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‘ DE STEVIGE DISCUSSIES 
VOERDEN WE AAN  
HET BEGIN’ 

Op 15 december 2016 moeten de 
prestatieafspraken tussen 
gemeenten, corporaties en 
huurdersorganisaties bij minister 
Blok liggen: de afsluiting van het 
eerste jaar prestatieafspraken maken 
nieuwe stijl volgens de Woningwet. 
Hoe ging dat in de praktijk? We 
kijken terug op het proces met de 
partijen die meededen in de 
Overijsselse gemeente Kampen. 
Door Oudhollands polderen verliep 
het proces daar zeer soepel: met een 
stevige basis van eerder gemaakte 
afspraken en door alle partijen vanaf 
het begin bij de overleggen te 
betrekken. Én door een beetje af te 
kijken bij buurgemeente Zwolle.

tek st: quinten snijders | beeld: ferdy damman

Een handig schemaatje, vinden ze het.  
Maar meer een richtlijn dan een strikt te vol-

gen tijdsplanning. Op tafel ligt de handreiking 
Prestatieafspraken van Aedes, het ministerie van 
BZK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en de Woonbond, opengeslagen op pagina 
27. Het staat er helder: de gemeente maakt eens in 
de vier, vijf jaar aan de start van dat jaar nieuw 
volkshuisvestelijk beleid, vaak Woonvisie geheten. 
De corporaties leveren vóór 1 juli een bod in bij de 
gemeente, met hun volkshuisvestelijke plannen. 
Dan stap drie: de onderhandelingen tussen ge-
meente, corporaties en huurdersorganisaties over 
de prestatieafspraken. Het geheel wordt afgeslo-
ten door het pakket aan gemaakte afspraken vóór 
15 december naar de minister te sturen. ‘Dat is een 
harde deadline. Maar wat je vóór die tijd doet, is 
aan de samenwerkingspartners’, zegt Henrieke 
Selles-Heikoop, die namens de gemeente Kampen 
aan tafel zat.  Dus deden ze het in Kampen anders. 
En dat ging goed.
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Hulp nodig?

HANZESTAD
We zitten op het Kampense kantoor van delta-
Wonen, een van de twee corporaties actief  
in de gemeente Kampen. We kijken uit over  
de IJssel, met aan de overkant van het  
water de andere grote kern in de gemeente: 
IJsselmuiden. Verder bestaat de gemeente 
Kampen uit verschillende kleinere dorpen zo-
als Grafhorst, Wilsum, ’s Heerenbroek en Zalk. 
Corporatie Beter Wonen verzorgt de sociale 
woningbouw in de dorpen, deltaWonen die in 
de stad Kampen zelf.
Aan tafel zitten naast Selles-Heikoop van de 
gemeente ook directeur-bestuurder Hendrik 
Hoogenkamp van Beter Wonen en de verte-
genwoordigers van de betrokken huurders-
organisaties: Dick Bouwmeester namens de 
huurders van Beter Wonen, Gerhard Gerriet-
sen namens die van deltaWonen.

BETROKKEN VANAF BEGIN
De groep is duidelijk zeer bekend met elkaar. 
Ze hebben dan ook behoorlijk wat uren over-

legd het afgelopen jaar. Anders dan in de meeste gemeenten, begon dat 
in Kampen al bij het opstellen van de Woonvisie. ‘We zijn meteen met 
elkaar opgetrokken’, zegt Selles-Heikoop. ‘Niet alleen met de corpora-
ties, maar ook vanaf het allereerste begin met de huurders. Dat maakt 
ook het verloop wat soepeler.’
In een aantal werksessies over thema’s als beschikbaarheid, betaalbaar-
heid en duurzaamheid bespraken de gemeente, de corporaties en de 
huurdersorganisaties de voor hen belangrijke punten. ‘Ja, dat was voor 
ons voor het eerst, zegt Bouwmeester vertegenwoordiger van de huur-
ders van Beter Wonen. ‘Maar de materie kenden we natuurlijk al, van 
onze reguliere overleggen met de corporatie.’

GOEDE BASIS
Er lag al een stevige basis toen de partners hun gesprekken over  
de Woonvisie begonnen. ‘We hebben gezamenlijk in 2015 al een 
 zo genoemde betaalbaarheidsagenda opgesteld’, noemt directeur 
 Hoogenkamp van Beter Wonen als voorbeeld. ‘Die hebben we uiteinde-
lijk één-op-één overgenomen in de Woonvisie en in de prestatie-
afspraken.’ Ook hadden gemeente, corporaties en zorg- en welzijns-
instellingen al afspraken over scheiden van wonen en zorg, in het 
 programma Wonen, Welzijn en Zorg 038 (WWZ038, 038 is het net-
nummer van de gemeente). Een programma opgezet in Zwolle, dat in 
2015 ook in Kampen is ingevoerd.
Natuurlijk waren er meningsverschillen, die meteen al bij het opstellen 
van de Woonvisie aan het oppervlak kwamen. ‘Bijvoorbeeld over 
nieuwbouw: kunnen wij als gemeente voldoende grond bieden aan de 
corporaties om hun ambities waar te maken?’, zegt Selles-Heikoop. Een 
ander discussiepunt was de hoogte van de grondprijzen. ‘Wij wilden 
graag dat de gemeente die verlaagde, tot het niveau van Zwolle’, zegt 
Gerrietsen. ‘Kampen is uiteindelijk wel – net als Zwolle – gaan werken 

met een prijs per vierkante meter in plaats van 
een vaste prijs per kavel, zoals wij wilden. Wij 
probeerden de prijs nog meer naar beneden  
te krijgen; dat kon helaas niet.’ Dit zal wel 
voortdurend een discussiepunt blijven, aldus 
Hoogenkamp. ‘En dat is ook goed. We maken 
er per jaar afspraken over.’
Doordat alle partijen vanaf het begin betrok-
ken waren, gingen de gesprekken over de 
Woonvisie bijna ongemerkt over in de ge-
sprekken over de prestatieafspraken voor de 
komende vijf jaar en het programma van  
de corporaties voor 2017, wat ze in Kampen de 
‘jaarschijf’ noemen. Selles-Heikoop: ‘De stevi-
ge discussies hadden we al gehad aan het  
begin, bij de werksessies voor de Woonvisie.’

NOODFONDS VOOR 
HUURDERS
Een van die discussies ging over een op te rich-
ten noodfonds voor huurders. Ingebracht door 

Om het maken van prestatieafspraken soepeler te laten 
verlopen, kunnen gemeenten, corporaties en 
huurdersorganisaties gebruikmaken van verschillende 
hulpmiddelen.

HANDREIKING PRESTATIEAFSPRAKEN
Beschrijft het proces om tot afspraken te komen: van 
het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie tot de 
verantwoording, aangevuld met voorbeelden.
De handreiking is ontwikkeld door Aedes, het ministerie 
van BZK, VNG en de Woonbond en is te downloaden via 
Aedes.nl.

CHECKLIST PRESTATIEAFSPRAKEN
Beknopt overzicht van werkafspraken die de betrokken 
partijen helpen het proces vorm te geven. Over de 
inrichting, ondersteuning en planning van het overleg.
De checklist is een gezamenlijke productie van de 
Woonbond, VNG en Aedes en is te downloaden via  
Aedes.nl.

LOK ALE MONITOR WONEN
Per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk zijn 
cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van 
woningen in de sociale huursector in één overzicht te 
bekijken. Ook kunnen bezoekers achterliggende 
bestanden downloaden om zelf analyses te maken. 
De monitor is ontwikkeld door Aedes, de Woonbond, 
VNG, G4 en G32 en is te vinden via  
Waarstaatjegemeente.nl.

TRANSPARANTIETOOL
Met dit rekenmodel kunnen corporaties aan gemeenten 
en huurdersorganisaties laten zien welke financiële 
gevolgen het heeft als de corporatie kiest voor 
bijvoorbeeld nieuwbouw, minder huurverhoging of 
juist voor isolatie van woningen.
De Transparantietool is ontwikkeld door Aedes en te 
downloaden via Aedes.nl/transparantietool.

INSPIRATIEGIDS ENERGIEBESPARING  
IN PRESTATIEAFSPRAKEN
Bevat feiten, voorbeelden en tips voor het maken van 
prestatieafspraken over een belangrijk thema: 
energiebesparing.
De gids is een gezamenlijke publicatie van Aedes, VNG, 
Woonbond, RVO en het ministerie van BZK en is te 
downloaden via Aedes.nl.

GERHARD GERRIETSEN,  
HUURDERSVERENIGING DELTAWONEN

‘ Wij brachten het idee 
voor een noodfonds  
voor huurders in’

HENRIEKE SELLES-HEIKOOP, 
GEMEENTE K AMPEN

‘ Vanaf het begin zijn we 
opgetrokken met zowel 
de corporaties als de 
huurders’

DICK BOUWMEESTER, 
HUURDERSVERENIGING BETER WONEN

‘ Een thema als 
beschikbaarheid kenden 
we al van onze reguliere 
corporatieoverleggen’ 

prestatieafspraken
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de huurders, die hiermee hun meerwaarde 
 lieten zien. Het idee voor dat fonds komt uit 
Zwolle, waar deltaWonen ook actief is en 
 Gerhard Gerrietsen namens de huurders van 
deltaWonen meepraat. ‘Dat is een fonds voor 
huurders die om welke reden dan ook te duur 
wonen en heel slecht in de financiën zitten. Dat 
idee brachten de drie huurdersorganisaties  
in Zwolle in; het fonds bestaat daar nu al. 
 Kampen onderzoekt nu de mogelijkheid voor 
zo’n fonds en reserveert hier vooralsnog 
25.000 euro voor.’
Van uitgebreide afstemming tussen de twee 
corporaties in Kampen was geen sprake, aldus 
Hoogenkamp. ‘DeltaWonen richt zich op de 
stad Kampen, wij op de dorpen. Wij doen wat 
dáár nodig is. Als het om nieuwbouw gaat,  
of om huurprijsontwikkeling, dan volgen wij 
onze eigen koers, in overleg met de huurders-
vereniging en de gemeente. Neem de betaal-
baarheidsagenda: daar staan tien mogelijke 

maatregelen in en het is niet ondenkbaar dat deltaWonen voor ande-
re maatregelen kiest dan Beter Wonen. Wij hebben een ander type 
woningen, we hebben een ander type huurders, dus dat is niet  
zo gek. Maar als het gaat om wonen, welzijn en zorg, dan vinden we 
elkaar. Want dan hebben we elkaar ook nodig.’
Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en op  
5 december stellen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties 
de prestatieafspraken officieel vast. Een feestelijk officieel moment? 
‘Dat verwachten wij wel, als huurders’, zegt Bouwmeester. Wat pers 
erbij zou ook mooi zijn, vinden Bouwmeester en Gerrietsen, om te 
kunnen laten zien welke belangrijke rol de huurders speelden bij de 
prestatieafspraken. ‘We zijn een vereniging met leden. Zij moeten 
kunnen zien dat wij het vuur uit de sloffen lopen en daarbij succes 
boeken. Dat mogen wij best vertellen, om zo het belang van de 
 huurdersvereniging naar voren te brengen’, zegt Bouwmeester.

VEEL EN INGEWIKKELD
En dat belang is groter nu, dan vóór de Woningwet 2015. 
 Hoogenkamp; ‘Als wij gezamenlijk een presentatie geven aan de 
 gemeenteraad, merk je dat de huurdersvereniging een goede positie 
heeft gekregen, als het gaat om kennis en invloed. Ik vind aan de 
 andere kant wel dat er erg veel van de huurdersorganisatie verwacht 
wordt.’ En dat is wel een probleem, met het oog op het vinden  
van nieuwe actieve huurders. Gerrietsen: ‘Wij doen het nu met z’n 
vieren. We hebben wel een nieuw lid gehad, maar zij is heel snel 
weer afgehaakt, want het was haar te veel en te ingewikkeld. Daar 
kunnen veel mensen niet mee omgaan en dan vertrekken ze weer. 
Daarom richten we ons nu op mensen die projectmatig mee willen 
doen. Mensen die zich voor vier jaar willen binden, die vind je niet 
makkelijk meer.’ 

Volgend jaar gaan ze het proces om tot afspraken voor 2018 te komen 
op dezelfde manier aan. ‘Maar dan gaat het een stuk sneller, omdat 
we dan een nog betere basis hebben dan dit jaar’, zegt Hoogenkamp. 
Ging er dit jaar dan helemaal niets fout? ‘Misschien hebben we 
 vanuit de gemeente het onderwerp vergunninghouders te lang laten 
lopen, voordat we daar echt op in gingen. Dat hadden we anders 
moeten doen.’ De huurdersorganisaties protesteren: dat is niet de 
schuld van de gemeente. ‘De gemeente heeft te maken met het 
 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, met de taakstelling vanuit het 
Rijk om een bepaald aantal vergunninghouders te plaatsen en met de 
provincie, die erop toeziet dat gemeenten de taakstelling naleven’, 
zegt Gerrietsen. ‘Daar heb je als gemeente niet de volledige controle 
over.’ Het tekent de sfeer van goed overleg. 

HENDRIK HOOGENK AMP, 
DIRECTEUR-BESTUURDER BETER WONEN

‘ Onze gezamenlijke 
betaalbaarheidsagenda 
uit 2015 hebben we 
overgenomen in de 
prestatieafspraken’
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