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Disclaimer:
Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de
door De Oostendse Haard geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van
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gegevens.
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1. INLEIDING

1.1. Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatie-beoordeling van
de SHM De Oostendse Haard.
1.2. De prestatiebeoordeling werd uitgevoerd conform het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s,
d.d. 5 juli 2012. Ter uitvoering van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de
erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de
beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen (verder: het
Erkenningenbesluit). Meer informatie: www.visitatieraad.be
1.3. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:
- de SHM’s in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren;
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling;
- transparante en eenduidige informatie te verschaffen over de werking van SHM’s;
- de minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen.
1.4. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM.
Daartoe wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve en tussen de SHM’s onderling
vergelijkbare gegevens. De methode biedt evenwel ook ruimte voor interpretatie van deze
gegevens tegen de achtergrond van de historiek van de SHM en van de lokale context.
1.5. De prestatiebeoordeling vertrekt van een aantal Strategische Doelstellingen, waaraan de SHM
een bijdrage levert, en een aantal Operationele Doelstellingen, waarvoor de SHM
verantwoordelijk is. Deze doelstellingen worden opgedeeld over 6 prestatievelden, met name:
1. de beschikbaarheid van woningen (SD en OD)
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving (SD en OD)
3. de betaalbaarheid (SD en OD)
4. het sociaal beleid (OD)
5. de interne werking en de financiële leefbaarheid (OD)
6. de klantvriendelijkheid (OD)
1.6. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld:
- Uitstekend: de SHM levert uitzonderlijke prestaties met een voorbeeldfunctie voor andere
SHM’s;
- Goed: de SHM levert prestaties die voldoen aan de vereisten;
- Voor verbetering vatbaar: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten;
- Onvoldoende: de prestaties van de SHM voldoen niet aan de vereisten of de SHM werd op
basis van een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar deze verbetering
is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode;
- Niet van toepassing (n.v.t.): deze operationele doelstelling is voor deze SHM niet
beoordeeld.
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1.7. Conform artikel 9.8 van het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s formuleert de
Visitatiecommissie een eindoordeel. Dit eindoordeel komt overeen met de laagste score die is
toegekend voor één van de operationele doelstellingen die tot dit prestatieveld behoren. Indien
bijvoorbeeld voor het eerste prestatieveld de beoordeling voor alle operationele doelstellingen
‘goed’ is en voor één operationele doelstelling ‘voor verbetering vatbaar’, dan is het eindoordeel
voor dit prestatieveld ‘voor verbetering vatbaar’. De tabel in de samenvatting van het
visitatierapport verduidelijkt hoe het eindoordeel is tot stand gekomen. Meer informatie over
de totstandkoming van de beoordeling kunt u vinden in hoofdstuk 9 van het Draaiboek.
1.8. Conform artikel 35, 5° van het Erkenningenbesluit kan de visitatiecommissie bij de allereerste
prestatiebeoordeling van een SHM voor elk van de prestatievelden enkel een eindoordeel
'uitstekend', 'goed' of 'voor verbetering vatbaar' geven.
1.9. De leden van de visitatiecommissie hebben bij de start van de visitatie een verklaring
ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden om tijdens de beoordeling onafhankelijk te
handelen en geen ongewenste beïnvloeding bij hun oordeelsvorming toe te staan. De leden van
de visitatiecommissie verklaren ook geen belang te hebben bij de uitkomst van dit
visitatierapport. De visitatoren hebben bovendien geen, al dan niet persoonlijk, financieel,
commercieel of ander belang bij de beoordeelde sociale huisvestingsmaatschappij, noch bij
daaraan gelieerde bedrijven of organisaties. Het oordeel van de visitatiecommissie is ook tot
stand gekomen zonder beïnvloeding door de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij of
andere betrokken partijen. Bij het voorleggen van het definitief visitatierapport aan de SHM en
aan de minister herbevestigen de leden van de visitatiecommissie dezelfde verklaring. De
onafhankelijkheidsverklaringen zijn opvraagbaar bij de Visitatieraad, via info@visitatieraad.be.
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2. SAMENVATTING
De onderstaande tabel geeft per Prestatieveld (PV) en per Operationele Doelstelling (OD) een
samenvatting van de beoordeling.
Beoordeling
PV 1

BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

Goed

OD 1.1

De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

n.v.t.

OD 1.2

De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen

n.v.t.

OD 1.3

De SHM brengt sociale kavels op de markt

Goed

OD 1.4

De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en sociale
kavels te realiseren

Goed

OD 1.5

De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen

Goed

PV 2

KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van
het woningpatrimonium waar nodig

Voor verbetering vatbaar

OD 2.2

De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid

Voor verbetering vatbaar

OD 2.3

De SHM bouwt aanpasbaar

Goed

PV 3

BETAALBAARHEID VAN WONEN

Goed

OD 3.1

De SHM bouwt prijsbewust

Goed

OD 3.2

De SHM verhuurt prijsbewust

Goed

PV 4

SOCIAAL BELEID

Goed

OD 4.1

De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid

Goed

OD 4.2

De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

Goed

OD 4.3

De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

Goed

OD 4.4

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

Goed

PV 5

INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID

Voor verbetering vatbaar

OD 5.1

De SHM is financieel leefbaar

Goed

OD 5.2

De SHM beheerst haar kosten goed

Goed

OD 5.3

De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en
domiciliefraude

Goed

OD 5.4

De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

Voor verbetering vatbaar

OD 5.5

De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij

Goed

OD 5.6

De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle

Voor verbetering vatbaar

OD 5.7

De SHM is bereid tot verandering en verbetering

Goed

PV 6

KLANTVRIENDELIJKHEID

Goed

OD 6.1

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

Goed

OD 6.2

De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk

Goed

OD 6.3

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Goed

OD 2.1

Voor verbetering vatbaar
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING

3.1 Beschrijving SHM
-

Op 21 juli 1920 besloot de gemeenteraad van Oostende een maatschappij op te richten ‘die
als doel had grond aan te kopen om goedkope huizen te bouwen of te verbeteren’. Het zou
gaan om een samenwerking tussen de Belgische Staat, de provincie West-Vlaanderen, privé
instanties en de stad Oostende. De aandeelhouders kwamen voor het eerst samen op 2 mei
1921 en besloten de nieuwe maatschappij ‘De Oostendsche Haard’ te noemen.

-

De maatschappij ontwikkelde haar eerste project in 1921 op gronden in het Westerkwartier.
Tijdens het interbellum werden daar gefaseerd 318 huizen gebouwd. Daarna bleef het een
tijd stil rond De Oostendse Haard. Pas na WO-II, in 1948, werden de bouwactiviteiten hervat
met de bouw van 36 woningen in het Westerkwartier en 76 woningen in de Vuurtorenwijk. In
de jaren ’50 kwamen daar nog 150 woningen bij. Na de zwakke bouwperiode van de jaren ’60,
realiseerde De Oostendse Haard tussen 1973 en 1975 207 van de 408 appartementen in De
Nieuwe Stad (de andere 201 nam De Gelukkige Haard voor haar rekening). In de jaren ’80
bouwde De Oostendse Haard 68 woningen. De Vuurtorenwijk en het Westerkwartier worden
verder uitgebouwd in de jaren ’90. In 2001 realiseert de SHM 39 woningen in de Centrumbuurt. Vanaf 2003 start ook het renovatie-programma dat tot op vandaag wordt voortgezet.
Eind 2011 omvat het patrimonium van de SHM 1.397 woongelegenheden (appartementen,
studio’s en eengezinswoningen) waarvan 222 in Bredene – Nukkerwijk – en 1.175 in Oostende
– Centrum, Nieuwe Stad, Stene, Sint-Jan, Westerkwartier en Vuurtorenwijk. Twee wijken van
De Oostendse Haard zijn opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: het
‘Westerkwartier’ dat dateert uit het interbellum en ‘Conterdam’, gebouwd direct na de WO-II.
Ook de stad Oostende beschouwt ze als ‘bouwkundig geheel’ met een hoge locuswaarde.
Deze waardering getuigt van het belang van de sociale huisvesting in de stad, maar legt ook
voorwaarden op voor nieuwe ontwikkelingen in deze wijken.

-

Op 31 december 2011 heeft de SHM 14 aandeelhouders. Naast Oostende en Bredene, zijn dat
het Vlaams Gewest, de provincie West-Vlaanderen en 10 privé personen en organisaties. De
raad van bestuur telt 13 leden. Een toewijzingscomité, met de voorzitter, de directeur, de
maatschappelijk werker en 3 bestuurders, is bevoegd om woningen toe te wijzen en vragen
tot afwijking te behandelen. Het personeelskader - directeur, administratie, sociale dienst,
projectteam en technische dienst - telt 13 medewerkers voor 12,15 voltijdse equivalenten
(VTE). Op 12 jaar tijd is dit een verdubbeling, onder meer met de oprichting van het
projectteam nieuwbouw & renovatie.

-

De Oostendse Haard werkt nauw samen met de beide gemeentebesturen, de Sociale Huizen
en andere woonactoren, zoals beide SHM’s Woonwel (koop) en De Gelukkige Haard (huur),
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en het AGB EOS (Energiebesparing Oostende) … .

-

Op een totaal van 1.397 woongelegenheden in 2011 telt het patrimonium van De Oostendse
Haard 719 appartementen en 678 eengezinswoningen. Bij de appartementen ligt de nadruk
met 284 eenheden op het 1-slaapkamertype, direct gevolgd door het 2-slaapkamertype met
249; er zijn ook 136 appartementen met 3 slaapkamers. Bij de eengezinswoningen gaat het
met 452 eenheden overwegend om 3-slaapkamerwoningen en in mindere mate om 4-
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slaapkamer-woningen met 116 eenheden. De maatschappij beschikt verder over enkele
woningen met 5 slaapkamers.
-

Bijna 10% van het patrimonium van De Oostendse Haard (135 woningen) werd gebouwd
tijdens het interbellum. Dit aandeel ligt veel hoger dan dat van 1,5% sociale woningen uit
dezelfde periode in heel Vlaanderen. Een belangrijk aantal woningen van de SHM dateert van
de jaren ’50 (224), maar de meerderheid is gebouwd in de jaren ’70 (443) en daarop volgende
decennia (419). Daartegenover zijn de meeste sociale huurwoningen in Vlaanderen jonger en
voor meer dan helft gebouwd na 1979. De SHM heeft dus een relatief ouder patrimonium.

-

Eind 2011 telt 75% van de huishoudens van De Oostendse Haard één of twee personen en
25% meer dan twee personen. De afgelopen jaren is deze verdeling vrijwel constant gebleven.
Naar gezinstype ligt de nadruk bij de SHM op de alleenstaanden met een aandeel van 44% van
alle huurdersgezinnen. Ook dit aandeel is afgelopen jaren vrij constant gebleven. Toch blijkt
dat meer dan de helft van alle SHM’s een groter aandeel alleenstaande huurders telt dan De
Oostendse Haard. Het is dus zeker niet kenmerkend voor de SHM. Het aandeel eenoudergezinnen bedroeg 18%. In 2011 bestaat 17% van de huurdersgezinnen uit koppels met
kinderen. Koppels zonder kinderen, ten slotte, vormen een aandeel van 22%.
Het aandeel van de huurdershuishoudens met een gezinshoofd ouder dan 65 jaar is van
belang omdat het hier doorgaans gaat om koppels zonder kinderen (waarvoor een 2slaapkamerwoongelegenheid kan voldoen) of een alleenstaande oudere huurder. Het aandeel
bij de SHM voor deze huurders ligt op bijna 42%, wat bijzonder hoog is in vergelijking met
andere SHM’s, waarvan bijna alle (98%) hiervan een lager aandeel hebben.
Het aandeel niet-Belgische huurders is eerder laag in vergelijking met de andere SHM’s.
Ongeveer 2/3de heeft een groter aandeel niet-Belgische huurdersgezinnen.
In 2011 ligt de huurprijs voor 50 % van de bewoners lager dan € 250. Voor een appartement
bedraagt de gemiddelde huurprijs in 2011: € 201,68. De huurprijs van een woning is
gemiddeld € 264,01. De Oostendse Haard bevindt zich in de onderlinge positionering van alle
SHM’s in de middenmoot.

-

-

-
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3.2 Beschrijving omgeving
-

Het werkgebied van De Oostendse Haard, dat bestaat uit Oostende en Bredene, telde op 1
januari 2009 ongeveer 41.000 huishoudens. Tegen 2020 wordt een groei verwacht van circa
10% naar ruim 45.000. De groei zet zich daarna door tot ongeveer 46.500 huishoudens in
2030; ten opzichte van 2009 wordt dus een groei verwacht van 13% op 20 jaar tijd.

-

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner uit het werkgebied komt in 2009 neer
op een bedrag van € 15.881, met een gemiddelde van € 15.629 in Oostende en van € 16.132
in Bredene. De werkeloosheidsgraad is 8,84% voor het gehele werkgebied met 11,0% in
Oostende en 6,7% in Bredene. In 2011 is het aandeel begunstigden van het leefloon voor het
hele werkgebied 2,32% van de bevolking, met een laagste aandeel van 1,34% in Bredene en
een hoogste aandeel van 3,30% in Oostende.

-

Met 3.223 bedroeg het aandeel sociale huurwoningen in het werkgebied bij de 0-meting eind
2007 5,65%. Dit omvat alle woningen die door de SHM’s ‘binnen sociaal huurstelsel’
verhuurd worden, maar niet de woningen ‘buiten sociaal huurstelsel’, noch de woningen van
SVK’s, OCMW’s, Vlaams Woningfonds, gemeenten, … .

-

In het Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 is het Bindend
Sociaal Objectief (BSO) voor sociale huurwoningen in Oostende bepaald op 288 woningen en
in Bredene op 110. Daarvan zijn er tot eind 2011 al 43 gebouwd. Er blijven in Oostende 274
en in Bredene 81 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren tegen 2023. Het BSO voor
sociale koopwoningen is 273 voor Oostende en 57 voor Bredene. Daarvan heeft Oostende er
tot eind 2011 al 45 gebouwd en blijven er nog 228 te realiseren; voor Bredene zijn dat er nog
57 voor 2013. De 5 sociale kavels in Bredene zijn er ondertussen al.

-

De mediaan verkoopprijs van een gewone eengezinswoning bedroeg in 2009 € 182.625. Dit
wil zeggen dat er toen in het werkgebied van De Oostendse Haard precies evenveel gewone
eengezinswoningen werden verkocht boven als onder deze prijs. Voor een appartement
bedroeg die prijs € 177.500 en voor bouwgrond € 307 per vierkante meter.

-

De verschillende soorten bebouwing zijn in de beide gemeenten van het werkgebied anders
verdeeld. In Oostende zijn er in 2011 45.048 woongelegenheden, waarvan 25.760 of 57% in
bebouwing met buildings en flatgebouwen en 14.588 of 32% in gesloten bebouwing. De
resterende 4.700 of 10% zijn in halfopen en open bebouwingen gerealiseerd. Bredene telt op
8.210 woongelegenheden, 2.805 of 34% in bebouwing met buildings en flatgebouwen en
3.025 of 37% in gesloten bebouwing. De resterende 2.380 woongelegenheden of 29% zijn in
halfopen en open bebouwingen gerealiseerd.
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4.

PRESTATIES VAN SHM DE OOSTENDSE HAARD

4.1 PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest
behoeftige gezinnen en alleenstaanden
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van De Oostendse Haard op het vlak van de
realisatie van nieuwe sociale huurwoningen als goed. Met gemiddeld 13 nieuwe wooneenheden
per jaar over de laatste 5 jaar neemt de SHM een middenpositie in ten opzichte van de andere
SHM’s. De gelijkmatige spreiding over de periode, en de aanmelding van 72 nieuwe
wooneenheden, wijzen op een betrouwbare continuïteit. In de afgelopen vijf jaar werd door de
SHM jaarlijks ongeveer 1% van het patrimonium bijgebouwd. Ook hiermee plaatst de SHM zich
ongeveer in het midden tussen de andere SHM’s. Met 92 nieuwe huurwoningen op een
uitvoeringsprogramma wordt verwacht dat de SHM op korte termijn haar patrimonium zal
uitbreiden met 6,6%. Ondanks deze bouwactiviteit blijkt het totale patrimonium van De
Oostendse Haard toch met 44 wooneenheden gekrompen in de afgelopen 5 jaar.
-

In Oostende is de realisatie van sociale huurwoningen geen eenvoudige zaak. Het BSO voor de
stad bedraagt 288 bijkomende sociale huurwoningen tegen 2023. Het stadsbestuur heeft dan
ook al geruime tijd de regie van het woonbeleid opgenomen, eerst met de ‘Beleidsnota
sociale huurwoningen 2009-2014’ en vervolgens met het ‘Woonplan Oostende 2011-2020’. In
de ‘Beleidsnota’ stelt het stadsbestuur de realisatie voorop van 350 extra sociale
huurwoningen tegen 2014. Deze ambitie moet worden waargemaakt door De Oostendse
Haard én De Gelukkige Haard samen. In het ‘Woonplan 2011-2020’ zijn de projecten die
kaderen in de doelstelling van de beleidsnota hernomen (voor zover ze ondertussen niet
gerealiseerd zijn) en uitgebreid. De door het stadsbestuur in het ‘Woonplan 2011-2020’
opgenomen ambitie is gericht op de gehele woonsector en beperkt zich niet enkel tot de
sociale huur, koop en kavel. De stad zet in op 3.000 extra woongelegenheden tegen 2020 om
‘het stijgend aantal huishoudens, gewijzigde gezinssituaties en dalende gezinsgrootte’ op te
vangen. Daarvan is meer dan 1/4de te realiseren als sociale huisvesting, te verdelen naar
sociale huur en sociale koop in een breed programma van projecten met een gezamenlijke
capaciteit van 760 woningen. In de stedelijke programmatie zijn alle projecten van De
Oostendse Haard opgenomen voor 190 woningen in totaal. Voor De Gelukkige Haard gaat het
om projecten voor 245 woningen. Deze 435 sociale huurwoningen zijn er 161 meer dan de
minimale doelstelling voor huur uit het decreet betreffende het grond- en panden-beleid. De
325 sociale koopwoningen zijn er ook 97 meer dan de minimale doelstelling voor koop. De
uitvoeringsprogramma’s en de duidelijke visie en acties van de stad Oostende geven aan dat
het BSO terecht niet als een einddoel wordt beschouwd. Oostende zal, gezien het aantal
woningen in de projecten van De Gelukkige Haard en De Oostendse Haard samen, haar BSO
wellicht halen.

-

In Bredene, de andere gemeente in het werkgebied, is het BSO voor bijkomende sociale
huurwoningen 110 woningen. Daarvan is op 31 december 2011 al een voortgang met 29
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woningen vastgesteld. In 2011 heeft De Oostendse Haard in Noord-Ede (Bredene) een
belangrijk project met 44 appartementen aanbesteed en opgestart. Daarmee draagt de SHM
ook in Bredene in grote mate bij tot de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen. De
situatie in beide gemeenten is echter zeker niet dezelfde, vermits de SHM in Bredene nog
over een grondreserve beschikt en in Oostende over geen enkele (zie OD 1.4).
-

De SHM heeft over de jaren 2007-2011 66 bijkomende woningen gerealiseerd. In het
‘Woonplan 2011-2020’ van de stad Oostende staan 190 bijkomende woningen in projecten
ingeschreven voor De Oostende Haard, wat in grote mate tegemoetkomt aan wat het BSO
oplegt. De visitatiecommissie wijst echter op het grote aantal oude en veelal onverhuurbare
woningen (135), die – wanneer ze allemaal worden verkocht – het behalen van de BSOdoelstellingen sterk kunnen bemoeilijken. De gemeente Bredene heeft met het project van de
SHM haar BSO voor een groot deel, maar nog niet volledig, binnen bereik. De sleutel daartoe
ligt wellicht in het vinden van een voor partijen haalbare en aanvaardbare manier om de
gronden in eigendom van de verschillende SHM’s te ontwikkelen (zie OD 3.1).

OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen
Beoordeling: niet van toepassing
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt
Beoordeling: niet van toepassing
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren
Beoordeling: goed
De Oostendse Haard slaagt erin om bijkomende sociale huurwoningen te blijven realiseren
ondanks de schaarste aan bouwgronden in Oostende en ondanks de lange-termijn operatie
(stedenbouwkundige studie / RUP / … ) in Bredene om de grondreserve van de SHM te kunnen
aanspreken. De visitatiecommissie geeft daarom een goede beoordeling voor de prestaties van de
SHM op deze doelstelling.
-

De Oostendse Haard heeft een grotere grondreserve dan 49% van alle andere SHM’s. Deze
reserve is volledig gelegen op het grondgebied van de gemeente Bredene.

-

In Bredene gaat het om terreinen met een oppervlakte van ongeveer 9 hectare in de
‘Nukkerwijk’, die oorspronkelijk ontwikkeld is als een sociale woonwijk en dat tot op vandaag
gebleven is. Ook de andere SHM’s in het werkgebied beschikken hier over een grondreserve,
alles samen voor ongeveer 28 hectare. Bij de bespreking met de ambtenaren bleek dat een
stedenbouwkundige studie van de VMSW, waarbij de gemeente Bredene en de drie SHM’s De
Gelukkige Haard, Woonwel en De Oostendse Haard betrokken zijn, duidelijkheid moet
brengen over de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Vermits De Oostendse Haard in
de Nukkerwijk al 222 sociale huurwoningen bezit, ligt een uitbreiding met nog meer sociale
huurwoningen in hetzelfde gebied niet voor de hand.

-

In Oostende bezit de SHM geen gronden. Ook de collega-SHM’s in de stad staan er wat dat
betreft niet veel beter voor; met grondreserves van respectievelijk ongeveer 2 hectare en 0,2
hectare kan ook bij hen nauwelijks van reserve worden gesproken. Daarenboven melden de
directeur en de medewerkers van de SHM dat er nog weinig vrije bouwgronden beschikbaar
zijn in de stad Oostende, wat wordt bevestigd door de stedelijke ambtenaren. Het ‘Woonplan
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-

-

-

-

Oostende 2011-2020’ (zie verder) vermeldt bijvoorbeeld een daling van het aantal belaste
onbebouwde percelen van 407 in 2006 naar 325 in 2010 (-20%). De soort bebouwing met
voor 90% buildings en flatgebouwen, en gesloten bebouwing, wijst op een hoge
bebouwingsdichtheid en is daarmee eveneens tekenend voor de schaarste aan gronden.
De ‘oogst’ aan sociale last uit het decreet grond- en pandenbeleid is vooralsnog erg
bescheiden in de stad Oostende. Er zijn niet veel projecten en daarenboven zijn ze relatief
klein. Volgens de ambtenaren is er sprake van één verkaveling van voldoende omvang in de
wijk Stene. Maar dan nog zal er waarschijnlijk voor sociale koopwoningen gekozen worden en
niet voor sociale huur.
In het gesprek met de ambtenaren kwam naar voor dat de stad Oostende geen groot
voorstander is van PPS-constructies, waardoor ook daar de mogelijkheden voor sociale
projecten beperkt zijn. De Oostendse Haard is voor 25 woningen betrokken bij een van de
twee PPS-projecten uit het ‘Woonplan 2011-2020’, namelijk Baelskaai en Mediacenter.
Met de opbrengsten uit de verkoop van ‘onverhuurbare’ eengezinswoningen, kan de SHM
gronden verwerven, onder meer via het recht van voorkoop. In de afgelopen jaren verkocht
de SHM zo’n 10 van dergelijke woningen per jaar (zie OD 3.1). Ze houdt er echter wel rekening
mee dat het ook dan om relatief dure aankopen zal gaan. Ook inbreidingsgerichte projecten
zijn meestal duur, omwille van hun complexiteit en veelal beperkte omvang.
De Oostendse Haard slaagt erin om projecten te realiseren binnen het stedelijk ‘Woonplan
2011-2020’ in Oostende en volgens de gemeentelijke ‘Strategische meerjarenplanning’ in
Bredene. Zowel in Oostende als in Bredene schakelt de SHM zich actief in bij de voorbereiding
en uitvoering van het beleid.

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van de SHM over deze doelstelling als goed. De
Oostendse Haard stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen. Ze is zich ook
bewust van de tekortkomingen van haar relatief oude patrimonium ten aanzien van de actuele
noden inzake woningtypes. De 190 wooneenheden van De Oostendse Haard die voorzien worden
in het ‘Woonplan 2011-2020’ van de stad Oostende bestaan uit 165 appartementen en 25
eengezinswoningen, waarmee de SHM concreet aangeeft dat ze actief probeert in te spelen op
die gewijzigde noden. Maar een dergelijke afstemming vraagt tijd, en ligt op vele punten niet in
de handen van de SHM zelf.
-

Over de totaliteit van het patrimonium en zonder onderscheid te maken naar appartementen
of woonhuizen, is een ruwe verdeling naar type de volgende: 3% met 0 slaapkamers; 22% met
1 slaapkamer; 24% met 2 slaapkamers; 42% met 3 slaapkamers en 9% met 4 slaapkamers. Er
zijn ook 5 woningen met 5 slaapkamers. De opdeling van de huurders volgens gezinstype
geeft 44% alleenstaanden aan. Alleenstaanden worden in een rationele bezetting
ondergebracht in 0- en 1-slaapkamerwoningen, maar deze maken slechts 25% van het
patrimonium uit. De eenoudergezinnen vormen 18% van alle huurdershuishoudens en
bewonen in een ideale situatie woningen met niet meer dan 2 slaapkamers. 24% van het
patrimonium is van dit type. Koppels met kinderen vormen amper 16% van de populatie,
terwijl 51% van het patrimonium beschikt over 3- of meer slaapkamers. Hieruit leiden we af
dat het huidige patrimonium een belangrijke mate van onderbezetting kent. De SHM ziet zich
genoodzaakt deze situatie voorlopig te aanvaarden, en stuurt op middellange en lange
termijn bij door realisatie van kleinere 1- en 2-slaapkamerwoningen.
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-

De Oostendse Haard erkent de onderbezetting van een deel van haar patrimonium (ongeveer
de helft van de woningen heeft 3 of meer slaapkamers). Omdat de SHM te weinig kleine
huurwoningen heeft, zet ze haar zittende (kleine) huurdersgezinnen niet aan om te verhuizen
naar een woningtype dat beter overeenkomt met hun behoeften. De visitatiecommissie volgt
deze stelling omdat de vraag naar de kleine wooneenheden ook al zeer groot is vanuit de
wachtlijst en mutatiestimuli daardoor geen oplossing zullen bieden voor de onderbezetting
van het patrimonium. Eind 2012 telde de wachtlijst 1.969 kandidaat-huurders, waarvan 1.005
(53%) alleenstaanden.

-

Voor specifieke doelgroepen heeft de SHM een eerder beperkt aanbod. Zo beschikt de SHM
over 9 woningen aangepast voor rolstoelgebruikers (in 2011 waren er 2 nieuwe toewijzingen),
en zijn er 5 woonhuizen met 5 en meer slaapkamers, die voor grote gezinnen bedoeld zijn. De
SHM heeft in 2011 3 sociale verhuringen buiten stelsel; twee met het CAW, respectievelijk
sinds 2001 en 2002, en een met vzw Duinhelm sinds 2007. Verder werkt de SHM intens
samen met diverse diensten van het Sociaal Huis Oostende, het MSOC (medisch sociaal
opvangcentrum voor druggebruikers), het PET (psychiatrisch expertiseteam), psychiatrische
ziekenhuizen Onze Lieve Vrouw in Brugge en Sint-Amandus in Beernem, het
revalidatiecentrum IMBO, en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
Een recent gegeven is het opduiken van een nieuwe doelgroep in de sociale huisvesting. Het
gaat om de minderjarigen die begeleid worden door de Bijzondere Jeugdzorg en die een
absolute voorrang krijgen bij de toewijzing. Omwille van de al grote druk op de wachtlijst voor
één-slaapkamerwoningen – wachttermijn gemiddeld 6 jaar -, en omdat volgens De Oostendse
Haard de begeleiding van de minderjarige in de praktijk dikwijls te wensen overlaat, heeft de
SHM het moeilijk met deze nieuwe voorrangsregel. In 2012 stonden al 9 minderjarigen
ingeschreven en waren er 3 toewijzingen, wat de SHM eigenlijk buiten verhouding vindt.

-

-

Alles wijst erop dat De Oostendse Haard beschikt over een schat aan gegevens over de
kenmerken van kandidaat-huurders en zittende huurders (zoals blijkt uit het jaarverslag
2011). Deze gegevens laten toe een diepgaande analyse te maken om de programma’s van
nieuwbouwprojecten (en van de renovatieprojecten) op een geobjectiveerde wijze te sturen.
De visitatiecommissie is van mening dat een dergelijk gebruik van de gegevens waardevolle
informatie oplevert voor beleid, activiteiten en projecten en spoort de SHM dan ook aan ze
daarvoor onverwijld te benutten.

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
Totaaloordeel: goed
Ondanks de schaarse ontwikkellocaties slaagt de SHM erin gestaag nieuwe sociale woningen te
realiseren. Ze werkt nauw samen met de beide lokale besturen zowel bij de voorbereiding als
bij de uitvoering van hun beleid. Ze stemt haar aanbod af op noden van verschillende groepen
in samenwerking met een 7-tal organisaties. Momenteel wordt gefocust op de grote groep
alleenstaanden, waarvoor vooral kleinere woningen nodig zijn. De SHM beschikt over alle
elementen om de situatie van haar huurders en kandidaat-huurders, ook naar behoeften en
verwachtingen, grondig te analyseren. Ze heeft er alle belang bij deze kennis te gebruiken voor
het onderbouwen van beleidsbeslissingen zoals het bepalen van de bouwprogramma’s voor
nieuwe projecten.
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4.2 PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
SD2: De woningen zijn van goede kwaliteit
OD 2.1 De SHM staat in voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het
woningpatrimonium waar nodig
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De visitatiecommissie is van oordeel dat de prestaties van De Oostendse Haard voor deze
doelstelling vatbaar zijn voor verbetering. De SHM beschikt over een goede onderhouds- en
renovatieplanning. Hierin is per complex aangegeven in hoeverre de doelstellingen van het
Energie Renovatie Programma bereikt zijn, welke maatregelen wanneer genomen worden en wat
de kosten zijn. Echter, 50% van de geplande investeringen in onderhoud is in 23% van het
patrimonium geconcentreerd en bovendien pas gepland in het jaar 2020. Dit is niet realistisch.
Het gaat om woningen, voornamelijk gelegen in het Westerkwartier van Oostende, die op
meerdere punten niet aan de ERP2020 normen voldoen. Deze woningen zijn aangemerkt als
bouwkundig erfgoed waardoor sloop en vervangende nieuwbouw alleen mogelijk is als de
voorgevel behouden blijft. Hierdoor is alleen ingrijpende renovatie mogelijk. De maatschappij
heeft ervoor gekozen om deze woningen, gezien de hoge kosten en beperkte middelen, niet te
renoveren maar te verkopen. De visitatiecommissie kan deze strategie volgen, maar de opgave
om de erfgoedwaarde te behouden wordt op deze manier doorgeschoven naar particulieren. De
kans is groot dat in 2020 deze woningen niet allemaal verkocht zijn en investeringen toch nodig
zijn. Dit is echter niet voorzien in de financiële planning van de maatschappij (zie ook OD 3.1).
-

De Oostendse Haard is bezig met een inhaalbeweging – renovatie voor 75 woningen is
aanbesteed, 75 zitten in ontwerpfase, zowel in Bredene als in de Vuurtorenwijk en de wijk
Stene in Oostende - om de kwaliteit van haar patrimonium te verbeteren. Dat is ook nodig. De
maatschappij behoort bij de 25% minst goed scorende maatschappijen op het vlak van de
ERP2020 normen; 87% van de maatschappijen heeft een hoger aandeel aan sociale huurwoningen dat in 2011 al aan alle normen van het ERP2020 voldeed. Dit resultaat wordt vooral
negatief beïnvloed door de erg lage score voor de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties (60% van het patrimonium beschikt nog niet over een dergelijke installatie),
waarop bijna alle andere SHM’s een betere prestatie neerzetten. De SHM kent nog veel
woningen met elektrische verwarming. Ook nog in enkele recent gebouwde complexen is
elektrische verwarming geïnstalleerd. Volgens de SHM is dit mede als gevolg van de promotie
die nog begin 2000 voor deze vorm van verwarmen gevoerd werd tot de milieuonvriendelijkheid ervan aangetoond werd. Nu kan in deze recente gebouwen (92 woningen)
geen alternatief worden voorzien, zonder ingrijpende werken uit te voeren. Deze woningen
zijn wel voorzien van dak- en gevelisolatie. De visitatiecommissie kan begrijpen dat vervanging
van deze elektrische verwarmingsinstallaties geen prioritaire zaak is. Dit neemt niet weg, dat
huurders van deze appartementen daardoor nog vele jaren een hogere elektriciteitsfactuur
zullen krijgen dan huurders die wel beschikken over een energiezuinige verwarmingsinstallatie. De visitatiecommissie beveelt dan ook aan om in overleg met de betrokken
bewoners te onderzoeken op welke manier de meerkost voor huurders kan worden beperkt.

-

In iets mindere mate draagt ook het aantal woningen zonder dubbele beglazing bij aan de
lage score (68% van de maatschappijen scoorde beter op dit onderdeel). Op het onderdeel
van dakisolatie is De Oostende Haard een middenmoter: bijna 70% van het patrimonium
beschikt over dakisolatie en 52% van de maatschappijen doet momenteel beter.
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OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De Oostendse Haard heeft aandacht voor milieuvriendelijkheid, maar de visitatiecommissie
meent dat haar prestaties nog voor verbetering vatbaar zijn.
-

De maatschappij ondersteunt de initiatieven die de Stad Oostende neemt via het Autonoom
Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende (EOS). De Oostendse Haard verdeelde
bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen onder haar huurders, en informeerde huurders
over de mogelijkheid deel te nemen aan een groepsaankoop van energie door EOS. Bij
gerenoveerde en nieuwe woningen heeft de maatschappij afspraken gemaakt over de
uitvoering door EOS van energiescans zodat huurders op een energievriendelijke wijze hun
woning gebruiken en verwarmen. In overleg met De Oostendse Haard heeft EOS de
energiescan aangepast aan de doelgroep van de huisvestingsmaatschappij. In Bredene heeft
de gemeente de vzw Duinenwacht betrokken bij het uitvoeren van energiescans.

-

De maatschappij heeft een visie en strategie ontwikkeld op milieuvriendelijkheid, deze is
echter nog niet op schrift uitgewerkt. De visie komt tot uitdrukking in de vraag van de SHM
aan ontwerpers om normen te hanteren die strenger zijn dan de huidige normen en te
streven naar een E-peil van 40 en bij sommige projecten zelfs E-30. De ontwerpers dienen
ook, binnen de grenzen van het financieel haalbare, gebruik te maken van energiezuinige
technische installaties en waterbesparende kranen en douchekoppen.

-

De SHM is van mening dat veel milieuvriendelijke oplossingen, zoals passiefwoningen of
geavanceerde verwarmingsthermostaten in veel gevallen erg ingewikkeld zijn voor het
doelpubliek van de maatschappij. Ze kiest daarom vooralsnog voor zo eenvoudig mogelijke
installaties, zoals een kamerthermostaat met alleen een aan/uit knop. In het gesprek dat de
visitatiecommissie met de directeur van EOS had, kwamen mogelijkheden naar voren om voor
sociale huurders op eenvoudige wijze de milieuvriendelijkheid te vergroten, zoals het gebruik
van een dag/nacht schakelaar (in plaats van aan/uit), het standaardiseren van thermostaten
in het patrimonium van de maatschappij en het aanbrengen van een eenvoudige
gebruikshandleiding direct naast de thermostaat. Daarnaast is er ruimte om de energiescans
bij meer woningen aan te bieden; een energiescan van bestaande woningen (niet
gerenoveerde woningen) kan immers ook energiebesparend werken en de woonlasten voor
huurders verminderen. De visitatiecommissie adviseert de maatschappij om deze
mogelijkheden samen met EOS te verkennen.

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar
Beoordeling: goed
In 2011 was vrijwel 100% van de nieuwe woningen van De Oostendse Haard aanpasbaar
gebouwd. Hiermee behoort de maatschappij op dit terrein tot de best presterende SHM’s. Het
betrof het project XL van 10 appartementen in de Spaarzaamheidsstraat. Het project betreft
slechts een beperkt aantal woningen, maar de maatschappij heeft meerdere projecten in
voorbereiding, waarbij veel aandacht gaat naar aanpasbaarheid. De visitatiecommissie beoordeelt
de prestaties van de SHM voor deze doelstelling als ‘goed’.
-

De SHM heeft een duidelijke strategie inzake de toegankelijkheid van woningen, inclusief de
rolstoelbezoekbaarheid en aanpasbaarheid van huurwoningen. De maatschappij zoekt naar
mogelijkheden om op wijkniveau een gedifferentieerd woningpatrimonium te realiseren
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waardoor ouderen bijvoorbeeld kunnen verhuizen van hun eengezinswoning naar een
aangepast appartement. De maatschappij bouwt voldoende aanpasbare woningen, toch is
haar visie niet zozeer gericht op het mogelijk maken van levenslang wonen in elke woning,
maar op het ondersteunen van levenslang wonen in dezelfde buurt. De huidige projecten
geven concrete invulling aan deze strategie. Aanvullend hierop bevatten nieuwe projecten
van De Oostendse Haard veelal enkele rolstoeltoegankelijke woningen. Ze beschikt inmiddels
over 9 woningen voor bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel.
-

Aandachtspunt is de groeiende groep ouderen die soms kleine aanpassingen aan hun woning
nodig hebben om veilig en comfortabel te blijven wonen. Huurders met een handicap kunnen
ondersteuning krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
De groep oudere huurders kan hierop geen beroep doen. De SHM heeft een gespecialiseerde
medewerker in huis om advies te geven over kleine woningaanpassingen, zoals een
toiletverhoging plaatsen, tapijten vastplakken of verwijderen, meubelen verplaatsen, deuren
wegnemen, stopcontacten hoger zetten. De karweiendienst van De Oostendse Haard kan
deze kleine aanpassingen uitvoeren tegen betaling. Wanneer meer ingrijpende
woningaanpassingen nodig zijn, zoals verbouwen, traplift plaatsen, zware hulpmiddelen
installeren, ondersteunende technologie inbrengen, tot en met het plaatsen van modulair
sanitair en meubilair, kan de huurder een beroep doen op het Steunpunt
Woningaanpassingen van de provincie West-Vlaanderen provinciale dienst. De SHM beschikt
over informatiemateriaal om de huurder op deze mogelijkheid te wijzen.

PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar
De Oostendse Haard heeft een wat ouder patrimonium dat om aanzienlijke investeringen in
onderhoud en renovatie vraagt. De maatschappij beseft dit en heeft een inhaalbeweging
ingezet om de kwaliteit van het patrimonium te vergroten. Zij heeft hiertoe een onderhouds- en
renovatieplanning opgesteld en een patrimoniumdatabank ontwikkeld. Dit neemt echter niet
weg dat een aanzienlijk deel van de renovatie-inspanning (50% van de investeringen en 23%
van het patrimonium) pas in 2020 is gepland. De financiële haalbaarheid hiervan is niet onderzocht, omdat de maatschappij hoopt om tegen die tijd de meeste van deze woningen verkocht
te hebben. De maatschappij heeft aandacht voor milieuvriendelijkheid, maar zij heeft haar visie
nog niet op schrift gesteld. Hierbij wordt vooral gezocht naar oplossingen die passen bij sociale
huurders. Aanpasbaar bouwen krijgt van de SHM voldoende aandacht. In de afgelopen periode
heeft de SHM voldoende aanpasbare woningen gebouwd. De maatschappij ziet overigens meer
in het mogelijk maken van levenslang wonen in de buurt, dan om levenslang wonen in elke
woning mogelijk te maken.

4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust
Beoordeling: goed
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De visitatiecommissie stelt vast dat De Oostendse Haard prijsbewust bouwt en beoordeelt haar
prestaties op dit vlak als goed. Dit wordt geïllustreerd met drie voorbeelden.
-

In het eerste voorbeeld resulteert het prijsbewustzijn van de SHM juist in het niet-bouwen. De
Oostendse Haard bezit in 2011 nog 135 woningen gebouwd in de periode 1920-1939 en 224
woningen uit de periode 1950-1959. In 2005 waren dat nog respectievelijk 173 en 297
woningen. Er zijn dus op zeven jaar tijd (38 + 73 =) 111 woningen uit het patrimonium
verdwenen. Een deel daarvan is verkocht aan sociale huurders via het kooprecht van de
zittende huurder (na 5 jaar huren kan de huurder zich op dit recht beroepen); een ander deel
is gesloopt bij projecten voor vervangingsbouw, waarbij bijvoorbeeld 6 woningen zijn
gesloopt en vervangen door 4 nieuwe huurwoningen. Maar het overgrote deel is door de
SHM zelf verkocht als zogenaamde onverhuurbare woning, met andere woorden een woning
die niet langer aan de kwaliteitsnormen voldoet en bijgevolg enkel na zware renovatieingrepen terug kan worden verhuurd. Daarbij spelen de opname van oudere delen van de
wijken Westerkwartier en Stene-Conterdam in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en ook
beoordeling door de stad Oostende als wijken met ‘hoge locuswaarde’, een belangrijke rol.
Gevolg van deze sociaal-culturele waardering is een toename van de complexiteit bij nieuwe
ontwikkelingsinitiatieven.

-

De SHM verkoopt al een aantal jaar – à rato van een 10-tal per jaar - oudere ‘onverhuurbare’
woningen. Deze verkopen genereren inkomsten die de financiële situatie van de SHM ten
goede komt waardoor ze beschikt over liquide middelen van ongeveer € 6 miljoen. Toch is
deze opbrengst volgens de SHM zeker niet de eerste of enige reden waarom de woningen
worden verkocht. Nadat de zittende huurder de woning verlaten heeft, maakt de SHM een
kosten-batenanalyse waarbij ze de verschillende opties achtereenvolgens grondig evalueert:
renovatie, vervangingsbouw of verkoop. De evaluatie van een onverhuurbare woning gelegen
in een zone die voorkomt in de (nationale) Inventaris Bouwkundig Erfgoed en die ook van de
stad Oostende een hoge locuswaarde krijgt, leidt meestal tot een beslissing om de woning te
verkopen. De noodzakelijke zware renovatie binnen de richtlijnen van de VMSW in
combinatie met de eisen van Onroerend Erfgoed en de stad Oostende zorgen voor een
financieel gesproken erg duur project dat sterk boven de gesubsidieerde prijsplafonds
uitkomt, en ook sloop en vervangingsbouw zijn zelden te verzoenen met de erfgoedwaarden.
De SHM kan haar oudere onverhuurbare woningen en de gronden waarop ze staan niet meer
op een rendabele manier gebruiken, noch via renovatie, noch via sloop. Er blijft haar enkel het
zo snel mogelijk verkopen van de woningen over, om met die opbrengsten op een andere
plek nieuwbouw te realiseren. Onder de NFS2-reglementering was het voor een SHM niet
mogelijk om de opbrengsten uit verkoop aan te wenden voor de verwerving van gronden. Er
mocht enkel geherinvesteerd worden in nieuwbouw, aankoop goede woning of renovaties die
aanleiding gaven tot een nieuwe bewoning. Het FS3-financieringssysteem heeft hierin sinds
kort verandering gebracht. De verkochte woningen worden door de nieuwe eigenaars
opgeknapt volgens de stedenbouwkundige voorschriften, waaronder ook de erfgoedwaarde,
maar ze moeten niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen voor sociale huurwoningen. Ten
slotte wordt er op gewezen dat de SHM maar zeer beperkt kan sturen op het beschikbaar
komen van de onverhuurbare woningen voor de verkoop. Zij is daarin sterk afhankelijk van de
huurder. Een gedwongen mutatie acht de SHM immers niet wenselijk (zie OD …) en het
verlaten van de woning is in vele gevallen niet gepland.

-

In een tweede voorbeeld gaat het om de meerwaarde van het projectteam. De bouwdossiers
worden door de eigen projectingenieur opgevolgd, ook op budgettair vlak, en dit tot op een
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laag detailniveau, zoals dat van de prijzen van cv-ketels. De SHM stelt vast dat ontwerpers
vaak vanuit de onvermijdelijke beperking in de beeldvorming die nodig is bij het ontwerpen,
evenwaardige en voordeliger keuzes veronachtzamen. En er kunnen ernstige fouten
voorkomen in ramingen die, als ze niet door de SHM zouden worden opgemerkt bij de strikte
opvolging, na de aanbesteding zware problemen kunnen geven. Wat deze controle oplevert
door bijsturingen en herberekeningen kan achteraf nog moeilijk teruggevonden in de
definitieve versie van het lastenboek en de meetstaat. Toch blijkt, ook uit het ontbreken van
contractwijzigingen, dat het beschikken over dergelijke gespecialiseerde kennis en ervaring
voor de SHM zeker vruchten afwerpt.
-

Het derde voorbeeld geeft aan hoever de prijsbewuste houding van de SHM reikt. De
directeur vraagt zich af of het onvermijdelijk is dat voor zowat elk bouwproject van de SHM,
de elektriciteitsmaatschappij (Eandis) kan eisen dat de SHM op eigen kosten een
hoogspanningscabine voorziet op haar projectterrein, ook al is die cabine dienstig voor een
heel bouwblok, een meerderheid van private gebruikers inbegrepen. Voorbeelden zijn het
gebouw van de SHM met kantoren en vijf sociale huurappartementen aan de
Nieuwpoortsesteenweg, waar de cabine € 25.000 heeft gekost, evenals het nieuwe project
Het Cenakel, waar de cabine geïntegreerd is in de ondergrondse parking voor een kostprijs
van € 10.000. Alhoewel deze praktijk zich niet beperkt tot de sector van de SHM’s, maar ook
bij privé-projecten wordt vastgesteld, blijft het een legitieme vraag.

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt het prijsbewust verhuren van De Oostendse Haard als goed,
omdat de maatschappij inspanningen doet om de betaalbaarheid van de huurlasten te bewaken.
-

-

De gemiddelde huurlast per jaar per huurwoning van De Oostendse Haard bedraagt € 324. De
gemiddelde huurlasten liggen bij slechts 13% van de SHM’s nog hoger. Het aandeel
appartementen speelt een grote rol in de hoogte van de huurlasten, omdat appartementen
een groot aantal kosten kennen, die niet voorkomen bij eengezinswoningen (onderhoud van
liften, groenonderhoud, verlichting in de gangen, onderhoud van de gemeenschappelijke
delen, …). Bij De Oostendse Haard bestaat net iets meer dan de helft van het patrimonium uit
appartementen. Ongeveer 70% van de SHM’s heeft een lager aandeel appartementen. Dit
verklaart in belangrijke mate de relatief hoge huurlasten.
Een opvallende huurlast voor sommige appartementen is de permanentiedienst (telefoon) in
de lift, bijvoorbeeld € 665 voor 8 appartementen op jaarbasis. Algemeen wordt vastgesteld
dat de toenemende techniciteits- en veiligheidsvoorschriften ervoor zorgen dat huurders
geconfronteerd worden met toenemende kosten. Hoe recenter de woning, hoe hoger de
huurlasten is een vaststelling die de betaalbaarheid van de sociale huurder niet ten goede
komt, en waarmee het Vlaams woonbeleid rekening moet houden. Zo bedraagt bijvoorbeeld
de kost van elektriciteit voor de algemene delen van de 12 appartementen Fortuinstraat /
Lijndraaierstraat, gebouwd in 2009, € 2.290 op jaarbasis of € 15,90 per woning per maand,
met daarin begrepen de bediening van de liften en de motor, het ventilatiesysteem, de
verlichting en het brandalarm. In de 33 appartementen in de Sint-Franciscusstraat, gebouwd
in 2002, kost het elektriciteitsverbruik voor de algemene delen € 5,53 per woning per maand,
met daarin begrepen de bediening van de liften en de verlichting. In de Nieuwe Stad betalen
de bewoners van 208 appartementen, gebouwd in 1975, € 4,83 per woning per maand voor
de bediening van de liften en de verlichting.

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD

PAGINA 18 VAN 38

-

-

De SHM is zich bewust van de hogere huurlasten voor huurders van appartementen en zoekt
naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Zo maakt de SHM het mogelijk dat bewoners
zelf de gemeenschappelijke delen poetsen, maar voorlopig zijn de huurders van slechts één
gebouw hierop ingegaan. De meerderheid van de huurders kiest er dus voor om de
schoonmaak uit te besteden aan een kost die varieert van € 10 tot € 20 per maand
(naargelang de grootte van het gebouw). Het feit dat meer dan 50% van de huurders ouder is
dan 60 jaar kan hiervoor een verklaring zijn. In het gesprek met de visitatiecommissie
maakten de bewoners geen opmerkingen bij de betaalbaarheid van de huurlasten.
De Oostendse Haard kan nog meer inzicht verwerven in de factoren die de hogere huurlasten
veroorzaken, bijvoorbeeld door hierover in gesprek te gaan met collega-SHM’s die in een
vergelijkbare situatie werken. De visitatiecommissie suggereert De Oostendse Haard om met
behulp van analyses de hoogte van de huurlasten te onderzoeken, te vergelijken en te
monitoren om de invloed op de betaalbaarheid voor de sociale huurder, zowel voor de
bestaande gebouwen als bij toekomstige projecten, te kennen en zoveel mogelijk te
beperken.

PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
Totaaloordeel: goed
Betaalbaarheid is voor De Oostendse Haard een blijvende zorg, zowel bij het prijsbewust
bouwen als bij het prijsbewust verhuren. Ze bouwt prijsbewust door de projectontwikkeling
strikt op te volgen met een eigen projectteam dat oog heeft voor de kleinste details. Maar ze
doet dat evenzeer door met de opbrengsten uit verkoop van onverhuurbare woningen nieuwe
projecten op te starten. Ze doet inspanningen om de huurlasten betaalbaar te houden. De
Oostendse Haard heeft er baat bij haar inzicht in de huurlast verder te ontwikkelen en te
monitoren om de huurder maximale transparantie te bieden en de invloed op zijn budget zo
beperkt mogelijk te houden.

4.4 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie stelt vast dat De Oostendse Haard veel belang hecht aan de woonzekerheid
van haar huurders en beoordeelt de inzet van de maatschappij hiervoor als goed. Dit blijkt niet
alleen uit de uitgeschreven procedure huurdersachterstal, maar ook uit het lage aantal huurders
dat jaarlijks door de maatschappij gedwongen uit hun woning wordt gezet.
-

Uit de gesprekken met de medewerkers en de woonactoren blijkt dat de maatschappij aan
haar huurders erg duidelijk maakt dat het tijdig betalen van de huur een belangrijke
voorwaarde is om de woning te kunnen blijven bewonen. Dat gebeurt al van bij intake en
wordt opnieuw benadrukt bij volgende contacten.
De Oostendse Haard houdt de cijfers en de redenen van huurbeëindigingen bij. In 2011 heeft
de SHM 1 huurder opgezegd en werden 6 procedures voor de vrederechter gevoerd. In 2012
heeft ze 2 huurders opgezegd en lopen vijf procedures voor het vredegerecht. Dit zijn lage
cijfers. Van 2005 tot 2012 heeft de maatschappij 54 gerechtelijke procedures gevoerd, waarna
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-

-

er in 18 gevallen een gedwongen uithuiszetting is gevolgd. Gemiddeld zijn dit amper drie
gedwongen uithuiszettingen per jaar (zie ook OD 5.3). Hieruit blijkt dat De Oostendse Haard
sterk inzet op preventieve woonbegeleiding. Volgens de woonactoren ligt het aantal
gedwongen uithuiszettingen in de private sector in Oostende zeer hoog, tot 1 uithuiszetting
per dag.
De administratief medewerker van De Oostendse Haard die de huurprijzen berekent staat ook
in voor de opvolging van de huurdersachterstallen. Ze brengt huisbezoeken aan de huurders
met betaalproblemen en tracht voor elk individueel geval een haalbaar afbetalingsschema op
te stellen.
Dossiers over problematische huurdersachterstallen met risico op uithuiszetting worden op
de raad van bestuur gebracht en verder strikt opgevolgd. Daar worden ook de beslissingen
genomen over het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de huurder of een
uithuiszetting.

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt het voorkomen en de aanpak van leefbaarheidsproblemen van
De Oostendse Haard als goed.
-

De Oostendse Haard heeft een samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw voor
de duur van drie jaar (2011-2014) voor de wijk “Stene” en sinds 2009 een
buurtopbouwwerkprojectovereenkomst voor de wijk “De Nieuwe Stad” (verlengd tot eind
2013). Bij de laatste overeenkomst zijn naast Samenlevingsopbouw ook de stad Oostende, het
Sociaal Huis Oostende en de SHM De Gelukkige Haard betrokken. De samenwerkingsovereenkomst houdt onder meer in dat twee opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw aan
de slag zijn, die deels door De Oostendse Haard worden betaald, en die zich sterk inzetten
voor de leefbaarheid in die wijken. De opbouwwerkers hebben een dubbele taak:
1) het opzetten van een participatieproject voor alle huurders van de maatschappij;
2) het ondersteunen van bewonersgroepen om de leefbaarheid van de wijken te versterken.
Voor beide projecten wordt er jaarlijks een voortgangsrapport opgesteld en voorgelegd aan
de raad van bestuur van de maatschappij. De opbouwwerkers zijn duidelijk en doelbewust
niet in dienst bij de SHM, maar wel een “go between” tussen huurders en verhuurder en
kunnen zo wederzijds rechten en plichten aankaarten.

-

Daarnaast zet De Oostendse Haard in op toezicht met de aanwerving van een hulptoeziener in
het kader van de Lokale Diensteneconomie. Dagelijks worden kleine technische
mankementen verholpen en mogelijke problemen opgepikt. Bij huuropzeggingen wordt ook
de woning voor het vertrek van de huurder geïnspecteerd zodat die zelf nog een en ander in
orde kan maken voor het einde van de huur. Dit perkt het risico in op de aanrekening van
huurschade. De visitatiecommissie raadt de SHM aan de aanwezigheid van deze helpende
hand en dit luisterend oor breder bekend te maken aan haar huurders. Tijdens de gesprekken
die met de huurders werden gevoerd, bleken zij hiervan immers geen weet te hebben.

-

De Oostendse Haard stimuleert ook het samenleven op een positieve manier door, onder
andere, het organiseren van gezellige activiteiten zoals “zoete middagen”, wijkfeesten, dag
van de buren, eindejaarsreceptie, Mama-cafés en sinds twee jaar ook door de aanleg van
volkstuintjes ( = groentetuintjes) in de wijk.
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-

-

-

De SHM werkt in samenwerking met de samenlevingsopbouwwerkers ook doelgroepspecifieke projecten uit. Voorbeeld hiervan is het project “ouders als onderzoekers”. Hierbij
werd vertrokken van een enquête over zinvolle en veilige tijdsbesteding voor jongeren. Het
project beoogde opvoedingsondersteuning voor kwetsbare kinderen en wilde ook het
fenomeen ‘hangjongeren’ voorkomen. In een graffiti-project konden jongeren zich dan weer
uitleven door het “opsmukken” van blanke muren.
De Oostendse Haard ondersteunt initiatieven door het ter beschikking stellen aan huurders
van een buurtlokaaltje of een vergaderzaal. Door samenwerking met de stad Oostende zijn er
speelpleintjes en een sportterrein gekomen, onder meer in de wijk De Nieuwe Stad.
Uit het gesprek met de bewoners blijkt dat deze het “onaangepast” woongedrag van
sommige bewoners als het grootste leefbaarheidsprobleem ervaren. Zwerfvuil en slordigheid
zorgen volgens bewoners voor hinder in de buurt, waardoor vrijwilligers-opruimers veel werk
hebben. De bewoners die de visitatiecommissie heeft gesproken zijn voorstander van meer
toezicht door De Oostendse Haard, waarbij iedereen elkaar beter leert kennen en er over
problemen gesproken wordt. Dat vinden ze beter, maar ze begrijpen ook dat de tijd van de
uniforme ‘witte gordijntjes’ voorbij is. De bewoners zijn wel positief over de ondersteuning
van de maatschappij in het algemeen en laten zich gunstig uit over de buurtinitiatieven.

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt het betrekken van bewonersgroepen bij projecten en
wijkbeheer als goed. De overeenkomsten met Samenlevingsopbouw zijn duidelijk gericht op
participatie en de ondersteuning van bewonersgroepen. Daarvoor zijn verschillende voorbeelden
aangetroffen:
-

-

-

-

De Oostendse Haard heeft onder haar huurders vrijwilligers, die een project trekken of
ondersteunen. Zo zorgen vrijwilligers in de wijk Stene voor koffie en hapjes op de “zoete
middagen” en zetten zij zich in op de wijkfeesten voor de praktische organisatie.
Er is ook een Huurderswerkgroep actief: hier gaat de maatschappij in dialoog met haar
bewoners over allerlei thema’s van sociaal wonen, tot onderhoud en herstellingen. Er zijn ook
bewonersvergaderingen samen met de huurdersbond en met Samenlevingsopbouw, bijvoorbeeld
over huurlasten. Die werkgroepen en bewonersvergaderingen kunnen leiden tot betere
inzichten rond een knelpunt en leveren ook nuttige informatie op, niet alleen voor de
huurders, maar ook voor De Oostendse Haard.
Bij renovaties organiseert De Oostendse Haard informatievergaderingen voor de betrokken
bewoners, maar van echte inspraak is er nog geen sprake. De visitatiecommissie denkt dat de
maatschappij hier een stapje verder zou kunnen in gaan door op die vergaderingen de
bewoners te bevragen over hun behoeften naar wooncomfort en leef-kwaliteit.
Bij de opening van een nieuw gebouw organiseert de SHM een “building-meeting”; zo leren
nieuwe bewoners elkaar kennen en kunnen er afspraken over ‘samenleven’ worden gemaakt.
Vier huurders van De Oostendse Haard maken deel uit van de VIVAS-werkgroep en De
Oostendse Haard zorgt voor vervoer naar het VIVAS-congres.

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
Beoordeling: goed
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De visitatiecommissie beoordeelt de huisvestingsondersteuning van De Oostendse Haard aan
haar bewoners als goed. Ze neemt die taak op in samenwerking met andere woonactoren. Ze
spreekt huurders met problemen tijdig aan en volgt probleemdossiers intensief op.
-

-

-

-

-

Elke nieuwe huurder krijgt binnen een aantal weken een bezoek van de maatschappelijk
werker, die de huurders ook tips voor het onderhoud van de woning tracht mee te geven. Ze
peilt ook naar de ondersteuning die de nieuwe huurder al geniet en nodig heeft. Wanneer de
huurder begeleid wordt door een organisatie, wordt er ook met die organisatie contact
opgenomen om kennis te maken. De sociale dienst van de maatschappij volgt een klein aantal
gezinnen van dichtbij op met regelmatige huisbezoeken.
Bij moeilijke situaties kan elke betrokken actor een “cliëntenoverleg” laten bijeenroepen via
het OCMW. Ook de maatschappelijk werker van De Oostendse Haard neemt regelmatig zo’n
initiatief. In dat geval gaan de betrokken sociale actoren rond de tafel zitten om oplossingen
te zoeken. Dit heeft al eens geleid tot de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voor
een huurder. Door die aanstelling wordt de huurder beschermd en begeleid bij besteding van
zijn of haar, veelal schaarse, middelen.
De maatschappij zorgt ervoor dat bij verhuisbewegingen zo veel mogelijk ondersteuning
wordt geboden op wijkniveau: huurders kunnen binnen de eigen omgeving terecht. De
Oostendse Haard benadert bij verplichte verhuizingen haar bewoners met veel menselijkheid,
maar biedt geen materiële hulp aan bij de verhuizing. Bij verplichte verhuizingen ervaren
huurders de kosten voor de inrichting zoals verven en behangen als zwaar. De
visitatiecommissie beveelt de maatschappij aan om in ondersteuning van haar huurders te
voorzien in geval van een verplichte verhuizing.
Het voltallige personeel van De Oostendse Haard heeft een tweewekelijks overleg, waardoor
dossiers “thema-overschrijdend” kunnen aan bod komen. De directeur van de maatschappij
gaat zelf naar het regionaal welzijnsoverleg waar ook thema’s die de eigen bewoners
aanbelangen worden besproken en zo snel door de maatschappij opgepikt worden.
Voor de ondersteuning van de oudere bewoners wordt samengewerkt met “Senioren in
nood”, onderdeel van de werking van het Sociaal Huis Oostende. Dit is van belang, gelet op de
grote groep bewoners-senioren bij de maatschappij. Een maatschappelijk werker van de
dienst brengt huisbezoeken en zoekt naar oplossingen bij problemen die ouderen kunnen
hebben met veiligheid, hygiëne, vereenzaming en gezondheid.

PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
Totaaloordeel: goed
De Oostendse Haard voert sinds enkele jaren een warm sociaal beleid voor haar huurders. De
maatschappij heeft lage cijfers voor gedwongen uithuiszettingen, waaruit haar inzet voor woonbegeleiding duidelijk blijkt. Tegenover de prioritaire plicht om de huurgelden tijdig te betalen,
stelt de maatschappij ondersteuning van haar huurders, intern via een goed gestructureerde en
samenwerkende organisatie, en extern via nauwe samenwerking met andere sociale
organisaties. Die ondersteuning wordt aangevuld met activiteiten om de leefbaarheid van de
wijken en de samenhorigheid van de huurders te stimuleren. Zo wordt het motto van de maatschappij “duurzame huisvesting, levende buurten” waar gemaakt.
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4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar
Beoordeling: goed
De financiële leefbaarheid van De Oostendse Haard is goed. De maatschappij beschikt over een
liquiditeitspositie waarmee zij de financiële verplichtingen die voortkomen uit een uitbating,
onderhoud, renovatie en uitbreiding van haar woningvoorraad vlot kan nakomen. De reguliere
exploitatie van de woningvoorraad draagt op dit moment onvoldoende bij tot de versterking van
de financiële positie van de maatschappij. De relatief hoge uitgaven voor onderhoud en renovatie
zijn hiervan een belangrijke oorzaak. De visitatiecommissie vindt het begrijpelijk dat de SHM een
deel van haar renovaties bekostigt uit de verkoopopbrengsten van onverhuurbare woningen. Op
lange termijn dient de maatschappij echter te zorgen voor een financieel gezonde reguliere
bedrijfsexploitatie zonder dat daarvoor opbrengsten uit verkoop nodig zijn.
-

-

-

-

De maatschappij beschikte in 2011 over een liquiditeitsratio van ruim 3, dit is de verhouding
tussen op korte termijn beschikbare middelen in verhouding tot de korte termijn schulden.
Hiermee presteert de maatschappij aanzienlijk beter dan de norm (liquiditeitsratio =1) en
beter dan de meeste andere SHM’s (circa 75% had in 2011 een lagere score). Ook in de
afgelopen 5 jaar lag deze ratio nooit lager dan 2,56. Een belangrijke reden hiervoor is de
regelmatige verkoop van sociale huurwoningen, waardoor een grote kasvoorraad (meer dan €
6 mio) is ontstaan.
De resultaten uit de gewone bedrijfsvoering zijn minder positief. In 2011 had de Oostendse
Haard een Vrije Cashflow marge (VCF) van 100%. Dit kengetal geeft aan in welke mate
periodiek terugkerende inkomsten volstaan om de periodieke weerkerende uitgaven te
dekken. Om de financiële positie van de maatschappij echt te kunnen versterken, mag de VCF
niet hoger liggen dan 85%. Met 100% blijft de maatschappij op het vlak van structurele
inkomsten en uitgaven net “break-even”, maar wordt er geen financiële reserve opgebouwd.
Bij circa 3/4de van de SHM’s wordt die financiële reserve wel gecreëerd. De relatief ongunstige
VCF hangt samen met de investeringen in onderhoud en renovatie en de structurele
leegstand (5%) die daarmee gepaard gaat. In haar financiële meerjarenplanning zal de
maatschappij moeten duidelijk maken op welke manier zij haar VCF op termijn kan laten
voldoen aan de vereisten.
In de periode 2007-2011 is de netto winstmarge uit gewone bedrijfsvoering sterk verminderd
en negatief geworden (van 16% positief in 2007 tot -0,14% negatief in 2011). Ook de relatieve
positie van de SHM is sterk achteruitgegaan. In 2007 lag de winstmarge maar bij 16% van de
SHM’s hoger, terwijl dit in 2011 bij bijna alle SHM’s het geval is. Sinds 2007 zijn de uitgaven en
reserveringen voor onderhoud aanzienlijk gestegen, wat de belangrijkste oorzaak vormt voor
deze minder goede score. De inkomsten uit woningverkopen, die bij De Oostendse Haard een
vrij structureel karakter hebben, worden immers niet meegeteld in de berekening van de
netto winstmarge uit gewone bedrijfsvoering, omdat dit niet wordt aangemoedigd als
structurele maatregel om de rekening te doen kloppen.
De solvabiliteitspositie van De Oostendse Haard is met 17% eigen vermogen nog steeds goed.
Aangezien de financiële positie van de maatschappij sterk wordt beïnvloed door bijzondere
inkomsten (verkopen) en uitgaven (renovaties) is het belangrijk dat de maatschappij haar
financiële gezondheid goed bewaakt. De financiële meerjarenplanning laat een verdere
versterking van de liquiditeitspositie zien die voortkomt uit overschotten uit de reguliere
bedrijfsvoering.
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OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie vindt dat de SHM haar werkings- en onderhoudskosten goed beheert, dit
ondanks het feit dat deze kosten ten opzichte van andere SHM’s vrij hoog zijn. De maatschappij
behoort namelijk tot de groep van SHM’s met de 25% hoogste scores. Op dit punt is de positie van
De Oostendse Haard ten opzichte van andere SHM’s in de afgelopen jaren minder goed
geworden; in 2010 lagen werkings- en onderhoudskosten per woning nog rond de mediaan van
alle maatschappijen.
-

-

-

-

-

-

De visitatiecommissie vindt dat een aantal factoren de relatief hoge werkings- en
onderhoudskosten rechtvaardigen. Zo heeft De Oostendse Haard een relatief oud
patrimonium dat veelal meer herstellingen vergt. Daardoor vraagt de renovatie van dat
patrimonium meer personeel om de werven op te volgen.
De maatschappij heeft tevens te maken met een aanzienlijke en complexe
nieuwbouwopgave. In de stad is voor vrijwel alle nieuwbouwprojecten herontwikkeling van
reeds bebouwde locaties nodig, wat arbeidsintensiever in voorbereiding en uitvoering is dan
voor onbebouwde locaties. Daarnaast betreft het vaak projecten waar slechts een klein
aantal woningen ontwikkeld kan worden, terwijl de ontwikkeling van een klein project vaak
evenveel tijd vergt als dat van een groot.
De maatschappij beheerst de kosten van nieuwbouw- en renovatieprojecten goed. In 2011
zijn er geen kostenverhogende contractwijzigingen geweest. Voor nieuwbouwprojecten was
dat ook in 2009 en 2010 het geval.
De maatschappij heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de professionalisering van haar
organisatie. Dit heeft de werkingskosten verhoogd. De visitatiecommissie heeft de indruk dat
de SHM op dit moment beschikt over een organisatie die voldoende is uitgerust voor haar
taken. Dit betekent dat in de komende jaren de aandacht moet verschuiven naar het
maximaal benutten van de huidige organisatie en personeelsbezetting.
De maatschappij heeft een vrij hoge structurele leegstand, eind 2011 stonden 68 van de
1.397 woningen structureel leeg (5%). De structureel leegstaande woningen wachten op
renovatie. De leegstand van deze woningen vermindert uiteraard de huuropbrengsten. Door
goede afspraken met aannemers probeert de maatschappij de leegstand tot een minimum te
beperken, bijvoorbeeld door woningen in kleinere clusters te renoveren in plaats van per
woningcomplex. Anderzijds is de frictie-leegstand erg laag (3 woningen of 0,21%), wat duidt
op een efficiënt verhuurproces.
Aanvullend op de ruimtelijke knelpunten blijkt uit de gesprekken met de SHM en met de
lokale woonactoren dat Oostende een werkgebied is met veel sociale en armoedeproblemen. De kenmerken van het patrimonium, de nieuwbouw- en renovatie en het
werkgebied vragen om een professionele werkorganisatie met voldoende capaciteit op het
vlak van nieuwbouw, renovatie, onderhoud én bewonersondersteuning. De Oostendse Haard
heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot zo’n professionele organisatie.

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM goede prestaties levert bij het voorkomen van
huurdersachterstal en het bestrijden van sociale en domiciliefraude.
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-

De huurdersachterstal bij De Oostendse Haard bedroeg eind 2011 2,8% van alle aan huurders
aangerekende kosten. Ongeveer een derde van de maatschappijen had in 2011 een hogere
huurdersachterstal en in vergelijking met 2010 jaar gaat de positie van de SHM licht achteruit.
Er zijn dus steeds meer SHM’s die een lager percentage huurdersachterstal kennen dan De
Oostendse Haard. De visitatiecommissie heeft toch de indruk dat de maatschappij kort op de
bal speelt als het gaat om het beperken van huurdersachterstal. Dit wordt ook bevestigd in de
gesprekken met lokale woonactoren. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de SHM
huurdersachterstallen langer in de boekhouding laat openstaan dan andere SHM’s.

-

De maatschappij heeft een goed beeld van haar huurders en de problemen waarmee
huurders individueel te kampen hebben. De maatschappij kiest voor een persoonlijke
benadering. Naast het versturen van herinnerings- en aanmaningsbrieven, benaderen
medewerkers huurders met achterstal ook telefonisch of gaan ze op huisbezoek. De
maatschappij confronteert huurders doelbewust met het feit dat betalingsachterstal
uiteindelijk kan leiden tot uithuiszetting. Door het goed opvolgen van huurdersachterstallen,
het actief en persoonlijk benaderen van huurders met achterstal en door een goede
woonbegeleiding weet de SHM veel uithuiszetting te voorkomen. Sinds 2005 heeft de
maatschappij 18 huurders gedwongen uit de woning gezet, wat de visitatiecommissie als een
relatief laag aantal beoordeelt (zie ook OD 4.1).

-

De maatschappij gaat actief in op signalen van sociale fraude of domiciliefraude, bij voorbeeld
door huurders aan te schrijven of op huisbezoek te gaan. De maatschappij doet daarbij soms
een beroep op de Inspectie RWO. De bewijsvoering van fraude blijkt echter zeer moeilijk hard
te maken, onder andere vanwege regelgeving op de privacy.

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De SHM beschikt over een goed meerjarig financieel plan. De maatschappij gebruikt hiervoor het
model dat door de VMSW is opgemaakt.
-

De planning bevat voor de komende jaren de financiële consequenties van nieuwbouw,
verkoop, renovatie en onderhoudsuitgaven. De maatschappij werkt ook aan het nader
onderbouwen van de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte van het patrimonium om daarmee
de onderhoudsplanning betrouwbaarder te maken en beter op de financiële planning te
laten aansluiten. Op basis van de gesprekken is de visitatiecommissie wel van mening dat de
financiële planning actiever kan gebruikt worden, zoals bij het beoordelen door directie en
raad van bestuur van de effecten van investeringsbesluiten en kasstromen uit de reguliere
bedrijfsvoering op de financiële leefbaarheid van de maatschappij op lange termijn.

-

De financiële planning bevat wel een belangrijk open eind en dat is de renovatie van een
aanzienlijk aantal woningen in het Westerkwartier. Deze woningen zijn in de onderhoudsplanning ingepland voor 2020, maar niet verwerkt in de financiële planning. De maatschappij
verkoopt deze woningen wanneer de zittende huurder verhuist en hoopt dat deze investering
daarom niet nodig zal zijn. Een meer realistische financiële planning zou er mee rekening
houden dat een deel van deze woningen in 2020 alsnog gerenoveerd moet worden.

OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij
Beoordeling: goed
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De Oostendse Haard wordt door woonactoren omschreven als een open en toegankelijke
organisatie en een betrouwbare partner om mee samen te werken. De samenwerkingsrelaties
met de stad Oostende en de gemeente Bredene zijn goed.
-

De SHM heeft een grote professionaliteit ontwikkeld om de complexe projectaanpak te
beheersen. Ze zet die ook in bij de samenwerking met de stad Oostende, die regisseur is van
het woonbeleid. Zowel de directeur van De Oostendse Haard als de schepen voor huisvesting
van de stad Oostende beklemtonen dat het ‘Woonplan 2011-2020’ door alle partners samen
is opgemaakt. De schepen benadrukt dat ook in de nieuwe legislatuur – zij behoudt haar ambt
en bevoegdheid - het ‘Woonplan 2011-2020’ verder uitgevoerd wordt. De voortgang wordt
bewaakt op een driemaandelijks coördinatieoverleg, waarop de projecten worden besproken,
en over bijsturingen in het plan wordt beslist. In het gesprek met ambtenaren worden ook
uitspraken die in de ‘Strategische nota van de meerjarenplanning 2007-2012’ en in het ‘Lokaal
sociaal beleidsplan 2008-2013’ van de gemeente Bredene gedaan zijn, bevestigd. (Oostende:
bestuursakkoord ‘Nieuwe bakens uitzetten voor Oostende “het ‘Woonplan 2011-2020 is onze
bijbel voor de komende jaren” / Bredene: Sociale huisvesting stimuleren; streven naar meer
dan 10% sociale woningen of huurappartementen.)

-

De maatschappij heeft niet de ambitie om uit te groeien tot een maatschappij die zowel huurals koopwoningen realiseert. Zij werkt goed samen met SHM Woonwel die instaat voor de
bouw van de sociale koopwoningen. Door deze goede samenwerking worden gemengde
huur-/koopprojecten ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Vercaemerschool –
Northlaan’ voor 80 woongelegenheden, waarvan 2/3de huur en 1/3de koop. Een ander project
is in voorbereiding in Bredene.
De maatschappij heeft zich nog niet georiënteerd op een mogelijke fusie of schaalvergroting.
De huidige schaal van de organisatie is voldoende om een professionele werkorganisatie te
kunnen inrichten tegen aanvaardbare kosten.
Woonactoren geven aan dat voor de aanpak van de Nieuwe Stad, een wijk met veel
hoogbouwflats en aanzienlijke leefbaarheidsproblemen, een meer intensieve samenwerking
met collega SHM De Gelukkige Haard gewenst is. De woonactoren merken op dat De
Oostendse Haard diverse pogingen heeft gedaan om de samenwerking te verbeteren.
Daarnaast wil de visitatiecommissie de goede prestaties benadrukken die de SHM levert op
het vlak van sociaal beleid (Prestatieveld 4) en klantvriendelijkheid (Prestatieveld 6), ook waar
het gaat om het streven naar het evolueren naar een ‘echte woonmaatschappij’, wat blijkt uit
de nauwe samenwerking met Samenlevingsopbouw. Voor SHM’s zijn dit relatief nieuwe
prestatievelden en de Oostendse Haard engageert zich voluit om hierop in te zetten, wat
sterk wordt gewaardeerd door de visitatiecommissie.

-

-

-

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
Interne controle gaat verder dan het beschrijven van procedures en het vastleggen van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het omvat ook het proces dat door de directie en
personeel wordt opgezet en gevolgd om redelijke zekerheid te bekomen dat de doelstellingen van
de organisatie worden gerealiseerd. Goede interne controle komt erop neer dat de SHM weet
waar ze naar toe wil (strategie), de hinderpalen of risico’s voor het bereiken van de doelstellingen
kent en acties onderneemt om deze hinderpalen te beheersen. De visitatiecommissie is ervan

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD

PAGINA 26 VAN 38

overtuigd dat de SHM weet waar ze naartoe wil, maar acht de beide andere aspecten die horen
bij een goed systeem voor interne controle nog vatbaar voor verbetering.
-

-

-

De maatschappij heeft de meeste procedures beschreven, maar deze beschrijvingen worden
niet actief gebruikt om de bedrijfsprocessen te verbeteren. In het gesprek met de
visitatiecommissie opperen bestuursleden dat de kwaliteit van de procedures wel eens mag
geëvalueerd worden, wat automatisch tot een betere kennis zal leiden. Het belang van goede
procedures en een goede bewaking ervan wordt nog eens onderstreept door bestuursleden:
burgers verwachten helaas nog steeds ‘politiek dienstbetoon’ van de SHM. Aan de andere
kant zijn de bestuursleden unaniem in hun beoordeling van de gerealiseerde verbetering in
de communicatie tussen de organisatie en de raad van bestuur. Met name de precieze,
volledige en op tijd bezorgde informatie maakt dat de vergaderingen efficiënt verlopen, en
dat er een merkbare verbetering is ten opzichte van tien jaar geleden. Op een vergelijkbare
wijze draagt het tweewekelijks werkoverleg tussen directie en medewerkers bij aan het goed
functioneren van de organisatie.
De Oostendse Haard heeft een duidelijk motto dat richting geeft aan haar activiteiten:
duurzame huisvesting, levende buurten. In gesprekken met de visitatiecommissie konden
bestuursleden, directie en medewerkers gemakkelijk activiteiten benoemen die invulling
geven aan dat motto. Deze organisatievisie is enkele jaren geleden bottom-up - vanuit de
medewerkers - ontstaan. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt de visie ook
gebruikt als selectiecriterium: nieuwe medewerkers moeten affiniteit hebben met de visie. In
de aanwervingsgesprekken wordt dit getoetst. Echter, de uitwerking van de visie in concrete
doelen en activiteiten ontbreekt nog veelal. Veel zit ‘tussen de oren’, maar er staat weinig op
papier, waardoor ook een concreet referentiekader ontbreekt om beslissingen te toetsen aan
de visie. Ook de analyse van wachtlijsten is niet helder. Het jaarverslag bevat een analyse van
wachtlijsten en het woningpatrimonium, maar de maatschappij beschrijft niet wat haar
conclusies zijn en welke acties zij eraan koppelt. Jaarverslag en jaarrekening zijn beleidsarme
documenten: er blijkt niet uit waar de maatschappij heen wil en waarom. Hiermee doet de
organisatie zichzelf tekort.
De Oostendse Haard profileert zich terecht als sociaal gedreven en ondernemend, een
positieve instelling die we niet alleen zien bij bestuur en directie, maar ook bij medewerkers.
De visitatiecommissie beveelt aan de SHM aan om van deze gunstige uitgangspositie gebruik
te maken om de goede zaken te borgen en verder op zoek te gaan naar gedragen
doelstellingen in functie van een uitgeschreven visie, waarbij ook de risico’s worden
onderkend en systemen worden opgezet om die risico’s te beheersen.

OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering
Beoordeling: goed
De Visitatiecommissie vindt De Oostendse Haard een maatschappij die continu op zoek is naar
verbetering van haar werking en daarvoor ook durft te kiezen voor verandering.
-

Dat blijkt onder andere uit de open houding van bestuursleden, directie en medewerkers
tijdens de visitatiegesprekken en de professionalisering die de maatschappij de afgelopen
jaren heeft doorgemaakt, de versterking van de financiële positie die zij heeft weten te
realiseren en de wijze waarop de maatschappij open staat voor externe prikkels tot
verbetering. Dit laatste kwam niet alleen tot uitdrukking tijdens de visitatie, maar ook door
deelname aan een project van Samenlevingsopbouw (Tweezijdig +) gericht op het versterken
van de stem van de huurders.
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-

De wil tot verandering blijkt ook uit relatief kleine beslissingen, zoals de keuze van de
maatschappij om samen met de Vlaams Bouwmeester projecten te ontwikkelen en niet altijd
te selecteren uit de pool van lokale ontwerpers.

PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
Totaaloordeel: voor verbetering vatbaar
De Oostendse Haard heeft in de afgelopen jaren haar financiële leefbaarheid versterkt, met
name door inkomsten uit de verkoop van huurwoningen. De financiële meerjarenplanning tot
2020 laat een positieve evolutie zien die is gebaseerd op inkomsten en uitgaven uit de reguliere
bedrijfsvoering. De werkingskosten van De Oostendse Haard zijn niet laag, maar zijn volgens de
visitatiecommissie in verhouding tot de opgaven waar de SHM voor staat, namelijk uitbreiding
van het patrimonium via vaak complexe en kleinschalige projecten, het uitvoeren van een
inhaalslag voor de kwaliteit van patrimonium en het begeleiden van een kwetsbaar sociaal
huurderspubliek. De maatschappij heeft haar belangrijkste procedures omschreven, maar
gebruikt deze nog onvoldoende om haar werking te borgen en te verbeteren. De organisatie
heeft een missie en visie die bottom-up is ontstaan vanuit de organisatie, maar die nog
onvoldoende concreet is uitgewerkt en op schrift gesteld in doelen en activiteiten.

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk
Beoordeling: goed
De Oostendse Haard informeert huurders en kandidaat-huurders over het algemeen voldoende
snel en duidelijk. De maatschappij stuurt een aantal keren per jaar nieuwsbrieven aan haar
huurders en werkt daarbij samen met Samenlevingsopbouw. De visitatiecommissie is van mening
dat de brieven en de website van de maatschappij inhoudelijk voldoen, maar naar de vorm
enigszins ‘hoekig’ zijn: de communicatie kan wat duidelijker en klantvriendelijker.
-

-

In 2003 werden de kantoren ondergebracht in de eerste 3 bouwlagen van een nieuw gebouw
aan de Nieuwpoortsesteenweg 205, met onthaal en sociale dienst op de gelijkvloerse
verdieping, de andere diensten en vergaderzalen op de eerste en tweede verdieping. Elke
week is de SHM vrij toegankelijk gedurende 14,5 uur: 12 uur in de eigen burelen, 2,5 uur in
het Sociaal Huis Oostende. In Bredene kan iedereen tijdens de kantooruren terecht op de
dienst huisvesting van de gemeente. Daar kunnen kandidaat-huurders zich ook inschrijven.
Bij de SHM zelf worden de bezoekers ontvangen in een afzonderlijk kantoor. De Oostendse
Haard heeft bewust gekozen voor een goed afgeschermde gespreksruimte, waar in alle rust
en openheid, soms voor de huurder of kandidaat-huurder erg persoonlijke aspecten aan bod
kunnen komen, zonder dat anderen meeluisteren. Noch de huurders, noch de medewerkers
stellen deze manier van werken in vraag. Ook de maatschappelijk werker heeft een eigen
kantoor op de gelijkvloerse verdieping, dat dezelfde kenmerken heeft als het onthaalkantoor.
Kandidaat-huurders kunnen via de website ook hun plaats op de wachtlijst opvragen. Hoewel
het gegeven antwoord slechts een momentopname vormt en enkel indicatief is, vindt de
visitatiecommissie dit wel een instrument dat past bij een moderne en klantvriendelijke
aanpak. De website vermeldt trouwens ook duidelijk dat de absolute voorrang van sommige
doelgroepen de plaats van kandidaat-huurders ook naar achteren kan doen opschuiven.
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-

-

-

-

Wat de visitatiecommissie als een belangrijk gebrek opmerkt, is dat nergens op de website
vermeld staat hoe en waar huurders en kandidaat-huurders een klacht kunnen indienen als
zij ontevreden zijn over de dienstverlening van de SHM.
Samen met SHM De Gelukkige Haard heeft de maatschappij een website met informatie over
huurders en kandidaat-huurders. De visitatiecommissie vindt het idee van een gezamenlijke
website zeer goed, maar constateert ook dat de site enigszins kaal en sober is en weinig
recente berichten bevat. De site straalt niet het elan uit dat we wel aantroffen in de
gesprekken met de raad van bestuur, de directie en haar medewerkers. De
visitatiecommissie raadt de maatschappij aan om zo spoedig mogelijk samen met de collegaSHM de kwaliteit van de gezamenlijke website te beoordelen en deze te verbeteren. De
visitatiecommissie kan zich helemaal vinden in de opmerking die gemaakt werd door
bestuursleden: De Oostendse Haard mag de gunstige evolutie die de maatschappij heeft
doorgemaakt best wat meer kenbaar maken.
De maatschappij informeert haar huurders over rechten en plichten via het boekje ZieZo.
Sommige huurders konden zich echter niet herinneren het boekje ooit te hebben ontvangen.
De visitatiecommissie adviseert daarom om het Ziezo-boekje ook digitaal via de website
beschikbaar te stellen en bewoners de mogelijkheid te bieden om een nieuw exemplaar bij
de maatschappij op te halen.
In 2012 heeft de maatschappij haar huurders een huurlastenoverzicht gestuurd waarin alleen
sprake is van een ‘voorschot’ maar niet is aangegeven welke diensten de maatschappij levert.
De maatschappij meent dat het specifiëren van het voorschot per onderdeel van de
dienstverlening erg arbeidsintensief is en zegt dat huurders bij afrekening sowieso een
gedetailleerde specificatie ontvangen. De kostenbewuste redenering van de SHM botst
enigszins met het gebrek aan duidelijkheid waarvoor het voorschot dient en roept vragen op
bij huurders. Een middenweg kan zijn om in een begeleidende brief aan te geven welke
diensten de SHM levert, zonder per dienst een bedrag te vermelden.
De technische dienst van de maatschappij is op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 09.00 uur
en op donderdagen van 19.00 – 20.00 uur. Buiten deze tijden is een permanentiedienst
aanwezig. Huurders vinden dat de maatschappij hierover voldoende duidelijk communiceert.
Huurders kunnen hun herstellingen ook per email doorgeven. Zij vinden deze periode om
herstellingen door te geven voldoende, maar begrijpen niet altijd waarom het doorgeven van
herstellingen alleen op die momenten mogelijk is. De visitatiecommissie adviseert om zowel
in een nieuwsbrief als op de website uit te leggen dat herstellingen worden genoteerd door
de technisch toezichthouders en dat die na 09.00 uur op de baan zijn.

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk
Beoordeling: goed
De gemeenten in het werkgebied van de SHM, Bredene en Oostende, de VMSW en de afdeling
toezicht van de inspectie RWO zijn tevreden over de wijze waarop De Oostendse Haard hen
informeert. Woonactoren zoals CAW en OCMW, omschrijven de maatschappij als een open en
toegankelijke organisatie.
-

In het gesprek met deze actoren komt wel de wens op tafel om vaker bijeen te komen om
activiteiten en praktische zaken rond de huisvesting van kwetsbare huishoudens af te
stemmen. Daarvoor is momenteel geen goed overlegplatform in Oostende. Het lokaal
woonoverleg voor Oostende, de Stedelijke Woonraad, is meer bedoeld voor overleg over het
woonbeleid, maar dit overleg komt onregelmatig bij elkaar en wordt volgens de
woonactoren waarmee de visitatiecommissie sprak vooral gebruikt in functie van de
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beleidsagenda van de stad. De visitatiecommissie adviseert de SHM om aan te dringen op
lokaal overleg dat structureel plaats vindt en een platform biedt voor alle woonactoren.
OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten
Beoordeling: goed
De Oostendse Haard was een van de eerste SHM’s in Vlaanderen die al in 2007 experimenteerde
met een instrument om de tevredenheid van huurders in kaart te brengen, wat aantoont dat de
SHM de zorg voor klanttevredenheid al een tijdje op de agenda staan heeft. De visitatiecommissie
vindt het wel jammer dat de SHM niet kon aantonen wat de maatschappij met de uitkomsten van
die meting heeft gedaan om haar werking te verbeteren, maar verwacht dit wel bij de nieuwe
grootschalige tevredenheidsmeting die wordt voorbereid. De Oostendse Haard neemt deel aan
een pilotgroup van 5 SHM’s die in 2013 een, in opdracht van de Vlaamse Overheid ontwikkeld,
instrument voor huurderstevredenheidsmetingen gaat testen. Vooral op informele wijze gaat de
SHM momenteel de tevredenheid van haar huurders na tijdens de vele projecten waarbij
huurders betrokken worden en waarbij huurders worden samengebracht.
-

-

-

In 2007 verspreidde de maatschappij een uitgebreide vragenlijst onder een deel van haar
huurders als onderdeel van het door Samenlevingsopbouw en de provincie West-Vlaanderen
ondersteunde project “Tweezijdig +”. De visitatiecommissie heeft geen informatie verkregen
over de wijze waarop de maatschappij de uitkomsten van de meting heeft gebruikt om haar
werking te verbeteren, wat een noodzakelijk element vormt van een succesvolle
klantentevredenheidsmeting. De Oostendse Haard stelt dat een vervolg-klanten-tevredenheidsonderzoek in een eerste fase van voorbereiding is. De Visitatiecommissie heeft
waardering voor dit initiatief en beveelt aan om klanttevredenheidsonderzoeken met enige
regelmaat, bij voorbeeld om de drie jaar, te herhalen, en hierbij voldoende huurders te
benaderen met het oog op een voldoende respons en vervolgens duidelijk te communiceren
over de acties die naar aanleiding van de meting worden genomen.
De SHM brengt ook aan dat nieuwe huurders na drie à vier maanden ook worden bezocht. De
procedure ‘controle woningen’ in het procedure handboek van de maatschappij beschrijft wat
er tijdens dat bezoek aan bod komt. Het gaat vooral om elementen waarop de SHM de
huurder controleert, bijvoorbeeld het onderhoud van de woning. De visitatiecommissie
adviseert De Oostendse Haard om dit bezoek meer ‘wederkerig’ te maken en ook de huurder
in de gelegenheid te stellen om zich uit te spreken over de dienstverlening van de SHM. Dit
kan mondeling, of op basis van een korte vragenlijst. Ook hier is het van belang dat de
maatschappij de uitkomsten van de meting analyseert en aangeeft welke acties zij naar
aanleiding van de resultaten neemt en hierover terugkoppelt aan haar klanten.
De Oostendse Haard is een open organisatie die signalen van over waar huurders tevreden of
ontevreden over zijn opvangt tijdens informele contacten met huurders, bijvoorbeeld in haar
buurtwerking en bij de oplevering van nieuwe projecten, … Dit is ook waardevol, maar hier
kan de SHM eveneens de verbeterpunten beter vastleggen (bijvoorbeeld jaarlijks) en er
concrete actieplannen aan koppelen.

PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID
Totaaloordeel: goed
De Oostendse Haard informeert huurders en kandidaat-huurders over het algemeen voldoende
snel en duidelijk. De schriftelijke communicatie kan op onderdelen nog wat vriendelijker en
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duidelijker. Beleidsinstanties en lokale woonactoren vinden dat De Oostendse Haard hen snel
en duidelijk informeert. De maatschappij heeft in 2007 al eens een klanttevredenheidsmeting
uitgevoerd. Het is zaak dergelijke metingen met enige regelmaat uit te voeren en de resultaten
aantoonbaar te gebruiken voor het verbeteren van de werking van de SHM. De Oostendse
Haard is van plan om binnenkort met ondersteuning van Samenlevingsopbouw een nieuwe
meting uit te voeren en heeft hiertoe de eerste stappen genomen.
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5.

AANBEVELINGEN

5.1 Aanbevelingen voor de SHM
Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM
de volgende aanbevelingen:
1.

De Oostendse Haard beschikt over veel gegevens over haar kandidaat-huurders en
zittende huurders, en over haar patrimonium. Slechts een gedeelte van deze gegevens
staat in de jaarverslagen. Wat deze informatie betekent voor het beleid en de activiteiten
van de maatschappij, blijft veelal onuitgesproken. De visitatiecommissie beveelt aan om
een diepgaande analyse te maken van de gegevens over de woningvraag en het woningaanbod en die te vertalen in conclusies voor beleid, activiteiten en projecten.

2.

De maatschappij heeft de meeste procedures beschreven, maar deze beschrijvingen
worden niet actief gebruikt om de beschreven bedrijfsprocessen te verbeteren. In het
verlengde van het gesprek met bestuursleden adviseert de visitatiecommissie aan de
maatschappij om haar procedures te laten evalueren door alle betrokkenen.

3.

Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt de visie - ‘duurzame huisvesting,
levende wijken’ - ook gebruikt als selectiecriterium: nieuwe medewerkers moeten
affiniteit hebben met de visie. Jaarverslag en jaarrekening zijn wat dat betreft
beleidsarme documenten: er blijkt niet uit waar de maatschappij heen wil en waarom.
Hiermee doet de organisatie zichzelf tekort. De visitatiecommissie dringt erop aan dat de
maatschappij haar visie en doelen expliciteert.

4.

De visitatiecommissie adviseert om samen met partners zoals het AGB EOS te zoeken
naar eenvoudige oplossingen om de milieuvriendelijkheid te vergroten. Zo is er onder
meer ruimte om de energiescans bij meer woningen aan te bieden, bijvoorbeeld bij
bestaande niet gerenoveerde woningen.

5.

De Oostendse Haard stelt dat een vervolg-klanten-tevredenheidsonderzoek in een eerste
fase van voorbereiding is. De voorbereidingen hiervoor moeten echter nog starten. De
visitatiecommissie heeft waardering voor dit initiatief en beveelt aan om klantentevredenheidsonderzoeken met enige regelmaat, bijvoorbeeld om de drie jaar, te
herhalen, en hierbij voldoende huurders te benaderen met het oog op een voldoende
respons en vervolgens duidelijk te communiceren over de acties die naar aanleiding van
de meting worden genomen. Daarnaast geeft de visitatiecommissie de SHM in
overweging om ook tevredenheidsmetingen uit te voeren op specifieke momenten, zoals
na het uitvoeren van een renovatie of een herstelling, bij een inschrijving als kandidaat
huurder en het betrekken of verlaten van een woning, of als vast agendapunt op
informatievergaderingen en bij participatie-initiatieven, en ook over die bevindingen en
daaraan gekoppelde actiepunten actief te communiceren met betrokkenen.
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5.2 Aanbevelingen voor de door de Vlaamse overheid te nemen
maatregelen
De visitatiecommissie adviseert de Vlaamse overheid om ten aanzien van SHM de volgende
maatregelen te nemen:
De Oostendse Haard laat op veel prestatievelden en operationele doelstellingen goede
prestaties zien. De terreinen waar verbetering mogelijk is, zijn veelal al in beeld bij de
maatschappij. De organisatie is bereid tot leren en verbeteren en heeft dat in het verleden al
laten zien. De visitatiecommissie acht daarom geen maatregelen nodig.

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie volgende
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid:
1. De absolute voorrang van jongeren in Bijzondere Jeugdzorg heeft een grote invloed op de
wachttijden voor reguliere kandidaat-huurders. De Oostendse Haard heeft de indruk dat de
vraag van deze jongeren niet evenredig over Vlaanderen is verspreid, maar zich concentreert
in centrumsteden zoals Oostende. De maatschappij plaatst ook vraagtekens bij de urgentie
van deze groep. Veelal komen jongeren met hun vader of moeder aan de balie en is er weinig
zichtbaar van een ontwrichte gezinssituatie of ontvoogding. Het Vlaams woonbeleid wordt
geadviseerd om te onderzoeken hoe het beroep op deze absolute voorrangsregel is verspreid
over Vlaanderen en tevens na te gaan of consequent wordt omgegaan met het toekennen
van een prioritaire positie aan deze jongeren.
2. De Oostendse Haard heeft vastgesteld dat de huurlasten toenemen naarmate het gebouw
waarin de woning zich bevindt recenter gebouwd of gerenoveerd is (zie onder 3.2).
Algemeen wordt vastgesteld dat de toenemende techniciteits- en veiligheidsvoorschriften
ervoor zorgen dat huurders geconfronteerd worden met toenemende kosten. Deze
toenemende kosten kunnen de vele inspanningen van de SHM om de betaalbaarheid voor de
sociale huurder te verbeteren, teniet doen. De visitatiecommissie adviseert het Vlaams
woonbeleid om na te gaan of deze vaststelling voor de hele sector geldt en om, indien het
geval zou zijn, rekening te houden met de gevolgen van deze evolutie bij de verdere
ontwikkeling van haar beleid.

5.4 Goede praktijken bij de SHM
De Oostendse Haard heeft voor de ondersteuning van haar bewoners en het bevorderen van de
huurdersparticipatie onder meer gekozen voor een nauwe samenwerking met Samenlevingsopbouw, waarbij ze een deel van de loonkost van twee medewerkers van Samenlevingsopbouw
en bepaalde projectkosten op zich neemt. Dit werd vastgelegd in een overeenkomst. Visie en
project-doelen worden duidelijk omschreven en jaarlijks wordt een voortgangsrapport voorgelegd
aan de raad van bestuur. Die samenwerking kan beschouwd worden als een goede praktijk (zie
onder OD 4.2).
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden van de raad van bestuur)
- mevrouw Vanessa Vens – directeur
- mevrouw Annemie Dewinter – voorzitter
- de heer Roger Vanhooren – bestuurslid
- mevrouw Raymonde Declercq – bestuurslid
- de heer Maurice Quaghebeur – bestuurslid
Medewerkers SHM
- Nico De Cock – projectingenieur
- Kathia Baeteman – coördinator onderhoud
- Henk Vanhee – boekhouder
- Linda Boulanger – sociale dienst
- Fabienne Brackx – dienst huurders
- Natasha Capitaine – dienst kandidaat-huurders
Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie
- Dina Rotsaert – huisvestingsambtenaar – Bredene
- Peter Jonckheere – huisvestingsambtenaar – Oostende
- Bart Van Camp – directeur – AGB EOS – Oostende
- Annik Audenaert – sectorarchitecte – VMSW
- Vicky Pettens – directeur kinderopvang, jeugd, onderwijs en sport – Oostende (schrijven
bezorgd bij afmelding)
Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers
- Candice D’Hulst – Sociaal Huis: senioren in nood – Oostende
- Sabine Mechele – Sociaal Huis: dienst thuiszorg – Oostende
- Fleur Baerten – woonbegeleider – Oostende
- Veerle De Vynckt – Sociaal Huis: directeur Algemeen welzijnswerk & SVK– Oostende
- Nancy Vanderostyne – coödinator straathoekwerk – Oostende
- Nicolas Annys – woonbegeleider – Oostende
- Tine Wyns – directeur CAW-middenkust
- Paul Meersman – Teamcoördinator Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners)
- 17 bewoners
- Katrien Depovere – Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld.

Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen)
- mevrouw Nancy Bourgoignie – schepen voor huisvesting – stad Oostende
(telefoongesprek op 16 januari 2013 18u00 bij onmogelijkheid om deel te nemen aan de
visitatiegesprekken op vrijdag 11 januari 2013)
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BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
Dit visitatierapport wil objectieve informatie geven over de prestaties van deze sociale
huisvestingsmaatschappij . De voornaamste doelstelling van de visitatie bestaat er in om de SHM
in staat te stellen haar prestaties te verbeteren. Vandaar dat dit rapport in eerste instantie de
SHM als lezer voor ogen heeft en er dikwijls begrippen en afkortingen gebruikt worden, die voor
een SHM zeer vertrouwd zijn, maar daarom niet voor elke lezer. Hieronder vindt u een alfabetische
lijst van afkortingen en veel gebruikte termen, die u als lezer zullen helpen bij de lectuur van het
rapport. Volledigheid is niet onze bedoeling. We willen in een of twee zinnen typische begrippen in
de sociale huisvestingssector verduidelijken, zodat u een beter inzicht kan krijgen in de prestaties
van deze SHM. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website
www.wonenvlaanderen.be.
Aankopen goede woningen: Een SHM heeft verschillende
manieren om haar patrimonium uit te breiden. Naast
nieuwbouw kan de SHM ook “goede woningen” aankopen op
de privé-markt op voorwaarde dat er slechts minieme
aanpassingen nodig zijn opdat de woning verhuurklaar zou
zijn. Daarnaast speelt ook de aankoopprijs een belangrijke rol.
Het subsidiabel plafond is identiek aan dat van een
nieuwbouwwoning
Aanmelding of aangemelde woningen: De aanmelding is de
eerste verplichte stap om in aanmerking te kunnen komen
voor een subsidie (NFS2, FS3, …). Daarvoor moet een SHM
een project digitaal aanmelden bij de VMSW. Niet alle details
moeten op dat moment bekend zijn en zelfs het aantal en
type woningen kan nog wijzigen. Bedoeling van de
aanmelding is dat de overheid zo snel mogelijk zicht krijgt op
de projecten die SHM’s in Vlaanderen op middellange termijn
plannen.
Aanpasbare woning /aanpasbaarheid: Voor meer detail
verwijzen we naar het Glossarium en naar het Draaiboek. Het
gaat om woningen die in overeenstemming met de ‘C2008
(Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor
bouwheer en ontwerpers’ van de VMSW ‘aanpasbaar’ is). Een
‘aanpasbare woning’ biedt de mogelijkheid om de woning
zonder al te grote ingrepen en tegen een lage kost aan te
passen aan de gewijzigde noden van de bewoners. De
maatvoeringen voor de aanpasbare woningen zijn afgeleid
van de gebruiksruimten voor rolstoelgebruikers, maar deze
zijn comfortabel voor iedereen. Voor een omschrijving van de
criteria waaraan deze woningen moeten voldoen: zie C2008,
p. 112-116 (www.vmsw.be ).
ADL-woningen: Wanneer men zelfstandig wil leven, maar
hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven
(ADL) (opstaan, zich wassen en aankleden, eten, iets
vastnemen, iets oprapen, zich binnenshuis verplaatsen ,..) ,
kan men een beroep doen op een dienst voor zelfstandig
wonen. De keuze om ADL-woningen te bouwen of ter
beschikking te stellen is een beleidsbeslissing en SHM’s
kunnen hiervoor onder bepaalde voorwaarden beroep doen
op bijzondere subsidies.
BSO of Bindend Sociaal Objectief: In het decreet houdende
het Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per
gemeente een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake
bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en
sociale kavels opgenomen. De nulmeting is de situatie op 31
december 2007:. Via een voortgangstoets (in principe elke
twee jaar) kent men het aantal bijkomende sociale
huurwoningen, koopwoningen en kavels, die sinds 1 januari

2008 werden gerealiseerd. De eerste voortgangstoets
gebeurde op basis van de situatie op 31/12/2011.
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be)
C2008: De C2008/Concepten voor sociale woningbouw is een
leidraad voor bouwheer en ontwerpers. Onderwerpen zoals
geïntegreerd ontwerpen, lokaal overleg, aanpasbaar en
aangepast bouwen, EPB, akoestiek en onderhoud en
renovatie worden uitgebreid behandeld. De C2008 is van
toepassing voor elk project waarvoor een SHM een
aanvraagdossier indient, net zoals voor elk voorontwerp dat
een SHM indient. Meer info op : www.vmsw.be
Convenant: overeenkomst waarin partijen afspraken
vastleggen over beleid, doelstellingen en samenwerking.
Wordt bijvoorbeeld gebruikt in het Nederlandse en Vlaamse
stedenbeleid.
EPB: EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. Alle
gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd of waarvoor een melding
wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen
voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. De
EPB-eisen hebben betrekking op de thermische isolatie, de
energieprestatie, de netto-energiebehoefte voor verwarming,
het binnenklimaat (ventilatie en oververhitting). Meer info op
www.vlaanderen.be
EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert
potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van
de woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een
woning te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar
een boete. Het attest wordt opgemaakt door een erkende
energiedeskundige type A. Meer info: www.vlaanderen.be en
op www.energiesparen.be
Erkenningenbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 22
oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende
voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure
voor de beoordeling van de prestaties van sociale
huisvestingsmaatschappijen.
Zie
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10
19843
ERP 2020: De Vlaamse overheid wil tegen 2020 geen
woningen meer hebben met enkele beglazing, zonder
dakisolatie
of
met
weinig
energiezuinige
verwarmingssystemen. Deze strategische doelstelling wordt
kortweg het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020
(ERP2020) genoemd (meer info in het Draaiboek). De
gegevens van de patrimoniumenquête rond ERP2020 zijn in
geaggregeerde vorm per SHM opgenomen in de
prestatiedatabank.
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E-waarde of E-peil: De E-waarde geeft aan hoeveel energie
een woning verbruikt. Hoe lager de E-waarde, hoe
energiezuiniger de woning is.
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De gewestelijke
sociale correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarbij de
Vlaamse overheid de objectieve tekorten van de
huurinkomsten opvangt. Dit mechanisme dekt het verschil
tussen de inkomsten van de SHM's en een aantal aanvaarde
uitgaven. Het inkomen van de huurder is de belangrijkste
factor voor het bedrag van de huurprijs . SHM’s met een
huurderspubliek met lage inkomsten zullen daardoor ook
lagere huurinkomsten kennen. Om die lagere huurinkomsten
te compenseren, ondersteunt de Vlaamse overheid SHM’s
met een subsidie. In 2011 had ongeveer een derde van alle
SHM’s recht op dergelijke subsidie.
Huurdersachterstallen:
Huurdersachterstallen
zijn
betalingsachterstallen van huurders aan de SHM. Het kan
gaan om achterstal van huur, maar ook nog niet-betaalde
huurlasten, bepaalde kosten voor werken of schade worden
hierin
opgenomen.
Om
de
huurdersachterstallen
vergelijkbaar te maken tussen SHM’s worden alle niet
betaalde facturen (aan huurders) gedeeld door alle (aan
huurders) in dat jaar gefactureerde bedragen.
Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar
of telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van
SHM’s
onderscheiden
we
omgevingsindicatoren,
effectindicatoren en prestatieindicatoren
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving
waarin een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het
aantal huishoudens in het werkgebied.
- effectindicatoren meten in welke mate de strategische
doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid worden
bereikt. SHM’s kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar
zijn meestal niet exclusief verantwoordelijk voor de
realisatie ervan. Een voorbeeld is het BSO sociale
huurwoningen. Het is de gemeente die de
verantwoordelijkheid draagt voor de realisatie van dit BSO.
De SHM kan zich hiervoor inschakelen als de gemeente dit
wenst.
- prestatieindicatoren meten in welke mate de operationele
doelstellingen voor SHM’s worden bereikt. Ze worden
gegroepeerd per prestatieveld en per doelstelling kunnen
meerdere indicatoren voorhanden zijn. Tijdens de
prestatiebeoordeling wordt bij voorkeur enkel gewerkt met
indicatoren waarvan de waardes vergelijkbaar zijn tussen
alle SHM’s in Vlaanderen. Een voorbeeld van een
prestatieindicator is de aangroei van het aantal sociale
huurwoningen t.o.v. het bestaand huurpatrimonium.
Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een
openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het
kaderbesluit sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal de
concrete regels aan die een verdere invulling vereisen of op
basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in
voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in
het lokaal toewijzingsreglement) worden opgenomen (art.
1,16° kaderbesluit sociale huur).
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse
Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse
Wooncode. De doelstellingen van dit besluit liggen vervat in
een aantal kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid
en woonzekerheid en legt de voorwaarden vast waaronder in
Vlaanderen sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden.
(zie
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10
16403&param=inhoud).
K-waarde of K-peil: De K-waarde bepaalt het globale niveau
van de thermische isolatie van het gehele huis gebouw. Zij

houdt rekening met de warmteverliezen via de buitenmuren,
de daken, de vloeren en de vensters. Hoe lager de coëfficiënt,
hoe beter het huis geïsoleerd is. Voor nieuwe of
gerenoveerde woningen geldt in Vlaanderen een norm van
maximaal 45 W/m²K. Vanaf 2014 wordt dit 40.
Leegstand Hierin onderscheiden we structurele leegstand en
frictieleegstand. Een woning wordt als structureel leegstaand
beschouwd wanneer ze gedurende minimaal zes maanden
leegstaat of zal leegstaan als gevolg van de geplande
uitvoering van een renovatie- of bouwproject. Het is de SHM
zelf die per woning aangeeft of de leegstand structureel is of
niet. Elke woning die op 31/12 van een jaar geen huurder
kent en niet door de SHM niet als structureel leegstaand werd
aangeduid, wordt als frictieleegstaand beschouwd.
NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw
financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s
van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden
werkingskosten in werking. Voor de financiering van sociale
huurprojecten kunnen SHM’s vanaf dan een beroep doen op
renteloze leningen (bij de VMSW) met een aflossingstermijn
van 33 jaar. In dit systeem wordt ook gebruik gemaakt van
zogenaamde NFS2 normen of plafonds. Daarmee wordt het
maximaal bedrag per type bouwverrichting bedoeld dat door
de overheid wordt gesubsidieerd met een renteloze lening.
FS3 of derde financieringssysteem bouwt verder op de
principes van NFS2 maar de subsidiabele plafonds werden
vervangen door een uitgebreidere simulatietabel die nauwer
aansluit bij de zeer verscheiden bouwvormen die SHM’s
realiseren. De aflossingen van de SHM bedragen in het begin
van de aflossingsperiode minder dan op het einde
(inflatiegericht afbetalingsschema) en de rentevoet is
negatief. Dit wil zeggen dat de SHM in de realiteit minder
moet terugbetalen dan het bedrag dat ze heeft geleend.
OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OD of operationele doelstelling: Een OD of operationele
doelstelling is een uit een strategische doelstelling afgeleide
doelstelling voor SHM's, zo veel mogelijk geformuleerd in
indicatoren die concreet maken hoe de strategische
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans
worden meerdere operationele doelstellingen afgeleid uit
één strategische doelstelling. Operationele doelstellingen
worden dus veel meer dan de strategische doelstellingen
geformuleerd in termen van prestaties van de SHM’s (omdat
de SHM er zelf de verantwoordelijkheid voor draagt).
Prestatiebeoordeling: De procedure voor de beoordeling van
de prestaties van een SHM, desgevallend in vergelijking met
een voorgaande beoordeling, bestaande uit de volgende
stappen die achtereenvolgens doorlopen worden: a) een
meting van de prestaties van de SHM, b) een visitatie van de
SHM, en c) de opmaak van een visitatierapport waarin de
prestaties van de SHM worden beoordeeld.
Prestatiedatabank: Digitale databank, waarin de omgevings-,
effect-, en prestatieindicatoren van de SHM’s zijn opgenomen
Recht van voorkoop: De Vlaamse overheid heeft in bepaalde
gebieden een 'recht van voorkoop'. Indien in dat gebied een
woning of bouwgrond wordt verkocht, kunnen sommige
instellingen van openbaar nut, zoals een SHM, een recht
krijgen om die woning of bouwgrond aan te kopen tegen
dezelfde voorwaarden om die vervolgens aan te wenden om
sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren.
SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische
doelstelling wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode
afgeleid en geeft een algemene beleidskeuze aan. De SHM’s
worden mee ingeschakeld om deze doelstellingen te bereiken
en kunnen dus een bijdrage leveren in de realisatie ervan. De
realisatie van strategische doelstellingen is evenwel niet
exclusief voorbehouden voor SHM’s, want ook andere (al dan
niet woon-)actoren kunnen een bijdrage leveren. De mate
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waarin resultaten op de strategische doelstellingen worden
bereikt, wordt gemeten a.d.h.v. effectindicatoren.
Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet Gronden Pandenbeleid. Een sociale last in een bouwvergunning
verplicht de verkavelaar of bouwheer ertoe handelingen te
stellen opdat een sociaal woonaanbod wordt verwezenlijkt
dat in lijn is met het op het verkavelings- of bouwproject
toepasselijke percentage. In alle gemeenten waar nog niet is
vastgesteld dat aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is
voldaan, moet een sociale last worden opgelegd bij bepaalde
stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen. Bij kleinere
verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen wordt er dus
geen sociale last opgelegd. Rond sociale last is een zeer
uitgebreide reglementering van toepassing. (meer info op
www.wonenvlaanderen.be ).
SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.vob-vzw.be)
Toewijzingsreglement: De manier waarop beslist wordt wie
welke sociale huurwoningen in Vlaanderen mag bewonen
gebeurt volgens strikte regels, die in het Kaderbesluit Sociale
Huur (KSH) worden vermeld. In deze regels is ook voorzien
dat gemeenten in bepaalde gevallen en onder strikte
voorwaarden ook bijkomende specifieke voorrangsregels
voor toewijzing kunnen bepalen. Zo kan een gemeente
rekening houden met de lokale binding van de kandidaathuurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke
doelgroepen of met de verstoorde of bedreigde leefbaarheid
in bepaalde wijken of een deel ervan (art. 26 kaderbesluit
sociale huur ).
UP of uitvoeringsprogramma: bevat alle verrichtingen in het
kader van sociale woonprojecten (vb. sloop, renovatie, bouw,

infrastructuur), ongeacht de aard van de initiatiefnemer, en
ongeacht of het gaat om sociale huurwoningen, sociale
koopwoningen of sociale kavels. Jaarlijks wordt een nieuw UP
opgemaakt en goedgekeurd door de minister. Pas wanneer
een project op een UP staat, heeft de SHM zekerheid over de
mate waarin de overheid een deel van de kosten voor de
realisatie van het project op zich neemt. Afhankelijk van het
type project, de woningen en de initiatiefnemer, worden
hiervoor
verwervingssubsidies,
projectsubsidies
of
rentesubsidies voorzien.
VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(www.vaph.be)
Verhuring buiten sociaal huurstelsel: Een SHM heeft de
mogelijkheid om een deel van haar sociale huurwoningen te
verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Daaraan zijn wel
strikte voorwaarden verbonden. Verhuur buiten stelsel is
mogelijk aan openbare besturen, welzijnsorganisaties of
organisaties die de Vlaamse Regering daartoe erkent.
Voorrangsregels: Artikel 18 van het Kaderbesluit Sociale Huur
(ook gekend als sociaal huurbesluit) bevat de regels volgens
dewelke een SHM een sociale huurwoning toewijst. Er wordt
achtereenvolgens rekening gehouden met : de rationele
bezetting van de woning; de voorrangsregels en de
chronologische volgorde van de inschrijvingen.
VTE: voltijdse equivalent van een werknemer. Het is een
rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of
de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Vereenvoudigd
gezegd vormen 2 halftijdse werknemers 1 VTE. Een voltijds
werknemer en werknemer die 4/5 werkt, vormen samen 1,8
VTE.
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KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 40
1230 BRUSSEL
T: 02-5531752

E-MAIL:

INFO@VISITATIERAAD.BE

WEBSITE:

WWW.VISITATIERAAD.BE

TWITTER:

@VISITATIERAAD

FACEBOOK:

FACEBOOK.COM/VISITATIERAAD
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Reactie van de SHM
op het visitatierapport van
De Oostendse Haard,
Oostende

Datum reactie SHM: 15 mei 2013
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Beslissing van de minister n.a.v.
de prestatiebeoordeling van de SHM
De Oostendse Haard,
Oostende

Datum beslissing minister: 10 juli 2013
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