PERSBERICHT
REKENKAMERCOMMISSIE WIL HELDERE AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE EN
WONINGSTICHTING
De afspraken tussen de gemeente Nijkerk en de Woningstichting Nijkerk hebben de
afgelopen jaren vooral een informeel karakter gehad. Beide partijen hebben belang bij
duidelijke prestatieafspraken op papier. Dit stelt de rekenkamercommissie in haar
vandaag aan de gemeenteraad aangeboden rapport. De commissie pleit voor een
verzakelijking, waarbij de rollen en doelstellingen van beide partijen transparant zijn. Het
college heeft voorshands aangegeven de meeste aanbevelingen van de commissie over
te willen nemen.
Informeel vs. formeel
Het onderzoek is uitgevoerd in drie gemeenten: Barneveld, Leusden en Nijkerk. In alle drie de
gemeenten zoeken partijen in hun samenwerking naar een balans tussen intensieve
samenwerking aan de ene kant en een zakelijke verhouding aan de andere kant. Het goed
willen houden van de lokale verhoudingen kan leiden tot het vermijden van een inhoudelijk
scherp debat. Welwillendheid wordt zo een valkuil voor daadkracht, stelt de commissie.
Prestatieafspraken in Nijkerk
In Nijkerk zijn wel afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen
gemeente en woningstichting, maar deze zijn verouderd (1999) en aan herziening toe. De
gemeente is daarom het afgelopen najaar reeds gestart met het voorbereiden van nieuwe
prestatieafspraken. De rekenkamercommissie adviseert om de gezamenlijke uitgangspunten
concreet vast te leggen, zonder dat er een afrekencultuur ontstaat. Het belangrijkste doel blijft
het gezamenlijk verbeteren van het woonklimaat en het functioneren van de woningmarkt.
Aanleiding voor het onderzoek
Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties is een actuele
kwestie. De beleidsvisie van het rijk stelt dat gemeenten een woonvisie moeten ontwikkelen, op
basis waarvan zij prestatieafspraken maken met de woningcorporaties. In Nijkerk is het maken
van prestatieafspraken nog volop in ontwikkeling. Een andere reden voor dit onderzoek, is dat
deze prestatieafspraken concrete gevolgen hebben voor de inwoners.
Lokale rekenkamercommissies
Lokale rekenkamercommissies ondersteunen de gemeenteraad. Zij toetsen het beleid van het
gemeentebestuur op effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid. Waar mogelijk formuleren de
commissies op basis van hun onderzoek aanbevelingen voor de toekomst. De
rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt in de gemeenten Barneveld, Nijkerk,
Leusden, Zeewolde, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Het rapport staat op de
website www.rkvalleienveluwerand.nl
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