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Beleidscyclus
Door de Rekenkamercommissie is onderzocht in hoeverre de samenwerking van de
gemeente Voorst met Woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal
Wonen) bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid.
Waarom deze raadsmededeling
De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad en voert onderzoek uit naar de
rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente Voorst. Het doel is de gemeenteraad een extra handvat te bieden zijn controlerende taak uit te voeren. De Rekenkamercommissie wil vooral leerpunten meegeven. De prestatieafspraken staan, als concretisering van
de samenwerking, centraal in dit rekenkameronderzoek. Door de actuele ontwikkelingen op het
terrein van de volkshuisvesting, is dit onderzoek niet alleen gericht op de bestaande maar ook op
de toekomstige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie.
Kern van de boodschap
Door de aanpak van het onderzoek zijn wij intensief betrokken geweest bij de totstandkoming. Mede hierdoor kunnen wij ons goed vinden in de voorliggende rapportage. Het is een goed rapport
met een goede weergave. Wij kunnen de aanbevelingen onderschrijven en herkennen ons in de
opmerkingen dat veranderende wetgeving zal leiden tot andere verhoudingen tussen de woningcorporatie en de gemeente.
Wij hebben echter enkele kleine inhoudelijke opmerkingen:
 op pagina 18 van het rapport wordt aangegeven dat er tot april 2015 geen documenten waren
waarin de evaluatie is vastgelegd en dat hier begin april 2015 verandering in kwam. Dit doet
overkomen alsof er ineens een evaluatienotitie ligt uit het niets, terwijl deze ingepland stond op
de Termijn agenda conform de beleidscyclus;
 in het rapport wordt op pagina 20 aangegeven dat de prestatieafspraak 'verkoop van kluswoningen' niet is opgenomen in de evaluatienotitie. Dit is niet juist, deze prestatieafspraak is wel
opgenomen in de evaluatienotitie.

Het college van burgemeester en wethouders.
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 rapport Rekenkamercommissie "bouwen is meer dan stenen stapelen"
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