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INLEIDING
Wat onderzoeken we?

Hoe en wanneer is dit onderzoek uitgevoerd?

In dit onderzoek staat het woonbeleid van de
gemeente Veldhoven centraal.
Nagegaan is welk beleid er op dit gebied in
Veldhoven is vastgesteld en op welke wijze
uitvoering wordt gegeven aan dat beleid.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode juni november 2019 en is als volgt uitgevoerd:
»

Inventarisatie en documentenanalyse
Verzamelen en analyseren relevante
documenten

*

Interviews.
Ter verdieping van de documentanalyse. De
geïnterviewde personen staan vermeld in het
bijlagenboek

«

(Concept)rapportage

»

Formele behandelingsprocedure
Doorlopen gebruikelijke procedure van hoor en
wederhoor.
Definitieve rapportage opgesteld en aangeboden
aan de raad.

Waarom dit onderwerp?
Door meerdere fracties is dit onderwerp
aangedragen. Daarbij zijn verschillende aspecten
benoemd. Zo is gewezen op de druk op de
woningmarkt, het huisvesten van de verschillende
doelgroepen en de woningverdeling. De vraag komt
daarbij op of een en ander verloopt overeenkomstig
het uitgezette woonbeleid.

Wat zijn de doelstellingen?
Met het onderzoek wordt beoogd:
inzicht bieden in het woonbeleid, de uitvoering
daarvan en in de wijze, waarop de verschillende
betrokkenen hun rol spelen. Op basis hiervan
worden aandachtspunten voor het toekomstig
woonbeleid meegegeven.

OPZET, AANPAK EN RAPPORTAGE
Schematisch ziet dit er als volgt uit
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LEESWIJZER
Wij hebben onderzoek verricht naar de onderzoeksonderwerp Woonbeleid in Veldhoven. Op de volgende pagina's hebben we
onze conclusies samengevat en voor u gerelateerd aan de onderzoeksvragen en het normenkader. Het onderzoek zelf is
echter meer omvattend. De uitgebreide versie van de bevindingen treft u aan in het Bijlagenboek.
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ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES

Is als basis voor het beleid een
beleidskader aanwezig voor het
wonen in Veldhoven en wordt dit
beleidskader periodiek
geactualiseerd?

Als basis voor het woonbeleid
is een beleidskader aanwezig,
dat door de gemeenteraad is
vastgesteld en actueel wordt
gehouden, gelet op onder meer
de ontwikkelingen in het beleid
van rijk en provincie en de
ontwikkelingen in de woning
markt.

*

*

*

*

*

De gemeente beschikt met een door de raad
vastgestelde woonvisie over een beleidskader
wonen;
De woonvisie heeft een integraal karakter en geeft
op hoofdlijnen duidelijk richting aan het Veldhovens
woonbeleid;
Met de doorvertaling naar de zogenaamde 'keuzes'
zijn de meer abstracte geformuleerde ambities
geconcretiseerd;
Over de actualisering van de woonvisie zijn geen
specifieke afspraken gemaakt, maar die wordt
afhankelijk gesteld van 'grote veranderingen in de
woningmarkt'; een totale actualisering heeft nog niet
plaatsgevonden; wel vinden actualiseringen plaats in
de context van de begroting of in afzonderlijke
raadsvoorstellen op onderdelen van de visie. Een
integrale actualisering heeft echter niet
plaatsgevonden; ook de regionale woondeal met het
rijk maakt de actualisering van de woonvisie
wenselijk
Het werken met een woonvisie en jaarlijkse
uitvoeringsprogramma's vormt een goede
planningsystematiek in die zin dat de hoofdlijnen
van beleid een jaarlijkse doorvertaling kunnen
krijgen naar aantallen woningen, de differentiatie
van woningen, te ontwikkelen of aan te passen
woonmilieus, acties en maatregelen in de sfeer van
duurzaamheid, zorg, openbare ruimte, e.d..

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 4,5 en 6
van het Bijlagenboek

©
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Heeft dit beleidskader een
integraal karakter en geeft het
duidelijk richting aan het te
voeren woonbeleid?

Het beleidskader omvat de
verschillende onderwerpen, die
vallen onder het woonbeleid en
is afgestemd met andere
beleidsvelden.

*

*

De woonvisie heeft een integraal karakter en geeft
op hoofdlijnen duidelijk richting aan het Veldhovens
woonbeleid;
Met de doorvertaling naar de zogenaamde 'keuzes'
zijn de meer abstracte geformuleerde ambities
geconcretiseerd;

Beschrijving van de bevindingen vindt u op pagina 5 van het
Bijlagenboek

Zijn de posities en de rollen van
de verschillende betrokkenen
daarbij in beeld gebracht?

In de woonvisie zijn posities en
rollen van de verschillende
betrokkenen in beeld gebracht.

*

De posities en rollen van de verschillende betrokken
zijn in algemene termen benoemd in de woonvisie
en als voornemen is opgenomen tot nadere
uitwerking over te gaan bij concrete projecten;

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 5 en 6
van het Bijlagenboek

Is er sprake van een
systematische doorvertaling
naar uitvoeringsprogramma's en
prestatieafspraken en wie wordt
daarover geïnformeerd?

Het woonbeleid wordt syste
matisch doorvertaald in
uitvoeringsprogramma's en de
betrokken spelers (intern en
extern) worden hierover
geïnformeerd.

*

*

*

*

Van een systematische doorvertaling van de
woonvisie naar jaarlijkse uitvoeringsprogramma's is
geen sprake; ook zijn geen wijkvisies opgesteld,
zoals bedoeld in de woonvisie;
Wel is inmiddels voor de wijk Zonderwijk een
woonprogramma vastgesteld en heeft het college
besloten dit ook voor andere wijken te doen;
Vanuit de samenwerkingspartners wordt het belang
van een jaarlijks te actualiseren meerjarig
uitvoeringsprogramma uitdrukkelijk onderschreven;
In de afgelopen periode zijn wel jaarlijks
prestatieafspraken gemaakt tussen betrokken
woningcorporaties, huurdersverenigingen en de
gemeente; een tijdige start, duidelijke prioriteiten/
en een stevige coördinatie vanuit de gemeente ( c

ONDERZOEKSVRAGEN, NORMENKADER EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES
worden - zowel bij de voorbereiding als bij de
uitvoering van de prestatieafspraken - van groot
belang geacht door de partners.
Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 7 en 8
van het Bijlagenboek

Welke instrumenten worden op welke
wijze ingezet om het beleid te
realiseren?

Om de uitvoering van het
woonbeleid te bevorderen
wordt een breed scala van
instrumenten ingezet
(bijvoorbeeld: afspraken in
het stedelijk gebied en met
woningbouwcorporaties,
planregels bij bestemmings
plannen over woningbouwdifferentiatie, grondbeleid, een
proactieve rol bij herstruc
turering, functieverandering,
woningsplitsing, e.d.).

*

*

*

*

De gemeente Veldhoven hanteert een breed scala
van instrumenten bij de uitvoering van het
woonbeleid;
Het is niet steeds duidelijk, wanneer, welke
instrumenten moeten worden ingezet. Een echte
reflectie over de inzet van instrumenten, gelet op
de gekozen gemeentelijke rollen, heeft niet
plaatsgevonden;
Door bij de woningbouw een grote hoeveelheid
eisen vanuit duurzaamheid, zorg, betaalbaarheid,
ruimtelijke kwaliteit, e.d. op één locatie te
stapelen komt de realiseerbaarheid onder druk te
staan; het kan helpen per locatie een meer
gedifferentieerde aanpak te volgen;
De ambitieroos, zoals die voor Zilverackers wordt
gehanteerd, vormt een interessante invalshoek
voor deze differentiatie; daarbij wordt opgemerkt
dat de betaalbaarheid (als onderdeel van
vraaggerichtheid) en de mogelijkheid voor snelle
realisatie in de huidige woningmarkt ook
belangrijke kwaliteiten vormen.

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 9 t/m 12
van het Bijlagenboek
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In welke mate wordt het beleid ook
daadwerkelijk gerealiseerd?

Het voorgenomen beleid
wordt ook daadwerkelijk
uitgevoerd in termen van de
realisatie van woningen
(kwantitatief en kwalitatief),
herstructurering en
verbetering van woningen,
toewijzing, e.d.

*

*

*

De in de woonvisie aangekondigde jaarlijkse
uitvoeringsprogramma's zijn niet van de grond
gekomen en wat betreft de wijkvisies is alleen
voor Zonderwijk een zogenaamd woonprogramma
vastgesteld;
Aan de 11 beleidskeuzes uit de woonvisie is
daadwerkelijk uitvoering gegeven; daarbij zijn
belangrijke resultaten geboekt (met uitzondering
van de uitvoeringsprogramma's en wijkvisies);in
het verlengde van de keuzes gaat het om
realisatie van zaken als het aandeel sociale
huurwoningen in het programma,
levensloopbestendige woningen, kleinere
woningen, flexibele tijdelijke huisvesting,
verduurzaming woningvoorraad, gescheiden
rioolsystemen, de invoering van startersleningen
e.d.;
Sinds de vaststelling van de woonvisie hebben
zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, die
consequenties hebben voor de realisatie van het
Veldhovens woonbeleid; bijvoorbeeld: de
immense druk op de woningmarkt, de uitspraak
van de Raad van State over het Programma
Aan pak Stikstof, de regionale woondeal. De
consequenties daarvan hebben nog geen
doorvertaling gekregen in een aangepaste
woonvisie.

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 13 t/m
18 van het Bijlagenboek
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Hoe is het samenspel tussen de
verschillende interne spelers (raad,
college, ambtelijke organisatie) en
externe spelers (woningbouwcor
poraties, zorginstellingen, regio) bij
zowel de beleidsbepaling als de
beleidsuitvoering?

Bij de bepaling van het
woonbeleid en bij de
uitvoering daarvan werkt de
gemeente goed samen met
de verschillende intern en
extern betrokken spelers.

*

*

*

Er wordt binnen de gemeente constructief
samengewerkt bij de opstelling en uitvoering van
de woonvisie; verschillende coördinatiemecha
nismen worden daarvoor gebruikt: tal van
bilaterale overleggen (bestuurlijk en ambtelijk),
projectteams, afstemming bevorderende rol van
bijvoorbeeld gemeentesecretaris en hoofd Regie
en Ontwikkeling, programmamanagement. Binnen
het college worden raakvlakken met het
woonbeleid vanuit de eigen portefeuille tijdig
besproken (bilateraal, in de strategische
overleggen en reguliere vergaderingen).
De gemeenteraad kan in de context van de P&C
cyclus of separate voorstellen op onderdelen van
de woonvisie de rol als kadersteller en controleur
invullen. Door het partiële karakter van de
voorstellen is het zicht op het totale voortgang op
de uitvoering van de woonvisie beperkt. De in de
visie genoemde uitvoeringsprogramma's kunnen
hierin een goede rol spelen;
Binnen het SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven)
wordt - ook in vergelijking met andere regio's constructief samengewerkt tussen de 9
gemeenten. Daarmee wordt goed ingespeeld op
het gegeven dat het om een regionale
woningmarkt gaat. De rol van de gemeente
Veldhoven wordt daarbij door anderen als 'actief
en constructief' gekwalificeerd, zowel bestuurlijk
als ambtelijk;
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*

*

Het samenspel tussen gemeente en andere
externe partners wordt eveneens als positief
ervaren. Gesproken wordt over een 'soepele
samenwerking'. Wel wordt aandacht gevraagd
voor aspecten als: voldoende ambtelijke
capaciteit, de snelheid van handelen en het tijdig
opstarten van processen (bijvoorbeeld rondom de
prestatieafspraken).
Externe partners geven aan dat de jaarlijkse
vaststelling van meerjarige uitvoeringsprogramma's, die ook goed zijn afgestemd op
wijkvisies of wijkactieplannen of woonprogramma's per wijk, van grote betekenis zijn. Vooral
ook om helderheid naar elkaar te hebben, goed
zicht te houden op het totaal van de uitvoeringsacties en de samenhang daartussen. Het kan
worden gezien als een belangrijk afstemmingsinstrument en ook goed worden gebruikt voor de
communicatie naar alle betrokken partners (raad,
college, ambtelijke organisaties woningcorpo
raties, ontwikkelaars, adviescommissies , zorg
organisaties, e.d. ).

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina 19 t/m 22
van het Bijlagenboek

Samenvattend beeld

Alles overziende komt de Rekenkamercommissie tot
een positief beeld over het Veldhovens woonbeleid
en de uitvoering daarvan. Dit komt voort uit de
beschikbare visie, de bereikte resultaten alsook de
samenwerking met lokale partners en in het
Stedelijk Gebied Eindhoven. Dat laat onverlet dat er
ook aandachtspunten voor verbetering zijn. Daarop
wordt ingegaan bij de navolgende aanbevelingen. ^-
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AANBEVELINGEN

ADRESSERING

Wat kan er - op basis van de
antwoorden op voorgaande
vragen - worden geleerd voor
het toekomstig woonbeleid?
Aanbevelina 1:

OVERWEGINGEN
Hierbij gaat het om de aanbevelingen, die voortkomen uit de
beantwoording van voorafgaande onderzoeksvragen.

Gemeenteraad

*

Vraag aan het college om een
lichte actualisering van de
woonvisie.
*

*
Aanbevelina 2:
Vraag aan het college om een
jaarlijks uitvoeringsprogramma woonbeleid en
combineer het eerste
uitvoeringsprogramma
eventueel met de
geactualiseerde woonvisie.

Gemeenteraad

*

De woonvisie is bijna vier jaar oud en daarin is ook aangekondigd
dat er geactualiseerd wordt als er zich 'grote veranderingen op de
woningmarkt' voordoen. Deze veranderingen hebben zich evident
voorgedaan, zowel in het functioneren van de woningmarkt
(immense krapte) als in de beleidsomgeving (PAS, de regionale
woondeal, duurzaamheidsbeleid, e.d.).
Hou de actualisering licht door gebruik te maken van voorstellen
over onderdelen van het woonbeleid, die afgelopen járen zijn
gepasseerd. Breng daarbij de samenhang aan en laat zien welke
consequenties de nieuwe ontwikkelingen hebben. Daarbij kan
voorts worden aangesloten bij de meer abstracte beleidsambities
uit de huidige woonvisie.
Met een actueel beleidskader beschikken de gemeente en partners
ook weer over een heldere richting voor het gezamenlijk handelen.
Een jaarlijks uitvoeringsprogramma is een uiterst interessant
voertuig voor een jaarlijkse actualisering van plannen, projecten,
studies en activiteiten om de doelen uit de woonvisie te realiseren.
Ook uit een oogpunt van goede samenhangende
informatievoorziening naar de vele interne en externe betrokkenen
en de communicatie met hen vormt een dergelijk
uitvoeringsprogramma een bruikbaar instrument. Het draagt bij
aan overzicht, samenhang, inzicht in de actuele stand van zaken
en voorkomt incidentalisme en beantwoording van
energievretende ad-hoc vragen.

AANBEVELINGEN
AANBEVELINGEN

ADRESSERING

OVERWEGINGEN
*

*
Aanbevelina 3:

Gemeenteraad

Vraag aan het college bij de
actualisering van de woonvisie
ook aan te geven op welke wijze
de wijkgerichte benadering
Ínhoud krijgt.

*

*

*
Aanbevelina 4:
Geef - eventueel bij de actuali
sering van de woonvisie explicieter aan welke instrumen
ten in welke situatie ter realise
ring van het woonbeleid worden
ingezet, mede in het licht van de
eigen gemeentelijke rolopvatting.

College en
ambtelijke
organisatie

*

*

Het uitvoeringsprogramma biedt de mogelijkheid tot
overzicht op de voortgang in de uitvoering van de woonvisie
over de volle breedte. De prestatieafspraken zijn daarvan
een (belangrijk) onderdeel. Alle betrokken partners (intern
en extern) kunnen daarmee werken vanuit een
samenhangend totaalprogramma.
Samenwerkingspartners vinden een dergelijk
uitvoeringsprogramma belangrijk.
Het opstellen van wijkvisies, zoals benoemd in de
woonvisie, heeft nog geen echte doorvertaling gekregen.
Wel is voor Zonderwijk een zogenaamd woonprogramma
opgesteld.
Onduidelijk is op dit moment welke werkwijzen of
planvarianten worden voorgestaan: wijkvisies,
woonprogramma's per wijk, wijkactieplannen of een
werkwijze, die specifiek is afgestemd op de betreffende
wijk.
Partners vragen om actie en duidelijkheid in deze.
De gemeente beschikt over een breed scala van
instrumenten bij de realisering van het woonbeleid.
Wanneer, welke instrumenten waarom worden ingezet is
niet steeds duidelijk.
Een bewuste inzet van instrumenten in verschillende
situaties maakt de kans op een succesvolle aanpak groter.
Zo werken bepaalde instrumenten vooral in nieuwe
woongebieden en zijn andere weer vooral van toepassing in
bestaande gebieden. Ook het beleid richting diverse
doelgroepen vraagt om inzet van bepaalde instrumenten.
Maatwerk blijft overigens steeds wenselijk.

AANBEVELINGEN
AANBEVELINGEN

ADRESSERING

OVERWEGINGEN

Aanbevelina 5:

College en
ambtelijke
organisatie

*

Zoek actief naar de
mogelijkheden om per locatie te
differentiëren in de verschillende
eisen en belangen en zorg ervoor
dat in totaliteit de ambities uit de
woonvisie worden gerealiseerd.

*

*

*

Aanbevelina 6:
Zet de actieve en constructieve
samenwerking in het stedelijk
gebied (SGE) en met de locale
partners door en geef ruimte aan
de partners om de beoogde
doelstellingen te realiseren.

College en
ambtelijke
organisatie

*

*
*
*

Door bij de woningbouw een grote hoeveelheid eisen vanuit
duurzaamheid, zorg, betaalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit,
e.d. op één locatie te stapelen komt de realiseerbaarheid
onder druk te staan.
De ene locatie is meer geschikt voor bijvoorbeeld
stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheid en bij een
andere locatie kan weer meer ingezet worden op snelle
beschikbaarheid of betaalbaarheid.
De ambitieroos, zoals die voor Zilverackers wordt
gehanteerd, vormt een interessante invalshoek voor deze
differentiatie; daarbij wordt opgemerkt dat de
betaalbaarheid (als onderdeel van vraaggerichtheid) en de
mogelijkheid voor snelle realisatie in de huidige
woningmarkt ook belangrijke kwaliteiten vormen.
Door in het jaarlijks uitvoeringsprogramma deze
differentiatie te totaliseren, wordt inzichtelijk of de
doelstellingen over de volle breedte worden bereikt.
Zowel in het SGE als in het samenspel met de lokale
partners wordt de bestuurlijke en ambtelijke rol positief
gewaardeerd.
Op die wijze wordt goed ingespeeld op het gegeven dat het
gaat om een regionale woningmarkt.
Daarmee zijn de ook kansen op een succesvolle uitvoering
van het lokale woonbeleid gediend.
Partners geven aan soms meer speelruimte te willen om op
hun wijze doelen te realiseren.
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Diana

Veldhoven

Rekenkamercommissie Veldhoven
T.a.v. Dhr. J.M. van Berlo
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Beste heer Van Berlo,

Wij ontvingen van u het conceptrapport over het onderzoek naar het Veldhovens
woonbeleid en de uitvoering daarvan. U heeft ons college gevraagd het rapport te
bekijken op feitelijke onjuistheden. Ons college heeft het conceptrapport gelezen en
onderstaand treft u de reactie van ons college over de geconstateerde feitelijke
onjuistheden aan.
Feítelijke onjuistheden
In het conceptrapport hebben wij de volgende feitelijke onjuistheden aangetroffen:
Bijlage blz. 9 wordt gesproken over de grondexploitatiewet. Dit moet zijn de
wet ruimtelijke ordening.
Bijlage blz. 16, onder kopje 8: ”De SGE gemeenten hebben afgesproken dat
slechts 25% van het vrijkomende aanbod verhuurd mag worden aan
woningzoekenden, die urgent zijn verklaard." Dit is niet juist. De SGEgemeenten hebben afgesproken dat het streven is dat maximaal 25% van het
vrijkomende aanbod aan urgenten wordt verhuurd. Om die reden wordt dit
aandeel per kwartaal gemonitord. Waar nodig kunnen gemeente en corporaties
dan het gesprek aangaan om te bepalen of het nodig is om maatregelen te
nemen om overschrijding van die 25% (in de toekomst) te voorkomen of in te
perken.
Bijlage, blz. 21/22, de zin "Het feit dat hier geen sprake is van een stedelijk
woondeal, zoals elders in Nederland, maar van een regionale Woondeal..." is
niet juist. Inmiddels zijn in andere delen van het land ook regionale Woondeals
gesloten. Op het moment van de gesprekken met de Rekenkamercommissie
was dit nog niet aan de orde.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle orodurten en diensten waarvoor u aan de balie moet .iiin. maakt u een afsoraak via

www.veldhoven.nl

Kramer van het cluster Ruimte. Stuur daarvoor een e-mail naar
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

NAWOORD REKENKAMERCOMMISSIE
De Rekenkamercommissie dankt het college voor haar reactie. De conceptrapportage is op de drie genoemde punten
aangepast.
Tenslotte wil de Rekenkamercommissie de verschillende personen danken, die middels aanlevering van informatie en
gesprekken een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. In het bijzonder geldt dit voor Diana Kramer.
Dank daarvoor !

