OTB-WERKDOCUMENT

REGIONALISERING VAN DE VOLKSHUISVESTING
IN DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK

R. Raat

98-02
DELFT UNIVERSITY PRESS

REGIONALISERING VAN DE VOLKSHUISVESTING IN DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK

Bibliotheek TU Delt\.

IIII~ m~I

C 3024677

8504
537G

OTB-WERKDOCUMENT

,

\
\

I
'.

~

Onderzoeksinstituut OTB
Technische Universiteit Delft
Thijsseweg 11 , 2629 JA Delft
Tel. (015) 278 30 05
Fax (015) 278 44 22
E-mail mailbox@otb.tudelft.nl
http://www.otb.tudelft.nl

98-02

REGIONALISERING VAN DE VOLKSHUISVESTING IN DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK

R. Raat

Delft University Press, 1998

De serie OTB-werkdocumenten wordt uitgegeven door:
Delft University Press
Mekelweg 4
2628 CD Delft
Tel. (015) 278 32 54
Fax (015) 278 16 61

CIP-GEGEVENS KONINKLUKE BffiLIOTHEEK, DEN HAAG
Raat. R
Regionalisering van de volkshuisvesting in de regio Gooi en Vechtstreek / R. Raat Delft: Delft University Press. (OTB-werkdocument / Onderzoeksinstituut OTB,
ISSN 1383-8017 : 98-02) Met lit. opg.
ISBN 90-407-1655-2
NUGI 655
Trefw. : regionalisering , volkshuisvesting, Gooi- en Vechtstreek
Copyright

<l'>

1998 by Onderzoeksinstituut OTB

No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm
or any other means, without written permis sion from the publisher: Delft University
Press, Mekelweg 4, 2628 CD Delft, The Netherlands.

INHOUD

VOORWOORD
1

INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... .. 1

2

DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK . . . .
2.1 Inleiding.. .. . . .. . .. . .... . ... .
2.2 De regionale woningmarkt . . . . . . . . . .
2.3 De regionale volkshuisvestingsproblematiek

3

REGIONALE SAMENWERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . 1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . . . . . . ..... .
3.2 Het ontstaan van de regionale samenwerking . . . . . . . . . . . . . . ..
3.3 Het regionale budgetbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3.4 De regionale woonruimteverdeling . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .
3.5 Regionale samenwerking met betrekking tot andere taken .... . . ..

4

DE ORGANISATIE VAN DE REGIONALE SAMENWERKING
4.1 Inleiding . . .... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... .
4.2 De Regionale Volkshuisvestingscommissie .. .. . . ... . . .
4.3 De overleggroepen volkshuisvesting ... . . . . . . . . . . . . .
4.4 Overige regionale overlegstructuren. . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 De regionale woningmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . ..
. .. . .
.. . . .
. ....
. . . . .
. . . . .

17
17
17
18
19
20

5

DE BETROKKEN PARTIJEN . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . .
5 . 1 Inleiding. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . ..
5.2 Doeleinden bij de regionale samenwerking . . . . .. . . . . . . . . . . .
5.3 Beoordeling van de inbreng van andere partijen . . . . . . . . . . ....
5.4 Andere partijen op het terrein van de volkshuisvesting . . . . . ... . .

23
23
23
24
27

. . . . . . . . .
... .. . . ..
. . . . . . . . .
. ....... .

. . .
...
. . .
.. .

. . .
.. .
. ..
...

. .
..
. .
. .

.
.
.
.

3
3
4
6

. 9
. 9
10
10
11
14

6

DE REGIONALE SAMENWERKING BEOORDEELD . . . . . . . . . . .
6.1 Inleiding........................ . . . . . . . . . . . . ..
6.2 Knelpunten in de regionale samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Beoordeling van de regionale samenwerking .... ... . ... .... .
6.4 Toekomstverwachtingen omtrent de regionale samenwerking. . . . . ..
6.5 Verdere aanbevelingen met betrekking tot de regionalisering . . . . . ..

29
29
29
31
33
35

7

SAMENVATTING EN CONCLUSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7.1 De regio Gooi en Vechtstreek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 De volkshuisvestingsproblematiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7.3 Een regionaal beleid op een regionale woningmarkt . . . . . . . . . . ..
7.4 De regionale samenwerking georganiseerd . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7.5 De regionale inbreng van de partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7.6 De regionale samenwerking beoordeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Conclusie .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
37
37
38
39
39
40
41

LITERATUUR .. . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . 47
BIJLAGE!
LIJST VAN GEÏNTERVIEWDE PERSONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49
BIJLAGE 2
VRAGENLIJST . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 51
BIJLAGE 3
HYPOTHESEN IN HET ONDERZOEK

. . . . . . . 55

VOORWOORD

In het kader van het onderzoek naar de regionalisering van de volkshuisvesting in
opdracht van het Ministerie van VROM, wordt onderzoek gedaan naar de wijze
waarop in Nederland vorm is gegeven aan de regionalisering binnen de volkshuisvesting en welke mogelijkheden dat biedt om tot een succesvolle aanpak van de
regionale volkshuisvestingsproblematiek te komen.
Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en het uitvoeren van een aantal
case-studies in tevoren geselecteerde regio's. Door middel van deze case-studies kan
een beter inzicht worden verkregen in de vraag hoe de regionalisering in de verschillende regio' s wordt opgepakt en geconcretiseerd in bepaalde structuren van regionale
samenwerking. Met deze inzichten dient een antwoord te worden gegeven op de
volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe wordt vorm gegeven aan de regionale samenwerking tussen de partijen en
welke voorwaarden worden daaraan gesteld?
2. Welke factoren stimuleren of belemmeren de regionalisering?
3. Welke resultaten zijn behaald met de regionalisering?
Deze notitie vormt het eindresultaat van één van deze case-studies 1 . Het gaat om de
eerste case-studie binnen het onderzoek, die ook min of meer als proef dient voor de
opzet van de andere case-studies. De regio in kwestie is het Gewest Gooi en
Vechtstreek in Noord-Holland. Een regio met een lange samenwerkingstraditie, ook
op het terrein van de volkshuisvesting. Het onderzoek in de regio Gooi en Vechtstreek is verspreid uitgevoerd in de periode augustus 1995 tot en met januari 1996.
In de Gooi en Vechtstreek zijn 11 gemeenten en 26 corporaties actief. Binnen deze
groep van gemeenten en corporaties is een selectie gemaakt op basis van gesprekken
met het Gewest. Hierbij is verder een selectie aangebracht tussen de grote en kleine
gemeenten en kleine en grote corporaties.
Als representanten voor de grote gemeenten is gekozen voor Hilversum en Huizen,
die beide een belangrijke stempel drukken op het regionale beleid. Verder is gekozen
voor de gemeente Weesp, die meer een tussenpositie inneemt tussen de grote en
De andere cases betreffen de regio's Midden-Brabant, Oostelijk Zuid-Limburg, Zuidwest
Drenthe, West-Friesland, Haaglanden en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

kleine gemeenten. Als representant voor de kleine gemeente is gekozen voor
Muiden. Op deze wijze is tegelijk een spreiding aangebracht tussen Vechtstreekgemeenten en Gooigemeenten.
In elk van deze gemeenten zijn vervolgens een of meer corporaties betrokken bij het
onderzoek. In Muiden en Weesp zijn relatief wat kleinere corporaties benaderd,
terwijl in Huizen en Hilversum grote corporaties zijn benaderd. Verder zijn er
gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van makelaars, de provincie NoordHolland en de Inspectie Volkshuisvesting Noord-Holland en Flevoland. Ten slotte is
ook een lokale vertegenwoordiger van de Woonbond benaderd.
Al deze personen (zie bijlage 1), die hun tijd en informatie beschikbaar stelden ten
behoeve van dit onderzoek, wil ik hartelijk danken. Ik hoop dat men door deze
studie ook meer inzicht in elkaars standpunten en overtuigingen zal krijgen, hetgeen
een verdere stimulans kan betekenen voor de samenwerking binnen de regio. De
vragen die aan deze personen zijn voorgelegd staan vermeld in bijlage 2. Mijn
speciale dank gaat verder uit naar de heer Cees Strooper van het Gewest Gooi en
Vechtstreek, die veel van zijn tijd beschikbaar stelde om me wegwijs te maken in de
regio, de verschillende betrokken personen aangaf en de al aanwezige informatie
overlegde.
Roger Raat
Onderzoeksinstituut OTB
Delft, 14 januari 1998
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INLEIDING

De regionalisering is in Nederland vorm gegeven binnen de bestuurlijke regio's die
het Rijk op basis van de in 1985 herziene Wet Gemeenschappelijke Regelingen
(Wgr) heeft ingesteld. Het Gewest Gooi en Vechtstreek is één van deze regio's. Het
Gewest Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van elf gemeenten, dat in
zijn huidige samenstelling bestaat sinds 1974 en een voorloper had in het gewest
Gooiland dat was opgericht in 1967. De deelnemende gemeenten zijn Blaricum,
Bussum, 's-Graveland, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht, Muiden, Naarden,
Nederhorst den Berg en Weesp. Verder zijn er 26 corporaties in de regio Gooi en
Vechtstreek actief, waarvan de grootste in Hilversum en Huizen zijn gevestigd.
Gezamenlijk beheren de corporaties in Hilversum en Huizen ongeveer tweederde van
de totale voorraad corporatiewoningen in het Gewest Gooi en Vechtstreek.
Het Gewest Gooi en Vechtstreek is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid
op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het bestuur bestaat uit een
algemeen bestuur en een full-time politiek gekleurd dagelijks bestuur. Daarnaast zijn
er enkele advies- en bestuurscommissies ingesteld, zoals onder andere de regionale
volkshuisvestingscommissie en de stuurgroep volkshuisvesting.
Het Gewest Gooi en Vechtstreek behartigt de belangen voor de aangesloten gemeenten welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van
het samenwerkingsgebied, met inachtneming van het huidige karakter hiervan en van
zijn relaties tot de omliggende gebieden. Van oorsprong komt de samenwerking
binnen deze regio voort uit de gezamenlijke zorg voor de natuur en het landschap en
het proberen te voorzien in de woningnood door de grote druk op dit aantrekkelijke
vestigingsgebied. De werkelijke taken en bevoegdheden van het Gewest verschillen
per beleidsterrein.
Op het terrein van de volkshuisvesting kent het Gewest de volgende formele taken
en bevoegdheden:
- het uitvoering geven aan de woonruimteverordeningen;
- het regionale budgetbeheer in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).
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Verder coördineert het Gewest bij de volgende taken:
- het ontwikkelen van een meerjarenplan stadsvernieuwing;
het bevorderen van maatregelen in de publiek- en privaatrechtelijke sfeer tot het
behoud en gebruik van de woningvoorraad voor het oplossen van de regionale
woningbehoefte;
het harmoniseren van het gemeentelijk beleid inzake de doelmatige verdeling van
woonruimte (unifonne woonruimteverordening);
de uitvoering van de woonruimteverordeningen door de gemeenten om de
uniformiteit van het inschrijvings- en vergunningenbeleid te waarborgen;
het bevorderen en (doen) uitvoeren van intergemeentelijk huisvestingsbeleid, met
name de regionale planning en programmering van de woningbouw en de
woningverbetering;
het voeren van overleg met woningcorporaties en makelaars over de aspecten op
regionaal niveau van de uitvoering van de woonruimteregels .
Na deze algemene beschrijving van het Gewest Gooi en Vechtstreek wordt vervolgens in deze notitie in hoofdstuk twee een schets gegeven van de situatie op het
terrein van de volkshuisvesting in de regio. Enkele belangrijke kengetallen zullen de
revue passeren en de specifieke volkshuisvestingsproblematiek in de regio wordt
aangegeven.
Vervolgens wordt in hoofdstuk drie op basis van de gehouden interviews beschreven
hoe men in het Gewest Gooi en Vechtstreek tot een regionale samenwerking op het
terrein van de volkshuisvesting is gekomen.
In hoofdstuk vier wordt aandacht besteed aan de organisatie van de regionale
samenwerking en de beoordeling daarvan door de verschillende partijen.
In hoofdstuk vijf komt aan de orde wat de verschillende partijen inbrengen in de
huidige regionale samenwerking en hoe zij de inbreng van de andere actoren
waarderen.
Een beschrijving van de oordelen van de verschillende partijen over de resultaten die
tot nu toe zijn geboekt met de regionale samenwerking en de aanbevelingen met
betrekking tot de toekomst, wordt gegeven in hoofdstuk zes.
In hoofdstuk zeven wordt besloten met een korte samenvatting en enkele concluderende opmerkingen over het regionaliseringsproces in Gooi en Vechtstreek.
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2
DE REGIO GOOI EN VECHT STREEK

2.1

Inleiding

De regio Gooi en Vechtstreek is, met een woningdichtheid van 507 woningen per
km2 en een bevolkingsdichtheid van 1232 inwoners per km2 , een sterk verstedelijkte
regio grenzend aan de grootstedelijke gebieden van Amsterdam en Utrecht. Door
deze nabijheid bevindt de regio Gooi en Vechtstreek zich ook constant binnen de
invloedssfeer van deze steden. Naast dit stedelijke karakter wordt deze regio echter
ook in grote mate gekenschetst door de aantrekkelijke woon- en werkomgeving,
bestaande uit de droge heidevelden en bosgebieden in het Gooi en de vochtige veenen riviergronden in de Vechtstreek.
De nabijheid van met name Amsterdam tezamen met een aantrekkelijke woonomgeving, maakte de regio Gooi en Vechtstreek tot één van de eerste gebieden waarbinnen de suburbanisatie zich zou gaan voordoen. Deze suburbanisatie nam grote
vormen aan na de aanleg van de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort in 1874.
De bevolking in de regio groeit sindsdien snel, waarbij met name de toenmalige
dorpen Hilversum en Bussum een sterke bevolkingsgroei kennen. In de jaren
zeventig van deze eeuw volgt ook Huizen als dat wordt aangewezen als groeikern.
Sindsdien wordt de geschiedenis van het Gewest Gooi en Vechtstreek gekenmerkt
door een grote druk op de aantrekkelijke woningmarkt aan de ene kant en een
toenemende bescherming van de natuur- en landschapswaarden aan de andere kant.
Sinds de jaren vijftig wordt dan ook al vaak geroepen dat het Gooi 'vol' zou zijn.
Ideeën over hoe vol het Gooi zou zijn, veranderen echter nogal eens door de tijd en
weerspiegelen politieke stellingnames. Toch zullen de bouwmogelijkheden in
uitleggebieden in deze regio verhoudingsgewijs beperkt zijn en is het de vraag of er
op binnenstedelijke locaties in voldoende mate kan worden voldaan aan de daadwerkelijke vraag naar woningen. Een deel van deze vraag zal worden afgeleid in de
richting van Almere, dat al geruime tijd een deel van de woningvraag in de regio
Gooi en Vechtstreek opvangt.
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Tabel 2.1

Enkele kerncijfers regio Gooi en Vechtstreek op 1 januari 1995

Gemeente

Inwoners

Woningvoorraad

Gem. woningbezetting

Huurwoningen
(in %)

Blaricum

10.091

3.910

2,58

34.6

Bussum

31.236

14.189

2,20

47.0

Hilversum

83.795

35.636

2,35

56.9

Huizen

41.613

15.947

2,61

51.7

Laren

11.630

5.046

2,30

31.8

Naarden

16.556

6.944

2,38

36.3

's-Graveland

9.281

3.522

2,63

34.8

Muiden

6.815

2.582

2,65

42.2

Nederhorst den
Berg

5.244

1.930

2,73

36.4

18.051

7.663

2,32

70.8

Loosdrecht

8.912

3.423

2,60

36.0

Gooi en
Vechtstreek

243.224

100.792

2,41

49.7

Weesp

Bron: Regioprofiel Gooi en Vechtstreek, gemeente Hilversum.

2.2

De regionale woningmarkt

Het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft anno 1995 circa 243 .000 inwoners binnen
haar grenzen. Met 83.795 inwoners is Hilversum duidelijk de grootste gemeente in
het Gewest. Huizen ' is met 41.613 inwoners de tweede gemeente, terwijl Nederhorst
den Berg met 5.244 inwoners de kleinste gemeente is (zie ook tabel 2.1).
De woningvoorraad bedraagt in 1995 in totaal ruim 100.000 woningen. Van deze
woningen bestaat ongeveer de helft uit koopwoningen en de andere helft uit huurwoningen, waarvan de corporaties tweederde deel in beheer hebben. Per gemeente kan
de situatie erg sterk verschillen. In de kleinere gemeenten zijn met name veel
koopwoningen te vinden, terwijl in Hilversum, Huizen en Weesp veel huurwoningen
staan.
De goedkope voorraad huurwoningen is met name te vinden in Hilversum en Weesp,
terwijl in Huizen een wat duurdere huurwoningvoorraad aanwezig is. Op zich is de
voorraad goedkope huurwoningen voldoende om de aandachtsgroepen van beleid te
4

huisvesten. De grootte van deze aandachtsgroepen is in verhouding tot het Nederlands gemiddelde gering, 33% ten opzichte van 41 %2. Verder is er in de regio Gooi
en Vechtstreek sprake van een in verhouding tot het Nederlands gemiddelde grote
dure scheefheid. De huurwoningen zijn ook relatief gezien duur, zodat het moeilijk
is voor de lagere-inkomensgroepen om een betaalbare woning te vinden. De
goedkope scheefheid is hoger dan het landelijk gemiddelde met 47% en zorgt ervoor
dat een in verhouding voldoende grote voorraad goedkope woningen niet in de
huisvesting kan voorzien van de aandachtsgroepen van beleid. Een belangrijke
opgave in de regio lijkt dan ook te zijn gericht op het zo goed mogelijk laten
aansluiten van de bestaande voorraad op de vraag naar woningen, waarbij doorstroming in met name de goedkope woningvoorraad een belangrijk element zal zijn.
Door de al geringe en mogelijk nog afnemende bouwmogelijkheden in deze regio,
kan de nieuwbouw slechts een beperkte rol spelen bij het op elkaar laten aansluiten
van vraag en aanbod. De mogelijkheden voor doorstroming door middel van
nieuwbouw lijken daardoor slechts beperkt. De laatste grote bouwlokatie bevindt
zich in Huizen en is nu in ontwikkeling. Op deze lokatie worden met name (middel)dure koopwoningen ontwikkeld. Verder zijn er tot nu toe geen grote nieuwe
bouwlocaties aangewezen en gaat het met name om binnenstedelijke locaties, die
zich voor een groot deel in Hilversum bevinden.
De woningmarkt in het Gewest Gooi en Vechtstreek is zodanig krap en de regio is
zo gewild, dat in feite elk type woning kan worden gebouwd en worden verkocht
door het vraagoverschot in elk segment. In de toekomst zal Almere dan ook van
groot belang blijven voor de regio Gooi en Vechtstreek wat betreft het huisvesten
van een deel van de bevolking door middel van overloop.
De geringe bouwmogelijkheden hebben ook gevolgen voor de groei van de bevolking en de samenstelling van de bevolking. De bevolking groeit al jarenlang
nauwelijks en verder wordt de regio sterker dan elders geconfronteerd met processen
van vergrijzing en ontgroening. Per gemeente kan dit echter verschillen. Met name
Huizen als voormalige groeikern heeft een relatief jonge bevolking. Voor de
toekomst is een verdere vergrijzing te verwachten en ook nog een toenemende
huishoudensverdunning .
Dit zorgt ervoor dat, tezamen met de woningvraag van buiten de regio, de druk op
de woningmarkt groot zal blijven. Om binnen dit kader de aandachtsgroepen van
beleid zo goed mogelijke huisvesting te kunnen aanbieden zal met name aan het
verdelen en het beheer van de woningvoorraad veel aandacht moeten worden
besteed. De nieuwbouw vormt in verhouding tot de totale voorraad maar een geringe
toevoeging, maar ook deze toevoeging zal zo goed mogelijk moeten worden
afgestemd op de woningbehoeften in de regio en de verbetering van de algehele
volkshuisvestingssituatie.

2

Rosmalen, B. van en F. Wassenberg, 1997, "Knelpunten op de woningmarkt in Gooi en
Vechtstreek" , Delft (DUP) .

5

2.3

De regionale volkshuisvestingsproblematiek

Op basis van de voortgaande schets van de woningmarkt blijkt dat met name de
beperkte bouwmogelijkheden, de scheefheid in de woningvoorraad en de beschikbaarheid van de betaalbare voorraad een probleem vormen. In hoeverre deze problematiek ook wordt erkend bij de verschillende partijen op het terrein van de volkshuisvesting in de regio Gooi en Vechtstreek kwam naar voren uit de gehouden
interviews.

Eensluidend zijn alle partijen over het feit dat er in de regio een krappe woningmarkt is in combinatie met een gebrek aan nieuwbouwlocaties. Bij de gemeenten is
wel een tendens merkbaar dat men steeds meer de gedachte dat de Gooi en Vechtstreek vol is te eenzijdig en te beperkt vindt. De discussie over hoe vol de regio
werkelijk is wil men steeds meer aangaan, waarbij een aantal gemeenten vinden dat
het Gewest nog teveel een reservaatgedachte aanhangt. Men zou opnieuw moeten
bekijken waar mogelijke locaties zouden kunnen worden ontwikkeld, terwijl een
enkele gemeente en corporatie ook wijzen op alternatieven, zoals meer hoogbouw
plegen, iets wat nu ook nog weinig plaatsvindt in de regio Gooi- en Vechtstreek.
Verder is er bij enkele gemeenten een zekere ongerustheid te bespeuren over de
relaties met Almere, dat zich steeds meer ontwikkelt als zelfstandig woningmarktgebied en minder snel geneigd is de rol van overloopgebied te blijven vervullen. Ook
wil Almere graag een optie voor spijtoptanten uit de Gooi en Vechtstreek en dat ligt
moeilijk in de regio. De Inspectie ziet dat de regio Gooi en Vechtstreek nog
duidelijk moet wennen aan het idee dat Almere een eigen woningmarkt vormt en niet
onbeperkt voor iedereen meer bouwt om op deze wijze te voorkomen dat een
onevenwichtige voorzieningenstructuur ontstaat in Almere zelf. De regio Gooi en
Vechtstreek en Almere zullen met elkaar om tafel moeten gaan zitten en duidelijke
overloopafspraken maken. Met dit hernieuwde overleg is eind 1995 een start
gemaakt. Het zal duidelijk zijn dat Almere voor de regio Gooi en Vechtstreek een
belangrijke rol zal blijven spelen voor de huisvesting van de woningzoekenden3 •
Een andere problematiek wordt aangeduid door de woonconsumenten. Dit betreft het
slecht aansluiten van de vraag en het aanbod van woningen. Met name de vraag naar
kleinere en goedkopere woningen stijgt ver uit boven het aanbod. De huisvesting van
jongeren en ouderen vormt hierdoor een groot probleem. Er worden nu nauwelijks
nog goedkopere woningen gebouwd. Ook enkele gemeenten erkennen de problemen
die (kunnen) ontstaan wat betreft de huisvesting van jongeren en ouderen. Hilversum
wil met name ook meer aandacht besteden aan de huisvesting van jongeren, die nu
nog in groten getale de stad verlaten. Deze problematiek hangt samen met de
scheefheid in de woonruimteverdeling, waardoor geschikte woningen niet beschikbaar komen voor de aandachtsgroepen.

In het kader van de Vinex-convenanten is afgesproken dat Almere 1.600 woningen bouwt
voor de Gooi en Vechtstreek tot 2005.
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Uit het voorgaande blijkt dat de betrokken partijen het in grote lijnen wel eens zijn
over de belangrijkste volkshuisvestingsproblematiek in de regio. Het restrictieve
ruimtelijke beleid en het aantrekkelijke woonmilieu zorgen ervoor dat de vraag het
aanbod naar woningen overtreft, waardoor er een krapte op de woningmarkt is.
Door het gebrek aan nieuwbouwlocaties kan hierop nauwelijks gereageerd worden.
Verder is de woningvoorraad scheef verdeeld over de huishoudens, waardoor de
aandachtsgroepen niet passend kunnen worden gehuisvest en er problemen ontstaan
wat betreft de betaaIbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor deze groepen.
Vraag en aanbod op de woningmarkt is in het algemeen niet goed op elkaar afgestemd in de regio Gooi en Vechtstreek en door de grote druk op de woningmarkt
zou elk aanbod aftrek vinden. Deze volkshuisvestingsproblematiek is een kenmerk
voor de gehele regio . Om te proberen tot een oplossing hiervan te komen is één
mogelijkheid het efficiënter omgaan met de gehele woningvoorraad in de regio en
strategische nieuwbouw te plegen met betrekking tot de regionale vraag.
Een middel om de gesignaleerde problematiek te lijf te gaan is de regionalisering .
Door het samenkomen van wet- en regelgeving, beleid en actoren op regionaal
niveau, bestaan er mogelijkheden om tot afspraken te komen over de wijze waarop
men de volkshuisvestingsproblematiek zou kunnen aanpakken. Dit hebben in eerste
instantie met name de corporaties binnen de regio ook zo aangevoeld en gezamenlijk
hebben ze opdracht gegeven aan het OTB om een regionaal volkshuisvestingsplan op
te stellen. Bij de opstelling zijn ook de gemeenten nauw betrokken.
In juni 1996 is de aanwezige volkshuisvestingsproblematiek die binnen de regio
aanwezig is in beeld gebracht in het kader van de opstelling van dit regionale
volkshuisvestingsplan4 • Na een meer grondige inventarisatie van de verschillende
ervaren problemen in de regio , zijn in de uitgebrachte Knelpuntennotitie vier
kernproblemen aangegeven, die redelijk aansluiten bij de volkshuisvestingsproblematiek, zoals die naar voren kwam bij het uitvoeren van dit onderzoek onder een
beperkt aantal sleutelfiguren. De vier kernproblemen zijn: Waar vindt nieuwbouw
plaats en in welke omvang? Wat voor type nieuwbouw dient te worden gepleegd?
Welke omvang dient de goedkope woningvoorraad te hebben? Het functioneren van
de woonruimteverdeling. Opvallend is daarbij de grote nadruk op nieuwbouw,
hoewel juist binnen Gooi en Vechtstreek de nieuwbouw slechts een marginale rol zal
kunnen spelen.

Rosmalen, B. van en F. Wassenberg, 1996, Knelpunten op de woningmarkt in Gooi
en Vechtstreek; Basis voor een regionale volkshuisvestingsvisie, Delft (DUP).
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3

REGIONALE SAMENWERKING

3.1

Inleiding

De regionalisering van de volkshuisvesting is de laatste jaren steeds meer opgekomen als belangrijke ontwikkeling in de volkshuisvesting. Het regionaal functioneren
van de woningmarkt, de complexiteit van het te voeren beleid en de gemeentegrensoverschrijdende problematiek zijn enkele ontwikkelingen die een meer regionaal
volkshuisvestingsbeleid stimuleren. Dit beleid dient tot stand te komen door middel
van onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen.
In de regio Gooi en Vechtstreek erkennen de verschillende partijen in het algemeen
het belang van de regionalisering in hun regio. Het Gewest wijst met name op de
efficiency die optreedt door het samenwerken. In deze regio met op zich veel kleine
gemeenten is een gemeentegrensoverschrijdende problematiek aanwezig.
De gemeenten zien ook in dat de woningmarkt regionaal werkt en dat daardoor meer
regionale samenwerking nodig is. De kleine gemeenten vinden de regionalisering
ook van belang, omdat ze zelf de capaciteit en kennis niet in huis hebben om alle
ontwikkelingen in de volkshuisvesting te volgen.
De corporaties spreken zich waar mogelijk nog positiever uit over de regionalisering. Ze zijn enthousiast over het regionale woonruimteverdelingssysteem op basis
van een aanbodmodel, dat nu veel doorzichtiger en eerlijker werkt in de ogen van de
woonconsumenten. De regionalisering sluit in hun optiek goed aan bij de toegenomen mobiliteit van de bevolking en zorgt ervoor dat de doorstrorningsmogelijkheden
in de aanwezige woningvoorraad worden vergroot.
De makelaars hebben baat bij een goede marktwerking en zien het liefst zoveel
mogelijk schotten verdwijnen die overheden lokaal hebben neergezet. De regionalisering is voor hen dan ook één stap in de goede richting, maar er dreigt nu een schot
om de regionale markt te worden gezet.
De provincie en de Inspectie staan achter de regionalisering. De provincie was een
groot voorstander van de regionalisering, maar nu twijfelt de provincie door
landelijke ontwikkelingen in het openbaar bestuur en door de gebleken broosheid van
de regionale samenwerking tussen gemeenten bij proefprojecten waarbij de provincie
de gezamenlijke gemeenten een volkshuisvestingsbeleid liet uitstippelen. Dit liep tot
nu toe altijd spaak door het voorop stellen van eigen belangen door de gemeenten.
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3.2

Het ontstaan van de regionale samenwerking

Al geruime tijd bestaat er een regionale samenwerking op het ter:rein van de
volkshuisvesting in de regio Gooi en Vechtstreek. In de jaren zeventig zijn de eerste
afspraken gemaakt om de lokale puntensystemen bij de woonruimteverdeling op
elkaar af te stemmen. In de jaren tachtig is de regionale volkshuisvestingscommissie
(RVC) opgericht. In de regio Gooi en Vechtstreek adviseerde de RVC over de
planning en programmering van de nieuwbouw, coördineerde het bij het lenen en
ruilen van contingenten en werd er de woonruimteverdeling op elkaar afgestemd,
waarbij de mogelijkheid bestond om in bepaalde gevallen elkaars woningzoekenden
over te nemen.
Door de komst van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) in 1992 en de
Huisvestingswet (Hvw) in 1993, wordt een verdere impuls gegeven aan de regionalisering, zoals deze zich voordeed in de regio Gooi en Vechtstreek. De regionale
samenwerking wordt hierdoor verder geïntensiveerd. Naast de gezamenlijke planning
en programmering krijgt men ook het budgetbeheer hiervan binnen de regio, terwijl
op het terrein van de woonruimteverdeling nu formeel tot een regionale woningmarkt
dient te worden gekomen. Dit laatste zorgt ervoor dat binnen de regio Gooi en
Vechtstreek zwaar wordt ingezet om tot een regionale verdeling van de woonruimteverdeling te komen. Al deze activiteiten blijven geïnitieerd vanuit de RVC, alhoewel
voor de woonruimteverdeling al snel aparte overlegorganen worden ingericht (zie
hoofdstuk vier).
De corporaties binnen de regio Gooi en Vechtstreek kennen nog geen lange samenwerkingstraditie. De corporaties verschillen sterk in grootte, werkwijze en strategie.
Binnen een kleine regio als de Gooi en Vechtstreek zijn er ook relatief veel corporaties (26). Pas aan het begin van de jaren negentig toen er meer regionale elementen
in de wet- en regelgeving voorkwamen, de corporaties meer beleidsvrijheid kregen
en de gemeenten zwaarder inzetten op de regionale samenwerking, zijn ook de
corporaties bij elkaar gaan zitten en is een start gemaakt met de oprichting van nog
altijd redelijk informele overlegstructuren.

3.3

Het regionale budgetbeheer

Met de invoering van het BWS in 1992 wordt het voor gemeenten mogelijk om zelf
te bepalen hoe de woningbouwsubsidies worden verdeeld over de woningbouwprojecten. Gemeenten met meer dan 30.000 inwoners kunnen zelfstandig budgetbeheerder worden. In de regio Gooi en Vechtstreek zijn dat Bussum, Huizen en Hilversum.
De overige gemeenten krijgen het budget van de provincie of kunnen het door
regionaal samen te werken als regionaal budget verkrijgen.
De provincie Noord-Holland heeft een sterke invloed gehad op het komen tot een
regionale budgetverdeling in de regio Gooi en Vechtstreek. Het BWS van 1993
stelde het regionale budgetbeheer grotendeels verplicht en de provincie stimuleerde
10

dit budgetbeheer op regionaal niveau. De provincie bracht in 1992 een notitIe uit
waarin de voorwaarden werden aangegeven om te komen tot een doordecentralisatie
van het budgetbeheer naar de regio. De belangrijkste en meest omstreden voorwaarde daarbij was het meedoen van de zelfstandige budgethouders bij het regionale
budgetbeheer .
De zelfstandige gemeenten in de regio waren niet meteen gechanneerd van dit idee,
omdat men hierdoor een eigen taak en bevoegdheid uit handen zou geven en in
discussie met andere gemeenten een deel van het budget zou moeten zien te verwerven.
De provincie probeerde deze gemeenten ervan te overtuigen dat zij het budgetbeheer
regionaal zouden moeten oppakken. Ook de andere niet-zelfstandige gemeenten
legden indirect een druk op deze gemeenten, omdat zij anders geen mogelijkheid
hadden het budgetbeheer regionaal te verkrijgen. Voor met name Bussum en Huizen
was het een zware stap, die men uiteindelijk toch nam na veel overleg en overreding
van provincie, Gewest en overige gemeenten. Het Gewest stelde zich op het
standpunt dat men wel het budgetbeheer op regionaal niveau wilde regelen, maar dat
ook voor het Gewest de lokale autonomie voorop bleef staan. De gemeenten zijn dan
ook vrij om hun aandeel in het budget in te zetten zoals zij dat willen. De verdeling
van de BWS-gelden vinden dan ook niet plaats op basis van inhoudelijke argumenten, maar pond-pondsgewijs. Met de vermindering van de BWS-gelden en het
ontwikkelen van een regionaal volkshuisvestingsbeleid op basis van een regionaal
volkshuisvestingsplan, wordt de druk Olrt de gelden op regionaal niveau op inhoudelijke gronden te verdelen echter steeds groter. Vooral voor de corporaties zou dit
een logische ontwikkeling zijn.
Voor Huizen is met name de druk van de provincie, het kostenplaatje en de regionale samenhang van invloed geweest om toch in te stemmen met een regionaal
budgetbeheer. Voor Hilversum lag de situatie iets gemakkelijker doordat het
administratieve beheer van het budget naar Hilversum zou gaan, waardoor men
minder te verliezen had. Over dit administratieve beheer is nog gediscussieerd door
de drie grootste gemeenten, maar toen tegelijkertijd de betrokken ambtenaren in
Bussum en Huizen vertrokken, verdwenen daar de kennis en capaciteit en werden de
administratieve taken bij Hilversum neergelegd. Hierdoor kon in 1993 het regionale
budgetbeheer in de regio Gooi en Vechtstreek van start gaan.

3.4

De regionale woonruimteverdeling

Al sinds de jaren zeventig zijn de huisvestingsverordeningen van de gemeenten
binnen de regio Gooi en Vechtstreek op elkaar afgestemd. In 1991 raakte men
bekend met de voornemens om te komen tot een nieuwe Huisvestingswet in 1993.
Deze nieuwe ontwikkeling functioneerde als een impuls voor het verder versterken
van de regionale samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek op het terrein van
de woonruimteverdeling. De Hvw gaat niet meer uit van een lokale afsluiting van de
woningmarkt, maat van een regionale, in het geval dat men woningzoekenden van
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buiten wil weren. Doet men als gemeente niet mee aan het stellen van regionale
bindingseisen, dan kan men de woningmarkt niet afsluiten en kan iedereen binnen
Nederland op het aanbod reageren.
Deze nieuwe ontwikkeling in de wetgeving heeft ervoor gezorgd dat men in de regio
Gooi en Vechtstreek gaat nadenken over het regionaliseren van de woonruimteverdeling en de wijze waarop dat zou moeten plaatsvinden. Binnen het portefeuillehoudersoverleg van de gemeenten is aan deze gedachten steeds meer vorm gegeven.
Tegelijkertijd was ook een nieuw marktgericht woonruimteverdelingssysteem
succesvol ingevoerd in Delft, het zogenaamde Delftse model. Het Gewest heeft in
september 1992 een informatiebijeenkomst georganiseerd om de werking van het
Delftse model te verduidelijken. Deze bijeenkomst vormde in feite het startpunt om
te komen tot een marktgericht regionaal woonruimteverdelingssysteem in de regio
Gooi en Vechtstreek.
Ook de corporaties waren inmiddels bij het bespreken van de opzet voor een nieuwe
regionale woonruimteverdeling betrokken. In de jaren daarvoor waren de verhoudingen tussen de corporaties in de regio wat bekoeld geraakt, maar door de informatiebijeenkomst en het in het algemeen grote enthousiasme voor het marktgerichte
woonruimteverdelingssysteem, zorgden ervoor dat de corporaties hun eigen overlegstructuren weer nieuw leven gingen inblazen.
Gemeenten en corporaties gingen gezamenlijk aan de gang. Het portefeuillehoudersoverleg werd uitgebreid met de directeuren van de corporaties en ging verder door
het leven als de Stuurgroep Volkshuisvesting. Verder werd er een Werkgroep
Volkshuisvesting ingesteld bestaande uit enkele ambtenaren van de gemeenten en
enkele functionarissen van de corporaties. Deze werkgroep heeft bijzonder goed
gefunctioneerd door de inzet en het enthousiasme van de leden en heeft er zo voor
gezorgd dat men op 1 juli 1994 in de regio Gooi en Vechtstreek is over kunnen gaan
tot een regionaal marktgericht woonruimteverdelingssysteem.
Geheel zonder slag en stoot is dit niet gegaan. Voortdurend dienden de Werkgroep
en de Stuurgroep terug te rapporteren aan de eigen gelederen en aan de overige
partijen die niet waren vertegenwoordigd in de Werk-of Stuurgroep. Alleen op basis
van consensus tussen alle partijen kon worden gekomen tot dit regionale systeem.
Deze consensus verkreeg men niet gemakkelijk. Er waren nogal wat hobbels in de
samenwerking die moesten worden glad gestreken. Ten eerste betekende het systeem
bij gemeenten een verlies aan werkgelegenheid bij de afdelingen woonruimtezaken;
terwijl er ook de angst bestond, bij met name de kleinere gemeenten, dat de woningmarkt overspoeld zou worden door woningzoekenden uit de grote gemeenten.
Tevens verdween de mogelijkheid voor de wethouders volkshuisvesting om direct
mensen aan een woning te kunnen helpen, hetgeen vaak een belangrijke politieke rol
speelde. De grote gemeenten zagen als probleem dat hun omvangrijke goedkopere
woningvoorraad beschikbaar zou komen voor de kleinere gemeenten. Daarnaast
wensten gemeenten (op Weesp na, dat al een jaar met het marktgerichte woonruimteverdelingssysteem werkte) een correcte afhandeling van hun al ingeschreven
woningzoekenden via een overgangsbestand. Ook hadden de gemeenten er moeite
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mee dat bij nieuwbouw de woningen niet zouden kunnen worden toegewezen aan de
eigen inwoners.
Ook onder de corporaties bestonden verschillen van inzicht. Men moest het eens
zien te worden over het soort automatiseringssysteem dat zou worden gebruikt en de
manier waarop men leden ging behandelen binnen dit systeem.
Het grootste probleem deed zich voor in de gemeente Hilversum. Daar was een
systeem in gebruik waarbij 50% van de woningen door de gemeente werd toegewezen en 50% door de corporaties. Deze regeling contrasteerde sterk met het gewenste
uniforme regionale systeem. Dit heeft tot moeizame discussies geleid. Uiteindelijk
hebben een aantal ontwikkelingen gezorgd voor een opening in deze discussies. Ten
eerste was er een duidelijke angst voor het open gaan van de woningmarkt in
Hilversum als men er regionaal niet zou uitkomen. Dit gaf een tijdsdruk op de
discussie. Vervolgens zijn een aantal 'smeermiddelen' gebruikt om instemming te
verkrijgen, zoals het toewijzen van nieuwbouwwoningen aan woningzoekenden uit
de eigen gemeente (tegen de zin van de provincie, maar die stemde toe omdat anders
een compromis moeilijk te halen leek) en het hanteren van een overgangsbestand in
het tweede jaar dat het systeem in werking treedt. Op deze wijze is men er tenslotte
in Hilversum en in de hele regio uitgekomen en is uiteindelijk overgegaan tot een
regionaal uniform marktgericht woonruimteverdelingssysteem.
De gehele ontwikkeling overziend zijn het met name de kwaliteit en de inzet van de
ambtelijke Werkgroep Huisvestingsmodel geweest, die ervoor gezorgd hebben dat in
een relatief korte tijd een regionaal woonruimteverdelingssysteem als één van de
eerste in Nederland in werking is getreden op 1 juli 1994, waarbij wordt gewerkt op
basis van een regionale huisvestingsverordening. De problemen die er lagen zijn
grotendeels opgelost door het uitvoerig in discussie treden met elkaar, een aantal
'smeermiddelen' in de regionale huisvestingsverordening en met name de dreiging
van een open woningmarkt als de Huisvestingswet in werking zou treden in 1994 en
men niet tot regionale afspraken zou zijn gekomen.
Qua taakverdeling zorgen de corporaties voor de verdeling van alle beschikbaar
komende woningen, met inachtneming van het gestelde in de regionale huisvestingsverordening en de lokaal afgesloten convenanten. De gemeente stelt het beleid vast
ten aanzien van de woonruimteverdeling en toetst de prestaties van de corporaties
aan de hand van de regionale huisvestingsverordening en de lokaal afgesloten
convenanten. De huisvestingsvergunning wordt verleend door het College van
Burgemeester en Wethouders, maar dit kan worden gemandateerd aan de corporaties. Dit is in enkele gemeenten in de regio ook gebeurd. In feite gaat het in de regio
Gooi en Vechtstreek dus om een regionaal woonruimteverdelingssysteem met een
lokaal karakter, neergelegd in een lokaal convenant, dat echter niet strijdig mag zijn
met de regionale huisvestingsverordening.
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3.5

Regionale samenwerking met betrekking tot andere taken

Een andere taak die regionaal kan worden uitgevoerd is het regionale budgetbeheer
in het kader van het Besluit Lokatiegebonden Subsidies (BLS) uit 1994. Dit regionale budgetbeheer zou te vergelijken zijn met het budgetbeheer in het kader van het
BWS. Ook het BLS kent rechtstreekse gemeenten en dat is binnen deze regio
Hilversum. De verplichting tot regionale samenwerking is echter niet zo hard gesteld
als in het BWS en de provincie heeft het budget voor de andere gemeenten dan ook
niet doorgedecentraliseerd naar de regio. Het Gewest heeft wel geprobeerd om het
regionale budgethouderschap te verkrijgen, maar Hilversum heeft dit geblokkeerd
door het budget rechtstreeks via de provincie te willen ontvangen, zodat men niet
binnen de regio met andere gemeenten het budget onderling moet zien te verdelen.
Dit was een politieke beslissing, want beleidsinhoudelijk stelt Hilversum dat het
waarschijnlijk beter was geweest om wel met de andere gemeenten samen te werken,
waardoor er nog meer samenhang op het. terrein van de volkshuisvesting had kunnen
ontstaan. De andere gemeenten vinden het dan ook een gemiste kans en hoewel het
Gewest nu formeel geen budgethouder is, werken de andere gemeenten in het
Gewest wel samen bij het verkrijgen van de BLS-gelden bij de provincie.
Een andere taak die steeds meer in de belangstelling komt nu de meeste corporaties
een regionale toelating hebben verkregen is het uitoefenen van een regionaal toezicht
op corporaties. Het toezicht is nu een lokale zaak, waarbij convenanten zijn gesloten
tussen gemeenten en corporaties. Deze convenanten kunnen tussen gemeente en
corporaties enlof particuliere verhuurders worden gesloten en bevatten nadere
richtlijnen, alsmede afspraken omtrent de uitvoering en organisatie van en het
toezicht op de woonruimteverdeling, zover niet in strijd met de regionale huisvestingsverordening. Het Gewest heeft wel bekeken in hoeverre deze overeenkomsten
van elkaar afwijken en tracht nog zoveel mogelijk uniformiteit te verkrijgen binnen
de regio. Bij de gemeenten wordt aarzelend begonnen met een discussie over de
wenselijkheid van een regionaal toezicht, waarbij met name de ambtenaren een
regionaal toezicht in de toekomst zeker niet uitsluiten. De gemeente Hilversum
erkent het belang van een regionaal toezicht door de tendens van de corporaties om
te gaan regionaliseren, maar politiek gezien ligt het erg moeilijk, omdat men vanuit
Hilversum het Gewest niet te zwaar wil optuigen.
Enkele corporaties in de grote gemeenten zien ook wel wat in een regionaal toezicht,
omdat dit ervoor zorgt dat de corporaties in de diverse gemeenten niet verschillend
behandeld worden. Verder constateren de corporaties dat een aantal gemeenten maar
weinig ervaring hebben met het uitoefenen van toezicht. Gezamenlijk zou men dan
de kwaliteit van het toezicht houden kunnen verbeteren. Dit zou ook beter aansluiten
bij de toenemende regionale oriëntatie van de corporaties en de mogelijke fusies
binnen de regio.
De Inspectie is een voorstander van het uitvoeren van een regionaal toezicht, het zou
aansluiten bij het regionale budgetbeheer en de regionalisering bij de corporaties.
Het Gewest signaleert echter dat door de gemeenten sterk wordt gehecht aan de
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lokale autonomie. Regionaal toezicht zou in de toekomst een thema kunnen zijn dat
opgepakt kan worden bij het komen tot een regionaal volkshuisvestingsplan5 •
Het opstellen van een regionaal volkshuisvestingsplan is een volgende ontwikkeling
waaraan gewerkt wordt in de regio. Dit plan kan een startpunt vormen voor andere
taken die nu nog niet regionaal worden uitgevoerd, zoals het al genoemde regionale
toezicht, maar ook bijvoorbeeld voor regionaal voorraadbeheer.
Het initiatief om te komen tot een regionaal volkshuisvestingsplan is genomen door
enkele corporaties in Weesp, Hilversum en Huizen. Tijdens de presentatie van het
onderzoeksrapport van het onderzoeksbureau Focus (in opdracht van de Inspectie
van de volkshuisvesting uitgevoerd), dat een regioprofiel schetste voor de regio Gooi
en Vechtstreek in 1995, begon het idee te leven om te komen tot een volkshuisvestingsplan. De corporaties zien dat de woningmarkt duidelijk regionaal werkt. Deze
regionale werking vraagt om onderlinge regionale afstemming en beleid. De
corporaties vinden het dan ook belangrijk dat de gemeenten, als beleidsbepalende
instelling, bij de opstelling van het regionale volkshuisvestingsplan worden betrokken
maar zijn desnoods bereid ook zelf een plan opzetten.
Ook de provincie en de Inspectie staan achter de ontwikkeling van een regionaal
volkshuisvestingsplan en wijzen op het belang dat met name de corporaties en
gemeenten gezamenlijk dit tot stand zouden moeten brengen. Het Gewest juicht de
komst van een regionaal volkshuisvestingsplan toe en richt zich op de coördinatie en
oprichting van werkgroepen om het proces op gang te brengen met de gemeenten en
corporaties gezamenlijk.
Voor de gemeenten liepen de corporaties aanvankelijk wat te snel van stapel met hun
ideeën voor het opstellen van een regionaal volkshuisvestingsplan. Er bestond de
angst dat er weer veel onderzoek zou worden uitgevoerd dat men in feite in het
verleden al heeft gedaan en dat voor een groot deel in lokale volkshuisvestingsplannen is terug te vinden. Met name de bestuurders van de gemeenten vonden de
corporaties iets te snel gaan. Hilversum staat wel achter het volkshuisvestingsplan,
maar pleit voor een integratie van de beschikbare onderzoeken en plannen. De
gemeente Huizen benadrukt verder nog dat gezocht moet worden naar de daadwerkelijke knelpunten op de regionale woningmarkt waaraan een volkshuisvestingsplan kan
bijdragen tot een oplossing. Voor de gemeenten hoeft er daarom niet teveel onderzoek te worden verricht, maar meer een gerichte knelpuntenanalyse. In januari 1996
is er een startbijeenkomst geweest waarbij de aanzet is gegeven tot het opstellen van
een regionaal volkshuisvestingsplan, waarbij de wens van de gemeenten om te
komen tot een knelpuntenanalyse is overgenomen. Deze knelpuntenanalyse vormt de
eerste fase van het proces tot het komen tot een regionaal volkshuisvestingsplan. De

Bij het uitvoeren van dit onderzoek was nog niet bekend dat het toezicht zou worden
gecentraliseerd, hetgeen de weg tot een mogelijke regionalisering van het toezicht heeft
afgesloten.
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resultaten uit deze eerste fase zijn in juni 1996 gepresenteerd6 • Hieraan hebben alle
partijen hun medewerking verleend in de vorm van het geven van de benodigde
informatie en visies. De belangrijkste knelpunten binnen de regio zijn aangegeven en
het is nu de bedoeling dat alle partijen zich conformeren met de beschreven knelpunten en daarvoor naar een oplossing zoeken. In oktober 1996 is hierover beslist door
de verschillende partijen. Daarna kon begonnen worden met de tweede fase van het
project waarin men wilde komen tot beleidsuitspraken over de verschillende
problemen. De resultaten uit deze tweede fase zijn in juli 1997 uitgebracht in een
regionale volkshuisvestingsvisie7 en zijn door middel van een regionale bijeenkomst
in september 1997 in de regio gepresenteerd. De hoofdpunten van het volkshuisvestingsplan betreffen het beter gebruiken van de bestaande voorraad, waarbij met
name het scheef wonen in de goedkope woningvoorraad en het te ruim wonen van
ouderen aangepakt moet gaan worden. Verder is er aandacht voor de huisvesting
voor jongeren en starters, de verhuurbaarheid van dure huurwoningen, de omvang
van de kernvoorraad, de verkoop van sociale huurwoningen, de nieuwbouw,
monitoring en de promotie van de regio in het algemeen. Over al deze onderwerpen
zijn afspraken opgenomen die tussen de gezamenlijke corporaties en de gezamenlijke
gemeenten zouden kunnen worden afgesloten.
De regionale volkshuisvestingsvisie is door het Gewest Gooi en Vechtstreek op basis
van de onderzoeksgegevens van het OTB beleidsmatig uitgewerkt in een regionaal
volkshuisvestingsplan.

6

Rosmalen, B. van en F. Wassenberg, 1996, Knelpunten op de woningmarkt in Gooi
en Vechtstreek; Basis voor een regionale volkshuisvestingsvisie, Delft (DUP).
Rosmalen, B. van en F. Wassenberg, Regionaal volkshuisvestingsperspectief Gooi en
Vechtstreek, OTBouwstenen 10, Delft (DUP).
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4

DE ORGANISATIE VAN DE REGIONALE
SAMENWERKING

4.1

Inleiding

De regionale samenwerking, zoals deze tot stand is gekomen in de regio Gooi en
Vechtstreek tussen de verschillende partijen, dient te worden geleid en onderhouden
in meer formele structuren om zo de continuïteit en ontwikkeling van de samenwerking te waarborgen.
Deze structuren zorgen voor de spelregels die de partijen onderling afspreken en die
bepalen op welke manier men met elkaar omgaat en hoe en welke onderwerpen
kunnen worden ingebracht. Deze structuren zijn door de tijd heen gezien echter niet
statisch. Aan de hand van gewijzigde omstandigheden en opvattingen van de
deelnemende partijen kunnen de structuren veranderen.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de overlegstructuren die in de regio Gooi en
Vechtstreek in het leven zijn geroepen, terwijl ook aandacht wordt geschonken aan
de ruimtelijke structuur waarbinnen deze overlegstructuren functioneren en waarmee
de woningmarkt regionaal wordt afgeschermd.

4.2

De Regionale Volkshuisvestingscommissie

Al in 1984 is de Regionale Volkshuisvestingscommissie (RVC) in de regio Gooi en
Vechtstreek opgericht. De belangrijkste taak voor de RVC was, tot aan de introductie van het BWS in 1992, het adviseren over de binnenregionale verdeling van de
contingenten gesubsidieerde woningen. De provincie nam een unaniem advies van de
RVC ongewijzigd over. Verder werden alle andere volkshuisvestingsonderwerpen
besproken die regionaal aandacht behoefden. Zo werd er onder andere aandacht
besteed aan het afstemmen van de gemeentelijke woonruimteverordeningen binnen
de regio .
Vanaf 1992 is er in de RVC gediscussieerd over het verkrijgen van het regionale
budgetbeheer. In januari 1993 ging de RVC zich dan ook bezig houden met het
regionale budgetbeheer en vormen de verdeling van de budgetten, de voortgang van
de projecten en de herverdelingsmomenten de belangrijkste thema's op de agenda.
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Ook alle overige volkshuisvestingszaken worden in de RVC besproken, op de
woonruimteverdeling na, waar al geruime tijd een apart portefeuillehoudersoverleg
voor in het leven was geroepen, waar veelal wel dezelfde personen zitting hebben als
in de RVC.
Bestuurlijk gezien is de RVC formeel geïntegreerd in het Gewest Gooi en Vechtstreek als een zelfstandige bestuurscommissie. De besluiten die de RVC neemt op
het terrein van de volkshuisvesting worden in geval van unanimiteit niet voorgelegd
aan de Gewestraad. De voorzitter van de RVC is de gewestgedelegeerde op het
terrein van de volkshuisvesting. Ook de secretaris komt van het Gewest. Dit gaat op
voor de bestuurlijke RVC (BRVC) , maar er is ook een ambtelijke RVC (ARVC) ,
die onder voorzitterschap staat van het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting van het Gewest.
Beide RVC's komen gemiddeld één keer per maand bij elkaar, waarbij de ARVC de
besluiten voorbereidt waarover in de BRVC moet worden besloten. In de ARVC
zitten ambtenaren van het Gewest, de gemeenten, de provincie, de Inspectie en sinds
mei 1995 ook functionarissen van de corporaties. In de BRVC hebben ~ zitting de
wethouders volkshuisvesting van de gemeenten (al dan niet bijgestaan door hun
ambtenaren) en de directeuren van de corporaties, al zijn deze laatsten formeel
gezien toehoorders zonder stemrecht. In de praktijk kunnen de corporaties zich
echter ook in de BRVC uitspreken. De besluiten die in de BRVC worden genomen
zijn bindend voor de betrokken partijen.

4.3

De overleggroepen volkshuisvesting

Het portefeuillehoudersoverleg met betrekking tot de woonruimteverdeling heeft in
1992 een naamswijziging ondergaan en is als Stuurgroep Volkshuisvesting verder
door het leven gegaan. Naast de gemeenten zijn daar sindsdien ook de corporaties in
vertegenwoordigd. De Stuurgroep wordt bijgestaan door een Werkgroep Volkshuisvesting. In deze overlegorganen is men begonnen met het ontwikkelen van een
regionaal woonruimteverdelingssysteem. Hiervoor werden weer verschillende
werkgroepen in het leven geroepen, die zich bezighielden met deelaspecten van de
totstandkoming van dit regionale verdelingssysteem.
Na de invoering van het verdelingssysteem op 1 juli 1994, wordt in deze overlegstructuur de verdere uitvoering en voortgang van het woonruimteverdelingssysteem
besproken. De wijze waarop de toewijzing van woningen verloopt, wordt binnen de
Stuurgroep en Werkgroep in de gaten gehouden en bij geconstateerde problemen
wordt gezocht naar oplossingen. Deze overleggroepen vormen qua status een soort
overlegplatform (portefeuillehoudersoverleg), waarbij men gezamenlijk tot consensus
wil komen over hoe de woonruimteverdeling zou moeten verlopen. Besluiten die de
Stuurgroep neemt, worden voorgelegd aan de Gewestraad, die de besluiten formeel
bekrachtigt. De Werkgroep bereidt de besluiten van de Stuurgroep voor.
De Stuur- en Werkgroep Volkshuisvesting komen ongeveer eens in de zes weken bij
elkaar en sluiten vaak aan op de vergaderingen van de RVC. In de Stuurgroep
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hebben de wethouders van de gemeenten en vier vertegenwoordigers van de corporaties (in wisselende samenstelling) zitting. Het Gewest voert het voorzitterschap en
het secretariaat. In de Werkgroep gaat het om de ambtenaren van de gemeenten en
de functionarissen van de corporaties. De provincie en Inspectie zitten niet bij dit
overleg. De corporaties zitten in tegenstelling tot de RVC al sinds de start van de
Stuur- en Werkgroepen bij het overleg. Het karakter van deze overleggroepen is
echter ook minder zwaar dan die van de RVC.

4.4

Overige regionale overlegstructuren

De hiervoor besproken regionale overlegstructuren zijn wat betreft de regionale
samenwerking tussen de verschillende partijen de belangrijkste in de regio Gooi en
Vechtstreek. Er bestaan echter nog andere regionale overlegstructuren die van belang
zijn voor de volkshuisvesting.
Zo is er een werkgroep Woonruimtebeleid waarin ambtenaren van gemeenten en het
Gewest zitten. Deze werkgroep doet de voorbereiding voor de intergemeentelijke
inbreng in de overleggroepen volkshuisvesting. Verder kennen Weesp en Hilversum
ook een lokaaloverlegplatform, waarin wordt gesproken met alle betrokken partijen,
niet alleen met de corporaties, maar ook met marktpartijen en woonconsumenten.
De corporaties kennen ook nog een aantal regionale overlegplatformen buiten de
reeds genoemde overlegstructuren. Maandelijks is er een functionarissenoverleg
waarin wordt gesproken over de gang van zaken met betrekking tot de woonruimteverdeling. De functionarissen bereiden hiermee het directeurenoverleg voor, waarin
voor onderlinge afstemming wordt gezorgd en gezamenlijke standpunten worden
bepaald ten opzichte van de gemeenten. Deze overleggen vinden maandelijks plaats.
Daarnaast is er één keer in de drie maanden een besturenoverleg , waaraan alle
corporaties deelnemen. Hierin vindt een terugkoppeling plaats van de ondernomen
activiteiten en vindt de besluitvorming plaats. De grote corporaties vinden dit
overleg van groot belang, omdat zo de kleinere corporaties worden betrokken bij de
activiteiten op regionaal niveau en daarover ook mee besluiten.
Verder kennen de kleinere corporaties in de regio nog een aparte federatie met
daarin vier werkgroepen. De werkgroepen komen één keer in de twee maanden
bijeen en één keer in het halfjaar zit men gezamenlijk om tafel. Deze federatie van
kleine corporaties dient vooral voor het uitwisselen van ideeën en voor het bepalen
van een strategie ten opzichte van de grotere corporaties. Op deze wijze kan men
door regionaal samen te werken elkaar ondersteunen en informeren bij de werkzaamheden en als één blok optreden ten opzichte van de grotere corporaties.
De marktpartijen en de woonconsumenten zijn formeel niet betrokken bij de
regionale overlegstructuren in de regio Gooi en Vechtstreek, maar met name de
makelaars zijn in het verleden ad-hoc door het Gewest bij het beleid betrokken. Nu
is het mogelijk voor deze partijen om de vergaderingen van de BRVC bij te wonen,
die sinds mei 1995 openbaar zijn geworden en waar toehoorders in de praktijk ook
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hun mening kunnen geven. Tot nu toe laat vooral de vertegenwoordiger van de
NVM-makelaars werkelijk van zich horen bij deze vergaderingen.

4.5

De regionale woningmarkt

De regio Gooi en Vechtstreek is een gebied met een lange (bestuurlijke) historie. Als
onderdeel van Noord-Holland heeft het zich sterk afgezet en geprofileerd ten
opzichte van de regio rondom Amsterdam, al bestaan daar belangrijke relaties mee
wat betreft werkgelegenheid en voorzieningen. In hoeverre vormt de regio Gooi en
Vechtstreek echter ook daadwerkelijk een zelfstandige woningmarkt?
De gemeenten zien duidelijk een verschil in woningmarkt tussen de meer landelijke
Vechtstreek en het verstedelijkte Gooi. Tussen deze twee gebieden zijn de relaties
zwakker dan tussen de gemeenten binnen deze twee subregio's. Verder ligt de regio
Gooi en Vechtstreek tussen belangrijke bevolkings-, werkgelegenheids- en voorzieningenconcentraties (Amsterdam-Almere, Utrecht). Dit zorgt ervoor dat er met deze
regio's belangrijke relaties bestaan, zeker voor de gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek die pal naast deze regio's zijn gelegen. Ook heeft met name het Gooi
sterke banden met de gemeenten in het Eemland (vooral Baarn, Amersfoort, Eemnes
en Soest).
Hoewel hierdoor bestuurlijk gezien de regionale samenwerking in de regio Gooi en
Vechtstreek niet samenvalt met de daadwerkelijke woningmarkt, kunnen vrijwel alle
gemeenten daar wel vrede mee hebben. Bestuurlijk en ambtelijk kent men elkaar
goed en wordt er goed samengewerkt. Hilversum is echter niet gelukkig met de
begrenzing van het samenwerkingsverband. Hilversum ligt aan de rand van de regio
en ervaart sterke relaties met gemeenten in het Eemland, terwijl men binnen de regio
alleen relaties ervaart met Huizen en Bussum. Dit levert volgens Hilversum problemen op bij het verdelen van subsidies, waarbij men tot afstemming tracht te komen
tussen gemeenten die grotendeels niets met elkaar te maken hebben. Uit de Knelpuntennotitie blijkt echter dat Hilversum qua woningmarkt de sterkste relaties onderhoudt binnen de eigen regio Gooi en Vechtstreek. Ook op het terrein van de
woonruimteverdeling twijfelt Hilversum aan het bestaan van een regionale woningmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek. De regionale huisvestingsverordening biedt
daardoor geen optimaal kader voor de woonruimteverdeling. Ondanks deze twijfels
heeft men toch gekozen voor de regionale samenwerking binnen de Wgr-regio,
omdat hierop wettelijk wel een druk werd gelegd door middel van de Hvw en de
uitleg van de provincie Noord-Holland daarvan. De provincie gaat uit van het
aansluiten van de woningmarkt op de Wgr-gebiedsindeling met betrekking tot de
regionale samenwerking op basis van de Huisvestingswet. Als men zich hier niet bij
zou aansluiten dreigde een open woningmarkt.
Ook de corporaties spreken van meerdere woningmarkten binnen de regio Gooi en
Vechtstreek, waarbij men duidelijk een scheiding ziet tussen de Vechtstreek en het
Gooi. Verder erkent men de relaties die er bestaan met Amsterdam, Almere en het
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Eemland. Dit betekent dat er met deze gebieden afspraken dienen te worden
gemaakt, hetgeen met Almere ook al gebeurt. Op zich kunnen de corporaties zich
echter goed vinden in de samenwerking binnen de huidige gebiedsbegrenzing van de
regio Gooi en Vechtstreek. De makelaars delen dit standpunt.
Duidelijk is dat de regio Gooi en Vechtstreek geen op zichzelf staand woningmarktgebied is. Er zijn duidelijke relaties met Amsterdam, Almere en het Eemland. Door
het regionale woonruimteverdelingssysteem is het nu moeilijker geworden dan
vroeger om woningzoekenden over en weer te huisvesten. Voor met name Hilversum vormt dit een probleem. Verder is binnen de regio ook een scheiding te zien
tussen de woningmarkt in de Vechtstreek en de woningmarkt in het Gooi. Beide
woningmarkten fungeren deels apart van elkaar. Tot echt grote problemen heeft dit
niet geleid in de regio. De meeste partijen erkennen de deels gebrekkige begrenzing
van de woningmarkt, maar erkennen de bestuurlijke noodzaak daarvan.
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5
DE BETROKKEN PARTIJEN

5.1

Inleiding

Na de bespreking van het ontstaan van de regionale samenwerking en de organisatie
daarvan, wordt in dit hoofdstuk verder ingegaan op de verschillende partijen die
betrokken zijn bij deze regionale samenwerking. Wat willen zij bereiken met de
regionale samenwerking? Wat brengen zij in bij de regionale samenwerking? Wat
vindt men van de inbreng van andere partijen en welke partijen ziet men als
belangrijk voor de samenwerking? Deze vragen zullen worden behandeld aan de
hand van de standpunten van de verschillende betrokken partijen.

5.2

Doeleinden bij de regionale samenwerking

Bij de regionale samenwerking op het terrein van het BWS-budgetbeheer bestaat er
een grote overeenstemming bij de gemeenten over de doelstellingen die men
nastreeft. Elke gemeente probeert zoveel mogelijk budget naar zich toe te trekken
om de bouwplannen te kunnen uitvoeren. Met name de ambtenaren noemen dit als
de belangrijkste doelstelling. Door middel van het indienen van 'harde' bouwplannen, die goed worden onderbouwd probeert men dit te bereiken. Ook de bestuurders
hechten een groot belang aan het verkrijgen van hun benodigde aandeel in het
budget, maar zien ook andere aspecten.
Voor de kleine gemeenten is de regionale samenwerking in het algemeen veelal een
noodzaak, omdat men zelf niet beschikt over de kennis en capaciteit om alle taken
zelf aan te pakken op het terrein van de volkshuisvesting. Men kan op deze wijze
gebruik maken van de kennis en ervaring bij het Gewest. Verder zien de meeste
bestuurders de noodzaak in van regionale afstemming, maar wel in samenhang met
een invulling zo dicht mogelijk bij de burgers.
Bij de woonruimteverdeling zijn de doeleinden van de gemeenten minder eenduidig
aan te geven. Kleine gemeenten zien voordelen in de grote woningmarkt waarin hun
woningzoekenden terecht kunnen. Andere gemeenten zien voordelen in het uniforme,
open en eerlijke karakter van het nieuwe regionale woonruimteverdelingssysteem.
Ook wordt het verplichte karakter van de Huisvestingswet genoemd, waardoor men
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eigenlijk geen andere keuze had dan om regionaal samen te werken. Meer afgeleide
doelstellingen zijn de bezuinigingen in het ambtelijk apparaat die men heeft kunnen
realiseren.
Bij de corporaties voeren duidelijk twee doelstellingen de boventoon bij de regionale
samenwerking. Ten eerste kan men door het regionaal gaan samenwerken op het
gebied van de woonruimteverdeling de woningzoekenden van een ruimer woningaanbod voorzien, waarmee ook een betere aansluiting tussen vraag en aanbod kan
worden verkregen. Ten tweede benadrukken met name de directeuren dat men door
te participeren in de regionale samenwerking ook invloed kan uitoefenen op het
volkshuisvestingsbeleid, dat men voor een groot deel ziet verschuiven naar de regio.
Door regionaal samen te werken en te participeren kan men de positie van de
corporaties ten opzichte van de gemeenten versterken, waarbij men het beleid zoveel
mogelijk ten gunste van de doelgroepen wil sturen. De middelen die de corporaties
kunnen inzetten in de regionale samenwerking zijn ten eerste het verstrekken van
informatie over het huisvesten van de woningzoekenden, ten tweede de specifieke
kennis en ervaring die de corporaties hebben op de woningmarkt en tenslotte de
financiële middelen.
Voor het Gewest vormt de regionale samenwerking een bestaansvoorwaarde. Het
Gewest wil op het terrein van de volkshuisvesting hiermee meer duidelijkheid en
mogelijkheden scheppen voor de burgers, zorgen voor een betere afstemming tussen
de gemeenten en de efficiency van de uitvoering verbeteren. Het Gewest organiseert
het overleg aan de hand van de onafhankelijke en onpartijdige positie die het
inneemt, al moet daar de kanttekening bij worden gemaakt dat dit door het politieke
bestuursmodel van het Gewest soms wat moeilijk is waar te maken8 .
De provincie en de Inspectie participeren in de regionale samenwerking om deze te
stimuleren en te voorzien van de nieuwste beleidsontwikkelingen. Regionalisering
wordt door hen van belang geacht, omdat de gemeenten elkaar goed aanvullen wat
betreft de woningsamenstelling en er regionaal een meer efficiënte verdeling van
middelen mogelijk is.

5.3

Beoordeling van de inbreng van andere partijen

De bestuurders van de grotere gemeenten zien dat de inbreng van de kleinere
gemeenten in verhouding gering is. Dit ervaart men echter als logisch gezien het
gebrek aan ambtelijke capaciteit en tijd die men kan besteden aan de volkshuisvesting in deze gemeenten, terwijl er in verhouding ook weinig wordt gebouwd. Met
name Hilversum en Huizen hebben een grote inbreng in de regionale samenwerking

Het politieke bestuursmodel zal per 1 januari 1998 verdwijnen bij het Gewest. Er zullen
dan geen full-time bestuurders meer zijn. Burgemeesters van de deelnemende gemeenten
zullen de open gevallen plaatsen opvullen.
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en beschikken ook over een kwalitatief hoogwaardig ambtelijk apparaat ter ondersteuning. De kleine gemeenten bevestigen de grote invloed van Huizen en vooral
Hilversum, hetgeen men ook logisch vindt met betrekking tot de grotere problematiek aldaar. Op zich vindt men Hilversum welwillend tegenover de kleinere gemeenten staan, maar door de aversie van Hilversum tegen het Gewest zien deze gemeenten Hilversum in regionaal verband nog wel eens een te zelfstandige koers varen.
De rol van het Gewest wordt dan ook op verschillende wijzen gewaardeerd door de
gemeentelijke bestuurders. Hilversum ziet nauwelijks een rol voor het Gewest; het
kost teveel geld en het Gewest toont vaak een te grote pretentie, waardoor een
vierde bestuurslaag dreigt te ontstaan. De nadruk moet volgens Hilversum liggen bij
de portefeuillehouders. Ook de bestuurders van de andere wat grotere gemeenten
zien geen grote rol weggelegd voor het Gewest. De inbreng van het Gewest is
gering en ook niet echt noodzakelijk. De portefeuillehouders zouden zelf ook in staat
zijn om het overleg te organiseren. Geheel anders is het beeld bij de kleine gemeenten. Hier hecht men veel waarde aan de inbreng van het Gewest. Het Gewest helpt
de kleine gemeenten met de verschaffing van informatie en met praktische hulp bij
problemen en is daardoor van groot belang nu de taken op het terrein van de
volkshuisvesting complexer worden.
Vrijwel alle bestuurders beoordelen de deelname van de corporaties aan de ambtelijke werkgroepen en sinds kort ook aan de BRVC als positief. De corporaties hebben
veel kennis over de woningmarkt en hebben ook een mening over het te voeren
volkshuisvestingsbeleid, hetgeen als een positief teken wordt gezien. Een enkele
gemeente vindt dat de corporaties zich wel erg snel ontwikkelen op het regionale
niveau en de gemeenten wel eens voorbij schieten waarbij ze op de stoel van de
gemeenten gaan zitten. Gemeenten moeten met deze ontwikkeling meegaan. Op zich
echter heeft men het idee dat de bevoegdheden tussen de gemeenten en corporaties
duidelijk zijn. Een enkele bestuurder vraagt zich wel af hoe de inbreng is van de
kleinere corporaties, nu enkele grotere corporaties de kar lijken te trekken.
De ambtenaren die betrokken zijn bij het regionale budgetbeheer oordelen grotendeels hetzelfde als hun bestuurders over de inbreng van de andere partijen. Ook hier
een grote invloed van de drie grootste gemeenten, terwijl de kleine gemeenten
daarvoor weinig tot geen tijd enJof capaciteit hebben en dankbaar gebruik maken van
de hulp van het Gewest. Verder oordeelt men positief over de toetreding van de
corporaties. Ze zitten daar vanuit een eigen belang en verlevendigen de discussie nu
de budgetten kleiner worden en meer selectief dienen te worden ingezet. De inbreng
van de provincie was met name van belang bij het komen tot het regionaal budgetbeheer. Nu zien de gemeenten de provincie als belangrijke adviseur, terwijl in de
toekomst men mogelijk verwacht dat de almaar afnemende budgetten weer naar de
provincie gaan. Van de Inspectie merken de gemeenten niet al teveel. De Inspectie is
net als de provincie adviseur in de RVC en heeft het onderzoek voor het Regioprofiel geïnitieerd. Vroeger had men meer contact met de toenmalige HID's met
betrekking tot de contingenten.
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Bij de ambtenaren op het terrein van de woonruimteverdeling zien we hetzelfde
beeld. De grotere gemeenten zien weinig inbreng van de kleinere gemeenten, maar
kunnen dat begrijpen en vinden het belangrijk om ze er goed bij te blijven betrekken. Verder worden de corporaties gezien als een constructieve gesprekspartner
waarmee een goede invulling kan worden gegeven aan het beleid. Over het Gewest
is men wat milder dan de bestuurders. Men erkent de rol van het Gewest bij het
ondersteunen en coördineren van de samenwerking op het terrein van de woonruimteverdeling, maar ziet tegelijk ook een gebrek aan capaciteit bij het Gewest om
daadwerkelijk een belangrijke inbreng te hebben. De inbreng van de provincie was
vooral te merken bij het vaststellen van de koopprijsgrenzen, die nu voor de regio
op f 230.000,- en f 260.000,- liggen. Tot deze bedragen kunnen de gemeenten in de
regio nog bindingseisen stellen aan kopers van woningen. Verder heeft de provincie
niet echt een sturende rol, maar meer een begeleidende en adviserende rol, waarbij
men de samenwerking van onderop stimuleert en niet teveel van bovenaf wil sturen.
Vaneen inbreng van de Inspectie op het terrein van de woonruimteverdeling merken
de ambtenaren niet veel.
De corporaties zijn in het algemeen wel tevreden over de inbreng van de gemeenten
in de regionale overlegorganen. Een wat grotere corporatie ziet echter nog teveel een
lokaal denken bij de gemeenten en minder een beleidsinhoudelijk denken. Hierdoor
is toch nog vaak iedereen op zijn eigen houtje bezig. Met name wat betreft het
grondbeleid vinden de corporaties dat er meer inzet mag worden verwacht van de
gemeenten om tegemoet te komen aan het huisvesten van de doelgroepen van beleid
en dat men het niet alleen ziet als een inkomensbron voor de gemeente.
De inbreng van het Gewest wat betreft coördinatie en het initiëren van ontwikkelingen worden door de corporaties gewaardeerd. De corporaties zijn dan ook
tevreden over hetgeen het Gewest doet. Wel zien enkele corporatiedirecteuren aan de
andere kant dat het Gewest ook wel ambtelijk en procedureel werkt en daardoor aan
slagkracht verliest, hetgeen valt te verklaren uit de angst bij de gemeenten voor een
vierde bestuurslaag. Deze gang van zaken werkt wel enigszins remmend op de
besluitvorming.
De inbreng van de provincie is met name groot geweest bij het 'gevecht' om hogere
koopprijsgrenzen. In eerste instantie was de provincie tegen, maar later zaten ze toch
op één lijn met de regio ten opzichte van het Rijk. Verder ziet men de provincie als
voorstander van de regionale samenwerking. In de toekomst verwacht een enkele
directeur wel een grotere rol voor de provincie als in het kader van de bestuurlijke
reorganisatie het Gewest aan belang zal inboeten.
De .inbreng van de Inspectie is met name aanwezig geweest bij het opzetten van het
regionale onderzoek voor het Regioprofiel en de discussie die daaruit is ontstaan.
Verder zijn ze met name adviserend ten opzichte van de verschillende partijen
volgens de corporaties.
Het Gewest ziet met name een grote inbreng van de grotere gemeenten en de
grotere, vooral Hilversumse corporaties. Voor de Inspectie is het overleg soms wat
te vrijblijvend en gaat het over weinig. Het samen vergaderen van de 'harde' en de
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'zachte' sector in de volkshuisvesting zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. De
provincie viel met name de inbreng van de Inspectie op met het initiëren van het
regionale woningmarktonderzoek. Dit vond de provincie geen taak van het Rijk,
maar voor de provincie. Het deelnemen van de corporaties aan de overlegstructuren
wordt gezien als een positieve ontwikkeling.

5.4

Andere partijen op het terrein van de volkshuisvesting

Tot nu toe zijn alleen de gemeenten, de corporaties, het Gewest, de provincie en de
Inspectie betrokken bij de regionale samenwerking. Steeds vaker worden ook de
woonconsumenten en de marktpartijen genoemd als belanghebbende partijen op het
terrein van de volkshuisvesting. Hoe denken de partijen in het regionale overleg over
de toelating van andere prutijen tot dit overleg?
De gemeenten vinden dat in ieder geval de particuliere verhuurders meer bij het
overleg met betrekking tot de woonruimteverdeling zouden moeten worden betrokken, omdat deze toch een deel (12 %) van het woningaanbod in handen hebben. Met
natne Hilversum maakt zich sterk voor het betrekken van deze marktpartijen bij het
beleid. De andere gemeenten staan hier niet onwelwillend tegenover, maar pleiten
meer voor een koppeling via een meer informeeloverlegplatform en niet in de RVC.
De marktpartijen hebben in hun visie veelal een deelbelang en hoeven niet te worden
betrokken bij elk volkshuisvestingsaspect.
Wat betreft de woonconsumenten acht men het een moeizatne klus om die op
regionaal niveau te organiseren, daar dat lokaal al vaak moeilijk blijkt. Indirect
vormen de gemeentebestuurders de woordvoerders van de woonconsumenten
(burgers) .
Het Gewest zou de woonconsumenten er wel bij willen hebben, maar ziet een
achterban hierbij nog ontbreken. De provincie vindt vooral dat de marktpartijen er
meer bij betrokken dienen te worden, maar constateert tegelijkertijd de ongeorganiseerdheid van deze partijen. Alleen de makelaars lijken in staat zich te organiseren
en zich als serieuze gesprekspartner aan te dienen. Voor de Inspectie is het nu nog te
vroeg om de woonconsumenten en de marktpartijen bij het regionale beleid te
betrekken.
De corporaties zouden vooral nog meer contacten willen met de particuliere
verhuurders om ook hun woningaanbod in het verdeelsysteem te brengen. De
marktpartijen hebben niet zozeer een sociale doelstelling en hiervoor is men wat
beducht. Men erkent wel het belang van hun marktinformatie en marktkennis, maar
dit zou via minder formeel vastgelegde overlegstructuren op bepaalde deelterreinen
tot samenwerking dienen te leiden. Niet zozeer in de huidige besluitvormingscircuits,
wel mogelijk daaraan gekoppeld.

27

Ook de woonconsumenten zouden incidenteel bij het regionale overleg kunnen
worden gekoppeld, maar het zal moeilijk zijn om deze op regionaal niveau te
organiseren volgens de meeste corporaties.
Van de marktpartijen zijn met name de makelaars regionaal georganiseerd. De
makelaars zouden graag betrokken willen worden bij het regionale overleg op alle
terreinen van de volkshuisvesting. Ze hebben een groot belang bij een constante
beweging op de woningmarkt, die zij als sterk regionaal zien. Nu nog wordt ad-hoc
advies gevraagd aan de makelaars. De makelaars beschikken over belangrijke
geautomatiseerde aanbodgegevens over met name de koopwoningmarkt. Beleidsmatig
kunnen deze gegevens goed worden gebruikt met betrekking tot de woningbouw. De
makelaars zouden wel wat zien in een regionale samenwerking in een regionaal
platform, dat als adviescommissie met een sterk dwingend karakter adviseert over
alle volkshuisvestingsbesluiten.
Ook de woonconsumenten zouden graag meer betrokken willen worden bij het
regionale overleg, met name op het terrein van de nieuwbouw (naar soort, type en
prijsklasse) en de woningtoewijzing. Tevens ook op het terrein van het voorraadbeheer, mocht dit regionaal worden opgezet in de toekomst. De samenwerking zou
kunnen verlopen zoals deze nu al in Hilversum en Weesp verloopt in een lokaal
platform. Dit platform heeft een adviesfunctie ten opzichte van de gemeenteraad. Op
regionaal niveau zou een dergelijk overlegplatform ook zijn diensten kunnen
bewijzen, hetgeen aansluit bij de gedachten van de makelaars.
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6
DE REGIONALE SAMENWERKING
BEOORDEELD

6.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden hoe de regionale samenwerking is ontstaan, hoe zij georganiséerd is en wie de deelnemende partijen zijn. Wat
nu de belangrijkste knelpunten zijn in de regionale samenwerking en hoe men de
regionale samenwerking in totaal beoordeelt op dit moment, wordt in dit hoofdstuk
beschreven. Verder wordt een blik geworpen in de toekomst wat betreft de verwachtingen omtrent de regionale samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek en geven
de verschillende partijen aanbevelingen omtrent de regionale samenwerking.

6.2

Knelpunten in de regionale samenwerking

Na het starten van de regionale samenwerking op de verschillende deelterreinen van
de volkshuisvesting, is daadwerkelijk begonnen met het komen tot een constructieve
samenwerking waarmee men tot bepaalde activiteiten wil komen. Tijdens de
samenwerking kunnen zich allerlei problemen voordoen tussen de partijen, die een
zware wissel kunnen trekken op de bestaande samenwerking. De mate waarin en de
wijze waarop men tot een oplossing hiervan weet te komen, is een belangrijke
indicatie van de sterkte van het samenwerkingsproces .
Voor de gemeenten is de regionale budgetverdeling tot 1993 goed verlopen. Er was
genoeg budget voor de ingediende plannen, zodat men ook budget kon overhevelen
naar Almere, die daarvoor woningen bouwde voor inwoners uit de regio Gooi en
Vechtstreek. In 1994 is echter een groot probleem ontstaan met de budgetverdeling.
Na een verrekening door het Rijk, die nadelig uitpakte, bleek er minder budget
beschikbaar te zijn dan hetgeen al aan budget was verdeeld. Huizen was, voordat dit
goed duidelijk werd, reeds begonnen met een grote bouwopgave en had op basis van
toezeggingen in de RVC al verplichtingen aangegaan. Huizen claimde daarom een
groot deel van het budget van dat jaar. Er heeft toen een lange discussie plaatsgevonden over hoe men dit zou moeten oplossen. Huizen en met name Hilversum
stonden hierin tegenover elkaar. Huizen eiste haar deel van het budget op waarvoor
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verplichtingen waren aangegaan, terwijl dit voor een aantal andere gemeenten en
zeker Hilversum te ver ging, want zo bleef er niets over voor de anderen.
Uiteindelijk heeft men hierover consensus kunnen bereiken. Deze consensus werd
bereikt doordat de gemeenten zich steeds bewuster werden van het feit dat het niet
alleen een probleem van Huizen was, maar een gezamenlijk probleem waarvoor men
een oplossing diende te vinden, hetgeen Huizen, het Gewest en de Inspectie steeds
benadrukten. Verder dreigden hogere overheden in te grijpen, waardoor de gemeenten in de regio de controle zouden verliezen over de mogelijke oplossing van het
conflict. De oplossing werd gevonden in het leggen van een claim van Huizen op
een deel van het budget van 1995, terwijl in 1994 ook Loosdrecht in het kader van
het regionale budgetbeheer bij de regio Gooi en Vechtstreek werd ingedeeld en het
mogelijk was om het aandeel van Loosdrecht naar Huizen te laten gaan. Op zich
hebben alle partijen zo wat water bij de wijn moeten doen. Toch is er met name in
Hilversum nog steeds wat wrevel over de gang van zaken in die periode. Men vindt
dat Huizen teveel het onderste uit de kan wilde halen en dat het Gewest het conflict
niet in goede banen heeft weten te leiden door een slechte coördinatie en afweging
van belangen.
Nu, in 1996, is het budget dat men te verdelen heeft veel kleiner, terwijl daar een
veel groter aanbod aan bouwplannen tegenover staat. Er moeten dan ook duidelijke
keuzen worden gemaakt, waarbij men onder andere een 'hardheidsthermometer'
gebruikt om zeker te zijn dat het gaat om plannen die ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd en die niet alleen worden opgevoerd om meer budget binnen te krijgen.
Er bestaat binnen de regio Gooi en Vechtstreek een soort 'vechtcultuur' bij de
regionale budgetverdeling, waarbij elke gemeente zoveel mogelijk budget probeert
binnen te krijgen. Elk jaar slaagt men er wel weer in om dit in goede banen te
leiden, maar beleidsinhoudelijk zouden met name volgens de ambtenaren andere
keuzen gemaakt kunnen worden waardoor beter zou kunnen worden ingespeeld op
het meer strategisch bouwen voor de doelgroepen.
Op het terrein van de woonruimteverdeling vinden de gemeenten de regionale
samenwerking in het algemeen goed verlopen. In het begin waren er enige problemen bij het opzetten van een regionale urgentie- en klachtencommissie, omdat dit de
gemeenten formatieplaatsen kostte. Op dit moment blijkt de regionale urgentiecommissie ook duurder uit te vallen dan verwacht en daar heeft een enkele gemeente
moeite mee. Verder zijn er discussies geweest over een verkeerde beoordeling of
niet toegestane activiteiten in het kader van het regionale woonruimteverdelingssysteem, zoals de omgang met de overgangskandidaten, het toch
zelfstandig toewijzen van woningen, de verspreiding van de krant met daarin de
woningaanbiedingen en het gehanteerde automatiseringssysteem van de corporaties.
Door onderling overleg en het aanspreken van elkaar op de ondernomen activiteiten
heeft men dit tot nu toe nog altijd kuimen oplossen.
Ook de corporaties herkennen wat aanloopproblemen, die volgens hen te maken
hebben met het niet geheel volgens de regionale huisvestingsverordening toewijzen
van woningzoekenden in sommige gemeenten. Dit lijkt nu echter grotendeels
opgelost, maar voor een aantal specifieke woningen, die zich meer aan de zorgkant
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bevinden, worden nogal eens uitzonderingen gemaakt. In het algemeen echter zijn de
problemen qua samenwerking niet groot en zijn er alleen wat problemen met de
uitvoering van het systeem, zoals de verspreiding van de woonkrant. Verder zien
sommige corporaties een centraal geautomatiseerd systeem meer zitten dan het
huidige, waarbij elke corporatie zelf een systeem onderhoudt en de gegevens steeds
dienen te worden verzameld bij een corporatie in Weesp, die dan de regionale
gegevens daaruit kan distilleren.
Op dit moment (1996) is men in de regio Gooi en Vechtstreek ook bezig met het
uitvoeren van een evaluatie van het woonruimteverdelingssysteem waarbij de
belangrijkste knelpunten worden geïnventariseerd en waarvoor oplossingen zullen
worden gezocht.
Het Gewest, de provincie en de Inspectie zien evenmin grote problemen bij de
regionale samenwerking. Op zich kan men er altijd goed uitkomen door middel van
het voeren van overleg. Hilversum wordt goed partij gegeven door Huizen en
Bussum, zodat er niet echt sprake is van één overheersende partij tijdens het
overleg, al hebben de grootste gemeenten in het algemeen wel de grootste inbreng.
Bij onenigheid komt men er via het overleg altijd wel uit, waarbij er veelal sprake is
van een combinatie van compensatie aanbieden of het kiezen van eieren voor je geld,
want men weet dat men elkaar in de toekomst toch weer zal tegenkomen.

6.3

Beoordeling van de regionale samenwerking

Vergeleken met andere regio's heeft de regio Gooi en Vechtstreek al een lange
traditie van samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting. Met de regionale
woonruimteverdeling was het Gewest ook één van de eerste regio' s die een marktgericht aanbodmodel introduceerde op regionaal niveau. Verder zijn ook de overlegstructuren goed ontwikkeld. Aan de hand hiervan lijkt te kunnen worden gesproken
van een intensieve en succesvolle samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek,
maar hoe kijken de verschillende partijen daar zelf tegenaan?
In het algemeen zijn de bestuurders van de gemeenten tevreden met de samenwerking zoals deze nu plaatsvindt. Er bestaat tussen de gemeenten een bereidheid om
over de eigen grenzen heen te kijken naar elkaars problemen. Ook wordt de
versterking van de samenwerking met de corporaties als een positief punt gezien.
Eén van de bestuurders ziet een goede mix van regionale samenwerking en daarbij
toch ruimte voor de lokale verantwoordelijkheid. De samenwerking is vooral op het
terrein van de woonruimteverdeling de laatste jaren erg snel gegaan en dan heb je
soms een adempauze nodig om iedereen weer te laten bijkomen. In een volkshuisvestingsplan ziet deze bestuurder dan ook goede mogelijkheden om iedereen weer
met de neus de goede richting in te krijgen. De kleine gemeenten zijn tevreden met
de samenwerking zoals die er nu is, maar willen er wel voor waken dat Hilversum
niet teveel gaat domineren. Hilversum zelf is ook tevreden over de regionale samen
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werking, maar zou dat liever buiten de Geweststructuur doen, in misschien wel een
soort van centrumgemeenteconstructie.
De ambtenaren die zich bezighouden met de budgetverdeling in het kader van het
BWS, beoordelen de samenwerking in het algemeen als positief. Op zich zou het
nog beter kunnen, maar er blijft een spanning tussen beleidsinhoudelijke keuzen en
politieke keuzen waarbij in het laatste geval meespeelt dat de verantwoording dient
te worden afgelegd op lokaal niveau. Dit belemmert nogal eens een regionaal denken
bij de bestuurders.
De ambtenaren op het terrein van de woonruimteverdeling zijn tevreden over wat
men tot nu toe heeft bereikt in de regio. Er is een aanbodgericht regionaal woonruimteverdelingssysteem gerealiseerd en een regionale urgentie- en klachtencommissie ingesteld. Met name de ambtenaren van de grotere gemeenten waarschuwen
echter dat men nu niet achterover moet gaan leunen. Het huidige systeem zal in de
toekomst alleen maar tot meer regionale samenwerking en afstemming leiden, zeker
nu ook de corporaties zich steeds meer op het regionale front ontplooien en de
gemeenten daar ook een gezamenlijke visie tegenover moeten zetten. Ook moet
ervoor worden gezorgd dat de kleinere gemeenten en corporaties bijblijven bij de
ontwikkelingen, nu met name de grotere gemeenten en corporaties het beleid
invulling geven. Verder herkent een enkele ambtenaar ook op het terrein van de
woonruimteverdeling een spanning tussen lokale autonomie en regionale doelmatigheid, hetgeen bestuurlijk wel eens tot problemen leidt.
Ook het Gewest is tevreden over de samenwerking zoals die er nu is in de regio.
Het lijkt erop dat de 'koudwatervrees' tussen de partijen over is en constructief tot
samenwerking wordt gekomen, waarbij de corporaties goed meedoen.
De provincie vindt dat de huidige samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek
goed verloopt, maar vreest wel enigszins voor de toekomst door de mogelijke
bestuurlijke veranderingen en de wens van een aantal gemeenten om zich van het
,dure' Gewest te ontdoen.
Bij de Inspectie vindt men dat de regionale samenwerking op het terrein van de
woonruimteverdeling goed gelukt is, maar op het terrein van het bouwen (regionaal
budgetbeheer) is het nog niet optimaal. Er wordt daar nog teveel geruzied om geld
zonder dat meer beleidsinhoudelijk naar de bestedingsmogelijkheden wordt gekeken.
De corporaties spreken van een constructieve samenwerking op het regionale niveau,
zoals deze er nu is tussen de corporaties en gemeenten. Met name wat betreft de
uitvoeringspraktijk van het woonruimteverdelingssysteem is men erg ver in de regio.
Beleidsinhoudelijk zou nog het nodige te verbeteren zijn, waarbij één van de
corporaties pleit voor meer aandacht voor de afstemming tussen het beleid op de
terreinen volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Een aantal corporaties constateren ook dat de gemeenten bestuurlijk wat langzaam tot besluitvorming komen door
de lokale belangen en door soms verschillende opvattingen bij ambtenaren en
bestuurders. Wat dat betreft kan het volkshuisvestingsplan dienen als nieuwe impuls
om meer beleidsinhoudelijk de volkshuisvestingsproblematiek in de regio aan te
pakken.
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6.4

Toekomstverwachtingen over de regionale samenwerking

Bij de bestuurders van de gemeenten bestaat over het algemeen het idee dat de
samenwerking nu al zo hecht is geworden dat er geen weg meer terug is. Wel heeft
men een sterk idee dat de structuur van de samenwerking binnen het Gewest kan
gaan veranderen in de toekomst onder invloed van de discussie over de bestuurlijke
reorganisatie in Nederland. Ook als het Gewest zou verdwijnen, zal de samenwerking tussen de gemeenten blijven bestaan. In Hilversum pleit men daarbij voor meer
flexibele en dynamische overlegstructuren die op het terrein van de volkshuisvesting
ook meer zijn aangepast aan de woningmarkt.
Een enkele bestuurder ziet in het aanwijzen van nieuwe locaties een verdere
stimulans voor de samenwerking nIssen de partijen. Als er geen bouwmogelijkheden
meer zijn, dan zal men meer op het beheer van de woningvoorraad zijn aangewezen
en kan men daarover ook in regionaal verband afspraken maken. Aan de andere kant
heeft men met betrekking tot het bouwen steeds minder subsidies te verdelen en dit
kan ervoor zorgen dat de samenwerking met betrekking tot de regionale budgetverdeling kan verminderen, maar de samenwerking op het terrein van de woonruimteverdeling en in het kader van het regionale volkshuisvestingsplan lijkt zich juist weer
te versterken.
Voor de kleine gemeenten staat vast dat de regionale samenwerking altijd van groot
belang zal blijven, omdat ze niet alles zelf meer kunnen doen en veel baat hebben bij
de kennis, expertise en efficiency die beschikbaar is op regionaal niveau.
Ook onder de ambtenaren koppelt men de toekomst van de regionale samenwerking
deels aan de uitkomst van de discussie over de bestuurlijke reorganisatie. In feite zal
regionale samenwerking nodig blijven, maar in het geval van een grootscheepse
gemeentelijke herindeling, waarbij slechts enkele gemeenten zouden overblijven, zal
de behoefte aan regionale samenwerking binnen de regio Gooi en Vechtstreek sterk
verminderen.
In ieder geval anticipeert men nu nog niet op deze mogelijk komende veranderingen.
Men blijft verder samenwerken en bij elke gemeente verwacht men dat in de
toekomst de samenwerking alleen maar zal toenemen onder welke bestuurlijke
structuur dat ook mocht zijn. Met name het komen tot een regionaal volkshuisvestingsplan en de werking van het woonruimteverdelingsmodel kan de samenwerking tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en andere partijen
verder versterken.
Bij de corporaties ziet men zowel de samenwerking onderling als de samenwerking
met de gemeenten in de toekomst verder versterken. Wat betreft de onderlinge
samenwerking verwachten de meeste corporaties dat er meer fusies zullen plaatsvinden in de toekomst. Op zich vinden de corporaties een aantal van 26 corporaties veel
voor deze regio. Een enkele corporatie uit echter ook zijn zorgen over deze dreigende fusiegolf (waarbij de twee grootste corporaties in de regio inmiddels zijn gefuseerd), omdat dit een doorbreking kan zijn van het eigen karakter en de zelfstandigheid die elke corporatie binnen het regionaal functioneren toch altijd kon behouden.
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In de samenwerking met de gemeenten is steeds meer een ontwikkeling te bespeuren
waarin de corporaties sterker worden als partij, zich sterk willen profileren en een
belangrijke beleidsinhoudelijke bijdrage willen leveren aan het regionale beleid. De
gemeenten schrikken hier soms wat voor terug, maar de corporaties streven naar een
constructieve samenwerking met de gemeenten waarbij geen van de partijen de ander
domineert. Het steeds meer regionaal werkzaam zijn van de corporaties, zal de
regionale samenwerking dan ook alleen maar versterken volgens de corporaties. De
corporaties voelen zich nu ook steeds meer als serieuze gesprekspartner geaccepteerd
door de gemeenten.
Het Gewest verwacht ook dat de regionale samenwerking zal blijven toenemen,
omdat men steeds gerichter de inkrimpende middelen zal dienen in te zetten, de
woningmarkt regionaal werkt en doordat men met een regionaal ruimtegebrek zit.
Het Gewest ziet de gemeenten ook steeds dichter naar elkaar toe groeien en heeft
zelf niet de intentie om alle macht naar zich toe te trekken. Het moet van onderop
komen.
De Inspectie blijft de regionalisering een belangrijke ontwikkeling vinden voor de
toekomst. In de regio Gooi en Vechtstreek zal het afhangen van de komst van een
regionaal volkshuisvestingsplan of men de regionale samenwerking kan versterken.
Er moet bij de totstandkoming van een dergelijk plan zorg worden gedragen voor het
creëren van draagvlak bij alle partijen. Op deze wijze verbinden de partijen zich ook
aan de opgenomen uitgangspunten en de te ondernemen acties, waardoor men meer
afhankelijk van elkaar zal raken en de samenwerking alleen maar zal toenemen. Op
deze wijze is ook inderdaad de totstandkoming van het regionale volkshuisvestingsplan gerealiseerd.
De provincie ziet met name vanuit een bestuurlijk oogpunt bedreigingen voor de
regionale samenwerking. In het algemeen stellen de provincies zich nu ook sterker
op en het zou kunnen dat bij het ontmantelen van regionale structuren er meer taken
naar de provincie zullen gaan. Op zich blijft dan samenwerking binnen een regio
Gooi en Vechtstreek noodzakelijk, maar die zal dan niet in een gewestelijke
structuur plaatsvinden.
De makelaars zien de samenwerking tussen de verschillende partijen in de toekomst
ook verder toenemen. Met name de samenwerking met de corporaties zal in belang
toenemen, terwijl het met de gemeenten vooral op beleidsinhoudelijk vlak zal
toenemen. Met de corporaties moet meer samen worden gedacht over de regionale
woningmarkt in relatie tot de beschikbare woningvoorraad. Vroeger keken de
corporaties vooral naar hun eigen woningvoorraad, terwijl men nu ook let op het
functioneren ten opzichte van andere corporaties en het functioneren van de eigen
woningvoorraad binnen de gehele regio. Volgens de makelaars .hebben de corporaties
en marktpartijen een verantwoordelijkheid voor het functioneren van de totale
woningvoorraad.

34

6.5

Verdere aanbevelingen met betrekking tot de regionalisering

In deze paragraaf doen de verschillende partijen aanbevelingen met betrekking tot de
regionalisering in de regio Gooi en Vechtstreek en met betrekking tot de vraag hoe
het Rijk zou dienen om te gaan met de regionalisering.
Door de bestuurders van de gemeenten worden verschillende aanbevelingen gedaan,
zoals het meer beleidsinhoudelijk inzetten van de beschikbare subsidies en het plegen
van aanpassingen in het woonruimteverdelingssysteem qua toewijzing. De samenwerking is op zich goed en zou zich kunnen versterken door middel van het werken aan
een regionaal volkshuisvestingsplan, waarbij een enkele bestuurder ook pleit voor
een flexibele en dynamische overlegstructuur op de schaal van de werkelijk ervaren
woningmarkt. Dit zou met name het Gooi meer aan het Eemland koppelen. Aan het
Rijk wordt vooral gevraagd om meer instrumenten om de woningmarkt af te
schermen en te komen tot meer integratie van het beleid in de diverse sectoren, zoals
ruimtelijke ordening en milieu, zodat tot een meer integraal regionaal beleid kan
worden gekomen.
Bij de ambtenaren in de gemeenten die betrokken zijn bij het bouwen is men over
het algemeen tevreden met zoals het nu gaat. Wel zouden de relaties met omliggende
regio's nog sterker kunnen worden aangehaald, ook al omdat daar meer mogelijkheden zijn om te bouwen. Ten opzichte van het Rijk wordt vooral geklaagd over het
gebrek aan instrumenten dat men heeft verkregen met de decentralisatie, zowel in
het kader van het BBSH als van de Hvw. Ook het verminderen van de BWSsubsidies wordt veelal als te rigoureus ervaren.
Ook de ambtenaren die betrokken zijn bij de woonruimteverdeling vinden dat men te
weinig instrumenten heeft om werkelijk effectief in te kunnen grijpen op de woningmarkt. Verder wordt de wens uitgesproken om de regio meer te laten aansluiten op
de werkelijke woningmarkt, want dat is nu niet het geval.
Bij het Gewest, de provincie en de Inspectie zou men wel wat zien in een regionaal
toezicht op de corporaties in de toekomst. Verder zou het Gewest graag een
verfijning van het BWS-budget zien, zodat effectiever kan worden omgegaan met de
schaarse middelen.
Het Gewest en de provincie vinden verder dat het Rijk een meer consistent en meer
samenhangend beleid zou kunnen voeren, zodat niet steeds de dreiging van nieuwe
veranderingen in de lucht hangt en men ook werkelijk de instrumenten heeft om
regionaal een integraal volkshuisvestingsbeleid te voeren.
De corporaties zijn redelijk eensgezind in hun aanbevelingen die in een viertal
onderwerpen kunnen worden verdeeld. Ten eerste sluit de volkshuisvestingsregio
niet aan bij de woningmarkt; dit zou moeten worden verbeterd. Ten tweede zouden
de gemeenten een meer regionale kijk moeten krijgen met betrekking tot de volkshuisvesting. Daaraan zou een regionaal volkshuisvestingsplan goed kunnen bijdragen. De basisgegevens voor een dergelijk plan zijn er en nu gaat het nog om het
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bepalen van acties die een antwoord vormen op de gesignaleerde problemen. De
derde aanbeveling betreft een wens tot meer integratie van het ruimtelijke-ordeningsbeleid en het huisvestingsbeleid van de gemeenten. Als laatste pleit een enkele
corporatie nog voor een vermindering van het aantal betrokken actoren door middel
van gemeentelijke herindelingen en fusies tussen corporaties, waardoor de regionale
samenwerking transparanter en effectiever kan worden.
Aan het adres van het Rijk wordt vooral gewaarschuwd voor een te ver doorgeschoten terugtreding uit de volkshuisvesting. Het blijft nodig dat het Rijk zich bezighoudt
met het huisvesten van met name de doelgroepen van beleid. Ook de woonconsumenten vinden dat het Rijk zich actief moet blijven opstellen op het terrein van de
volkshuisvesting.
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7

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

7.1

De regio Gooi en Vechtstreek

De regio Gooi en Vechtstreek is een verstedelijkte regio binnen de Noordvleugel van
de Randstad, omringd door grootstedelijke agglomeraties als die van Amsterdam en
Utrecht. De regio wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk woon- en werkklimaat
met bos en heide in het Gooi en water- en weidegebieden in de Vechtstreek.
De Gooi en Vechtstreek kent een aantrekkelijk woon- en werkklimaat dat ervoor
heeft gezorgd dat de regio als één van de eerste gebieden in Nederland te maken
heeft gehad met een forse suburbanisatie vanaf het einde van de vorige eeuw uit met
name Amsterdam. Dit verleden heeft nu nog zijn weerslag op de samenstelling van
de woningvoorraad, die relatief oud is met veel (ruime) koopwoningen. Op dit
moment lijkt de regio ruimtelijk gezien nagenoeg vol.

7.2

De volkshuisvestingsproblematiek

De woningmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek wordt door de verschillende
partijen getypeerd als een gespannen woningmarkt. De vraag naar woningen van
binnen en van buiten de regio is groot. Leegstand komt dan ook niet voor, maar wel
is er sprake van scheefheid op de woningmarkt. Zowel dure als goedkope scheefheid
komt relatief gezien veel voor.
Nieuwbouw is een middel om de doorstroming te bevorderen. Belangrijke problematieken in de regio Gooi en Vechtstreek vormen de omvang en de lokatie van de
nieuwbouw. De vraag waar en hoeveel woningen worden gebouwd is met name een
politiek thema waarover de meningen in de regio zijn verdeeld. Er lijkt echter wel
een kentering te komen in de opstelling 'het Gooi is vol ', dat jarenlang de discussie
heeft bepaald. Een belangrijke vraag zal daarna worden welk type woningen men
gaat bouwen.
Deze gesignaleerde problemen in de regio doen de meeste partijen wel beseffen dat
er een behoefte is aan regionale samenwerking. Het oplossen van de volkshuisvestingsproblematiek, het uitwisselen van kennis en informatie en het regionaal
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functioneren van de woningmarkt vormen belangrijke motieven bij de verschillende
partijen om actief te participeren in de regionale samenwerking.
De taken die zijn opgepakt binnen de regionale samenwerking betreffen het regionale
budgetbeheer op basis van het BWS en de regionale woonruimteverdeling. Verder is
er door corporaties, gemeenten en Gewest gezamenlijk gewerkt aan een regionale
volkshuisvestingsvisie, dat in september 1997 is gepresenteerd. Op basis van dit plan
worden prestatie-afspraken gemaakt tussen corporaties en gemeenten over de
verdeling en het beheer van de bestaande voorraad en het promoten van de regionalisering in de volkshuisvesting.

7.3

Een regionaal beleid op een regionale woningmarkt

Binnen de Gooi en Vechtstreek hebben met name de corporaties ingezien dat de
aanwezige volkshuisvestingsproblematiek vooral door een gezamenlijke inspanning
op regionaal niveau kan worden aangepakt. Het zijn dan ook de corporaties geweest
die de aanzet hebben gegeven tot de opstelling van het regionale volkshuisvestingsplan door een extern onderzoeksbureau. Na het opstellen van een knelpuntenanalyse
om overeenstemming te krijgen over de door alle partijen ervaren problemen is
uiteindelijk een visie gegeven met oplossingsrichtingen en afspraken die gemeenten
en corporaties gezamenlijk zouden kunnen maken.
Ook voordat de relatief grote stap is gezet om tot een regionaal beleid te komen op
basis van een regionaal volkshuisvestingsplan, is er in de regio Gooi en Vechtstreek
al geruime tijd samengewerkt op het terrein van de volkshuisvesting. Deze samenwerking dateert al vanaf de jaren zeventig. Ten eerste gebeurde dit door middel van
het op elkaar afstemmen van de huisvestingsverordeningen. In de jaren tachtig kwam
daar de plannings- en programmeringscyclus bij waarvoor een regionale
volkshuisvestingscommissie werd ingesteld.
In de jaren negentig volgde een belangrijke stimulans voor de regionale samenwerking, waarbij ook de corporaties steeds meer betrokken raakten. Ten eerste
ontstond er sinds 1992 de mogelijkheid om een regionaal budgetbeheer te gaan
voeren in het kader van het BWS . Door met name de druk van de provincie is er
een regionaalbudgetbeheer gekomen in de Gooi en Vechtstreek.
Ten tweede kreeg ook in 1992 de samenwerking op het terrein van de woonruimteverdeling nieuwe impulsen door de op komst zijnde Huisvestingswet, die alleen op
regionaal niveau een bescherming van de woningmarkt toestond in gebieden met een
krappe woningmarkt en een grote druk op deze woningmarkt.
Bij het komen tot een regionaal woonruimteverdelingssysteem heeft met name het
Gewest een stimulerende invloed gehad. Het Gewest bracht door middel van een
informatiebijeenkomst gemeenten en corporaties bij elkaar. Een werkgroep met
daarin medewerkers van de gemeenten, de corporaties en het Gewest heeft toen met
veel inzet en enthousiasme gewerkt aan de totstandkoming van het systeem. Dit
resulteerde uiteindelijk, mede ook door de tijdsdruk opgelegd vanuit de Huisvestingswet, tot één van de eerste regionale aanbodmodellen in het land.
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7.4

De regionale samenwerking georganiseerd

De belangrijkste overlegorganen in de regio Gooi en Vechtstreek op het terrein van
de volkshuisvesting zijn de bestuurlijke en de ambtelijke RVC's en de Werk- en
Stuurgroep Volkshuisvesting. In al deze overlegorganen zitten de gemeenten, de
corporaties en het Gewest bij elkaar, terwijl de provincie en de Inspectie ook bij de
ambtelijke RVC zijn betrokken. De vergaderingen van de RVC zijn openbaar, zodat
ook marktpartijen en woonconsumenten als toehoorders aanwezig kunnen zijn en ook
wel in de gelegenheid worden gesteld om zelf een inbreng te leveren.
De corporaties hebben naast hun deelname in bovenstaande overlegorganen ook hun
eigen overlegorganen. Zo komen functionarissen en directeuren van een groot aantal
van de 26 corporaties maandelijks bij elkaar. In deze bijeenkomsten vindt de
strategiebepaling plaats, waarover in het driemaandelijkse besturenoverleg (waarin
alle corporaties aanwezig zijn) verantwoording wordt afgelegd.
Ruimtelijk gezien sluiten de overlegstructuren niet geheel aan bij de regionale
woningmarkt, zoals die wordt ervaren door de verschillende partijen. De regio Gooi
en Vechtstreek valt volgens de meeste betrokkenen uiteen in twee onderscheiden
gebieden: Het Gooi en de Vechtstreek. Binnen het overleg vormt dit echter geen
probleem. Wel als een probleem worden, met name door Hilversum, ervaren de
geringe mogelijkheden tot afstemming met de aangrenzende regio Eemland, waarmee ook woonrelaties bestaan. Verder is ook de invloed van Amsterdam en Almere
van belang, zodat ook met deze gemeenten relaties dienen te worden onderhouden
bij het zoeken naar oplossingen voor de regionale volkshuisvestingsproblematiek.

7.5

De regionale inbreng van de partijen

De gemeenten wordt verweten dat men nog te weinig blijk geeft van een regionaal
inhoudelijk denken en dat men te vaak nog streeft naar het behartigen van de eigen
belangen. Het regionale overleg verliest daardoor aan kracht en wordt vaak te
vrijblijvend, waardoor belangrijke regionale onderwerpen blijven liggen of maar
traag worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld een regionaal voorraadbeheer.
Over de inbreng van de corporaties zijn alle partijen redelijk positief. Er is veel
kennis aanwezig en ze stellen zich regionaal coöperatief en actief op. Aan de andere
kant dreigen de corporaties volgens sommige gemeenten echter te ver vooruit te
lopen en vertonen ze soms de neiging om op de stoel van de gemeenten te gaan
zitten, hetgeen tot een ongewenste verstrengeling van bevoegdheden kan leiden.
Over de rol en inbreng van het Gewest wordt nog het meest verschillend gedacht.
De gemeenten beoordelen de inbreng van het Gewest in het algemeen als gering. Dit
vloeit met name voort uit de geringe ambtelijke capaciteit bij het Gewest op het
terrein van de volkshuisvesting. Bij de grotere gemeenten staat het functioneren van
het Gewest vooral om politieke redenen (te duur, vierde bestuurslaag) ter discussie ,
maar juist de kleinere gemeenten waarderen de inbreng van het Gewest in grote
mate als informatieverschaffer en coördinator. Ook de corporaties zijn in het
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algemeen positief over de rol van het Gewest in het stimuleren en coördineren van
de samenwerking. Wel mist men een duidelijke slagkracht bij het Gewest, hetgeen
inherent is aan deze vorm van verlengd lokaal bestuur.
Voor een participatie van marktpartijen en woonconsumenten in de regionale
overlegorganen vinden de meeste partijen het nog te vroeg. Men denkt aan een meer
projectmatige inschakeling van deze partijen bij het volkshuisvestingsoverleg . Zelf
zouden de marktpartijen en woonconsumenten graag willen participeren in het
regionale overleg op basis van hun kennis en hun belang in de regionale woningmarkt.

7.6

De regionale samenwerking beoordeeld

Binnen de regionale samenwerking worden een aantal knelpunten ervaren door de
betrokken partijen. Het grootste knelpunt binnen de regionale samenwerking vormt
nog altijd de prioriteit van het lokale belang boven het regionale belang. Dit komt
met name tot uiting tijdens de verdeling van de BWS-gelden. Elke gemeente 'vecht'
voor zijn eigen deel en er is weinig inhoudelijke afstemming over de bestemming
van de gelden.
Binnen deze kleine en intern sterk op elkaar betrokken regio als de regio Gooi en
Vechtstreek, blijft altijd wel een noodzaak bestaan om tot onderlinge afstemming te
komen. Voor de toekomst verwachten de betrokken partijen dan ook dat de regionale
samenwerking verder zal intensiveren. De nadruk zal daarbij verschuiven van het
bouwen naar het verdelen en beheren van de woningvoorraad binnen een regionaal
beleidskader waarvoor het regionale volkshuisvestingsplan kan dienen. Wel bestaan
er twijfels over hoe precies de bestuurlijke structuur er zal gaan uitzien, maar de
regionale samenwerking is al zover voortgeschreden dat men niet verwacht dat deze
samenwerking ineens zal ophouden te bestaan.
Er worden wel nog verschillende aanbevelingen gedaan door de benaderde partijen
om de regionale samenwerking in de toekomst te verbeteren. Ten eerste wordt er
gepleit voor een meer inhoudelijke discussie in de regio in plaats van een politieke
op basis van de lokale belangen. Met name de corporaties en hogere overheden
zouden dit graag zien, maar ook een aantal gemeentenvertegenwoordigers pleiten
hiervoor. Verder zou men de regionale samenwerking beter dienen aan te sluiten op
de in de praktijk ervaren regionale woningmarkt9 . Een woningmarkt begrenzen is
echter altijd een moeizame zaak. In plaats van een grenswijziging zouden de
overlegstructuren dan ook meer flexibel kunnen worden en meer op projectmatige
wijze kunnen worden ingezet. Verder dient volgens de betrokken partijen binnen de
regio meer integraal te worden gewerkt, zodat volkshuisvestingsbeleid ook meer
gekoppeld wordt aan met name het ruimtelijke ordeningsbeleid.

9
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Hetgeen betekent dat het Gooi meer met een deel van Eemland in beschouwing wordt
genomen en de Vechtstreek meer met de Amsterdamse regio .

7.7

Conclusie

Hoe is het ontstaan en het proces van regionalisering binnen Gooi en Vechtstreek nu
eigenlijk te waarderen? Kan er worden gesproken van een succes of niet en welke
factoren hebben daaraan bijgedragen? In deze paragraaf zal dat worden beoordeeld
aan de hand van de voor het onderzoek opgestelde hypothesen die staan vermeld in
bijlage 3.
De betrokken partijen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn in het algemeen niet
ontevreden over de regionale samenwerking, maar zien ook nog duidelijk ruimte
voor verbeteringen. De verschillende partijen kennen een zekere mate van samenwerkingstraditie zowel onderling als afzonderlijk en hebben op regionaal niveau ook
al resultaat behaald. Aan de andere kant hechten de partijen sterk aan hun zelfstandigheid en bestaan er diverse tegengestelde belangen tussen (de leden van) de
betrokken partijen.
In de literatuur worden vaak een aantal factoren aangegeven die een positieve, dan
wel negatieve invloed hebben op het komen tot regionalisering. In hoeverre zijn deze
van toepassing op de regionale samenwerking in de Gooi en Vechtstreek?
De aanwezigheid van een duidelijk herkenbare volkshuisvestingsproblematiek, vormt
vaak de basis voor het ontstaan van een meer intensieve regionale samenwerking, die
gericht is op het oplossen van deze problematiek. Dit is duidelijk het geval binnen
de regio Gooi en Vechstreek. Zowel onderzoek vanuit de Inspectie en vanuit de
corporaties hebben de belangrijkste knelpunten op de regionale woningmarkt in beeld
gebracht. Op basis hiervan is gestart met de opstelling van een regionale volkshuisvestingsvisie als basis voor een regionaal volkshuisvestingsplan. Hierbij zijn de
gemeenten en corporaties direct betrokken en andere partijen zijn gehoord. De
regionale samenwerking is dan ook geïntensiveerd door de regionale problematiek
die er ligt binnen de regio. Eerder was dat al het geval met betrekking tot de
regionale woonruimteverdeling .
Een andere stimulans voor een meer intensieve regionale samenwerking kan zijn het
bestaan van een lange samenwerkingstraditie binnen de regio. De samenwerkingstraditie speelt in de Gooi en Vechstreek vanuit het verleden een niet al te grote rol. De
gemeenten werken al vrij lang samen en kennen elkaar vrij goed, maar stellen de
regionale samenwerking binnen de Geweststructuur geregeld ter discussie . De
samenwerking tussen corporaties en gemeenten bestaat vanaf 1992 en heeft zich
goed ontwikkeld door de gezamenlijke opzet van de regionale woonruimteverdeling.
Beide partijen kunnen elkaar dan ook snel vinden als dat nodig is. De regionale
samenwerking is daardoor zeker geïntensiveerd. zoals met betrekking tot de regionale volkshuisvestingsvisie en geeft deze regio een voorsprong in het samenwerkingsproces ten opzichte van andere regio ' s.
Het kristallisatiepunt van de regionalisering binnen een regio is veelal gelegen bij de
regionale samenwerking van de gemeenten. Ook andere partijen regionaliseren, maar
om daadwerkelijk regionaal beleid te ontwikkelen en te kunnen uitvoeren, heeft men
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op een bepaald moment altijd wel de medewerking nodig van de lokale en!of
regionale overheden. Deze overheden kunnen op een bepaald moment al dan niet
intensief regionaal samenwerken. Als andere partijen dan gemeenten echter ook
regionaal samenwerken kan dat de regionalisering in het algemeen binnen een regio
verder stimuleren. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat dit grotendeels op. Het zijn
hier met name de corporaties die in snel tempo elkaar hebben leren vinden en vaart
zetten achter de regionale ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting. Het
kristallisatiepunt van hun regionale samenwerking is gelegen in de regionale
woonruimteverdeling. Het zijn ook de corporaties geweest die zich hebben ingezet
om te komen tot een regionale volkshuisvestingsvisie, waardoor op regionaal niveau
tot gezamenlijk beleid en gezamenlijke maatregelen kan worden gekomen ter
oplossing van de gesignaleerde problematieken. De concrete afspraken op basis
daarvan moeten in het najaar van 1997 worden gemaakt.
De regionale samenwerkingsverbanden van de betrokken (lokale) partijen zijn wat
betreft regionale samenwerking vaak de stuwende krachten binnen de regio. In de
regio Gooi en Vechtstreek gaat het om het Gewest Gooi en Vechtstreek en het
directeurenoverleg van de corporaties. Het Gewest speelt in de regio Gooi en
Vechtstreek een belangrijke rol op regionaal niveau. Het is de belangrijkste initiator
en coördinator op het regionale niveau. De meeste activiteiten die op regionaal
niveau worden uitgevoerd, zijn opgestart door het Gewest, zoals de woonruimteverdeling, het regionale budgetbeheer en de informele beoordeling van convenanten
tussen gemeenten en corporaties. De positie van het Gewest is echter niet onaantastbaar op regionaal niveau. Waar de kleine gemeenten vooral baat ervaren van het
Gewest, hebben de wat grotere gemeenten wat meer moeite vaak met de hoge kosten
van het Gewest en de mogelijke dreiging van een vierde bestuurslaag. Deze dreiging
is, zeker in deze tijd, niet reëel, maar gemeenten zien niet graag taken en bevoegdheden naar het Gewest verdwijnen. Hoewel het bestaan van het Gewest niet in
gevaar is gekomen door de landelijke discussie over het opheffen van regionale
hulpstructuren, is het regionale niveau wel in belang afgenomen en wordt er minder
ondernomen door de gezamenlijke gemeenten. Het Gewest heeft ook de eigen
organisatiestructuur moeten aanpassen. Vanaf 1998 zal het Gewest geen full-time
bestuurders meer kennen voor de verschillende groepen van beleidsterreinen. De
taken die deze bestuurders vervulden, zullen worden overgenomen door burgemeesters van de gemeenten. Het Gewest vervult dus wel een belangrijke trekkende rol in
de regio, maar deze rol is de laatste jaren wel in zwaarte afgenomen.
Bij de corporaties is het directeurenoverleg het belangrijkste regionale overleg. Bij
dit overleg zijn lang niet alle corporaties in de regio betrokken. Het zijn met name
de wat grotere corporaties die hierin zitting hebben. Het directeurenoverleg initieert
en geeft sturing aan de regionale activiteiten van de corporaties. Daarvoor moet wel
draagvlak worden gevonden in het bestuursoverleg waarin alle corporaties zijn
vertegenwoordigd. Er bestaat dan ook een voortdurend gevaar dat er een scheiding
ontstaat tussen de wat grotere corporaties en de kleine corporaties in de regio. Dit
gevaar wordt erkend door de corporaties en het zoeken naar draagvlak vormt een
belangrijke activiteit, maar het tempoverschil tussen de verschillende corporaties
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leidt wel steeds meer tot initiatieven en experimenten waaraan slechts een aantal
corporaties meedoen. Het directeurenoverleg is dus wel duidelijk een trekker van de
regionalisering bij de corporaties, maar het wordt wel steeds moeilijker om al die
corporaties ook op één lijn te krijgen.
Een andere manier om de regionalisering te beïnvloeden is door het wel of niet
beschikbaar stellen van middelen door hogere overheden. Dit heeft in de regio Gooi
en Vechtstreek een belangrijke rol gespeeld . Met name het komen tot het regionale
budgetbeheer had niet kunnen plaatsvinden zonder de druk van hogere overheden.
De provincie heeft met haar regionaliseringsbeleid ervoor gezorgd dat overal in
Noord-Holland het regionale budgetbeheer is opgepakt zonder dat daarbij de
mogelijkheid bestond voor gemeenten om hun budget zelf te beheren.
Ook de wet- en regelgeving in het algemeen heeft een rol gespeeld, waarbij de
Huisvestingswet een belangrijke stimulans is geweest voor de partijen in de regio om
gezamenlijk de woonruimteverdeling te gaan regelen. Dat hebben de partijen in de
regio toen verder zelf opgepakt en uitgewerkt, zonder directe bemoeienis van hogere
overheden. Alleen de provincie en Inspectie hebben daaraan een bijdrage geleverd
door de tot stand gekomen regionale huisvestingsverordening goed te keuren, terwijl
deze niet geheel aansloot bij de vereisten uit de Hvw (zoals bijvoorbeeld het bij
voorrang toewijzen van nieuwbouwwoningen aan inwoners van de eigen gemeente).
Bij de totstandkoming van het regionale volkshuisvestingsplan hebben hogere
overheden in het geheel geen bijdrage geleverd, alhoewel de provincie door middel
van het streekplan wel invloed heeft gehad op de discussie over de bouw locaties in
de regio. De invloed van hogere overheden blijkt in de Gooi en Vechtstreek zo
vooral in het begin van grote invloed te zijn geweest om de regionalisering op te
starten. Na deze start hebben de partijen het zelf verder opgepakt en verdwenen de
hogere overheden meer naar de achtergrond.
De regionalisering verloopt veelal beter als duidelijk is vastgelegd welke taken en
bevoegdheden op welk niveau worden uitgevoerd, de overlegstructuren helder zijn
en duidelijk is welke doelen men nastreeft. Dit is in het algemeen duidelijk binnen
de regio Gooi en Vechtstreek. Juist omdat het Gewest een zware organisatiestructuur
kent, is goed aangegeven wat waar en door wie wordt gedaan. Het Gewest organiseert de regionalisering en heeft daar ook fuH-time bestuurders en ambtenaren voor
in dienst, hetgeen zorgt voor een voortgang in het proces en een duidelijke agendavorming voor de te ondernemen activiteiten. Bij de corporaties is dit minder
duidelijk gestructureerd, maar ook daar is de besluitvorming zodanig opgezet elke
corporatie kennis kan nemen en mee kan besluiten over de activiteiten die regionaal
worden uitgevoerd of worden opgepakt. Bij de samenwerking tussen corporaties en
gemeenten liggen wel meer onduidelijkheden. Met name de gemeenten vinden nogal
eens dat de corporaties zich teveel op de stoel van de gemeente plaatsen. Dit vraagt
om gewenning aan en ervaring met elkaars situatie en verantwoordelijkheden. In de
toekomst is het dan ook waarschijnlijk dat de huidige meningen worden bijgesteld.
De te maken afspraken in het kader van het regionale volkshuisvestingsplan kunnen
daar ook een belangrijke basis voor vormen.
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Tenslotte spelen de betrokken personen zelf een grote rol bij het wel of niet
succesvol zijn van de regionalisering. Ten eerste is het van belang dat alle partijen
die te maken hebben met de regionalisering worden betrokken bij de regionale
samenwerking. Dit zorgt voor draagvlak en het kan de regionale uitvoering van
activiteiten vergemakkelijken. Ten tweede is het belangrijk dat er invloedrijke
woordvoerders zijn binnen de regio die zich sterk maken voor de regionalisering en
andere mensen weten te stimuleren.
In de regio Gooi en Vechtstreek zijn niet alle partijen bij de regionalisering betrokken. Het zijn toch vooral de gemeenten en de corporaties die hierbij betrokken zijn
en er vorm aan geven. Van de marktpartijen laten alleen de makelaars zich nog
geregeld horen. De particuliere verhuurders vormen ook een belangrijke marktpartij
in de regio, maar zijn weinig actief bij de regionale overlegorganen, terwijl wel een
enkele particuliere verhuurder participeert in het regionale woonruimteverdelingssysteem. Ook de woonconsumenten zijn niet betrokken bij de regionale samenwerking,
maar deze partij is ook niet georganiseerd op het regionale niveau. Tot nu toe
ervaren de gemeenten en corporaties geen gemis aan andere partijen bij het regionaliseringsproces, alleen een aantal marktpartijen (particuliere verhuurders in het
bijzonder) mist men nog wel en er zou meer initiatief kunnen worden genomen om
deze partij erbij te betrekken. De betrokkenheid in de regio kan dan ook nog worden
vergroot.
Verder is er niet één bepaalde invloedrijke woordvoerder per partij aan te geven die
als duidelijke trekker van de regionalisering functioneert. In de regio Gooi en
Vechtstreek gaat het meer om groepjes van invloedrijke personen per partij, die per
onderwerp dat regionaal wordt opgepakt kunnen verschillen van samenstelling.
Meestal vormen deze groepjes de werkgroepen die een bepaald onderwerp binnen de
regio verder uitwerken en implementeren. Op deze wijze zijn er veel mensen direct
betrokken bij de regionalisering binnen de Gooi en Vechtstreek en vervullen daarin
van tijd tot tijd een trekkersrol. Door de wisselende samenstellingen is er binnen de
regio ook een breed draagvlak voor de regionalisering, alhoewel over de diverse
aspecten daarvan verschillend kan worden gedacht.
Op basis van het voorgaande kan de regionalisering van de volkshuisvesting binnen
de regio Gooi en Vechtstreek op dit moment als redelijk succesvol worden beschouwd. Door de meeste van de benaderde partijen wordt een gezamenlijke
regionale volkshuisvestingsproblematiek ingezien en is daar ook op ingespeeld door
de opstelling van een regionaal volkshuisvestingsplan op basis waarvan afspraken
zullen worden gemaakt over de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouw.
De diverse betrokken partijen stimuleren elkaar goed in de regionalisering. Waren
het in eerste instantie duidelijk de gemeenten die op basis van een lange samenwerkingstraditie de kar trokken, nu zijn het meer en meer de corporaties die het
initiatief nemen. Dit was ook nodig, want de gemeenten zijn de laatste jaren wat
meer passief geworden in hun regionale samenwerking, onder andere door de
politieke koerswijziging ten nadele van regionalisering. In een regio als de Gooi en
Vechtstreek met een krappè woningmarkt en een gebrek aan ruimte is het ook
noodzakelijk dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan een volkshuisvestingsbeleid.
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Alleen op deze wijze kan men de beschikbare woonruimte optimaal verdelen in de
regio. Het is dan ook een positief punt dat de verschillende partijen in de regio dit
inzien en activiteiten ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen. Ook de marktpartijen en daarvan met name de makelaars tonen betrokkenheid met de regio en laten
zich horen op dit niveau.
De organisatie van de samenwerking binnen de Gooi en Vechtstreek is redelijk. In
de RVC zijn alle partijen betrokken, terwijl er voor de woonruimteverdeling zelfs
nog een apart regionaaloverlegcircuit is, hetgeen door sommigen wel als dubbelop
wordt gezien. De regionale organisatie van de corporaties lijkt wat minder strak
gestructureerd en kent een wat minder overzichtelijke deelname, waarbij met name
bij andere partijen het idee bestaat dat de kleinere corporaties minder hun stem
kunnen laten horen in het regionale overleg.
Als er in de regio daadwerkelijk harde afspraken kunnen worden gemaakt op basis
van het regionale volkshuisvestingsplan, dan kan worden gesteld dat de regionalisering in de regio Gooi en Vechtstreek als bruikbaar middel goed is opgepakt ter
oplossing van de gesignaleerde volkshuisvestingsproblematiek. De onderlinge
verbondenheid van de partijen in een regio met een duidelijk eigen gezicht, gelegen
tussen (qua migratiestromen bedreigende) grootstedelijke regio's, wint het dan ook
duidelijk van de gedachte dat de gepercipieerde woningmarkt niet geheel aansluit bij
de regiobegrenzing .
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BIJLAGE 2
VRAGENLIJST

Deze vragen betreffen de vragen aan het Gewest Gooi en Vechtstreek. Vragen van
gelijke strekking zijn ook gesteld aan de andere betrokken partijen, maar dan op hun
eigen situatie toegespitst.
Algemeen
1) Schets
a)
b)
c)
d)
e)

van het Gewest.
Hoe lang bestaat het Gewest en wie zijn de deelnemende gemeenten?
Wat zijn de taken en bevoegdheden van het Gewest?
Welke taken en bevoegdheden heeft het Gewest op het terrein van de
volkshuisvesting?
Op welk terrein legt het Gewest haar prioriteit?
Hoe is de sfeer te beschrijven in het Gewest? Nemen bepaalde gemeenten een bijzondere plaats in binnen het Gewest in negatieve of positieve
zin?

2)

Kunt u een schets geven van de woningmarkt binnen uw regio?
a)
Wat is het belangrijkste probleem op de lokale en regionale woningmarkt? Sinds wanneer is dat een probleem?
b)
Zijn er meerdere woningmarkten te onderscheiden binnen uw regio?

3)

Welk belang hecht u aan de regionalisering van de volkshuisvesting in het algemeen en voor uw regio in het bijzonder?

Invloed van het Rijk en de provincie
4) Hebben de volgende wet- en regelgeving volgens u invloed op de regionalisering van de volkshuisvesting bij u in de regio:
a)
het BWS
b)
de Hvw
c)
het BLS
d)
het BBSH
e)
andere

51

5)

Hebben bestuurlijke ontwikkelingen invloed gehad op het komen tot een
regionalisering van de volkshuisvesting, waarbij te denken valt aan de discussie
over de reorganisatie van het binnenlands bestuur en de teruglopende financiële
middelen op het terrein van de volkshuisvesting?

6)

Is de provincie betrokken bij de regionalisering van de volkshuisvesting in uw
regio? Zo ja,
a)
Welke rol speelt de provincie bij het regionaal samenwerken op het
terrein van de volkshuisvesting?
b)
Hoe zal deze rol van de provincie zich in de toekomst (dienen te)
ontwikkelen?

7)

Welke rol speelt de Inspectie van de volkshuisvesting bij u in de regio? Op
welke wijze kunnen zij invloed uitoefenen op de regionalisering van de volkshuisvesting?

8)

Gaat er ook invloed uit van de ontwikkelingen in de omliggende regio's wat
betreft regionalisering van de volkshuisvesting? Zo ja, welke concrete invloed
en waarom worden de ontwikkelingen daar van belang geacht? Zo nee, waarom
niet?

Regionale samenwerking in de regio
9) Welke regionale taken behartigt het gemeentelijke samenwerkingsverband op
het terrein van de volkshuisvesting?
- regionaal budgethouderschap o.b.v. BWS
- regionale budgethouder lokatiesubsidie (regionaal grondkostenfonds/verevening)
- regionaal toezicht op woningcorporaties
- regionale woonruimteverdeling
- regionaal voorraadbeheer
- regionale planning en programmering nieuwbouw
- regionaal volkshuisvestingsplan
- andere

10) Schets van de regionale samenwerking in de volkshuisvesting.
a)
Op welke wijze en wanneer is aan de samenwerking op dit terrein van
de volkshuisvesting vorm gegeven?
b)
Wie nam het initiatief tot regionale samenwerking en hoe?
c)
Welke tegenstand moest worden overwonnen om over te gaan tot
regionale samenwerking?
d)
Wie ziet u zelf naast de (samenwerkende) gemeenten als belangrijkste
partijen in de volkshuisvesting binnen uw regio?
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11) Is er een partij aan te wijzen die zich met name inspant voor het komen tot een
regionale samenwerking, als ware een gangmaker van de samenwerking? Zo ja,
op welke wijze probeert deze partij hier invulling aan te geven?
12) Zijn er gedurende de regionale uitvoering van de taak problemen gerezen met
betrekking tot de samenwerking? Zo ja, welke en hoe zijn ze opgelost?
13) Welke volkshuisvestingscommissies enlof andere overlegorganen zijn er actief
bij u in de regio? Wie hebben daar zitting in en wat is de taak van deze
commissies of organen?

Eigen inbreng in de regionale samenwerking
14) Op welke wijze participeert u in de regionale samenwerking?
a)
Wat zijn de doeleinden (motieven) van uw organisatie bij de regionale
samenwerking?
b)
Ziet u in de toekomst veranderingen komen in uw opstelling ten opzichte
van de huidige regionale samenwerking?
15) Hoe beoordeelt u de regionale samenwerking met de andere actoren?
a)
Wat brengen de andere actoren in bij de regionale samenwerking?
b)
Bent u tevreden over de inbreng en inzet van de andere actoren bij de
regionale samenwerking? Zo nee, waarom niet?
c)
Vindt u dat alle relevante actoren zijn betrokken bij de regionale samenwerking? Zo nee, wie zouden er nog bij moeten komen en waarom?

Evaluatie van de regionale samenwerking
16) Wat vindt u van de huidige regionale samenwerking?
a)
Zijn de door u gestelde doeleinden behaald of te behalen met het huidige
functioneren van de regionale samenwerking? Zo nee, wat is hiervan de
reden?
b)
Wat vindt u van het tempo waarin de regionale samenwerking tot stand
gekomen en de resultaten ervan zichtbaar geworden zijn (startpunt
overleg, eerste notitie, overeenstemming, uitvoering)?
c)
Welke effecten zijn er zichtbaar op het terrein van de volkshuisvesting,
die duidelijk veroorzaakt worden door de regionale samenwerking tussen
de partijen?
d)
Hoe vindt u dat de regionale samenwerking op dit moment functioneert?
17) Heeft u nog aanbevelingen omtrent het verdere verloop van de regionale
samenwerking in uw regio?
18) Hoe beziet u de toekomst van de regionalisering van de volkshuisvesting?
19) Welke meer algemene aanbevelingen zou u doen om de regionalisering van de
volkshuisvesting in het algemeen te verbeteren of te veranderen?
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BIJLAGE 3

HYPOTHESEN IN HET ONDERZOEK

Hypothese 1: Om te komen tot een regionale samenwerking die meer behelst dan het
regionale budgetbeheer, dient er een duidelijk ervaren volkshuisvestingsproblematiek
aanwezig te zijn binnen de regio.
Deze hypothese is gebaseerd op het gegeven · dat binnen de volkshuisvesting het
regionale budgetbeheer een verplichte taak is en daardoor in elke regio wel op de
één of andere wijze is opgepakt. De verwachting is dat bij een duidelijk aanwezige
regionale problematiek, partijen geneigd zullen zijn zich meer op regionaal niveau in
te spannen om tot een oplossing daarvan te komen.
Hypothese 2: Naarmate andere actoren dan gemeenten zich steeds meer regionaal
gaan oriënteren op het terrein van de volkshuisvesting, zal aan de regionale samenwerking tussen gemeenten meer vorm worden gegeven. Deze verzwaring van de
samenwerking kan zich uiten in het oppakken van meerdere taken en/of in het
opstellen van een regionaal volkshuisvestingsplan (beleidsplan).
De regionale samenwerking van gemeenten in Wgr-regio's en BoN-gebieden vormt
veelal het skelet waaromheen de regionalisering wordt vormgegeven. Gemeenten
bepalen in hoge mate hoe dit 'skelet' eruit ziet. Er kan een minimale invulling aan
worden gegeven. De verwachting is in een dergelijk geval als andere partijen wel
sterk gaan regionaliseren, dat de gemeenten daar dan, wellicht noodgedwongen, in
mee zullen gaan.
Hypothese 3: Naarmate er een langere samenwerkingstraditie bestaat tussen de leden
van een partij en tussen de partijen onderling, zal de regionale samenwerking op het
terrein van de volkshuisvesting vaker een succes zijn in termen van het kunnen
inspelen op de volkshuisvestingsproblematiek en de acceptatie van de uitkomsten
daarvan door de deelnemende partijen.
Dit onder de assumptie dat een samenwerkingstraditie onderling vertrouwen wekt en
dat men op die basis gemakkelijker tot afspraken kan komen.
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Hypothese 4: Als de regionale samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting
aansluit op de daadwerkelijk waar genomen regionale woningmarkt, dan zal de
regionale samenwerking beter verlopen dan als alleen bij bestuurlijke regionale
indelingen wordt aangesloten.
Deze hypothese gaat uit van de gedachte dat men de regionale indeling zo nauw
sluitend moet maken op de ruimtelijke verspreiding van het verschijnsel dat men wel
onderzoeken, dan wel sturing aan wil geven. Bij bestuurlijke indelingen spelen
meerdere indelingscriteria een rol en die kunnen wel eens minder van belang zijn
voor de volkshuisvesting.
Hypothese 5: Naarmate het bestaande regionale samenwerkingsverband meer
daadkrachtig en deskundig is zal de regionale samenwerking op het terrein van de
volkshuisvesting sneller en met meer succes kunnen plaatsvinden.
Het samenwerkingsverband heeft daardoor meer draagvlak en vertrouwen in de regio
en kan daardoor partijen beter stimuleren tot regionalisering.
Hypothese 6: Grote verschillen in grootte en machtsverhoudingen tussen de leden
van de partijen, belemmeren het komen tot een regionale samenwerking.
Verschillen in grootte en macht leiden tot ongelijke posities waardoor men zich meer
bezig kan gaan houden met het veiligstellen van posities dan met de daadwerkelijke
regionalisering.
Hypothese 7: Naarmate bepaalde partijen zich meer op het regionale niveau gaan
bewegen qua activiteiten of beleid, zullen de overige actoren zich ook steeds meer
richten op het regionale niveau, zodat de regionale samenwerking wordt bevorderd.
Deels aansluitend bij hypothese 2, maar nu meer geldend in het algemeen voor alle
partijen die op de één of andere wijze zijn betrokken bij de regionalisering.
Hypothese 8: De regionale samenwerking tussen gemeenten op het terrein van de
volkshuisvesting wordt bevorderd als daarmee meer taken, bevoegdheden en/of
financiële middelen van hogere overheden zijn te verkrijgen.
Een hypothese voortbouwend op de gedachte dat als er wat te 'verdienen' valt op
regionaal niveau, men ook meer geneigd is regionale activiteiten te ontwikkelen.
Hypothese 9: Door wet- en regelgeving met daarin de verplichting om regionaal
samen te werken wordt de regionale samenwerking gestimuleerd, maar dit leidt niet
automatisch tot een succesvolle samenwerking.
Deze hypothese gaat een stap verder nog dan hypothese 8. Van bovenaf kan de
regionalisering wel gestimuleerd worden, maar dit kan leiden tot een situatie waarin
alleen maar regionaal wordt samen gewerkt daar waar het moet of het vanuit eigen
belang lucratief is. Inhoudelijk gezien kunnen de partijen verder wellicht helemaal
niet geïnteresseerd zijn in de regionalisering en daar een minimale invulling aan
geven. Het daadwerkelijke effect van regionalisering kan daardoor met een stimulering van bovenaf, alsnog wel eens minimaal zijn.
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Hypothese 10: De onzekerheid die ontstaat over de reorganisatie van het binnenlands
bestuur heeft een remmende werking op het komen tot regionale samenwerking.
Deze hypothese houdt verband met de grote onzekerheid die is ontstaan op bestuurlijk niveau over het voort blijven bestaan van (gemeentelijke) regionale samenwerkingsverbanden. De gedachte is dat deze onzekerheid in ieder geval bij overheden
tot terughoudendheid leidt met betrekking tot de regionalisering en op deze wijze de
regionale samenwerking op het terrein van de volkshuisvesting belemmert.
Hypothese 11: De regionale samenwerking zal beter verlopen naarmate er een
duidelijke explicitering en formalisering van beleid en beleidsproces plaatsvindt,
waarin ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn aangegeven.
Hier zit de gedachte achter dat een goede vastlegging van ieders taken en verantwoordelijkheden op regionaal niveau veel misverstanden kan voorkomen en iedereen
de mogelijkheid geeft zich volledig in te zetten voor de regionalisering.
Hypothese 12: Naarmate er is gekozen voor een meer dwingende vorm van regionale
samenwerking met vaste periodieke formele overlegstructuren, kan er meer resultaat
in de vorm van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering worden behaald.
Als er meer geregeld en gestructureerd wordt overlegd, bestaat ook de behoefte aan
vaste agendapunten en een duidelijk beleid als uitgangspunt voor de ontwikkelingen
die men op regionaal niveau wil ontwikkelen en sturen. Meer formele overlegstructuren zouden op basis van hun doelstelling die ten grondslag lag aan hun oprichting
en hun stabiele formele karakter meer kansen bieden om te komen tot beleid en
planning op de (middel-)lange termijn.
Hypothese 13: Door het betrekken van alle relevante actoren bij de regionale
samenwerking (zowel ambtenaren/functionarissen als bestuurders), ontstaat er meer
draagvlak over de activiteiten op regionaal niveau en worden de resultaten ook meer
positief beoordeeld.
Deze hypothese steunt op de gedachte dat de regionalisering zowel dient te worden
gedragen door de bestuurders die besluiten moeten nemen, als wel bij de mensen die
de besluiten voor een deel voorbereiden en ook moeten uitvoeren. Staat één van deze
actoren niet achter de regionalisering, dan kan het samenwerkingsproces worden
belemmerd.
Hypothese 14: Als er binnen een regio goede persoonlijke contacten bestaan tussen
de woordvoerders van de belangrijkste partijen op het terrein van de volkshuisvesting
en als deze woordvoerders de regionalisering duidelijk uitdragen, dan zal de
regionale samenwerking sneller en meer succesvol verlopen.
Daar de regionalisering in de volkshuisvesting zich voltrekt door middel van
regionale samenwerking, zijn de contacten tussen de leden van de verschillende
partijen van groot belang. Als deze contacten goed zijn, dan heeft men al veel
onderling vertrouwen gewonnen en is men eerder geneigd om in een goede werksfeer afspraken te maken. Verder helpt het als er op regionaal niveau een duidelijke
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trekker is, die het vertrouwen geniet bij de andere partijen en daarmee veel gedaan
kan krijgen in de regio.
Het succesvol verlopen van de regionale samenwerking, zal in dit onderzoek worden
beoordeeld op basis van de mate waarin men in een regio, gezien de aanwezige
problematiek, activiteiten heeft ondernomen ter oplossing van deze problematiek.
Daarnaast vormt een andere belangrijke graadmeter voor succes de mate waarin de
betrokken partijen tevreden zijn met de bereikte resultaten.
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