In maart jl. heef minister Spies de "Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting " naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 11 mei zou de discussie hierover in de
Kamer worden afgerond, maar dat is met de val van het kabinet nu onzeker. De kans
bestaat zelfs dat het wetsvoorstel controversieel wordt verklaard. Maar ook in dat geval
heeft de nieuwe wet heeft een grote betekenis voor het lokale speelveld.
Wat is die betekenis precies? Welke regels zijn voor de lokale verhoudingen het meest
relevant? Moeten gemeenten en corporaties hun afspraken op grond hiervan herijken?
Hoe kan de samenwerking nu het beste worden opgezet, ook als de wet voorlopig niet
van kracht wordt? Moet alvast iets worden geregeld voor de scheiding DAEB-nietDAEB?
En is meer aandacht nodig voor de rol van de gemeenten in de achtervang?
De VNG organiseert, in samenwerking met Seminars op Maat, een informatieve workshop om u hierover in één middag geheel bij te praten:

“Van prestatieafspraak naar partnership! De Herzieningswet en de betekenis
voor lokale afspraken tussen corporaties en gemeenten”
De workshop wordt op drie plaatsen gehouden, telkens beginnend om 13.00 uur:

Op 20 juni in Zwolle, 21 juni in Utrecht en 28 juni in Den Bosch (alle bij CS!)
U kunt zich inschrijven op www.seminarsopmaat.nl
Met vriendelijke groet, mede namens de VNG,
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“Van prestatieafspraak naar partnership! De Herzieningswet en de betekenis voor
lokale afspraken tussen gemeenten en corporaties”
20 juni (Buitensociëteit, Zwolle), 21 juni (La Vie, Utrecht), 28 juni (Central, Den Bosch)

Leerdoelen
• welke consequenties heeft de nieuwe Woningwet (incl. de recente wijzigingsvoorstellen)
•

•
•
•
•

voor de lokale afspraken en verhoudingen?
wat zijn de belangrijkste gevolgen van het onderscheid tussen ‘DAEB-niet DAEB’?
wat kunnen we verwachten van de nog te verschijnen AmvB?
wat staat u in de tweede helft van 2012 en in 2013 te doen?
zijn er naast prestatieafspraken andere, meer inspirerende(?), samenwerkingsvormen?
welke belangrijke thema’s verdienen lokaal meer aandacht?

Programma
13.00 ontvangst
13.30 opening door drs. Evert Bartlema (middagvoorzitter)
13.35 mr. ing. Edwin Buser, senior beleidsadviseur ministerie Binnenlandse Zaken
• toelichting op de Herzieningswet (toegespitst op de betekenis voor de afspraken en
verhoudingen op lokaal niveau)
• de onlangs aan de Tweede Kamer voorgelegde wijzigingsvoorstellen
• wat komt er nog aan? (uitwerkingen in komende AmvB!)
14.15
•
•
•
•

mr. Erik Terheggen, manager beleid en juridische zaken WSW
de betekenis van ‘DAEB–niet-DAEB’ voor lokale afspraken
het tijdpad: wanneer moet wat geregeld zijn?
wat staat gemeenten en corporaties te doen in (najaar) 2012 en 2013?
de rol van de gemeenten in de achtervang.

14.45 reactie vanuit de lokale politiek:
Jop Fackeldey, wethouder Lelystad en voorzitter werkgroep fysieke leefomgeving G32
(workshop 20 juni), Jeroen Olthof, wethouder/loco-burgemeester Zaanstad (workshop
21 juni), Rinette Reynvaan, wethouder Dordrecht (workshop 28 juni)
• betekenis van de maatregelen voor gemeenten en lokaal woonbeleid
• wat mogen gemeenten van corporaties verwachten?
• (voorbeelden van) vruchtbare samenwerkingsvormen
15.30 thee, koffie en fris ‘break’
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15.45 reactie vanuit woningcorporaties: Arjan Deutekom, bestuurder Goede Stede en lid
dagelijks bestuur Aedes (workshop 20 juni), Piet de Vrije, bestuurder Patrimonium
(workshop 21 juni), Tjapko van Dalen, bestuurder Kleurrijk Wonen (workshop 28 juni)
• wat staat corporaties te doen?
• verandert hun positie t.o.v. gemeenten?
• welke thema’s verdienen komend jaar meer aandacht?
16.15 verbreding van het gezichtsveld: de visie van Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur
Companen (workshop 20 juni), Leo Gerrichhauzen, directeur Gerrichhauzen en Partners,
(workshop 21 juni), Kees Noort, partner Arcadis (workshop 28 juni)
• prestatieafspraken: hoe die maximaal te benutten?
• zijn er andere instrumenten om de verhoudingen goed te organiseren?
• welke (nieuwe) thema’s verdienen de aandacht?
• verschillende inspirerende (lokale) ervaringen
16.45 ruimte voor vragen en discussie
17.00 drankje, bitterbal en gelegenheid om met collega’s na te praten
18.00 einde van de bijeenkomst
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ANTWOORDFORMULIER
“Van prestatieafspraak naar partnership! De Herzieningswet en de betekenis
voor lokale afspraken tussen corporaties en gemeenten”
20 juni (Buitensociëteit, Zwolle), 21 juni (La Vie, Utrecht), 28 juni (Central, Den Bosch)
Bestemd voor:

wethouders, directeuren, managers en beleidsadviseurs van
gemeenten en woningcorporaties

Sprekers:
mr. ing. Edwin Buser
senior beleidsadviseur ministerie Binnenlandse Zaken
mr. Erik Terheggen
manager beleid Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wethouders:
J. Fackeldey, wethouder Lelystad, voorzitter werkgroep fysieke leefomgeving G32 20 juni
J. Olthof, wethouder Zaanstad 21 juni, R. Reynvaan wethouder Dordrecht 28 juni
Directeuren woningcorporaties:
A. Deutekom Goede Stede Almere, 20 juni, P. de Vrije Patrimonium, Veenendaal 21 juni,
T. van Dalen (Kleurrijk Wonen, Culemborg e.o. 28 juni
Gespecialiseerde adviseurs:
W. v. Erp Taalman Kip, Companen 20 juni, L. Gerrichhauzen 21 juni, C.J. Noort, Arcadis 28 juni
De kosten van het seminar bedragen € 275 (vrij van BTW vanwege scholing).
Deelnemers ontvangen een digitale syllabus met inleidingen en actuele informatie.
Twee weken voor aanvang ontvangt u een routebeschrijving en de deelnemerslijst.
De locaties bevinden zich bij een CS, wij adviseren u daarom om met de trein te reizen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum Workshop: 20 juni / 21 juni / 28 juni*
(* = omcirkel uw keuze)
Naam
……..…………………………………………………..……………….…… M/V
Functie
….………………………………………………………………………………………
Organisatie
….………………………………………………………………………………………
Adres
….………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer
....…………………………………………………………………………………………
E-mail adres
……....……………………………………………………………………………………
Dit formulier zenden naar: SOM, Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen
of faxen naar: 020-4536401 Inlichtingen: drs. W.N. Boonstra 020-4536402

E-mail: som@seminarsopmaat.nl

WEB-site:

www.seminarsopmaat.nl

Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie wijzigingen doorvoeren in het
programma of de locatie wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Voor het seminar ontvangt
u de deelnemerslijst, een routebeschrijving en onze factuur. Onze factuur moet binnen
twee weken na factuurdatum worden voldaan. Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving
gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden geannuleerd. Deze annulering is kosteloos tot vier
weken voor de datum van het seminar. Daarna kan dus niet meer worden geannuleerd.
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