Aan het College van Burgemeester en wethouders
Parklaan 15
4731 AA Oudenbosch.
Hoeven, 18 november 2014.
Betreft: Art. 38 vraag inzake resultaten Prestatieafspraken Gemeente – Bernardus Wonen 2014 t/m
2015.
Geacht College.
Op 3 december 2013 heeft het college een prestatieafspraak gemaakt met Bernardus Wonen over
2014 t/m/ 2015. Bij deze afspraak zijn tal van zaken afgesproken die: doorlopend; in 2014 of in 2015
zouden worden gerealiseerd.
Nu deze periode bijna half voorbij is willen wij graag geïnformeerd worden over de stand van zaken
van de beoogde doelstellingen over met name de afgelopen periode ( dus 2014 ). Wij verwijzen
hierbij naar het “Overzicht prestatieafspraken” zoals in bijlage 1 is aangegeven en verzoeken u ons
per onderdeel ( 1.1 t/m 4.5.2 ) aan te geven hoe de stand van zaken is en of de doelstelling behaald
is.
Daarnaast wijzen wij u erop dat op de website van de corporatie ongeveer 800 woningen op de
verkooplijst staan. Hierover hebben wij niets kunnen terugvinden in de gemaakte prestatieafspraken
met de gemeente. Ook hier graag duidelijkheid over.
Tenslotte: er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest in corporatieland. In dit verband verwijzen
wij u naar de uitkomst van de enquêtecommissie woningcorporaties. Naar aanleiding hiervan heeft
de Vereniging van Nederlandse Gemeente al aangegeven zich goed te kunnen vinden in de conclusies
en aanbevelingen van de commissie. Zij stemt dan ook in met de plannen om de invloed van
gemeenten op de werkzaamheden van de corporaties te vergroten. In onze gemeenten zijn 3
corporaties actief t.w. Bernardus Wonen, Thuisvester en WSG ( Geertruidenberg ). Met name deze
laatste corporatie is nogal negatief in het nieuws geweest. Wat betekent al deze reuring in
corporatieland voor de relatie met en het toezicht op de drie betreffende corporaties voor de
gemeente Halderberge?
Wij hopen binnen de gestelde termijn van u te mogen vernemen.
Met vriendelijke groet.
Jan Zagers.
Namens Progressief Halderberge.

