 

Het externe toezicht 

regelen 

Raad  De gemeente Heusden maakt in overleg 

met de provincie Noord-Brabant en de 

regiogemeenten afspraken over de 

taakstelling van het aantal te bouwen 

woningen. 

 De woonvisie bevat kwantitatieve 

taakstellingen. 

 

 
 
 

 

 

(*) Legenda: groen = voldoet; geel = te verbeteren; rood = voldoet op dit moment niet; wit = niet van toepassing. 

 
 
 

1 
Het normenkader is opgenomen in bijlage 1 van de Nota van Bevindingen. 
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Toelichting: 
 

Uit tabel 1 blijkt dat de raad bij de totstandkoming van de woonvisie is betrokken en deze ook heeft 

vastgesteld. Inhoudelijk gezien voldoet de woonvisie bovendien aan de eisen van de nieuwe 

Woningwet 2015. 

 

De Rekenkamer constateert tegelijkertijd dat de raad met deze woonvisie nauwelijks sturing kan 

geven aan de uitvoering van het woningbouwbeleid, respectievelijk het volkshuisvestingsbeleid. De 

raad is tevens onvoldoende in staat om de uitvoering te controleren, omdat zij niet periodiek 

integraal geïnformeerd wordt (zie ook hierna). 

 

Een algemeen uitgangspunt
2 

is dat de woonvisie het instrument is voor gemeenten om hun positie op 

het beleidsterrein wonen te behouden en  te versterken. Door aan een aantal bestuurlijke voorwaarden 

te voldoen, kunnen gemeenten hun regierol effectief invullen. Belangrijk is dat de gemeente in de 

woonvisie vaststelt wat zij de komende jaren op het gebied van wonen wil bereiken en daartoe  

concrete kaders vaststelt, in termen van kwantiteiten en kwaliteiten en – voor zover mogelijk en nodig 

– ook in termen van financiën. De woonvisie is dan het kerninstrument voor het lokale woonbeleid. 

 

De Rekenkamer constateert dat de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken niet het 

kerninstrument is zoals hierboven bedoeld. Weliswaar vinden thema’s die in de woonvisie aan de orde 

komen vertaling in concrete prestatieafspraken met de woningcorporatie, maar het ontbreekt in de 

woningvisie zelf aan concrete kaders. In de woonvisie wordt prioriteit gegeven aan het faciliteren van 

ontwikkelingen die door anderen zijn geïnitieerd. De regierol wordt daarmee maar beperkt ingevuld. 

 

Dit betekent dat – waar raadsleden aangeven behoefte te hebben aan een sturingsinstrument – de 

huidige woonvisie in de gegeven opzet die functie niet kan vervullen. Aangezien concrete kaders 

ontbreken, vult het college in de praktijk deze kaders in door marktpartijen en inwoners zoveel 

mogelijk ruimte te geven. Daarnaast stuurt het college – naar de opvatting van raadsleden – te 

eenzijdig op het verlagen van de financiële risico’s die verband houden met de gemeentelijke ruime 

grondpositie. 

 

De raad komt onvoldoende toe aan het uitoefenen van de controlerende rol, aangezien – in 

tegenstelling tot wat in de woonvisie staat – het college de raad niet systematisch (jaarlijks) en 

integraal informeert over de uitvoering van de woonvisie. Bovendien worden daarbij in de woningvisie 

genoemde instrumenten voor monitoring en evaluatie van het beleid onvoldoende ingezet. 

Raadsleden hebben ook behoefte aan meer systematische informatie op strategische niveau. 

 

Inmiddels is de Woningwet 2015 van kracht. Bepaald is dat een corporatie moet bijdragen aan de 

uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Deze verplichting vervalt als een actueel 

beleidskader ontbreekt. De Rekenkamer constateert dat de huidige woonvisie voorziet in een actueel 

beleidskader. Tegelijkertijd is echter een spanningsveld ontstaan met de intenties van de Woningwet. 

Dit omdat het beleidskader tot nu toe weinig concreet is en de gemeente Heusden heeft gekozen voor 

een faciliterende en beperkte regierol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
Handreiking Van Woonvisie tot Prestatieafspraken, VNG. 
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Hoofdstuk  3 Conclusies  en aanbevelingen 

 
In dit hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. Deze luidt als  volgt: 

 

3.1.  Conclusies 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek trekt de Rekenkamer de volgende 

conclusies.  

 

Sturing 

3.1.1. Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken is ambitieus, maar mist concrete 

kaders, een duidelijke koers en koppeling aan projecten 

 De woonvisie wordt gekenmerkt door een radicale verandering van denken en doen. 

Er wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan marktpartijen en inwoners om inhoud te 

geven aan de ontwikkeling van de woningbouw. 

 De woonvisie voldoet inhoudelijk gezien aan de eisen van de Woningwet 2015 

 De gemeente richt zich vooral op het faciliteren van de gewenste ontwikkelingen. Er 

wordt alleen regie gevoerd op die terreinen waar anders geen ontwikkeling tot stand 

komt, zoals ten aanzien van de sociale woningbouw, door met Woonveste 

prestatieafspraken te maken. 

 Sturing van  de uitvoering vindt  primair plaats op projectniveau. 

 Er is onvoldoende koppeling tussen woonvisie en de projectmatige realisatie van 

woningen, een koers is niet uitgezet. 

 De gemeenteraad ontbeert zicht op zowel de (financiële en andere) kaders, de koers van 

het 

college als op de uitvoering. 

 

3.1.2. Gemeente Heusden onderbouwt woningvisie goed, maar voert weinig overleg in 

uitvoeringsfase 

 Woningbouw is sterk afhankelijk van maatschappelijke en economische veranderingen. 

De gemeente Heusden maakt gebruik van diverse (regionale) markt- en 

behoefteonderzoeken. Daarnaast maakt de gemeente periodiek een wijkatlas met een 

overzicht van relevante gegevens om  trendmatige ontwikkelingen te kunnen duiden. 

 De gemeente Heusden voert (behalve met Woonveste) geen gestructureerd lokaal 

overleg met externe partijen, en beperkt regionaal. 

 Regelmatige herijking van het volkshuisvestingsbeleid in samenspraak met betrokken 

(bouw)partijen over de gewenste en mogelijke kwantitatieve en kwalitatieve 

samenstelling van het bouwprogramma, vindt niet plaats. 

 

Controle 

3.1.3. Monitoring vindt niet integraal plaats 

 De gemeente Heusden heeft geen integraal systeem van monitoring om te 

bewaken dat de ontwikkeling ‘op koers’ wordt gehouden. 

 Er is geen cyclus om middels prestatieafspraken het volkshuisvestingsbeleid  te monitoren. 

 De instrumenten die de woonvisie bevat voor monitoring worden onvoldoende ingezet en  

benut. 

 

  

Hoe heeft de gemeenteraad van Heusden zijn rol in het sturen en monitoren van de realisatie van de 

ambities in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (woonbeleid) vormgegeven en kan deze verder 

versterkt worden? 
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Verantwoording 

3.1.4. Controlerende  rol van de gemeenteraad is niet ingevuld 

 De gemeenteraad wordt over de uitvoering van de Woonvisie Heusden 

2014/2024 Dromen waarmaken niet systematisch en integraal geïnformeerd. 

 Tussen het college en de raad bestaan bij het ontbreken van een uitgeschreven 

besturingsmodel geen afspraken over de wijze van informatievoorziening, noch ten 

aanzien van de inhoud van de informatie (op hoofdlijnen over de uitvoering van de 

speerpunten van beleid dan wel per project), de frequentie (eens per jaar of 

desgewenst vaker), noch over de vorm (middels afzonderlijke informatieve notities dan 

wel in het kader van de reguliere planning  & controlcyclus). 

 

Toezicht 

3.1.5. Zicht op uitvoering regionale afspraken ontbreekt 

 De gemeente Heusden geeft niet aan, noch in de woonvisie, noch in andere 

documenten, hoe de in regionaal verband gemaakte afspraken worden uitgevoerd. 

 

 

3.2.  Aanbevelingen 

In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag  beantwoord. Deze luidt als  volgt: 

 

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek en de daarop gebaseerde conclusies doet 

de Rekenkamer de volgende aanbevelingen aan de gemeenteraad: 

 

Sturing 

3.2.1. Evalueer de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken, zowel  naar inhoud als 

proces 

 Stel vast wat u de komende jaren op het gebied van wonen wil bereiken, mede in het 

licht van veranderde wettelijke kaders en sociaal-economische ontwikkelingen. 

 Stel daartoe concrete kaders vast, in termen van kwantiteiten en kwaliteiten en – voor 

zover mogelijk en nodig – ook in termen van financiën. De woonvisie is dan het 

sturingsinstrument voor het lokale woonbeleid, zodat: 

o deze vertaald wordt naar aanpalende beleidsvelden, zoals welzijn en zorg, 

leefbaarheid, veiligheid, openbare ruimte, grondbeleid, wijkaanpak, energiebeleid, 

e.d.; 

o op basis van de woonvisie prestatieafspraken worden gemaakt, verder te 

vertalen in concrete (bouw)projecten; 

o deze binnen de gemeentelijke organisatie leidend is; 

o de uitvoering wordt geborgd middels monitoring en verantwoording. 

 

3.2.2. Herstel de koppeling tussen de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen 

waarmaken en de woningbouwprojecten 

 Draag het college op jaarlijks een werk- of uitvoeringsprogramma op te stellen voor het 

uitzetten van een duidelijke koers en om met u te bespreken. 

 Draag het college op in te zetten op planaanbod voor woningbouw, zodat 

(tijdig) nieuwe plancapaciteit wordt aangemaakt of plannen in de tijd worden 

geherpositioneerd. 
  

Welke aanbevelingen kunnen voor de toekomst worden geformuleerd mede met het oog op 

de vernieuwde rol van de gemeente op grond van de  nieuwe Woningwet 2015? 
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3.2.3. Betrek maatschappelijke partijen en marktpartijen bij de herijking van de woonvisie 

 Draag het college op een- of tweemaal per jaar met maatschappelijke partijen en 

marktpartijen de actuele ontwikkelingen te bespreken en te analyseren, zodat de 

gemeente in staat is beargumenteerd te komen tot herijking van de woonvisie, zodat 

deze actueel blijft. 

 Draag het college op u te informeren over de resultaten hiervan. 

Controle 

3.2.4. Construeer een systeem voor monitoring 

 Draag het college op een systeem van monitoring te maken om op een systematische 

wijze te toetsen in hoeverre de uitvoering van de woonvisie leidt tot de beoogde 

resultaten en of het noodzakelijk is te komen tot aanpassing van het beleid of de wijze 

van uitvoering. 

 Draag het college op u te informeren over de resultaten hiervan. 

 

Verantwoording 

3.2.5. Kom tot afspraken met het college over de  informatievoorziening 

 Maak bij het ontbreken van een uitgeschreven besturingsmodel afspraken over de wijze 

van informatievoorziening aan de raad, zowel ten aanzien van de inhoud van de informatie 

(op hoofdlijnen over de uitvoering van de speerpunten van beleid dan wel per project), de 

frequentie (eens per jaar of desgewenst vaker), als over de vorm (middels afzonderlijke 

informatieve notities dan wel in het kader van de reguliere planning & controlcyclus). 

 Investeer in uw kennisniveau ten aanzien van de  Woningwet 2015. Organiseer 

bijvoorbeeld een informatieve bijeenkomst waarin de hoofdlijnen van de nieuwe wet 

worden uitgelegd en waarin Woonveste aangeeft op welke manier zij invulling geeft aan de 

taak die de  nieuwe wet haar biedt. 

 

Toezicht 

3.2.6. Herstel zicht op uitvoering van regionale afspraken 

 Draag het college op als onderdeel van het jaarlijks op te stellen werk- of 

uitvoeringsprogramma aan te geven welke afspraken in regionaal verband zijn gemaakt 

en op welke wijze die worden uitgevoerd. 
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B. Bestuurlijke reactie College op rekenkamerrapport 
volkshuisvestingsbeleid 

 

Het college heeft met belangstelling en waardering kennis genomen van het door BMC uitgevoerde 

Rekenkameronderzoek Volkshuisvestingsbeleid en de bijbehorende bestuurlijke nota van de 

rekenkamer. Met deze bestuurlijke reactie wil het college met name ingaan op de in de nota 

geformuleerde conclusies en aanbevelingen. 

 

Conclusies 

 

Sturing 

De rekenkamer constateert dat de Woonvisie ambitieus is maar concrete kaders en meetbare doelen 

mist. Daarnaast wordt de vraag opgeworpen of de faciliterende rol waarvoor de gemeente in de 

Woonvisie kiest niet op gespannen voet staat met de intenties van de Woningwet die een jaar later is 

vastgesteld. Daarin hebben gemeenten juist meer sturingsmogelijkheden gekregen waar het de relatie 

met de woningcorporaties betreft. 

 

Ten tijde van de totstandkoming van de Woonvisie (2013-2014) vond in Heusden een heroriëntatie 

plaats op de rol van de gemeentelijke overheid. In die periode kwam nog nadrukkelijker het besef dat 

we het doen voor onze inwoners en ondernemers. Vanuit onze merkbelofte Dromen. Doen. Heusden. 

doen we er alles aan om dromen waar te maken en initiatieven uit de samenleving een reële kans van 

slagen te bieden. Gaandeweg worden we steeds meer een participerende overheid waarbij de raad de 

kaders vaststelt en in beginsel op hoofdlijnen controleert. Binnen de vastgestelde kaders heeft het 

college vervolgens noodzakelijke bewegingsruimte om via een uitvoeringsstrategie te doen wat nodig 

is. Vanuit deze context zijn de uitgangspunten van de woonvisie ook in de programmabegroting 

opgenomen. In de filosofie van de gemeente Heusden vindt sturing en controle op het terrein van 

volkshuisvesting, net als op de overige beleidsterreinen, plaats in de reguliere planning- en 

controlcyclus (zie bijlage 1). 

 

In zekere zin was de nadruk die in de Woonvisie 2014 gelegd wordt op faciliteren in plaats van 

regisseren ook een reactie op het beleid van de periode daarvoor, waarin de regierol van de 

gemeente vertaald werd in een actieve grondpolitiek om zo maximaal sturing te kunnen geven aan de 

ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen. Mede naar aanleiding van een eerder 

onderzoeksrapport van de rekenkamer is het grondbeleid inmiddels ook aangepast van een actieve 

naar een meer faciliterende rol voor de gemeente. 

 

De nadruk die we in de gemeente Heusden leggen op faciliteren in plaats van regisseren betekent 

geenszins dat er geen sturing vanuit de gemeente plaatsvindt op het terrein van de volkshuisvesting. 

We hebben nog steeds een grote grondpositie en de raad stelt ieder jaar de uitgangspunten voor de 

grondexploitaties vast. Onderdeel daarvan is de woningbouwplanning waarin wordt vastgelegd 

hoeveel woningen in welk jaar waar gebouwd gaan worden. Deze planning is regionaal afgestemd en 

voorziet in de behoefte aan nieuwe woningen voor de komende tien jaar, zoals ook in de Woonvisie is 

vastgesteld. Een meer kwalitatieve invulling van deze planning is vastgelegd in het Portfolioplan 

woningbouwlocaties dat in 2015 is vastgesteld en waarop actief gestuurd wordt. Uitgangspunt daarbij, 

zoals ook verwoord in de Woonvisie, is dat gestreefd wordt naar een zo divers mogelijk 

woningaanbod. Daarbij wordt vooraf niet gedetailleerd vastgelegd hoeveel van welk type woning er 

gebouwd gaat worden, aangezien dat vooral op de (middel)lange termijn moeilijk te voorspellen is. We 

laten dat voor een belangrijk deel afhangen van de vraag uit de markt en maken daarvoor ook al jaren 

flexibele bestemmingsplannen die daarin zoveel mogelijk ruimte laten. Uitzondering hierop is dat we 

als gemeente, samen met Woonveste, actief sturen op het aandeel sociale huurwoningen in die 

planning. Volgens de Woonvisie 2014 zouden tussen 2014 en 2024 zo’n 500 à 600 extra sociale 

huurwoningen nodig zijn. Nadere afspraken hierover zijn vastgelegd in de prestatieafspraken die de 

gemeente vorig jaar met Woonveste gemaakt heeft en inmiddels jaarlijks met Woonveste maakt.. 
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De rekenkamer constateert dat de Woonvisie 2014 inhoudelijk voldoet aan de eisen van de nieuwe 

Woningwet 2015 en daarmee een basis biedt voor prestatieafspraken met de wooncorporatie. Tegelijk 

geeft men aan dat de nieuwe Woningwet gemeenten meer sturingsmogelijkheden biedt op 

woningcorporaties. Deze zijn er met name op gericht om de uitwassen uit het verleden te voorkomen 

en de corporaties weer in hun oorspronkelijke positie te brengen. We hebben vorig jaar geconcludeerd 

dat er geen aanleiding was om als gemeente invloed uit te oefenen op het reguliere 

woningtoewijzingsbeleid van Woonveste. Dat geldt wel voor de urgentieregeling die we in het kader 

van de nieuwe huisvestingsverordening in 2016 hebben aangepast. Daarnaast maken gemeente en 

Woonveste jaarlijks op alle relevante terreinen prestatieafspraken, op basis van de kaders die de 

gemeenteraad hiervoor in 2016 heeft vastgesteld. 

 

Tenslotte constateert de rekenkamer dat de gemeente te weinig (structureel) overleg voert met lokale 

partijen (met uitzondering van Woonveste) en in regioverband. Dat beeld willen wij graag nuanceren. 

Wij maken jaarlijks in de regio Noordoost-Brabant, in overleg met de provincie, op hoofdlijnen 

afspraken over het woningbouwprogramma van de komende tien jaar (Regionale Agenda Wonen). 

Daarnaast is er op subregionale schaal (Meijerij) regelmatig bestuurlijk inhoudelijk overleg over 

volkshuisvestelijke aangelegenheden. Hoewel we ten aanzien van ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting formeel tot de regio Noordoost-Brabant horen, nemen we ook in Midden-Brabant 

deel aan de bestuurlijke overleggen op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Het 

overleg in Langstraatverband is nog intensiever en resulteert in een gezamenlijke monitoring van de 

woningmarktontwikkelingen, onderlinge kwalitatieve afstemming van woningbouwplannen en 

gezamenlijk georganiseerde Sleutelbijeenkomsten Wonen waarin op thematische wijze met alle 

stakeholders (gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, makelaars, banken) gesproken wordt 

over woningmarktontwikkelingen. 

 

Het lokale overleg was aanvankelijk georganiseerd in het Platform Wonen, Welzijn, Zorg. Dit platform, 

dat destijds is opgericht door de lokale zorg- en welzijnsorganisaties en Woonveste, is momenteel niet 

meer operationeel. De conclusie van deelnemende partijen was dat de onderwerpen die in het 

Platform aan de orde kwamen, een grote overlap vertoonden met de werkzaamheden van Bijeen. 

 

Controle 

De rekenkamer constateert dat de gemeente Heusden geen integraal systeem heeft om het 

volkshuisvestingsbeleid te monitoren. Er is inderdaad geen specifiek systeem ontwikkeld voor dit 

beleidsterrein maar monitoring vindt wel degelijk integraal plaats. Zoals bij alle beleidsvelden, verloopt 

dat via de reguliere planning & controlcyclus (programmabegroting, bestuursrapportages en 

jaarrekening). In de begroting wordt ieder jaar aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor 

gaan doen, welke indicatoren we daarvoor gebruiken en hoeveel dat gaat kosten. Dit gebeurt ook voor 

het programma ‘Bouwen en Wonen’, dat voor een belangrijk deel een rechtstreekse vertaling is van de 

Woonvisie. Daarnaast wordt via de planning & controlcyclus gerapporteerd over de grondexploitaties 

en over de majeure projecten, waaronder ook de belangrijkste woningbouwprojecten (Geerpark, 

Grassen, Dillenburg, Centrumplan Vlijmen en Poort van Heusden) vallen. Tenslotte vormen de 

jaarlijkse prestatieafspraken met Woonveste, die voor het eerst in 2016 zijn gemaakt, een 

monitoringsysteem waarin alle onderwerpen uit de Woonvisie aan bod komen. 

 

Verantwoording 

De rekenkamer stelt dat de gemeenteraad over de uitvoering van de Woonvisie niet systematisch en 

integraal wordt geïnformeerd. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij de raad de indruk bestaat dat ze 

niet volledig op de hoogte is van de uitvoering van de Woonvisie omdat er geen integrale 

voortgangsrapportages of uitvoeringsprogramma’s zijn. De raad wordt echter regelmatig geïnformeerd 

over (deel)aspecten die te maken hebben met de Woonvisie en neemt hier ook regelmatig besluiten 

over. Dit gebeurt vaak zonder dat er expliciet naar verwezen wordt. Naast de hiervoor genoemde 

planning & controlcyclus betreft dat bijvoorbeeld het vaststellen van bestemmingsplannen, 

grondprijzen en uitgangspunten voor de grondexploitaties. Een volledig overzicht van alle aan de 

Woonvisie gerelateerde raadsvoorstellen en -besluiten is opgenomen in bijlage 2. 
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Toezicht 

De rekenkamer geeft aan dat de gemeente nergens aangeeft hoe de in regionaal verband gemaakte 

afspraken worden uitgevoerd. De belangrijkste regionale afspraken gaan over de woningbouwopgave 

en worden vertaald in de jaarlijkse woningbouwplanning van de gemeente. Er is formeel geen sprake 

van regionaal of provinciaal toezicht als een gemeente meer (of minder) woningen bouwt dan 

afgesproken. Via de ruimtelijke ordening heeft de provincie echter wel de mogelijkheid om bezwaar te 

maken tegen bestemmingsplannen die in haar ogen niet passen binnen deze regionale afspraken. De 

kwalitatieve afspraken in Langstraatverband kenmerken zich vooral door samenwerking en onderlinge 

afstemming en niet door formeel toezicht en controle. Het Rijk heeft geen formele toezichtsrol op de 

prestatieafspraken van gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. De partijen moeten elkaar aan 

de gemaakte afspraken houden. Als er conflicten zijn, kunnen die worden voorgelegd aan de minister 

van BZK wanneer het om de totstandkoming van afspraken gaat of aan de civiele rechter waar het 

gaat om de nakoming van afspraken. 

 

Aanbevelingen  

Evalueer de Woonvisie 2014/2024, zowel naar inhoud als proces 

De Woonvisie wordt, zoals ook eerder afgesproken, in 2018 geëvalueerd. Daarbij krijgen de 

veranderde wettelijke kaders (Woningwet 2015) en sociaal-economische ontwikkelingen expliciet 

aandacht. Tevens wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheid om expliciete en concretere kaders te 

formuleren zonder de leidende visie, de flexibiliteit en de geboden ruimte los te laten. 

 

Herstel de koppeling tussen de Woonvisie 2014/2024 en de woningbouwprojecten 

Hoewel de koppeling van de Woonvisie met woningbouwprojecten er altijd is geweest, is deze 

misschien voor de raad onvoldoende inzichtelijk geweest. Zoals hiervoor aangegeven wordt die 

koppeling gelegd in de reguliere planning & controlcyclus (programma Bouwen en Wonen en Majeure 

projecten) maar vooral ook in de woningbouwplanning die elk jaar in december door de raad wordt 

vastgesteld, als onderdeel van de uitgangspunten voor de gemeentelijke grondexploitaties. Om die 

koppeling zichtbaarder te maken, gaat het college jaarlijks een werk- en uitvoeringsprogramma 

opstellen en met de raad bespreken. Hierin komt ook het planaanbod expliciet aan de orde. 

 

Betrek maatschappelijke en marktpartijen bij de herijking van de woonvisie 

Evenals bij de totstandkoming van de Woonvisie 2014/2024 worden bij de herijking ook de 

maatschappelijke- en marktpartijen betrokken. Dat geldt nadrukkelijk ook voor ontwikkelaars en 

makelaars die bij de Woonvisie 2014/2024 niet in het bijzonder geconsulteerd zijn maar waarmee 

sindsdien wel regelmatig informatie wordt uitgewisseld in de sleutelbijeenkomsten en bij concrete 

woningbouwprojecten. 

 

Construeer een systeem voor monitoring 

In nauw overleg met de raad is recentelijk een nieuwe indeling van de programmabegroting ingevoerd 

waarin een (voorlopige) set van indicatoren is opgenomen om het voorgenomen beleid en de 

resultaten hiervan te kunnen monitoren. Het heeft onze voorkeur om de reguliere planning & 

controlcyclus en de hierin opgenomen indicatoren als uitgangspunt te gebruiken voor het systeem van 

monitoring van de woonvisie. De ervaringen die we hierin voor het programma Bouwen en Wonen 

opdoen, kunnen eventueel later ook toegepast worden op de overige programma’s uit de begroting. 

 

Kom tot afspraken met het college over de informatievoorziening 

Zoals hiervoor aangegeven, heeft het onze voorkeur om de informatievoorziening voor dit beleidsveld, 

net als bij de andere beleidsvelden, vooral te laten lopen via de reguliere planning & controlcyclus. 

Daarnaast hebben we bij de tweede aanbeveling al aangegeven dat we een jaarlijks werk- en 

uitvoeringsprogramma gaan vaststellen en vervolgens bespreken met de raad. 

De aanbeveling van de rekenkamer dat de raad zou moeten investeren in haar kennisniveau ten 

aanzien van de Woningwet 2015, vinden wij een hele zinvolle. Samen met Woonveste willen wij hierbij 

behulpzaam zijn. 
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Herstel zicht op uitvoering van regionale afspraken 

Als onderdeel van het jaarlijks op te stellen werk- of uitvoeringsprogramma wordt aangegeven welke 

afspraken in regionaal verband zijn gemaakt en op welke wijze die worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1  Planning & Controlcyclus 
 

Kalendermaand Planning & control cyclus Onderwerp 

Juni Voorjaarsnota Voorjaarsnota blikt vooruit en bevat 
ideeën voor de komende begroting en 
het meerjarig perspectief.  

Juni Jaarrekening De Jaarrekening blikt terug op het 
afgelopen jaar.  
De majeure projecten zijn met ingang 
van 2017 onderdeel van de 
programma’s. 

Juni 1e Berap Tussenrapportage over de voortgang 
van de lopende beleidsbegroting. Stand 
van zaken majeure 
woningbouwprojecten is hiervan een 
onderdeel. 

Oktober – november Programmabegroting Format majeure projecten is bijlage. De 
majeure projecten zijn met ingang van 
2017 tevens opgenomen in de 
programma’s waarbij het doel voor het 
betreffende jaar is aangegeven. 
Bouwen, wonen, grondbeleid en 
gelieerde zaken opgenomen in 
programma 9. 

December 2e Berap Tussenrapportage over de voortgang 
van de lopende begroting. Stand van 
zaken majeure woningbouwprojecten is 
hiervan een onderdeel. 
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Bijlage 2  Raadsvoorstellen en -besluiten gerelateerd aan de Woonvisie 2014-2024 
 

18-02-2014: Woonvisie: Dromen waarmaken 

06-05-2014: Invoering starterslening 

Regeling erfpacht 

03-06-2014: Rapportage rekenkamercommissie Grondexploitaties 

22-07-2014: Werkagenda Woonvisie 2014-2015 (ter info naar raad) 

23-09-2014: Eerste herziening exploitatieplan Geerpark 

06-11-2014: Alternatieve ontwikkeling Centrumplan Vlijmen 

16-12-2014: Grondprijzen 2015 

Uitgangspunten grondexploitaties 2015 (incl. woningbouwprogramma 2014-2024) 

Evaluatie Hart voor Oudheusden 

10-02-2015: Nieuwe achtervangovereenkomst WSW 

31-03-2015: Grondverkoop Centrum Vlijmen 

26-05-2015: Portfolioplan woningbouwlocaties (ter info naar raad) 

07-07-2015: BP Geerpark herziening 2015 

BP Donkhof Haarsteeg 

BP Bruneilaan Drunen 

22-12-2015: Koers opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders 

Grondprijzen 2016 

Uitgangspunten grondexploitaties 2016 (incl. woningbouwprogramma 2015-2025) 

16-02-2016: Nota grondbeleid “Op goede gronden” 

29-03-2016: Hogerop door schaalverdieping 

17-05-2016: BP De Grassen 1e fase 

27-09-2016: Huisvestingsverordening 

Kader prestatieafspraken gemeente-Woonveste 2016-2020 

BP Kasteeldreef 46 Drunen 

BP Oude Haven Haarsteeg 

BP Hoek Willem-Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat Drunen 

BP Rembrandtlaan Oudheusden 

10-11-2016: BP Vlijmen, kerk Vliedberg 

20-12-2016: Grondprijzen 2017 

Uitgangspunten grondexploitaties 2017 (incl. woningbouwprogramma 2016-2026) 

28-03-2017:  Evaluatie erfpachtregeling 

Burgerbegroting Hedikhuizen 

BP Parklaan Vlijmen 

21-06-2017: VOBP Centrum Vlijmen 

VOBP De Gorsen 

11-07-2017 Voorbereidingskrediet Oranjeveld en Von Suppéstraat 

Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg 

BP Victoria Haarsteeg 
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C. Nawoord Rekenkamer 
 

In de bestuurlijke reactie nuanceert het college een aantal conclusies, maar neemt de aanbevelingen 

onverkort over en geeft bovendien aan op welke wijze daarop invulling wordt gegeven. Dat vindt de 

Rekenkamer positief. Desalniettemin wil de rekenkamer toch nog kort op de nuancering van het 

college ingaan. 

 

Tijdens het onderzoek en de gevoerde gesprekken werd duidelijk dat de beleving van het college en 

de ambtelijke organisatie over het volkshuisvestingsbeleid anders is dan de beleving van diverse 

raadsleden en maatschappelijke partners. De organisatie en het college hebben een aantal beelden 

c.q. hanteren een aantal uitgangspunten bij de wijze waarop het volkshuisvestingsbeleid wordt 

uitgevoerd. Deze beelden en uitgangspunten blijken bij raadsleden en maatschappelijke partners niet 

in de volle breedte bekend te zijn. Hierdoor is een spanningsveld ontstaan van wat men van elkaar 

verwacht. Voor raadsleden en maatschappelijke partners uit zich dat in gevoelens van te weinig 

betrokkenheid, onmogelijkheden tot het uitoefenen van invloed c.q. het weinig gebruikmaken van 

expertise en onduidelijkheid van de rollen.   

 

Voornoemd spanningsveld verwijst naar een breder vraagstuk dat verband houdt met het feit dat de 

positie van de gemeente ingrijpend is veranderd. Vroeger was in veel domeinen sprake van een 

eenduidige rol en verantwoordelijkheid gestoeld op wettelijke regelgeving en het primaat van de lokale 

politiek. In die context was het relatief gemakkelijk om aan de hand van SMART geformuleerde doelen 

de gemeente te besturen; een klassieke top-down benadering met bijbehorende instrumenten als de 

stok (regelgeving), de wortel (geld) en de preek (communicatie). Tegenwoordig opereert de gemeente 

in tal van netwerken. Sturen in een netwerk is nadrukkelijk wat anders dan de klassieke top-down 

benadering en betekent zoeken naar partners en met hen zoeken naar een gemeenschappelijk belang 

of doel, met als uitgangspunt gelijkwaardigheid van partijen (en dus geen top-down). Het 

samenwerken in een netwerk is geen keuze, het dient zich aan. Heusden erkent die ontwikkeling. De 

besturingsfilosofie vervat in het merk ‘Dromen. Doen Heusden.’ is daarop het antwoord.  Een 

besturingsfilosofie die ook zijn vertaling vindt naar het domein van de volkshuisvesting.  Immers 

‘binnen de vastgestelde kaders heeft het college vervolgens noodzakelijke bewegingsruimte om via 

een uitvoeringsstrategie te doen wat nodig is’.  

 

Dit rekenkameronderzoek leert dat daar iets schuurt. De praktische invulling van de 

uitvoeringsstrategie, in dit geval met betrekking tot de volkshuisvesting,  wordt voor partners en 

gemeenteraad kennelijk niet voldoende zichtbaar, men voelt zich onvoldoende betrokken. De 

verschuiving van de positie van de gemeente van een klassieke top-down sturing naar een 

netwerkgestuurde samenwerking voltrekt zich zonder dat duidelijk is wat dit betekent voor de 

kaderstellende en de controlerende rol van de gemeenteraad en ook wat de impact is op de 

volksvertegenwoordigende rol. Hoe geef je die rollen inhoud als scherpe criteria ontbreken? Een vraag 

die gemeenteraad én –bestuur samen moeten beantwoorden. Het vraagstuk speelt over de volle 

breedte van het gemeentelijk beleid en is dus breder dan volkshuisvestelijke vraagstukken. De 

Rekenkamer ziet dit als een majeure ontwikkeling voor de besturing van de gemeente in zijn 

algemeenheid en voor de positie van de raad in het bijzonder. 

 

De Rekenkamer vindt het daarom van essentieel belang dat ook ten aanzien van het 

volkshuisvestingsbeleid in de raad expliciet gediscussieerd wordt over de visie, de te hanteren 

uitgangspunten, de rolverdeling tussen gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) en de 

maatschappelijke partners en de in te zetten instrumenten. De wijze waarop de monitoring, de 

verantwoording en het toezicht wordt vormgegeven is daaraan volgend. Maar niet losstaand en niet 

alleen vanuit het beleidsterrein van de volkshuisvesting, daarvoor is de verschuiving van een klassieke 

overheidsrol naar besturen in een netwerksamenleving te groot. 
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Hoofdstuk 1  
Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft het doel en de context van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 

en gaat in op het doel en de scope van het rekenkameronderzoek en de vraagstelling. Het 

bevat ook de onderzoeksverantwoording. 

 

1.1. Doel en context gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 

Een gemeente neemt haar volkshuisvestingsbeleid doorgaans op in een woonvisie. Die 

bevat een analyse van de huidige woningmarkt en relevante ontwikkelingen, op basis 

waarvan voor de komende jaren ambities en doelstellingen worden geformuleerd die soms 

worden uitgewerkt tot concrete maatregelen om knelpunten op te lossen en om tijdig in te 

kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Omdat iedere gemeente anders is, is elke 

woonvisie anders; de Woningwet 2015 bepaalt niet wat er in een woonvisie moet staan en 

daarmee is de woonvisie ‘vormvrij’. Er zijn echter wel basisthema’s1 die in elke woonvisie 

aan de orde zouden moeten komen: 

 Doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen met een beperking). 

 Woningvoorraadbeleid (nieuwbouw en aanpassingen van de bestaande voorraad). 

 Betaalbaarheid van het wonen (het betaalbaar maken/houden van de woningen voor 

mensen met een laag inkomen). 

 Woonruimteverdeling (positie van de gemeente ten aanzien van de verdeling van huur- 

en koopwoningen en kavels). 

 Ruimtelijke uitvoerbaarheid (fricties tussen nieuwbouwplannen en de woningbehoefte en 

hoe de gemeente deze denkt op te lossen). 

 

Op dit moment geldt de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken. In de 

woonvisie zijn vijf speerpunten benoemd voor de periode 2014-2018. De woonvisie en 

specifiek de speerpunten voor de periode 2014-2018 vormen het kader voor het maken van 

de prestatieafspraken tussen de gemeente, woningcorporatie Woonveste en 

Huurdersvereniging Heusden. 

 

1.2. Doel rekenkameronderzoek 

De Rekenkamer wil met dit onderzoek inzichtelijk maken: 

 wat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 

is, zoals vastgelegd in de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken en  

 de wijze waarop de raad invulling kan geven en heeft gegeven aan zijn gewijzigde rol op 

grond van de Woningwet 2015. 

 

Doel van het onderzoek is de gemeenteraad in staat te stellen de realisatie van de ambities 

in de woonvisie te sturen en te monitoren, vanuit een vernieuwde rol op grond van de 

Woningwet 2015. 

 

1.3. Scope van onderzoek 

De focus van het onderzoek is gericht op: 

 Ten eerste de mogelijkheden die de raad heeft om invulling te geven aan kaderstelling 

en controle van het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. 

                                                
1 Bron: Handreiking Van Woonvisie tot Prestatieafspraken, VNG (pagina 43). 
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 Ten tweede de kwaliteit van het bestuurlijk instrumentarium dat de raad daarvoor ter 

beschikking heeft. 

 Ten derde tot welke resultaten het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid heeft geleid in 

termen van doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 Ten vierde wat de impact is van de Woningwet 2015 op de rol van de gemeente, in het 

bijzonder op de rol van de raad. 

 Ten vijfde welke verbeteringen mogelijk zijn om de rol van de raad te versterken. 

 

1.4. Periode van onderzoek 

 De onderzoeksperiode betreft de periode van voorbereiding van de woonvisie in 2013 en de 

uitvoering tot en met heden. 

 

 Het onderzoek zelf is uitgevoerd in de periode medio februari tot en met april 2017.  

 

1.5. Centrale vraagstelling en deelvragen 

 

1.5.1. Centrale vraag 

De centrale vraag luidt: 

 

Hoe heeft de gemeenteraad van Heusden zijn rol in het sturen en monitoren van de 

realisatie van de ambities in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (woonbeleid) 

vormgegeven en kan deze verder versterkt worden?  

 

1.5.2. Deelvragen 

De deelvragen zijn onderverdeeld naar de vier rollen van de raad ten aanzien van het 

volkshuisvestingsbeleid. Deze luiden: 

 

Sturing 

1. Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisie en het daaropvolgende beleid tot 

stand gekomen? Is de vorige woonvisie geëvalueerd? Wat was de rol van de 

gemeenteraad? 

2. Welke ambities zijn in de meest recente woonvisie van Heusden geformuleerd, tot 

welke taakstellingen heeft dat geleid en zijn deze ambities en taakstellingen tussentijds 

aangepast?  

3. Is de huisvestingsverordening en zijn de prestatieafspraken geënt op de vastgestelde 

woonvisie?  

4. Is de woonvisie voldoende duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente met 

betrekking tot het beleidsterrein wonen? 

5. Is de woonvisie voldoende afgestemd op en in lijn met andere beleidsdoelen van de 

gemeente? Meer specifiek: het beleid inzake wonen-zorg-welzijn en de structuurvisie 

voor Heusden. 

6. Is de (concept)woonvisie onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en 

informatie met betrekking tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen? Expliciete 

aandachtspunten zijn daarbij: demografische prognoses (landelijk, Langstraat en 

gemeente Heusden), recente ontwikkelingen op de woningmarkt, afstemming 

geprognosticeerde woningbehoefte en het aanbod, waaronder van sociale woningbouw 

(huur- en starterswoningen en seniorenwoningen), afstemming binnen de regionale 

woningmarkt, aandacht voor bijzondere groepen (statushouders, effecten 

extramuralisering, vergrijzing en wonen-zorg-welzijn). 
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Controle 

7. Hoe heeft de gemeenteraad de realisatie van de woonvisie gemonitord en bijgestuurd? 

8. Voldoet de meest recente woonvisie aan de nieuwe Woningwet 2015? 

9. In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de nieuwe 

Woningwet 2015?  

 

Verantwoording  

10. In hoeverre zijn de ambities in de meest recente woonvisie en bijbehorende 

taakstellingen tot dusverre gerealiseerd? 

11. Hoe is de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de realisatie van de 

taakstelling in de woonvisie vormgegeven? 
 

Toezicht 

12. Hoe wordt toezicht gehouden op de uitvoering van de woonvisie (regio, provincie)? 

13. Hoe worden externe partijen (corporaties, huurdersverenigingen, belangengroepen) 

betrokken bij de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid? 

 

1.6. Onderzoeksverantwoording 

De methode van onderzoek is zodanig gekozen dat deze leidt tot de verzameling van 

betrouwbare gegevens die de basis bieden voor het bereiken van valide en betrouwbare 

oordelen. Gelet op het kwalitatieve karakter van het onderzoek, lag een keuze voor een 

combinatie van de volgende methoden voor de hand.  

 

Deskresearch 

Om inzicht te krijgen in de beleidstheorie achter de woonvisie en de interventielogica voor de 

uitvoering, zijn relevante documenten bestudeerd. Om de opzet en inhoud van de woonvisie 

te begrijpen, is het totstandkomingsproces in beeld gebracht. Aandacht is besteed aan de 

aannames waarvan bij de opstelling van de woonvisie is uitgegaan, met welke 

contextvariabelen is gewerkt, of er rekening is gehouden met mogelijke veranderingen 

gedurende de looptijd en welke externe partijen zijn betrokken.  

Omdat de rol van de raad in dit onderzoek ook nadrukkelijk aan de orde is, is aandacht 

besteed aan de documenten die over het volkshuisvestingsbeleid aan de raad zijn 

aangeboden. Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is opgenomen in bijlage 2. 

 

Interviews  

Als vervolg op de deskresearch zijn interviews gehouden met zowel de bestuurlijk als de 

ambtelijk verantwoordelijken. Ook is gesproken met een aantal externe partijen die 

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de woonvisie en daarna bij de uitvoering 

van het volkshuisvestingsbeleid, zoals de woningcorporatie, de welzijnsorganisatie, 

projectontwikkelaars en makelaars. Daarnaast is met een delegatie van de raad gesproken. 

Ter voorbereiding van de gesprekken is een interviewprotocol toegezonden met de 

aanleiding, het doel van het onderzoek en de onderwerpen van gesprek. Van elk interview is 

een verslag opgesteld dat ter fiattering is voorgelegd aan de geïnterviewde(n). Dit geldt niet 

voor het gesprek met de raadsleden. Het verslag daarvan is ter kennisname gezonden aan 

alle raadsleden. Een overzicht van de geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 3. 
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1.7. Leeswijzer 

 Het rapport is opgebouwd volgens de onderdelen van het governance-model. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de deelvragen die betrekking hebben op het onderdeel Sturing. 

Daartoe behoort de totstandkoming van de woonvisie, de inhoud, de onderbouwing, de 

afstemming op andere beleidsterreinen en andere partijen, waaronder de regio. 

 Het onderdeel Controle wordt behandeld in hoofdstuk 3. Hier staat de monitoring en sturing 

centraal. Ook wordt ingegaan op de relatie met de Woningwet 2015. 

 Rekenschap wordt afgelegd door het college aan de gemeenteraad, wat valt onder 

Verantwoording in hoofdstuk 4. Beschreven wordt of en welke taakstellingen zijn gesteld en 

in hoeverre de woonvisie wordt gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel is de 

informatievoorziening aan de gemeenteraad.  

 Hoewel formeel geen toezicht wordt uitgeoefend, zijn diverse partijen betrokken bij de 

uitvoering van de woonvisie. Hoofdstuk 5 gaat in op het Toezicht in de vorm van 

verantwoording aan andere partijen, zoals de regio en de betrokkenheid van andere externe 

partijen. Achtergrondinformatie is opgenomen in de bijlagen. 
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Hoofdstuk 2  
Sturing  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op sturing. Sturing is het proces waarbij door de 

gemeenteraad richting wordt gegeven aan het college om de beleidsdoelstellingen van het 

volkshuisvestingsbeleid te realiseren. Het gaat om het ‘uitzetten van de koers’, zoals 

vastgelegd in de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken. 

 

De volgende deelvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord: 

1. Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisie en het daaropvolgende beleid tot 

stand gekomen? Is de vorige woonvisie geëvalueerd? Wat was de rol van de 

gemeenteraad? 

2. Welke ambities zijn in de meest recente woonvisie van Heusden geformuleerd, tot welke 

taakstellingen heeft dat geleid en zijn deze ambities en taakstellingen tussentijds 

aangepast? 

3. Is de huisvestingsverordening en zijn de prestatieafspraken geënt op de vastgestelde 

woonvisie?  

4. Is de woonvisie voldoende duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente met 

betrekking tot het beleidsterrein wonen? 

5. Is de woonvisie voldoende afgestemd op en in lijn met andere beleidsdoelen van de 

gemeente? Meer specifiek: het beleid inzake wonen-zorg-welzijn en de structuurvisie 

voor Heusden. 

6. Is de (concept)woonvisie onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en 

informatie met betrekking tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen? Expliciete 

aandachtspunten zijn daarbij: demografische prognoses (landelijk, Langstraat en 

gemeente Heusden), recente ontwikkelingen op de woningmarkt, afstemming 

geprognosticeerde woningbehoefte en het aanbod, waaronder van sociale woningbouw 

(huur- en starterswoningen en seniorenwoningen), afstemming binnen de regionale 

woningmarkt, aandacht voor bijzondere groepen (statushouders, effecten 

extramuralisering, vergrijzing en wonen-zorg-welzijn). 

2.1.  Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken 

Wonen in de gemeente Heusden betekent wonen in een dorpse sfeer2. De gemeente 

Heusden bestaat uit elf kernen en ligt tussen de Loonse en Drunense Duinen, de Maas en 

de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. Driekwart van de inwoners van de gemeente 

woont in de kernen Vlijmen en Drunen. In de gemeente staan circa 17.500 woningen. Dit zijn 

voornamelijk eengezinskoopwoningen van rond 1955. Het aantal sociale huurwoningen 

bedraagt 4.540, in eigendom van woningcorporatie Woonveste. 

 

De gemeente Heusden heeft met de woonvisie de volgende functies voor ogen3: 

 De woonvisie geeft richting aan het handelen van de gemeente en fungeert als  

afwegingskader voor de vele beslissingen die de gemeente op het gebied van wonen 

moet maken. In het bijzonder gaat het om een afwegingskader voor nieuwe 

ontwikkelingen (afwegingen ten aanzien van prioriteiten, richting). 

                                                
2 Woonvisie Heusden 2014/2024. 
3 Idem, pagina 16. 
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 De woonvisie is helder over de rolopvatting en de inzet van de gemeente. Daarmee geeft 

de woonvisie uitdrukking aan het credo ‘Dromen, Doen, Heusden’, waarmee een andere 

manier van werken wordt ingezet op programma- (gemeente) en projectniveau 

(signaleren en programmeren, werkwijze per project). 

 De woonvisie legt een basis onder samenwerking met partners en inwoners, in het 

bijzonder de afspraken met Woonveste. De woonvisie staat niet op zichzelf. Er liggen 

bijvoorbeeld relaties met de Structuurvisie Heusden en met beleidsnotities op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg. Op haar beurt geeft de woonvisie richting aan de uitwerking 

van een portfolioplan voor de nieuwbouw en aan plannen voor gebieden of locaties. 

Deze woonvisie legt de link met ontwikkelingen in de regio Langstraat, Noordoost 

Brabant en Hart van Brabant, en houdt rekening met provinciale en landelijke kaders. 

In het kader van de economische crisis en met het oog op de aanbevelingen van de 

Rekenkamer inzake de grondexploitaties4, zegt het college bewust te hebben gekozen om 

de doelstellingen in de woonvisie kwalitatief te beschrijven in combinatie met de nodige 

flexibiliteit in de projecten, opdat snel kan worden ingespeeld op de kansen die zich in de 

markt voordoen en invulling kunnen geven aan de stevige financiële doelstellingen, die de 

raad heeft gesteld.  

2.2.  Totstandkoming woonvisie 

De conceptwoonvisie is tot stand gekomen in samenwerking met Rigo Research en Advies 

door een brede ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente. Daarbij zijn 

woningcorporatie Woonveste en welzijnsorganisatie ContourdeTwern als externe partijen 

betrokken in de vorm van werksessies. De conceptwoonvisie is vervolgens voorgelegd aan 

de in de gemeente werkzame woningcorporaties, buurgemeenten en aanbieders van 

diensten op het gebied van zorg en welzijn. 

 

Tijdens de informatievergadering Ruimte op 27 november 2013 is de gemeenteraad 

geïnformeerd over de stand van zaken van de conceptwoonvisie. Tijdens deze 

informatievergadering zijn toezeggingen gedaan, waaronder: 

 Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks gemaakt en een evaluatie maakt hier deel van 

uit. 

 

In het document Memo IV Woonvisie Dromen waarmaken is aangegeven hoe de 

toezeggingen zijn verwerkt in de woonvisie. Dit document is tijdens de raadsvergadering op 

18 februari 2014 ter informatie aan de raad verstrekt. 

 

De gemeenteraad heeft de woonvisie vervolgens tijdens de raadsvergadering op 18 februari 

2014 unaniem vastgesteld. 

 

2.2.1. Beantwoording deelvraag 1:  

 

Hoe zijn de ambities in de meest recente woonvisie en het daaropvolgende beleid tot stand  

gekomen? Is de vorige woonvisie geëvalueerd? Wat was de rol van de gemeenteraad? 

 

De ambities zijn tot stand gekomen door middel van een interactief proces, waarbij 

Woonveste en ContourdeTwern actief zijn betrokken middels werksessies. Dit concept is ter 

                                                
4 Eén van de aanbevelingen luidde: Verbeter de risico-analyse van de grondbedrijfsfunctie, waardoor het inzicht in 

de effecten van keuzes en de sturingsmogelijkheden voor raad en college wordt versterkt.  
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consultatie besproken met woningcorporaties, buurgemeenten en aanbieders van zorg en 

welzijn. 

 

Het nieuwe beleid is gebaseerd op actuele informatie. Zowel van de gemeente zelf (zoals de 

Wijkatlas), als van andere partijen (zoals informatie van Woonveste en de 

bevolkingsprognose van de provincie Noord-Brabant). Naast deze recente informatie worden 

relevante trends en ontwikkelingen beschreven. 

 

De gemeente heeft makelaars en projectontwikkelaars niet betrokken bij het opstellen van de 

woonvisie. Reden hiervoor is de opvatting van de gemeente dat het beeld dat marktpartijen 

hebben van de woningbehoefte minder concreet is dan de kennis die de gemeente heeft op 

basis van behoefteonderzoeken die regelmatig in de regio worden uitgevoerd. Daarnaast 

hadden diverse partijen reeds een bouwclaim. Daarom is er bewust voor gekozen makelaars 

en projectontwikkelaars niet te betrekken bij het opstellen van de woonvisie. De 

huurdersorganisatie is niet rechtstreeks betrokken bij het opstellen van de woonvisie. 

Woonveste heeft de huurdersorganisatie ten aanzien van een aantal onderwerpen die de 

huurders raken (bijvoorbeeld betaalbaarheid) om een reactie gevraagd. 

 

De vorige woonvisie – de Nota Volkshuisvesting 2030 van 2008 – is niet zodanig 

geëvalueerd dat de uitkomsten daarvan expliciet zijn opgenomen. In de woonvisie wordt 

volstaan met de opmerking dat “sinds 2008 de context sterk is veranderd”. 

 

De gemeenteraad was actief betrokken bij de totstandkoming van de woonvisie. De 

gemeenteraad is middels een informatievergadering Ruimte op 27 november 2013 

geïnformeerd over de stand van zaken.  

2.3. Ambities, taakstellingen en onderbouwing 

 

2.3.1. Ambities 

De belangrijkste bronnen die zijn gebruikt bij het onderbouwen van de ambities in de recente 

woonvisie zijn: 

 Structuurvisie 

 Beleidskader Transitie Sociaal Domein 

 Woononderzoeken 

 Bevolkingsprognose provincie Noord-Brabant 

 Wijkatlas 

 Cijfers van Woonveste 

Deze bronnen zijn actueel en vormen een goede onderbouwing voor het beleid en de 

geformuleerde ambities. De ambities van de woonvisie sluiten aan bij landelijke, regionale en 

lokale ontwikkelingen. 

 

De ambities zijn geordend langs vijf “speerpunten” voor de periode 2014-2018: 

1. Bewoners maken Heusden 

 Vergroten variatie aan woningtypen 

 Sterke positie van de consument in de bestaande woningvoorraad 

 Sterke positie woonconsument bij nieuwbouw 

 Invloed van bewoners op inrichting en beheer van de woonomgeving 

2. Betaalbaarheid gewaarborgd 

 Vergroten beschikbaarheid sociale huur/verbeteren slaagkansen doelgroep sociale 

huur 
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 Veranderen samenstelling sociale huur (passend bij vraagontwikkeling) 

 Versterken positie middeninkomens 

 Verbeteren betaalbaarheid, o.a. door het beperken van energielasten 

3. Inspelen op de groeiende vraag naar wonen met zorg 

 Verbeteren van de afstemming in de keten van wonen, welzijn en zorg 

 Vergroten mogelijkheden zo lang mogelijk in een reguliere woning te blijven wonen 

 Vergroten aanbod kleinschalige woonvormen met zorg (zorg op afroep of 24 uurs 

nabijheid) 

 Vergroten zelfredzaamheid en inzet informele zorg 

4. Nieuwbouw als kans voor variatie en initiatief van bewoners 

 Mensen kunnen binnen Heusden een Wooncarrière doorlopen 

 Mensen kunnen hun woondromen waarmaken 

 Evenwichtige groei (bijdragen aan de regionale opgaven) 

5. Benutten kracht bestaande wijken 

 Behouden en waar nodig versterken kwaliteit van bestaande woningaanbod 

(duurzaamheid) 

 Inwoners tevreden met de leefbaarheid 

Per ambitie is vermeld op welke manier het succes wordt gemeten (de norm) en wat de inzet 

is van de gemeente. 

 

De VNG heeft een handreiking opgesteld als leidraad voor het opstellen van een 

gemeentelijke woonvisie (paragraaf 1.1.). De handreiking bevat een aantal relevante 

onderwerpen (zogenaamde basisthema’s) die gemeenten in de eigen woonvisie kunnen 

opnemen. Hoewel een woonvisie vormvrij is, zijn de speerpunten van de woonvisie 

vergeleken met de basisthema’s uit de handreiking van de VNG.  

 

Tabel 2  Speerpunten van woonvisie Heusden vergeleken met de ‘basisthema’s’ uit de  

VNG-handreiking  

Basisthema VNG Speerpunt woonvisie 

Doelgroepen (zoals senioren, starters en mensen 

met een beperking) 

3. Inspelen op de groeiende vraag naar 

wonen met zorg 

Woningvoorraadbeleid (nieuwbouw en 

aanpassingen van de bestaande voorraad) 

4. Nieuwbouw als kans voor variatie en 

initiatief van bewoners 

 

Betaalbaarheid van het wonen (het betaalbaar 

maken/houden van de woningen voor mensen 

met een laag inkomen) 

2. Betaalbaarheid gewaarborgd 

Woonruimteverdeling (positie van de gemeente 

ten aanzien van de verdeling van huur- en 

koopwoningen en kavels) 

 

Ruimtelijke uitvoerbaarheid (fricties tussen 

nieuwbouwplannen en de woningbehoefte en hoe 

de gemeente deze denkt op te lossen) 

 

 

 

 

1. Bewoners maken Heusden 

5. Benutten kracht bestaande wijken 
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Toelichting per basisthema: 

 Doelgroepen: de woonvisie schenkt aandacht aan starters, senioren en mensen met 

een beperking. 

 Woningvoorraadbeleid: de woonvisie schenkt aandacht aan nieuwbouw, maar niet aan 

de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad aan te passen, zoals 

herstructurering. De gemeente geeft hiervoor als verklaring dat er geen ‘rotte plekken’ in 

de kernen zijn en dat, toen de woonvisie werd geschreven, het centrum van Drunen net 

klaar was. Ook in Heusden is echter het aanpassen van de bestaande voorraad een 

actuele opgave, gelet op de voortgaande verkleining van de omvang van de 

huishoudens (‘gezinsverdunning’) en de grote voorraad woningen van rond 1955. 

 Betaalbaarheid: de woonvisie schenkt niet alleen aandacht aan de betaalbaarheid van 

het wonen voor huishoudens met een laag inkomen, maar ook aan de 

middeninkomens. Dit zijn de huishoudens die te veel verdienen om in aanmerking te 

komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een woning te kunnen kopen. 

 Woonruimteverdeling: in de woonvisie wordt (op pagina 82) opgemerkt dat de uitvoering 

van de woonruimteverdeling bij Woonveste ligt; de gemeente ziet op zichzelf geen 

aanleiding om dat te veranderen.  

 Ruimtelijke uitvoerbaarheid: de woonvisie bevat geen vergelijking tussen de 

woningbehoefte en de nieuwbouwplannen. Wat de fricties betreft wordt (op pagina 54) 

opgemerkt dat er een groot tekort is aan nultredenwoningen en dat de behoefte 

geleidelijk zal toenemen door de vergrijzing. Er wordt niet concreet aangegeven hoe de 

gemeente deze frictie wil oplossen. Het portfolioplan woningbouwlocaties geeft inzicht in 

de stand van zaken van de locaties, maar het inzicht ontbreekt in de eventuele frictie 

met de woningbehoefte. 

2.3.2. Taakstellingen 

Zoals in paragraaf 2.3.1 is beschreven, is in de woonvisie per ambitie vermeld op welke 

manier het succes zal worden gemeten. In de meeste gevallen is dat niet kwantitatief 

gebeurd, zoals: “Meer (C)PO”5 en “groeiend aandeel aanpasbaar of nultreden”. Twee van de 

zeventien ambities zijn wél kwantitatief uitgewerkt, maar nog onvoldoende concreet om als 

taakstelling te kunnen worden beschouwd: “Tenminste twee projecten waar woningen en 

omgeving collectief door bewoners ontwikkeld worden in de komende twee jaar” en “Over 

vier jaar zijn er tenminste twee gebieden waar de regie over het beheer van de 

woonomgeving bij de bewoners ligt”.  

 

Het woningbouwprogramma is – anders dan in woonvisies van veel andere gemeenten – 

niet geformuleerd als taakstelling. Verspreid in de woonvisie staan twee zinnen over het 

woningbouwprogramma: 

 “We houden bij nieuwbouw rekening met het toevoegen van 500 tot 600 sociale 

huurwoningen in de komende tien jaar.” (pagina 45). 

 “Deze afspraken [met de provincie; BMC] betekenen een netto uitbreiding van de 

woningvoorraad in Heusden met 2.470 woningen in de periode 2013 tot 2023 (een 

gemiddelde toevoeging van bijna 250 woningen per jaar.” (pagina 67). 

Uit deze passages blijkt dat de gemeente de komende tien jaar in totaal 2.470 woningen wil 

toevoegen, waarvan 500 tot 600 in de sociale huursector. Dit is niet als taakstelling 

geformuleerd met als doel flexibel te kunnen inspelen op veranderende 

marktomstandigheden. 

 

                                                
5 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige 
bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. 
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2.3.3. Onderbouwing 

In paragraaf 2.3.1 is beschreven wat de belangrijkste bronnen zijn die de gemeente heeft 

gebruikt als onderbouwing van de keuzes in de woonvisie. Deze bronnen zijn actueel. 

 

2.3.4. Beantwoording deelvraag 2 

 

Welke ambities zijn in de meest recente woonvisie van Heusden geformuleerd, tot welke  

taakstellingen heeft dat geleid en zijn deze ambities en taakstellingen tussentijds aangepast? 

 

In de woonvisie zijn voor de periode 2014-2018 zeventien ambities geformuleerd. Deze zijn 

geordend langs vijf “speerpunten”: 

1. Bewoners maken Heusden 

2. Betaalbaarheid gewaarborgd 

3. Inspelen op de groeiende vraag naar wonen met zorg 

4. Nieuwbouw als kans voor variatie en initiatief van bewoners 

5. Benutten kracht bestaande wijken 

 

Als deze ambities worden vergeleken met de ‘basisthema’s’ die worden genoemd in de 

VNG-handreiking, wordt aandacht gemist voor de mogelijkheden om de bestaande 

woningvoorraad aan te passen en ontbreekt inzicht in de vergelijking tussen het 

nieuwbouwprogramma en de woningbehoefte. 

 

De ambities zijn uitgewerkt tot taakstellingen, waarvan er twee van de zeventien kwantitatief 

zijn geformuleerd. Het woningbouwprogramma is niet geformuleerd als kwantitatieve 

taakstelling, er is geen kwantitatieve opgave opgenomen om iets te doen aan het 

toenemende tekort aan nultredenwoningen. 

2.3.  Huisvestingsverordening en prestatieafspraken 

 

2.3.1. Huisvestingsverordening 

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad de huisvestingsverordening gemeente 

Heusden 2016 vastgesteld. Daarin is een urgentieregeling opgenomen voor 

woningzoekenden die dringend woonruimte nodig hebben. Deze huisvestingsverordening is 

uitgewerkt in het Reglement Urgentiecommissie 2016. 

In de huisvestingsverordening is verder bepaald dat voor het in gebruik nemen van 

woonruimte geen huisvestingsvergunning nodig is. Dit sluit aan bij de huidige woningmarkt 

van Heusden. Een vergunningsstelsel is namelijk uitsluitend mogelijk als er sprake is van 

spanningen op de woningmarkt die verdringingseffecten tot gevolg hebben. 

 

2.3.2. Prestatieafspraken 

Ter uitwerking van de woonvisie hebben de gemeente, Woonveste en Huurdersvereniging 

Heusden kaderafspraken gemaakt voor de prestatieafspraken in de periode 2016-2020. 

Vanuit de gemeente zijn deze kaderafspraken vooral gebaseerd op de woonvisie en het 

Beleidskader Transitie Sociaal Domein. Het kader vormt de basis voor de prestatieafspraken 

tussen de drie partijen. Op basis van het kader hebben de partijen prestatieafspraken 

gemaakt voor de jaren 2016 en 2017. 

In de prestatieafspraken worden de volgende thema’s onderscheiden: 

1. Partners in wonen 

2. Betaalbaarheid 

3. Beschikbaarheid 
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4. Duurzaamheid 

5. Nieuwbouw 

6. Sociaal domein 

7. Leefbaarheid 

8. Veiligheid 

Alhoewel deze thema’s niet letterlijk voorkomen in de woonvisie, komen deze bijna allemaal 

in de woonvisie aan de orde (tabel 3). 
 

Tabel 3  Thema ’s in prestatieafspraken vergeleken met speerpunten in woonvisie Heusden (*) 

Thema in prestatieafspraak Speerpunt in woonvisie Beoordeling 

1. Partners in wonen Zie toelichting hieronder 

 

 

2. Betaalbaarheid 2. Betaalbaarheid gewaarborgd 

 

 

 

3. Beschikbaarheid Zie toelichting hieronder 

 

 

4. Duurzaamheid 2. Betaalbaarheid gewaarborgd 

 

 

 

5. Nieuwbouw 4. Nieuwbouw als kans voor variatie en 

initiatief van bewoners 

 

 

6. Sociaal domein 3. Inspelen op de groeiende vraag naar wonen 

met zorg 

 

 

7. Leefbaarheid 1. Bewoners maken Heusden 

5. Benutten kracht bestaande wijken 

 

 

8. Veiligheid  Sociale veiligheid als onderdeel leefbaarheid 

(7.) 

  

 (*) Legenda: groen = voldoet; geel = te verbeteren. 

 

Toelichting op de beoordeling per prestatieafspraak: 

 Partners in wonen: dit is geen speerpunt in de woonvisie. Maar paragraaf 10.3 

(Samenwerking) schenkt aandacht aan de manier waarop de gemeente wil 

samenwerken met haar stakeholders. 

 Beschikbaarheid: dit is geen speerpunt in de woonvisie. In de woonvisie wordt echter 

(op pagina 83) opgemerkt dat de gemeente met Woonveste in gesprek wil over (onder 

andere) de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. 

 Veiligheid: dit is geen expliciet speerpunt in de woonvisie. Volgens de gemeente is 

sociale veiligheid onderdeel van wijk- en buurtgericht werken (leefbaarheid).  

Vooruitlopend op de prestatieafspraken heeft Woonveste een bod uitgebracht op de 

woonvisie. In dit document geeft de corporatie aan op welke manier zij kan en wil bijdragen 

aan het uitvoeren van de woonvisie. Dit proces – woonvisie, bod en prestatieafspraken – en 

de gelijkwaardigheid van de drie partijen, komt overeen met de bepalingen hierover in de 

Woningwet 2015. 
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2.3.3. Beantwoording deelvraag 3 

 

Is de huisvestingsverordening en zijn de prestatieafspraken geënt op de vastgestelde  

woonvisie?  

De huisvestingsverordening is geënt op de vastgestelde woonvisie van de gemeente. Dat 

geldt ook voor de prestatieafspraken 2016/2017, behalve voor het thema veiligheid. In de 

prestatieafspraken staan – evenals in de woonvisie – nauwelijks gekwantificeerde 

doelstellingen/maatregelen. Dit biedt vrijheid bij de uitvoering, maar maakt het meten van de 

voortgang lastig. 

2.4.  Rol van de gemeente Heusden 

 

2.4.1. Afstemming op andere beleidsterreinen 

Een belangrijk kaderdocument voor de woonvisie is de Structuurvisie van de gemeente. 

In de woonvisie gaat specifieke aandacht uit naar het beleid inzake wonen, zorg en welzijn. 

Gelijktijdig met het opstellen van de woonvisie werd het Beleidskader Transitie Sociaal 

Domein opgesteld, en het hoofdstuk in de woonvisie over wonen, zorg en welzijn is dus 

ontleend aan het genoemde beleidskader. Duurzaamheid is geen afzonderlijk thema, maar 

onderdeel van het thema betaalbaarheid. Gezien de grote grondportefeuille ligt er ten slotte 

een duidelijke relatie met het grondbeleid van de gemeente. 

 

2.4.1.1. Woonvisie 

In de woonvisie is een duidelijke bestuursstijl beschreven: loslaten, mogelijk maken, ja-mits, 

ruimte voor initiatieven. Dit is de weerslag van de lijn die de gemeente in de praktijk al had 

ingezet. Deze gewenste bestuursstijl is op een consistente manier in de woonvisie terug te 

vinden. Het gemeentebestuur kiest voor ‘schaalverdieping’ en ambtenaren als 

‘mogelijkmakers’: de gemeente wil meer ruimte bieden aan de initiatieven die de inwoners in 

de verschillende kernen initiëren. Zoals in paragraaf 2.3.1 is beschreven, is bij elk van de 

zeventien ambities aangegeven wat de inzet van de gemeente is. Verder gaat hoofdstuk 10 

van de woonvisie specifiek over de rol en inzet van de gemeente. Daarin is verwoord welke 

rol de gemeente voor zichzelf ziet: die van ‘mogelijkmaker’, waarbij bewoners meer ruimte en 

meer verantwoordelijkheid krijgen. 

 

2.4.1.2. Structuurvisie 

De Structuurvisie, door de raad vastgesteld in april 2009, is een belangrijk kaderdocument 

voor de woonvisie. De ambitie in de Structuurvisie op het gebied van wonen is om de 

woningvoorraad nog beter af te stemmen op de huidige en toekomstige behoeften. Nieuwe 

woningbouwlocaties worden geconcentreerd aan de randen van de kernen, deels ter plaatse 

van verouderde bedrijventerreinen en op termijn ook ter plaatse van een 

glastuinbouwgebied. 

 

2.4.1.3. Zorg en welzijn 

Het Beleidskader Transitie Sociaal Domein, door de raad vastgesteld in februari 2014, is 

gelijktijdig met de woonvisie opgesteld. Hoofdstuk 7 (Wonen met zorg) van de woonvisie is 

ontleend aan dat beleidskader. Beide documenten zijn optimaal op elkaar afgestemd, omdat 

ze gelijktijdig zijn opgesteld en (op 18 februari 2014) door de raad zijn vastgesteld.  

 

2.4.1.4. Duurzaamheid 

De Energievisie, door de raad vastgesteld in februari 2013, noemt als ambitie op het terrein 

van wonen: volledige energieneutrale nieuwbouw in 2020. In de woonvisie is deze ambitie 
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niet uitgewerkt. Duurzaamheid is in de woonvisie geen afzonderlijk thema, maar onderdeel 

van het thema betaalbaarheid: de energielabels van bestaande woningen moeten worden 

verbeterd om de energielasten van huurders en eigenaren/bewoners te beperken. Dit 

betekent dus dat het aspect duurzaamheid in de woonvisie geen betrekking heeft op de 

nieuwbouw, maar op (het verbeteren van) de bestaande woningen. 

In de prestatieafspraken komt het thema duurzaamheid wél voor. De ambitie van de 

Energievisie is hierin niet geconcretiseerd. Volstaan is met de afspraak dat de gemeente 

“zoveel als mogelijk” meewerkt aan het realiseren van Nul-op-de-Meter (NOM)-woningen. 

Omdat hierbij wordt verwezen naar de pilot energieadvies Drunen-Noord en het convenant 

Brabantse deal, heeft deze afspraak blijkbaar betrekking op de bestaande woningvoorraad 

en niet op de nieuw te bouwen woningen, waarop de ambitie in de Energievisie is gericht. 

Uit de gesprekken met ontwikkelaars blijkt dat de gemeente, wat de duurzaamheidsambitie 

betreft, een ‘ongelijk speelveld’ creëert door in het project Geerpark, 2e fase, in Vlijmen als 

voorwaarde op te leggen dat de nieuwe (koop- en huur)woningen moeten voldoen aan Nul-

op-de-Meter, terwijl deze eis niet werd gesteld bij het gelijktijdig in uitvoering zijnde project 

De Grassen, eveneens in Vlijmen. Omdat voor kopers de aankoopprijs zwaar weegt, worden 

de woningen in De Grassen gemakkelijker verkocht dan de duurdere woningen in Geerpark.  

De gemeente geeft aan dat er bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties geen strengere 

eisen gesteld mochten worden dan opgenomen in het Bouwbesluit. Geerpark is daarentegen 

een provinciaal pilotproject waarbij extra eisen ten aanzien van duurzaamheid konden 

worden gesteld. 

 

2.4.1.5  Grondbeleid 

De Nota Op goede gronden, door de raad vastgesteld in februari 2016, is de opvolger van de 

Kadernota Grondbeleid van 2010. Waar in de kadernota de nadruk lag op het actief 

verwerven van gronden, is vanwege de grote omvang van de grondposities en de risico’s als 

gevolg van de economische crisis, overgestapt op faciliterend grondbeleid. Dit komt 

herkenbaar terug in de woonvisie. Zo wordt (op pagina 68) opgemerkt: “We hebben meer 

dan voldoende mogelijkheden om woningen te bouwen. Voor een groot deel van deze 

plannen hebben we als gemeente ook zelf gronden verworven. De gemeente geeft prioriteit 

bij de locaties waar ze grond in eigendom heeft.” 
 

2.4.2. Onderbouwing 

Expliciete aandachtspunten zijn bij deze onderzoeksvraag: demografische prognoses, 

recente ontwikkelingen op de woningmarkt, afstemming geprognosticeerde woningbehoefte 

en het aanbod, afstemming binnen de regionale woningmarkt en aandacht voor bijzondere 

groepen (statushouders, effecten extramuralisering, vergrijzing en wonen-zorg-welzijn). 

 

2.4.2.1. Demografische prognoses 

De ontwikkeling van het aantal en de samenstelling van de huishoudens is ontleend aan de 

Bevolkings- en woningbouwprognose Provincie Noord-Brabant (januari 2012). Deze – op dat 

moment meest actuele – prognose is afgezet tegen de uitkomst van de prognose van 

CBS/PBL (Pearl). 

 

2.4.2.2. Recente ontwikkelingen op de woningmarkt 

In paragraaf 3.2 (Woningmarkt) van de woonvisie worden de belangrijkste ontwikkelingen 

beschreven, zoals: 

 De woningmarkt wordt sterk beïnvloed door de economische crisis en de veranderende 

wetgeving. 
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 Betaalbaarheid komt opnieuw op de agenda omdat meer mensen afhankelijk zijn van een 

sociale huurwoning. 

 De vergrijzing en extramuralisering hebben tot gevolg dat de woningvoorraad beter 

geschikt moet worden gemaakt, dat zorg moet kunnen worden geleverd en dat de 

woonomgeving geschikt moet zijn. 

2.4.2.3. Afstemming geprognotiseerde woningbehoefte en het aanbod 

De woonwensen zijn ontleend aan het woonwensenonderzoek uit 2011 (Woonwensen 2011, 

O&S) en aan de uitkomsten van een onderzoek van Stec groep in 2012 naar de 

woningvraag naar middeldure huurwoningen. 

 

2.4.2.4. Afstemming binnen de regionale woningmarkt 

In enkele bijlagen bij de woonvisie wordt Heusden in de regio getoond. Zo zijn er kaartjes 

opgenomen met de ‘bindingscore’, verhuisstromen en pendelstromen. De bron daarvan is 

niet vermeld. 

De gemeente heeft met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over de woningbouw 

binnen de regio Noordoost-Brabant, waartoe de gemeente Heusden behoort. Die regio 

bestaat uit een aantal subregio’s, waarbinnen de gemeenten volgens de verantwoordelijk 

wethouder kijken naar de afstemming van hun plannen. 

 

2.4.2.5. Aandacht voor bijzondere doelgroepen 

De woonvisie besteedt aandacht aan de effecten van extramuralisering, vergrijzing en 

wonen-zorg-welzijn en bevat daartoe bijvoorbeeld de volgende informatie: 

 Ontwikkeling aantal 75+-ers Heusden 2010-2040 (bron CBS en provincie Noord-Brabant). 

 Ontwikkeling vraag extramurale zorg Heusden (bron onbekend). 

 Ontwikkeling vraag intramurale zorg Heusden (bron onbekend). 

 Vraag-aanbod analyse zorgvraag (Woonservicezones Heusden, 2007). 

Aan statushouders wordt geen aandacht geschonken, maar ten tijde van het opstellen van 

de woonvisie was de halfjaarlijkse taakstelling klein en werd ook door het kabinet niet 

voorzien dat de instroom van vluchtelingen – en dus ook de halfjaarlijkse taakstelling vanaf 

2014 – sterk zou stijgen. 

 

2.4.2.6. Beoordeling aan de hand van het normenkader 

De totstandkoming van de Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken en de 

inhoud, leiden bij beoordeling aan de gestelde normen in het normenkader tot het volgende 

resultaat (tabel 4). 

 

Tabel 4  Beoordeling bevindingen aan de hand van het normenkader (*) 

Kernelement Norm Beoordeling 

Proces  De stakeholders van de gemeente konden gedurende 

het opstellen van de woonvisie meerdere keren input 

leveren. 

 Alle relevante afdelingen van de gemeente konden 

gedurende het opstellen van de woonvisie meerdere 

keren input leveren. 
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Kernelement Norm Beoordeling 

Onderbouwing  De woonvisie past binnen de regionale woonvisie. 

 De woonvisie is onderbouwd met heldere en 

hoogwaardige kennis en informatie m.b.t. relevante 

maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk, regionaal 

(Langstraat) en lokaal niveau. 

 In de woonvisie is vermeld welke bronnen zijn gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

Opzet woonvisie  De woonvisie bevat een duidelijke analyse van 

knelpunten. 

 De woonvisie is duidelijk over de rol en de inzet van de 

gemeente m.b.t. het beleidsterrein wonen. 

 De woonvisie is afgestemd op en in lijn met andere 

beleidsdoelen van de gemeente. 

 De woonvisie is consistent met de vorige woonvisie. 

Eventuele wijzigingen in het beleid zijn goed 

onderbouwd. 

 De ambitie in de woonvisie sluit aan bij de analyse van 

knelpunten. 

 De doelstellingen in de woonvisie vloeien voort uit de 

geformuleerde ambitie. 

 De maatregelen in de woonvisie vloeien voort uit de 

geformuleerde doelstellingen. 

 De maatregelen zijn meetbaar en reëel. 

 De maatregelen geven aan wat de inzet van de 

gemeente is en wat de verlangde inzet van haar 

stakeholders is. 

 In de woonvisie is aangegeven wat de gemeente 

verwacht van de woningcorporatie(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering  De woonvisie is flexibel; aangegeven is op welke manier 

wordt omgegaan met gewijzigde omstandigheden. 

 De uitvoering van de woonvisie voldoet aan de eisen die 

de Woningwet 2015 stelt. De gemeente maakt ter 

uitvoering van de woonvisie bijvoorbeeld jaarlijks 

prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en 

huurdersorganisatie(s), op basis van een bod van de 

corporatie(s) op de woonvisie. 

 De gemeente monitort de uitvoering van de woonvisie, 

zoals de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Legenda: groen = voldoet; geel = te verbeteren. 

Toelichting 

De Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken is op een interactieve wijze tot stand 

gekomen met actieve betrokkenheid van de gemeenteraad. Via werksessies hebben 

woningcorporatie Woonveste en welzijnsorganisatie ContourdeTwern geparticipeerd. Er is 

van afgezien andere externe partijen, zoals projectontwikkelaars en makelaars, te betrekken, 

aangezien de gemeente van mening is dat daarvan geen toegevoegde waarde was te 

verwachten. De gemeente beschikte naar eigen inzicht over voldoende relevante gegevens. 
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Een evaluatie van de vorige woonvisie heeft niet plaatsgevonden, ofwel de uitkomsten 

daarvan zijn niet expliciet in de nieuwe woonvisie opgenomen. 

De woonvisie is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. 

De woonvisie is afgestemd met andere beleidsintenties van de gemeente, behoudens op het 

gebied van duurzaamheid en energiebeleid. Verder bevat de woonvisie geen kwantitatieve 

taakstellingen. Afspraken worden in regionaal verband gemaakt. Kwalitatieve 

prestatieafspraken zijn gemaakt met Woonveste en Huurdersvereniging Heusden. 

De woonvisie staat een beleid voor waarbij externe partijen en inwoners worden gefaciliteerd 

initiatieven te nemen en deze tot uitvoering te brengen. Sturing vindt plaats op projectniveau.  

De uitvoering van de woonvisie wordt niet integraal gemonitord. Er is geen systeem van 

periodieke evaluatie van de uitvoering om eventueel bij te sturen. Er is geen 

noemenswaardig en gestructureerd overleg met externe partijen. 

Over de uitvoering wordt de gemeenteraad, in afwijking van hetgeen de woonvisie daarover 

bepaalt, niet (actief) geïnformeerd. Tussen het college en de raad bestaan bij het ontbreken 

van een besturingsfilosofie geen afspraken over de wijze van informatievoorziening, noch ten 

aanzien van de inhoud van de informatie (op hoofdlijnen over de uitvoering van de 

speerpunten van beleid dan wel per project), de frequentie (eens per jaar of desgewenst 

vaker), noch over de vorm (middels afzonderlijke informatieve notities dan wel in het kader 

van de reguliere planning & control-cyclus). 

2.4.3. Beantwoording deelvragen 4, 5 en 6 

 

Is de woonvisie voldoende duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente met betrekking  

tot het beleidsterrein wonen? 

Is de woonvisie voldoende afgestemd op en in lijn met andere beleidsdoelen van de  

gemeente? Meer specifiek: het beleid inzake wonen-zorg-welzijn en de structuurvisie voor 

Heusden. 

Is de (concept)woonvisie onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en informatie  

met betrekking tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen? Expliciete aandachtspunten  

zijn daarbij: demografische prognoses (landelijk, Langstraat en gemeente Heusden), recente  

ontwikkelingen op de woningmarkt, afstemming geprognosticeerde woningbehoefte en het  

aanbod, waaronder van sociale woningbouw (huur- en starterswoningen en  

seniorenwoningen), afstemming binnen de regionale woningmarkt, aandacht voor bijzondere  

groepen (statushouders, effecten extramuralisering, vergrijzing en wonen-zorg-welzijn). 

 

In de woonvisie is duidelijk beschreven wat de rol en de inzet van de gemeente is op het 

beleidsterrein wonen: die is omschreven als ‘mogelijkmaker’, waarbij bewoners meer ruimte 

en meer verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente verwacht dat ontwikkelaars bijdragen 

aan de ambities uit de woonvisie. Om hen bij te laten dragen is het belangrijk dat zij de 

ambitie van de woonvisie ondersteunen en dus betrokken worden bij het opstellen van de 

woonvisie. Dat is niet gebeurd. 

De woonvisie is afgestemd op de andere beleidsdoelen van de gemeente, met uitzondering 

van het thema duurzaamheid: de ambitie in de Energievisie om in 2020 volledig 

energieneutrale nieuwbouw te realiseren is in de woonvisie en de prestatieafspraken 

2016/2017 niet uitgewerkt. Bij de uitwerking van bouwplannen creëert de gemeente een 
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‘ongelijk’ speelveld door bij één nieuwbouwplan een Nul-op-de-Meter-eis mee te geven en bij 

een gelijktijdig in ontwikkeling zijnde ander nieuwbouwplan in diezelfde kern dat niet te doen. 

Alleen al vanwege de ambitie van het gemeentebestuur – volledige energieneutrale 

nieuwbouw in 2020 – zou bij elke nieuwbouwlocatie de eis van Nul-op-de-Meter moeten 

gelden. 

Voor de woonvisie zijn relevante en actuele bronnen gebruikt en verduidelijkt in de vorm van 

plaatjes en grafieken. Niet altijd is de bron vermeld. Ook is aandacht geschonken aan de 

bijzondere doelgroepen, behalve aan de statushouders. Dat is verklaarbaar. 
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Hoofdstuk 3  
Controle 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op controle. Controle is het proces waarbij een stelsel van 

maatregelen en procedures wordt ingevoerd en gehandhaafd, zodat de raad kan vaststellen 

of de uitvoering van het vastgestelde volkshuisvestingsbeleid in overeenstemming is en blijft 

met de lange termijn beleidsvisie, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de structuurvisie. Indien 

nodig wordt er bijgestuurd. Het gaat om het ‘op koers houden’ van de gemeente. 

 

De volgende deelvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord: 

7. Hoe heeft de gemeenteraad de realisatie van de woonvisie gemonitord en bijgestuurd? 

8. Voldoet de meest recente woonvisie aan de nieuwe Woningwet 2015? 

9. In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de nieuwe 

Woningwet 2015?  

3.1.  Monitoring en bijsturing  

 

3.1.1. Monitoring  

 De wijze waarop ontwikkelingen worden gevolgd is mede afhankelijk van de rolverdeling 

tussen de gemeente, partners en inwoners. Wat betreft de controlerende rol van de raad is 

usance dat er afspraken bestaan tussen het college en de raad over de daarvoor benodigde 

(actieve) informatievoorziening. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in een 

besturingsfilosofie en betreffen de inhoud van de informatie (op hoofdlijnen over de 

uitvoering van de speerpunten van beleid dan wel per project), de frequentie (eens per jaar 

of desgewenst vaker) en de vorm (middels afzonderlijke informatieve notities dan wel in het 

kader van de reguliere planning & controlcyclus). 

 

 De woonvisie beschrijft de nieuwe rolverdeling tussen de gemeente, partners en inwoners. 

Ook is aangegeven op welke manier de raad in staat zal worden gesteld om te monitoren en 

eventueel bij te sturen. In de praktijk wordt dit niet naar tevredenheid van de raad 

gerealiseerd. In hoeverre dit afwijkt van de gangbare gedragslijn in Heusden, is niet bekend, 

aangezien een besturingsfilosofie ontbreekt.  

 

De woonvisie gaat uit van een andere manier van werken (pagina 17) op programma- en 

projectniveau. Onder invloed van maatschappelijke veranderingen is er meer ruimte voor 

initiatief en verantwoordelijkheid voor partijen en inwoners. Consequentie voor het 

woonbeleid is dat de grootschalige planmatige ontwikkelingen steeds meer plaats maken 

voor kleinschalige initiatieven (pagina 28). Dit betekent meer maatwerk en minder sturing 

door de gemeentelijke overheid. De taak van de gemeente blijft wel de belangen te bewaken 

die niet vanzelfsprekend tot stand komen, zoals van kwetsbaren op de woningmarkt. De 

woonvisie noemt dit verderop (pagina 32) een radicale verandering van denken en werken: 

kleinschaligheid van ontwikkelingen, zo min mogelijk gestuurd, maar wel gefaciliteerd. De rol 

van de gemeente bestaat uit het voeren van regie, met name op die punten waar gewenste 

kwaliteiten niet vanzelf tot stand komen.  
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Het monitoren en evalueren van de uitvoering van de woonvisie dient te gebeuren met de 

volgende instrumenten (pagina 81): 

 Inzicht in de woningmarkt door regionaal en lokaal informatie te verzamelen, zoals bij 

Woonveste, makelaars en projectontwikkelaars. 

 Jaarlijks een overzicht te geven van de stand van zaken, belangrijke ontwikkelingen in 

de markt en de consequenties voor het vervolg en dit aan de gemeenteraad aan te 

bieden. 

 Elke vier jaar een evaluatie van de woonvisie in relatie tot actuele ontwikkelingen. 

 Jaarlijks bijhouden van de gerealiseerde en de voorgenomen woningproductie naar 

aantal, fase en samenstelling. 

 Periodiek overleg met de woningcorporaties en het maken van prestatieafspraken. 

 Jaarlijks verantwoording afleggen door de woningcorporatie middels het jaarverslag. 

 Afstemming in het platform WWZ (wonen, welzijn, zorg). 

 

Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de realisatie van de woonvisie ten aanzien van de 

monitoring achterblijft bij de beschreven ambities: 

 Weliswaar wordt informatie verzameld, maar makelaars en projectontwikkelaars worden 

daar niet bij betrokken. 

 Tot op heden is geen jaarverslag aan de gemeenteraad verstrekt. 

 Er zijn geen voorbereidingen getroffen voor de vierjaarlijkse evaluatie, die in 2018 zou 

moeten plaatsvinden. 

 De verantwoordelijk wethouder krijgt overzichten van het aantal gerealiseerde woningen. 

Niet bekend is welk gevolg daaraan wordt gegeven. 

 Er vindt vier keer per jaar overleg plaats met Woonveste en er zijn prestatieafspraken 

gemaakt, conform het Kader prestatieafspraken gemeente Heusden 2016-2020, dat ter 

kennisname van de gemeenteraad is gebracht. 

 Woonveste brengt jaarlijks een jaarverslag uit. 

 Afstemming in het platform WWZ vindt niet of nauwelijks plaats. 

 

In onderstaande tabel is de ambitie uit de woonvisie, de actuele situatie en de beoordeling 

met kleuren(*) aangegeven.  

 

Tabel 5  Ambitie, actuele situatie en beoordeling woonvisie 2014 - 2018 

Ambitie Actuele stand van zaken Beoordeling 

Regionaal en lokaal informatie 

verzamelen. 

Makelaars en projectontwikkelaars 

worden niet betrokken. 
 

Jaarlijks overzicht aan de gemeenteraad 

van de stand van zaken. 

Er is geen jaarlijks overzicht 

gemaakt. 

 

Elke vier jaar een evaluatie van de 

woonvisie. 

Een evaluatie staat gepland voor 

2018. 

 

Jaarlijks bijhouden van de gerealiseerde 

en de voorgenomen woningproductie. 

De verantwoordelijk wethouder 

ontvangt overzichten van het aantal 

gerealiseerde woningen.  
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Periodiek overleg met woningcorporaties 

en maken van prestatieafspraken. 

Er is overleg en prestatieafspraken 

zijn gemaakt. 

 

Jaarlijkse verantwoording afnemen van de 

woningcorporatie middels het jaarverslag. 

Woonveste brengt jaarlijks een 

jaarverslag uit.  

 

Afstemming in het platform WWZ (wonen, 

welzijn, zorg). 

Platform WWZ is overgegaan in 

mandaatteam BIJEEN. Op dit 

moment wordt nagegeaan hoe de 

afstemming effectief gestructureerd 

kan worden. 

 

 

 

 

 

(*) Legenda: groen = voldoet; geel = te verbeteren; rood = voldoet op dit moment niet. 

 

Door raadsleden is tijdens het gesprek met de onderzoekers aangegeven nauwelijks 

betrokken te zijn bij de uitvoering van de woonvisie. Er bestaan geen afspraken over de 

actieve informatievoorziening van het college aan de raad. Bij het ontbreken van informatie 

kan de raad onvoldoende invulling geven aan de controlerende rol.  

Het is bijvoorbeeld niet duidelijk: 

 of er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd; 

 of jongeren verhuizen naar omliggende gemeenten omdat er voor hen in Heusden te 

weinig betaalbare woningen zijn; 

 of de kernvoorraad van 4.100 sociale huurwoningen voldoende is, ook gelet op de grote 

instroom van statushouders; 

 wat de logische woningmarkt is, gelet op de actuele verhuisbewegingen; 

 hoe groot de gemiddelde wachttijd van een woningzoekende is. Daarover communiceren 

de gemeente en Woonveste niet duidelijk.  

 

3.1.2. Bijsturing  

 De woonvisie heeft onder andere als functie (pagina 16) richting te geven aan het handelen 

van de gemeente en te fungeren als afwegingskader bij het nemen van beslissingen over het 

wonen. In het bijzonder gaat het om het afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij 

de ontwikkelingsrichting en prioriteiten moeten worden bepaald. De woonvisie is leidend bij 

de programmering voor nieuwe projecten en herontwikkeling. 

 

In 2014 heeft de gemeenteraad de Werkagenda woonvisie 2014-2015 vastgesteld. Hoewel 

op dit moment wordt gewerkt aan actualisatie, ontbreekt een goede en structurele 

informatievoorziening aan de raad (zie paragraaf 3.1.1.). De raad is daardoor niet in staat om 

desgewenst bij te sturen. Omdat de doelstellingen in de woonvisie niet concreet zijn 

geformuleerd, is er een concreet uitvoeringsprogramma nodig dat jaarlijks wordt vastgesteld.  

Het ontbreekt aan een systeem dat tot doel heeft een tussentijdse bewaking op de voortgang 

en de kwaliteit van de woningbouw te organiseren. In een dergelijk systeem wordt op 

systematische wijze getoetst in hoeverre de wijze van uitvoering leidt tot de beoogde 

resultaten en of het noodzakelijk is het beleid of de wijze van uitvoering eventueel aan te 

passen. Met andere woorden: past de gekozen ontwikkeling en de daarbij behorende 

maatregelen bij de beoogde resultaten en de analyse van de volkshuisvestelijke 

problematiek. 
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3.1.3. Beantwoording deelvraag 7 

 

Hoe heeft de gemeenteraad de realisatie van de woonvisie gemonitord en bijgestuurd? 

 

Het is voor de gemeenteraad niet mogelijk geweest om de uitvoering van de woonvisie te 

monitoren en/of bij te sturen, aangezien daarvoor een goede informatievoorziening 

ontbreekt, zowel ten aanzien van de inhoud van de informatie (op hoofdlijnen over de 

uitvoering van de speerpunten van beleid dan wel per project), de frequentie (eens per jaar 

of desgewenst vaker) als de vorm (middels afzonderlijke informatieve notities dan wel in het 

kader van de reguliere planning & controlcyclus). 

3.2.  Woningwet 2015 

 

3.2.1. Woonvisie 

Artikel 42 van de Woningwet 2015 bepaalt dat een corporatie naar redelijkheid moet 

bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Deze regel is niet 

van toepassing wanneer een gemeente geen actueel volkshuisvestingsbeleid heeft. Het is 

dus belangrijk dat de gemeenteraad op tijd een actueel beleidskader vaststelt. Actueel beleid 

is maximaal vijf jaar oud. De huidige Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken is 

actueel. 

De Woningwet 2015 geeft gemeenten meer sturing op de werkzaamheden van 

woningcorporaties. Bij deze taak past een actief gemeentebestuur dat zijn regierol pakt. Wat 

dat betreft staat de faciliterende en beperkte regierol die de gemeente voor zichzelf 

weggelegd ziet in de woonvisie op gespannen voet met de bedoelingen van de Woningwet 

2015. 
 

3.2.2. Regionale afstemming 

De Woningwet 2015 verplicht de gemeente om bij het ontwikkelen van een woonvisie op 

onderwerpen waarbij andere gemeenten een rechtstreeks belang hebben overleg te voeren 

met die andere gemeenten. Regionale afstemming op een aantal onderwerpen is verplicht. 

Een regionale woonvisie vindt het Rijk wenselijk maar is niet verplicht. 

Per brief van 25 augustus 2016 is de minister akkoord gegaan met de woningmarktregio 

Noordoost-Brabant waar de gemeente Heusden onderdeel van uitmaakt. Regionale 

afstemming vindt zowel ambtelijk als bestuurlijk op reguliere basis plaats. In de volgende 

gremia wordt de uitvoering van de regionale woonagenda gemonitord: 

 De werkgroep wonen Noordoost-Brabant/Langstraat 

 Regionaal Ruimtelijk Overleg Noordoost-Brabant 

3.2.3. Keuzeruimte in lokaal volkshuisvestingsbeleid 

De Woningwet 2015 schrijft geen voorwaarden voor over de inhoud en de vorm van het 

lokale volkshuisvestingsbeleid. De gemeente kan in het volkshuisvestingsbeleid thema’s 

aandragen waarvan zij vindt dat de corporaties daarop dienen te presteren. Dit kan per 

thema zijn, maar bijvoorbeeld ook per gebied. 

 

3.2.4. Beantwoording deelvraag 8 

 

Voldoet de meest recente woonvisie aan de nieuwe Woningwet 2015? 

 

De Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken voldoet inhoudelijk aan de eisen van 

de nieuwe Woningwet 2015. Het volkshuisvestingsbeleid is actueel en sluit aan op de 

actuele Regionale Agenda Wonen Noordoost-Brabant 2016. Wat de rol van het 
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gemeentebestuur betreft, staat de woonvisie op gespannen voet met de bedoelingen van de 

Woningwet 2015. 

3.3.  Rol van de raad 

Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet 2015. Er zijn nieuwe regels voor de positie en de 

activiteiten van woningcorporaties. Ook de rol van gemeenten verandert. Gemeenten krijgen 

meer invloed op de werkzaamheden van corporaties, zoals door het maken van 

prestatieafspraken. 

 

3.3.1. Prestatieafspraken 

Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft de gemeenteraad de 

prestatieafspraken 2016-2017 tussen de gemeente Heusden en Woonveste voor 

kennisgeving aangenomen. Middels het bijbehorende raadsvoorstel is de gemeenteraad 

geïnformeerd over de aanleiding van het maken van prestatieafspraken.                              

De prestatieafspraken 2016-2017 zijn als bijlage toegevoegd bij het raadsvoorstel. 

Daarnaast is tijdens dezelfde raadsvergadering het kader prestatieafspraken gemeente 

Heusden 2016-2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit kader is naast de gemeentelijke 

woonvisie en het ondernemingsplan 2016-2020 van Woonveste een kader waaraan de 

prestatieafspraken tot 2020 moeten voldoen. Het kader is als bijlage toegevoegd bij het 

raadsvoorstel. 

 

3.3.2. Vorming regionale woningmarktregio 

Woningcorporaties mogen op grond van de Woningwet 2015 maar in één woningmarktregio 

actief zijn. Het college heeft in de vergadering van 24 november 2015 besloten om samen 

met de andere gemeenten binnen het gebied Noordoost-Brabant de minister voor te stellen 

dit gebied vast te stellen als woningmarkregio. Per brief van 25 augustus 2016 is de minister 

akkoord gegaan met de woningmarktregio Noordoost-Brabant waar de gemeente Heusden 

onderdeel van is. 

Uit de ontvangen informatie is niet bekend in hoeverre de gemeenteraad actief is 

geïnformeerd over de vorming van de regionale woningmarktregio. 

 

3.3.3. Scheiding DAEB/niet-DAEB activiteiten 

De Woningwet 2015 markeert de kerntaak van de woningcorporaties. De kerntaak is zorgen 

voor goede en betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen. Om die kerntaak 

goed uit te voeren zijn corporaties door de Woningwet 2015 verplicht om hun diensten van 

algemeen en economisch belang (DAEB) en niet-DAEB van elkaar te scheiden. Corporaties 

doen een voorstel voor de manier waarop zij de scheiding van DAEB en niet-DAEB willen 

organiseren. Gemeenten hadden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het 

scheidingsvoorstel van de corporatie. 

Uit de ontvangen informatie is niet bekend in hoeverre de gemeenteraad actief is 

geïnformeerd over de scheiding DAEB/niet-DAEB. 
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3.3.4. Beantwoording deelvraag 9 

 

In hoeverre is de gemeenteraad toegerust om uitvoering te geven aan de nieuwe Woningwet  

2015?  

 

Voorwaarden voor de gemeenteraad om goed uitvoering te geven aan de Woningwet 2015 

zijn: 

 Tijdig een actueel beleidskader vaststellen, zodat een corporatie met haar 

werkzaamheden naar redelijkheid bijdraagt aan de uitvoering van het gemeentelijk 

volkshuisvestingsbeleid. 

 Een volledige en samenhangende informatievoorziening over de wijzigingen die 

voortvloeien uit de Woningwet 2015.  

 

Er is geen informatievoorziening richting de gemeenteraad bekend over de wijzigingen in de 

Woningwet 2015, de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de raad en het college, de 

samenhang tussen de wijzigingen en de manier waarop Woonveste haar door de wet 

opgelegde beperking van haar taak wil invullen. De gemeenteraad is enkel geïnformeerd 

over de prestatieafspraken en heeft het kader om de komende jaren te komen tot 

prestatieafspraken 2016-2020 vastgesteld. 
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Hoofdstuk 4  
Verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verantwoording. Verantwoording betekent het rekenschap 

afleggen aan de raad door het college middels bijvoorbeeld voortgangsrapportages en het 

jaarverslag over het aantal gerealiseerde woningen en de bestede budgetten. Het gaat erom 

dat de gemeente ‘in control’ is.  

 

De volgende deelvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord: 

10. In hoeverre zijn de ambities in de meest recente woonvisie en bijbehorende 

taakstellingen tot dusverre gerealiseerd? 

11. Hoe is de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de realisatie van de 

taakstelling in de woonvisie vormgegeven? 

4.1.  Realisatie woonvisie 

De woonvisie bevat geen taakstellingen en volstaat met enkele passages waaruit de ambitie 

blijkt om in tien jaar – de periode 2013 tot 2023 – in totaal 2.470 woningen toe te voegen (zie 

paragraaf 2.2.2.). Dat zijn er gemiddeld 247 per jaar. 

Nadien is dit woningbouwprogramma door de provincie bijgesteld: in de Regionale Agenda 

Wonen 2016 is (op pagina 5) opgenomen dat in de periode 2016 tot 2026 in Heusden netto 

2.350 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd.6 Dat zijn er gemiddeld 235 

per jaar. 

 

In de volgende tabel is het aantal woningen vermeld dat in 2014, 2015 en 2016 is 

gerealiseerd. Daaruit blijkt dat er in totaal 357 woningen zijn toegevoegd. Dat zijn er 

gemiddeld 119 per jaar. Dit is lager dan het voornemen in de woonvisie en het nadien door 

de provincie bepaalde aantal. 

 

Tabel 6  Aantal gerealiseerde woningen periode 2014 tot en met 2016 

Jaar van realisatie 2014 2015 2016 

Bruto (aantal nieuwbouw) 133 66 158 

Netto (nieuwbouw – sloop) 133 66 158 

Koop 45 13 158 

Huur (inclusief sociale huur) 88 53 0 

Sociale huur 88 53 0 

Bron: gemeente Heusden 

 

4.1.1. Beantwoording deelvraag 10 

 

In hoeverre zijn de ambities in de meest recente woonvisie en bijbehorende taakstellingen tot  

dusverre gerealiseerd? 

 

In de woonvisie zijn geen concrete en getalsmatige taakstellingen geformuleerd. Alleen de 

recente opgave van de gemeente Heusden over het aantal gerealiseerde 

nieuwbouwwoningen is beschikbaar. Daaruit blijkt dat het bouwtempo in de eerste drie jaren 

van de uitvoering lager is dan geprognotiseerd c.q. regionaal is afgesproken. 

                                                
6 Volgens de provinciale Verordening Ruimte worden jaarlijks afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma 
voor de tienjaarsperiode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2025. 
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4.2.  Informatievoorziening aan de gemeenteraad  

 

4.2.1. Informatievoorziening aan de gemeenteraad 

De woonvisie bevat informatie over de wijze waarop en waarover de gemeenteraad 

periodiek van informatie zou worden voorzien. Daaraan wordt niet voldaan (zie paragraaf 

3.1.1.). Uit de beschikbaar gestelde documenten blijkt dat éénmaal een werkagenda aan de 

gemeenteraad ter informatie is gezonden naar aanleiding van een toezegging van het 

college. Het betreft de Werkagenda woonvisie 2014-2015 van 24 augustus 2015. Hierin zijn 

de speerpunten uit de woonvisie weergegeven en vermeld is dat prioriteit wordt gegeven aan 

“het terugdringen van de gemeentelijke grondpositie door het realiseren van woningen en de 

verkoop van kavels.” 

 

Van de griffie is desgevraagd onderstaand overzicht ontvangen van de documenten die in de 

afgelopen jaren aan de gemeenteraad zijn aangeboden en met welk doel (tabel 7). 

 

Tabel 7  Informatievoorziening aan de gemeenteraad 

Titel document Type document  
Doel van het 

document 
Behandeling raad 

  

1. Besluitvorming  
2. Voortgang  
3. P&C 
4. Raadsstuk  
5. Anders 

1. Informerend  
2. Besluitvormend  
3. Raadplegend  
4. Anders 

xx-xx-xxxx 

Samenwerkingsovereenkomst 
platform Wonen Welzijn en Zorg 
Heusden 

1,4 2   

Besluit Grondprijzen 2017 1,4 2 20 december 2016 

Nota op goede gronden 1,4 2 16 februari 2016 

Besluit grondprijzen 2015 1,4 2 16 december 2014 

Besluit grondprijzen 2016 1,4 2 22 december 2015 

Kader prestatieafspraken 
gemeente Heusden 

1,4 2 27 september 2016 

Prestatieafspraken gemeente 
Heusden 

1,4 2 27 september 2016 

Wat beweegt de woningmarkt in 
Brabant? 

5, leesstuk te 
downloaden 

4   

Wijkatlas Heusden 2009-2011-
2013-2016 

5, informerend 4, informerend   

Woningmarktonderzoek 
Woonveste 

5, informerend     

Beleidskader Transitie Sociaal 
Domein Heusden 

    18 februari 2014 

Huisvestingverordening gemeente 
Heusden 

1 2 27 september 2016 
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Reglement urgentiecommissie 1 2 27 september 2016 

Regionale Agenda Wonen 
Noordoost Brabant 

1 2   

Regionale Agenda Wonen Midden 
Brabant 

1 2   

Coalitieprogramma 2014-2018       

Sociaal plan Oudheusden 1 2   

Energievisie 1 2 5 februari 2013 

Kadernota grondbeleid 2010 1 2 1 oktober 2010 

Woonvisie Dromen waarmaken 1 2 18 februari 2014 

Toekomstbestendigheid 
grondexploitaties 1 2 1 februari 2014 

Rapportage Woonservicezones 1 2 7 december 2007 

Regionaal woonkader HvB 

    

Hart van 
Brabantdag  
juni 2016 

Samenwerking de Langstraat 
    

30-03-2011 
infobrief 

Visie document structuurvisie 1 2 7 april 2009 

Woonwensen Heusden 2011 4 1   

 

Uit dit overzicht blijkt dat de gemeenteraad voornamelijk van de kaderstellende bevoegdheid 

gebruik heeft kunnen maken. Documenten ter uitvoering van de controlerende bevoegdheid 

zijn in veel mindere mate aan de raad aangeboden, in tegenstelling tot hetgeen hierover in 

de woonvisie is vastgesteld en bij het ontbreken van nadere afspraken (bijvoorbeeld in een 

document besturingsfilosofie) tussen het college en de raad over de invulling van de actieve 

informatieplicht. 

 

Deze waarneming komt overeen met de opmerkingen die tijdens het gesprek met 

raadsleden zijn gemaakt dat de raad niet betrokken wordt bij de uitvoering van de woonvisie. 

 

4.2.2. Beantwoording deelvraag 11 

 

Hoe is de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de realisatie van de taakstelling  

in de woonvisie vormgegeven? 

 

Over de realisatie van de woonvisie is sporadisch en in dat geval meestal op verzoek van de 

gemeenteraad informatie aan de raad verstrekt. 
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Hoofdstuk 5  
Toezicht 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het toezicht. Toezicht is de beoordeling door een externe 

toezichthouder, zoals de provincie of de accountant, of de gemeente voldoet aan de gestelde 

(rechtmatigheids)eisen bij de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid.  

 

De volgende deelvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord: 

12. Hoe wordt toezicht gehouden op de uitvoering van de woonvisie (regio, provincie)? 

13. Hoe worden externe partijen (corporaties, huurdersverenigingen, belangengroepen) 

betrokken bij de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid? 

 

5.1.  Extern toezicht 

 

5.1.1. Regio 

De Regionale Agenda Wonen Noordoost-Brabant is het regionale kader voor het 

volkshuisvestingsbeleid. In dat document wordt de woningbouwopgave voor de regio 

verdeeld over alle betrokken gemeenten. Er geldt geen sanctie voor gemeenten waar meer 

of minder woningen worden gebouwd dan is afgesproken. Dit betekent dat er geen sprake is 

van formeel toezicht door de regio. 

In 2011 hebben de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk – de drie gemeenten in 

de Langstraat – in het document Op een nieuwe leest geschoeid! aangegeven op welke 

manier zij (onder andere op het gebied van wonen) willen samenwerken. De samenwerking 

richt zich vooral op het creëren van een goed evenwicht in kwalitatief en kwantitatief aanbod 

van woningen. Plannen worden op elkaar afgestemd, zodat er sprake is van een 

complementaire markt in plaats van een concurrerende. Ook op dit subregionale niveau is er 

geen sprake van toezicht. 

 

5.1.2. Provincie Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant maakt met de regio’s afspraken over het 

woningbouwprogramma. De provincie adviseert gemeenten om regionaal samen te werken 

en als de gemeente dat wenst, kan zij haar conceptwoonvisie ter advisering voorleggen aan 

de provincie. De provincie monitort de uitvoering van de woningbouwafspraken, maar heeft 

op het gebied van wonen geen directe en formele toezichtsrelatie. Wel is het denkbaar dat 

de provincie in gesprek gaat met het college als de provincie van mening is dat de gemeente 

zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.  

Via de ruimtelijke ordening heeft de provincie een afgeleide toezichtsrelatie. Zo kan zij 

bezwaar maken tegen een bestemmingsplan dat bijvoorbeeld de bouw van teveel woningen 

mogelijk maakt en de provincie kan zelf een bestemmingsplan (‘inpassingsplan’) opstellen 

als het gaat om het uitvoeren van haar provinciaal belang. 

 

5.1.3. Rijksoverheid 

Ook het Rijk heeft op het gebied van het volkshuisvestingsbeleid geen formele toezichtsrol 

op gemeenten. Als prestatieafspraken zijn gemaakt moeten partijen (gemeente, corporatie 

en huurdersorganisatie) elkaar aan de afspraken houden. Als er conflicten zijn, kunnen die 

worden voorgelegd aan de minister van BZK wanneer het om de totstandkoming van 

afspraken gaat of aan de civiele rechter waar het gaat om de nakoming van afspraken. 
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5.1.3. Beantwoording deelvraag 12 

 

Hoe wordt toezicht gehouden op de uitvoering van de woonvisie (regio, provincie)? 

 

Op de uitvoering van de woonvisie van de gemeente Heusden wordt geen formeel toezicht 

gehouden door een externe partij. De lokale woningbouwopgave wordt in regionaal verband 

vastgesteld, maar er geldt geen sanctie als in een gemeente meer of minder woningen 

worden gebouwd. 

 

5.2.  Betrokkenheid externe partijen  

De gemeente heeft externe partijen nodig om haar woonbeleid uit te voeren. De gemeente 

levert zelf immers geen woningen of zorg. Die afhankelijkheid van haar externe partners 

geldt zeker voor de gemeente Heusden, nu die geen actieve regierol voor zichzelf ziet, maar 

vooral een faciliterende. In de woonvisie daagt de gemeente externe partijen (en bewoners) 

uit met goede initiatieven te komen en wil die dan mogelijk maken. Daartoe zijn 

‘mogelijkmakers’ aangesteld. In de woonvisie (pagina 53) is dit als volgt verwoord: “We zien 

onszelf als gemeente verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van inzet in deze keten 

[van wonen, welzijn en zorg; BMC] en daarmee voor het organiseren van overleg en 

afstemming tussen de verschillende aanbieders. Dat doen we in het Platform WWZ (Wonen, 

Welzijn, Zorg) dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, van Woonveste 

en van aanbieders van zorg en welzijn in Heusden.” 

 

5.2.1. Woonveste 

Eén keer in de zes weken is er een bestuurlijk overleg tussen de wethouder en de directeur-

bestuurder van Woonveste. Tijdens dit overleg worden knelpunten besproken. Ook in de 

uitvoering weten partijen elkaar snel te vinden. Woonveste zou wel graag meer uitwisseling 

zien op het strategische niveau: wat willen we samen bereiken en wat is daarvoor nodig? 

 

5.2.2. Huurdersvereniging Heusden 

De Woningwet 2015 geeft aan huurdersorganisaties een grotere rol. Bij het maken van 

prestatieafspraken worden zij voortaan als volwaardige partij betrokken. Dat is in Heusden 

ook gebeurd: de prestatieafspraken 2016-2017 zijn door de drie partijen opgesteld en 

ondertekend. 

 

5.2.3. ContourdeTwern 

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is er contact tussen de gemeente en ContourdeTwern. Het 

partnerschap zou zich naar de mening van ContourdeTwern verder kunnen ontwikkelen als 

de gemeente niet volstaat om hen informatie te vragen, maar als gezamenlijk beleid zou 

worden opgesteld. 

 

5.2.4. Projectontwikkelaars en makelaars 

Projectontwikkelaars en makelaars worden uitsluitend op projectniveau betrokken door de 

gemeente. 

 

5.2.5. Platform Wonen, Welzijn, Zorg 

Om de afstemming in de keten van wonen, welzijn en zorg te verbeteren, is in de woonvisie 

opgenomen dat de gemeente haar deelname aan het Platform WWZ continueert. Dat 

platform is onder andere een rol toebedacht bij het aanbieden van informatie aan de 

‘mogelijkmakers’ over het opplussen van woningen en over het vergroten van het aanbod 

aan kleinschalige woonvormen met zorg (zorg op afroep of 24 uurs nabijheid). Tijdens de 
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gehouden interviews kwam echter naar voren dat het platform nog wel bestaat, maar al een 

lange tijd niet meer bijeen is geweest. De externe partijen beschouwen dit als een gemis, 

ook omdat het platform het enige gremium in de gemeente is waar partijen met elkaar 

kunnen nadenken over relevante ontwikkelingen. 
 

5.2.4. Beantwoording deelvraag 13 

Hoe worden externe partijen (corporaties, huurdersverenigingen, belangengroepen) 

betrokken bij de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid? 

 

De gemeente heeft uitsluitend met Woonveste een regulier overleg, ook op bestuurlijk 

niveau. Met andere partijen is er ook overleg, maar dan uitsluitend over concrete projecten of 

initiatieven. Het Platform WWZ is bedoeld om de afstemming in de keten wonen, welzijn en 

zorg te verbeteren, maar leidt een ‘slapend’ bestaan. 
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Bijlage 1    
Normenkader 
 

In dit onderzoek is gewerkt met twee normenkaders : 

1. Algemeen normenkader, gebaseerd op Good governance. 

Dit normenkader is opgebouwd conform de kernelementen van de cyclus van Public 

governance (Sturing, Controle, Verantwoording en Toezicht) (zie tabel 8). 

2. Specifiek normenkader, voor de woonvisie. 

Dit normenkader heeft specifiek betrekking op de woonvisie (zie tabel 9). 

 

Tabel 8   Algemeen normenkader (Good governance) 

Kernelement Niveau Norm 

Sturing 

Beleid vaststellen: 

woonvisie 

Raad  Vooraf of bij de start van het proces van de woonvisie heeft 

de raad duidelijke kaders vastgesteld. 

 De woonvisie is door de raad vastgesteld. 

Controle 

De uitvoering van 

het 

volkshuisvestings-

beleid controleren 

College en 

ambtelijke 

organisatie 

 Het college monitort de uitvoering van de woonvisie. 

 Periodiek informeert het college de raad schriftelijk over de 

uitvoering van de woonvisie. 

 Als uit de monitoring blijkt dat de uitvoering anders verloopt 

dan voorzien, doet het college aan de raad voorstellen voor 

aanpassing van de uitvoering. 

Verantwoording 

Het college 

verantwoording 

laten afleggen 

Raad en 

college 

 Het college informeert de raad jaarlijks schriftelijk over de 

realisatie van de doelstellingen van de woonvisie. 

 Als de doelstellingen niet (tijdig) worden gerealiseerd, 

vermeldt het college de oorzaken daarvan en stelt 

maatregelen voor om de doelstellingen alsnog te realiseren, 

ofwel om de doelstellingen aan te passen.  

Toezicht 

Het externe 

toezicht regelen 

Raad  De gemeente Heusden maakt in overleg met de provincie 

Noord-Brabant en de regiogemeenten afspraken over de 

taakstelling van het aantal te bouwen woningen. 

 De woonvisie bevat kwantitatieve taakstellingen. 

 

Tabel 9   Specifiek normenkader (woonvisie) 

Kernelement Norm 

Proces  De stakeholders van de gemeente konden gedurende het opstellen van de 

woonvisie meerdere keren input leveren. 

 Alle relevante afdelingen van de gemeente konden gedurende het 

opstellen van de woonvisie meerdere keren input leveren. 

Onderbouwing  De woonvisie past binnen de regionale woonvisie. 

 De woonvisie is onderbouwd met heldere en hoogwaardige kennis en 

informatie m.b.t. relevante maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk, 

regionaal (Langstraat) en lokaal niveau. 

 In de woonvisie is vermeld welke bronnen zijn gebruikt. 
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Kernelement Norm 

Opzet woonvisie  De woonvisie bevat een duidelijke analyse van knelpunten. 

 De woonvisie is duidelijk over de rol en de inzet van de gemeente m.b.t. 

het beleidsterrein wonen. 

 De woonvisie is afgestemd op en in lijn met andere beleidsdoelen van de 

gemeente. 

 De woonvisie is consistent met de vorige woonvisie. Eventuele wijzigingen 

in het beleid zijn goed onderbouwd. 

 De ambitie in de woonvisie sluit aan bij de analyse van knelpunten. 

 De doelstellingen in de woonvisie vloeien voort uit de geformuleerde 

ambitie. 

 De maatregelen in de woonvisie vloeien voort uit de geformuleerde 

doelstellingen. 

 De maatregelen zijn meetbaar en reëel. 

 De maatregelen geven aan wat de inzet van de gemeente is en wat de 

verlangde inzet van haar stakeholders is. 

 In de woonvisie is aangegeven wat de gemeente verwacht van de 

woningcorporatie(s). 

Uitvoering  De woonvisie is flexibel; aangegeven is op welke manier wordt omgegaan 

met gewijzigde omstandigheden. 

 De uitvoering van de woonvisie voldoet aan de eisen die de Woningwet 

2015 stelt. De gemeente maakt ter uitvoering van de woonvisie 

bijvoorbeeld jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en 

huurdersorganisatie(s), op basis van een bod van de corporatie(s) op de 

woonvisie. 

 De gemeente monitort de uitvoering van de woonvisie, zoals de realisatie 

van de gemaakte prestatieafspraken. 
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Bijlage 2     
Schriftelijke bronnen 
 

Beleidsplan Sociaal Domein (2016) 
Beleidskader Transitie Sociaal Domein Heusden 
vastgesteld 

Nota Op goede gronden (2016) 08 besluit Nota op goede gronden 20160216 

08 RV Nota Op goede gronden 20160216 versie 

08TI Nota Op goede gronden 2016 20160216 versie 

Raadsvoorstel Grondprijzen 2016 (2015) 11 besluit Grondprijzen 2016 20151222 

11 RV Grondprijzen 2016 20151222 

Rapport Rekenkameronderzoek 
‘Toekomstbestendigheid grondexploitaties’ (2014) 

Rapport grondexploitatie rekenkamercommissie 

Kadernota grondbeleid (2010) Kadernota grondbeleid 2010 

Regionale Agenda Wonen Noordoost Brabant 
(2015) 

Bijlage 2 RAW Midden-Brabant 2017 - deel A concept 

RAW a Noordoost Brabant RRO december 2016 
definitief 

Regionale Agenda Wonen deel B DEFINITIEF 

Woonvisie Heusden 2014/2024 Dromen waarmaken 
(2014) HEU14001 Boekje Woonvisie Heusden_LR3-definitief 

Coalitieprogramma 2014-2018 Coalitieprogramma 2014-2018 

Beleidskader Wmo 2012-2016 – Meerdoen in 
Heusden (2012) Beleidskader Wmo 2012-2016  Meerdoen in Heusden  

Structuurvisie gemeente Heusden (2009) Visiedocument Structuurvisie 07-04-09 

Beleid Woonservicezones Heusden (2008) Rapportage Woonservicezones 2007-12-07 

Prestatieafspraken 10BIJL Kader prestatieafspraken gemeente Heusden 
2016-2020 20160927 

g. BIJ Prestatieafspraken Woonveste-O 

Energienota Energievisie 

Rapportages/informatienotities/p&c-documenten (zie 
matrix) Matrix governance 

Grondprijzen 2017 08 besluit Grondprijzen 2017 20161220 

08 RV Grondprijzen 2017 20161220 

Grondprijzen 2015 09 besluit grondprijzen 2015 20141216 

09 RV Grondprijzen 2015 20141216 

Transitie Sociaal Domein 
Beleidskader Transitie Sociaal Domein Heusden 
vastgesteld 2014 

Regionaal woonkader Regionaal Woonkader HvB 17-09-2015 

De Langstraat, op een nieuwe leest geschoeid 
(2011) - Regionale visie/ambitie Samenwerking-Loon-op-Zand-Waalwijk-Heusden 

Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, 
Welzijn, Zorg Heusden 

05 Bijlage 5 Samenwerkingsovereenkomst platform 
Wonen Welzijn en Zorg Heusden 

Woonwensenonderzoek Heusden 2011 Woonwensen Heusden 2011_11-11-04 

Woonwensenonderzoek Woonveste 2011 151111 Woningmarktonderzoek Woonveste-def 

Prestatieafspraken (2014 tot en met 2017) 10TI Prestatieafspraken Woonveste 20160927 

Te ondertekenen Kader prestatieafspraken gemeente 
Heusden 2016-2020 

Wijkatlas Heusden (2009 en 2013) 2009 Wijkatlas Heusden 

2011 Wijkatlas Heusden 

2013 Wijkatlas Heusden 
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Sociale index (maar geen idee welke jaren 
beschikbaar zijn) DEF_presentatieUitgaveSociaalPlanOH_150911_MH 

Wat beweegt de woningmarkt in Brabant (uitgave 
provincie november 2016) 919A5470A8734D82B37E4FB43652198D 

Actuele huisvestingsverordening BIJL Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016 
versie 20160927 

BIJL Reglement Urgentiecommissie 2016 20160927 

Verkoop gemeentelijk vastgoed CV verkoop gemeentelijk vastgoed 

CV verkoop gemeentelijk vastgoed (andere tekst) 

College definitief besluit 2012_09_25-201210081116210 

College definitief besluit 20130115102740 

09 Memo IV Bestuur en Beheer 20130515 

09 RV Verkoop gemeentelijk vastgoed 20130205 

Besluit college definitief-201301181431570 

Besluit raad definitief-201302140938250 

Informatievergadering_Ruimte_27_november_2013_ope
nbaar_25-11-2013_(1534)_5972e86b-bf5c-4fac-b414-
60d88e398326 

Memo Voortgang verkoop gemeentelijke eigendommen 
2016 

Presentatie-Kadernota-grondbeleid-2015 
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Bijlage 3    
Geïnterviewde personen 
 

Naam Organisatie Functie 

CDA: Ans Muskens 

D66: Han Vonk en Eric van 

de Beek 

DMP Heusden: René Broos 

en Eric Danse 

Heusden Eén: Hannie van 

den Dungen en Ans Merkx 

Heusden Transparant: 

Frans van der Lee, Louise 

van der Heijden en Patrick 

van der Steen 

Gemeentebelangen: Kees 

Musters en Annemarie Bok 

PvdA: Marianne de Wild 

Gemeenteraad Heusden Raadsleden 

Mart van der Poel College van B&W Heusden Wethouder 

Marion Kuper en Mart van 

Lieshout 

Gemeente Heusden Beleidsmedewerker RO 

Coördinator wijkgericht 

werken en 

woonwagenzaken 

Addie Dumont Gemeente Heusden Beleidsmedewerker sociaal 

domein 

Coby Gijsbers en Marleen 

Muskens 

Stichting Woonveste Manager ontwikkeling  

Beleidsmedewerker 

Ron Koevoets ContourdeTwern Regiodirecteur  

Johan Bombach Hendriks Bouw en 

Ontwikkeling 

Directeur 

Joost Engelkes Janssen De Jong 

Projectontwikkeling BV 

Directeur 

Frederik de Bruijne Gloudemans Rentmeester 
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Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport volkshuisvestingsbeleid 

Het college heeft met belangstelling en waardering kennis genomen van het door BMC uitgevoerde 

rekenkameronderzoek Volkshuisvestingsbeleid en de bijbehorende bestuurlijke nota van de 

Rekenkamer. Met deze bestuurlijke reactie wil het college met name ingaan op de in de nota 

geformuleerde conclusies en aanbevelingen. 

Conclusies 

Sturing 

De Rekenkamer constateert dat de Woonvisie ambitieus is maar concrete kaders en meetbare doelen 

mist. Daarnaast wordt de vraag opgeworpen of de faciliterende rol waarvoor de gemeente in de 

Woonvisie kiest niet op gespannen voet staat met de intenties van de Woningwet die een jaar later is 

vastgesteld. Daarin hebben gemeenten juist meer sturingsmogelijkheden gekregen waar het de relatie 

met de woningcorporaties betreft. 

Ten tijde van de totstandkoming van de Woonvisie (2013-2014) vond in Heusden een heroriëntatie 

plaats op de rol van de gemeentelijke overheid. In die periode kwam nog nadrukkelijker het besef dat 

we het doen voor onze inwoners en ondernemers. Vanuit onze merkbelofte Dromen. Doen. Heusden. 

doen we er alles aan om dromen waar te maken en initiatieven uit de samenleving een reële kans van 

slagen te bieden. Gaandeweg worden we steeds meer een participerende overheid waarbij de raad 

de kaders vaststelt en in beginsel op hoofdlijnen controleert. Binnen de vastgestelde kaders heeft het 

college vervolgens noodzakelijke bewegingsruimte om via een uitvoeringsstrategie te doen wat nodig 

is. Vanuit deze context zijn de uitgangspunten van de woonvisie ook in de programmabegroting 

opgenomen. In de filosofie van de gemeente Heusden vindt sturing en controle op het terrein van 

volkshuisvesting, net als op de overige beleidsterreinen, plaats in de reguliere planning- en 

controlcyclus (zie bijlage 1). 

In zekere zin was de nadruk die in de Woonvisie 2014 gelegd wordt op faciliteren in plaats van 

regisseren ook een reactie op het beleid van de periode daarvoor, waarin de regierol van de 

gemeente vertaald werd in een actieve grondpolitiek om zo maximaal sturing te kunnen geven aan de 

ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen. Mede naar aanleiding van een eerder 

onderzoeksrapport van de Rekenkamer is het grondbeleid inmiddels ook aangepast van een actieve 

naar een meer faciliterende rol voor de gemeente. 

De nadruk die we in de gemeente Heusden leggen op faciliteren in plaats van regisseren betekent 

geenszins dat er geen sturing vanuit de gemeente plaatsvindt op het terrein van de volkshuisvesting. 

We hebben nog steeds een grote grondpositie en de raad stelt ieder jaar de uitgangspunten voor de 

grondexploitaties vast. Onderdeel daarvan is de woningbouwplanning waarin wordt vastgelegd 

hoeveel woningen in welk jaar waar gebouwd gaan worden. Deze planning is regionaal afgestemd en 

voorziet in de behoefte aan nieuwe woningen voor de komende tien jaar, zoals ook in de Woonvisie is 

vastgesteld. Een meer kwalitatieve invulling van deze planning is vastgelegd in het Portfolioplan 

woningbouwlocaties dat in 2015 is vastgesteld en waarop actief gestuurd wordt. Uitgangspunt daarbij, 

zoals ook verwoord in de Woonvisie, is dat gestreefd wordt naar een zo divers mogelijk 

woningaanbod. Daarbij wordt vooraf niet gedetailleerd vastgelegd hoeveel van welk type woning er 

gebouwd gaat worden, aangezien dat vooral op de (middel)lange termijn moeilijk te voorspellen is. We 

laten dat voor een belangrijk deel afhangen van de vraag uit de markt en maken daarvoor ook al jaren 

flexibele bestemmingsplannen die daarin zoveel mogelijk ruimte laten. Uitzondering hierop is dat we 

als gemeente, samen met Woonveste, actief sturen op het aandeel sociale huurwoningen in die 

planning. Volgens de Woonvisie 2014 zouden tussen 2014 en 2024 zo’n 500 à 600 extra sociale 

huurwoningen nodig zijn. Nadere afspraken hierover zijn vastgelegd in de prestatieafspraken die de 

gemeente vorig jaar met Woonveste gemaakt heeft en inmiddels jaarlijks met Woonveste maakt.. 

De Rekenkamer constateert dat de Woonvisie 2014 inhoudelijk voldoet aan de eisen van de nieuwe 

Woningwet 2015 en daarmee een basis biedt voor prestatieafspraken met de wooncorporatie. Tegelijk 

geeft men aan dat de nieuwe Woningwet gemeenten meer sturingsmogelijkheden biedt op 

woningcorporaties. Deze zijn er met name op gericht om de uitwassen uit het verleden te voorkomen 

en de corporaties weer in hun oorspronkelijke positie te brengen. We hebben vorig jaar geconcludeerd 
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dat er geen aanleiding was om als gemeente invloed uit te oefenen op het reguliere 

woningtoewijzingsbeleid van Woonveste. Dat geldt wel voor de urgentieregeling die we in het kader 

van de nieuwe huisvestingsverordening in 2016 hebben aangepast. Daarnaast maken gemeente en 

Woonveste jaarlijks op alle relevante terreinen prestatieafspraken, op basis van de kaders die de 

gemeenteraad hiervoor in 2016 heeft vastgesteld. 

Tenslotte constateert de Rekenkamer dat de gemeente te weinig (structureel) overleg voert met lokale 

partijen (met uitzondering van Woonveste) en in regioverband. Dat beeld willen wij graag nuanceren. 

Wij maken jaarlijks in de regio Noordoost-Brabant, in overleg met de provincie, op hoofdlijnen 

afspraken over het woningbouwprogramma van de komende tien jaar (Regionale Agenda Wonen). 

Daarnaast is er op subregionale schaal (Meijerij) regelmatig bestuurlijk inhoudelijk overleg over 

volkshuisvestelijke aangelegenheden. Hoewel we ten aanzien van ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting formeel tot de regio Noordoost-Brabant horen, nemen we ook in Midden-Brabant 

deel aan de bestuurlijke overleggen op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Het 

overleg in Langstraatverband is nog intensiever en resulteert in een gezamenlijke monitoring van de 

woningmarktontwikkelingen, onderlinge kwalitatieve afstemming van woningbouwplannen en 

gezamenlijk georganiseerde Sleutelbijeenkomsten Wonen waarin op thematische wijze met alle 

stakeholders (gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, makelaars, banken) gesproken wordt 

over woningmarktontwikkelingen. 

Het lokale overleg was aanvankelijk georganiseerd in het Platform Wonen, Welzijn, Zorg. Dit platform, 

dat destijds is opgericht door de lokale zorg- en welzijnsorganisaties en Woonveste, is momenteel niet 

meer operationeel. De conclusie van deelnemende partijen was dat de onderwerpen die in het 

Platform aan de orde kwamen, een grote overlap vertoonden met de werkzaamheden van Bijeen. 

Controle 

De Rekenkamer constateert dat de gemeente Heusden geen integraal systeem heeft om het 

volkshuisvestingsbeleid te monitoren. Er is inderdaad geen specifiek systeem ontwikkeld voor dit 

beleidsterrein maar monitoring vindt wel degelijk integraal plaats. Zoals bij alle beleidsvelden, verloopt 

dat via de reguliere planning & controlcyclus (programmabegroting, bestuursrapportages en 

jaarrekening). In de begroting wordt ieder jaar aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor 

gaan doen, welke indicatoren we daarvoor gebruiken en hoeveel dat gaat kosten. Dit gebeurt ook voor 

het programma ‘Bouwen en Wonen’, dat voor een belangrijk deel een rechtstreekse vertaling is van de 

Woonvisie. Daarnaast wordt via de planning & controlcyclus gerapporteerd over de grondexploitaties 

en over de majeure projecten, waaronder ook de belangrijkste woningbouwprojecten (Geerpark, 

Grassen, Dillenburg, Centrumplan Vlijmen en Poort van Heusden) vallen. Tenslotte vormen de 

jaarlijkse prestatieafspraken met Woonveste, die voor het eerst in 2016 zijn gemaakt, een 

monitoringsysteem waarin alle onderwerpen uit de Woonvisie aan bod komen. 

Verantwoording 

De Rekenkamer stelt dat de gemeenteraad over de uitvoering van de Woonvisie niet systematisch en 

integraal wordt geïnformeerd. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij de raad de indruk bestaat dat ze 

niet volledig op de hoogte is van de uitvoering van de Woonvisie omdat er geen integrale 

voortgangsrapportages of uitvoeringsprogramma’s zijn. De raad wordt echter regelmatig geïnformeerd 

over (deel)aspecten die te maken hebben met de Woonvisie en neemt hier ook regelmatig besluiten 

over. Dit gebeurt vaak zonder dat er expliciet naar verwezen wordt. Naast de hiervoor genoemde 

planning & controlcyclus betreft dat bijvoorbeeld het vaststellen van bestemmingsplannen, 

grondprijzen en uitgangspunten voor de grondexploitaties. Een volledig overzicht van alle aan de 

Woonvisie gerelateerde raadsvoorstellen en -besluiten is opgenomen in bijlage 2. 

Toezicht 

De Rekenkamer geeft aan dat de gemeente nergens aangeeft hoe de in regionaal verband gemaakte 

afspraken worden uitgevoerd. De belangrijkste regionale afspraken gaan over de woningbouwopgave 

en worden vertaald in de jaarlijkse woningbouwplanning van de gemeente. Er is formeel geen sprake 

van regionaal of provinciaal toezicht als een gemeente meer (of minder) woningen bouwt dan 

afgesproken. Via de ruimtelijke ordening heeft de provincie echter wel de mogelijkheid om bezwaar te 
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maken tegen bestemmingsplannen die in haar ogen niet passen binnen deze regionale afspraken. De 

kwalitatieve afspraken in Langstraatverband kenmerken zich vooral door samenwerking en onderlinge 

afstemming en niet door formeel toezicht en controle. Het Rijk heeft geen formele toezichtsrol op de 

prestatieafspraken van gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. De partijen moeten elkaar aan 

de gemaakte afspraken houden. Als er conflicten zijn, kunnen die worden voorgelegd aan de minister 

van BZK wanneer het om de totstandkoming van afspraken gaat of aan de civiele rechter waar het 

gaat om de nakoming van afspraken. 

Aanbevelingen  

Evalueer de Woonvisie 2014/2024, zowel naar inhoud als proces 

De Woonvisie wordt, zoals ook eerder afgesproken, in 2018 geëvalueerd. Daarbij krijgen de 

veranderde wettelijke kaders (Woningwet 2015) en sociaal-economische ontwikkelingen expliciet 

aandacht. Tevens wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheid om expliciete en concretere kaders te 

formuleren zonder de leidende visie, de flexibiliteit en de geboden ruimte los te laten. 

Herstel de koppeling tussen de Woonvisie 2014/2024 en de woningbouwprojecten 

Hoewel de koppeling van de Woonvisie met woningbouwprojecten er altijd is geweest, is deze 

misschien voor de raad onvoldoende inzichtelijk geweest. Zoals hiervoor aangegeven wordt die 

koppeling gelegd in de reguliere planning & controlcyclus (programma Bouwen en Wonen en Majeure 

projecten) maar vooral ook in de woningbouwplanning die elk jaar in december door de raad wordt 

vastgesteld, als onderdeel van de uitgangspunten voor de gemeentelijke grondexploitaties. Om die 

koppeling zichtbaarder te maken, gaat het college jaarlijks een werk- en uitvoeringsprogramma 

opstellen en met de raad bespreken. Hierin komt ook het planaanbod expliciet aan de orde. 

Betrek maatschappelijke en marktpartijen bij de herijking van de woonvisie 

Evenals bij de totstandkoming van de Woonvisie 2014/2024 worden bij de herijking ook de 

maatschappelijke- en marktpartijen betrokken. Dat geldt nadrukkelijk ook voor ontwikkelaars en 

makelaars die bij de Woonvisie 2014/2024 niet in het bijzonder geconsulteerd zijn maar waarmee 

sindsdien wel regelmatig informatie wordt uitgewisseld in de sleutelbijeenkomsten en bij concrete 

woningbouwprojecten. 

Construeer een systeem voor monitoring 

In nauw overleg met de raad is recentelijk een nieuwe indeling van de programmabegroting ingevoerd 

waarin een (voorlopige) set van indicatoren is opgenomen om het voorgenomen beleid en de 

resultaten hiervan te kunnen monitoren. Het heeft onze voorkeur om de reguliere planning & 

controlcyclus en de hierin opgenomen indicatoren als uitgangspunt te gebruiken voor het systeem van 

monitoring van de woonvisie. De ervaringen die we hierin voor het programma Bouwen en Wonen 

opdoen, kunnen eventueel later ook toegepast worden op de overige programma’s uit de begroting. 

Kom tot afspraken met het college over de informatievoorziening 

Zoals hiervoor aangegeven, heeft het onze voorkeur om de informatievoorziening voor dit beleidsveld, 

net als bij de andere beleidsvelden, vooral te laten lopen via de reguliere planning & controlcyclus. 

Daarnaast hebben we bij de tweede aanbeveling al aangegeven dat we een jaarlijks werk- en 

uitvoeringsprogramma gaan vaststellen en vervolgens bespreken met de raad. 

De aanbeveling van de Rekenkamer dat de raad zou moeten investeren in zijn kennisniveau ten 

aanzien van de Woningwet 2015, vinden wij een hele zinvolle. Samen met Woonveste willen wij hierbij 

behulpzaam zijn. 

Herstel zicht op uitvoering van regionale afspraken 

Als onderdeel van het jaarlijks op te stellen werk- of uitvoeringsprogramma wordt aangegeven welke 

afspraken in regionaal verband zijn gemaakt en op welke wijze die worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1, Planning & Controlcyclus 

Kalendermaand Planning & control cyclus Onderwerp 

Juni Voorjaarsnota Voorjaarsnota blikt vooruit en 
bevat ideeën voor de komende 
begroting en het meerjarig 
perspectief.  

Juni Jaarrekening De Jaarrekening blikt terug op 
het afgelopen jaar.  
De majeure projecten zijn met 
ingang van 2017 onderdeel van 
de programma’s. 

Juni 1e Berap Tussenrapportage over de 
voortgang van de lopende 
beleidsbegroting. Stand van 
zaken majeure 
woningbouwprojecten is 
hiervan een onderdeel. 

Oktober – november Programmabegroting Format majeure projecten is 
bijlage. De majeure projecten 
zijn met ingang van 2017 
tevens opgenomen in de 
programma’s waarbij het doel 
voor het betreffende jaar is 
aangegeven. Bouwen, wonen, 
grondbeleid en gelieerde zaken 
opgenomen in programma 9. 

December 2e Berap Tussenrapportage over de 
voortgang van de lopende 
begroting. Stand van zaken 
majeure woningbouwprojecten 
is hiervan een onderdeel. 
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Bijlage 2: Raadsvoorstellen en -besluiten gerelateerd aan de Woonvisie 2014-2024 

 

18-02-2014: Woonvisie: Dromen waarmaken 

06-05-2014: Invoering starterslening 

Regeling erfpacht 

03-06-2014: Rapportage rekenkamercommissie Grondexploitaties 

22-07-2014: Werkagenda Woonvisie 2014-2015 (ter info naar raad) 

23-09-2014: Eerste herziening exploitatieplan Geerpark 

06-11-2014: Alternatieve ontwikkeling Centrumplan Vlijmen 

16-12-2014: Grondprijzen 2015 

Uitgangspunten grondexploitaties 2015 (incl. woningbouwprogramma 2014-2024) 

Evaluatie Hart voor Oudheusden 

10-02-2015: Nieuwe achtervangovereenkomst WSW 

31-03-2015: Grondverkoop Centrum Vlijmen 

26-05-2015: Portfolioplan woningbouwlocaties (ter info naar raad) 

07-07-2015: BP Geerpark herziening 2015 

BP Donkhof Haarsteeg 

BP Bruneilaan Drunen 

22-12-2015: Koers opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders 

Grondprijzen 2016 

Uitgangspunten grondexploitaties 2016 (incl. woningbouwprogramma 2015-2025) 

16-02-2016: Nota grondbeleid “Op goede gronden” 

29-03-2016: Hogerop door schaalverdieping 

17-05-2016: BP De Grassen 1e fase 

27-09-2016: Huisvestingsverordening 

Kader prestatieafspraken gemeente-Woonveste 2016-2020 

BP Kasteeldreef 46 Drunen 

BP Oude Haven Haarsteeg 

BP Hoek Willem-Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat Drunen 

BP Rembrandtlaan Oudheusden 

10-11-2016: BP Vlijmen, kerk Vliedberg 

20-12-2016: Grondprijzen 2017 

Uitgangspunten grondexploitaties 2017 (incl. woningbouwprogramma 2016-2026) 

28-03-2017:  Evaluatie erfpachtregeling 

Burgerbegroting Hedikhuizen 

BP Parklaan Vlijmen 
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21-06-2017: VOBP Centrum Vlijmen 

VOBP De Gorsen 

11-07-2017 Voorbereidingskrediet Oranjeveld en Von Suppéstraat 

Ontwikkelplan Landgoed Steenenburg 

BP Victoria Haarsteeg 
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