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1. INLEIDING

1.1.

Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling
van de SHM Eigen Gift Eigen Hulp (EGEH).

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 en 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 per prestatieveld. 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.

1.10. Dit visitatierapport werd geschreven met een ruim doelpubliek voor ogen. Om de
toegankelijkheid te vergroten, vermijdt de visitatiecommissie het gebruik van afkortingen en
specifieke vaktermen zoveel mogelijk. Toch kiest de commissie soms bewust voor het gebruik
van vaktermen omdat het om uitdrukkingen gaat die juridisch een specifieke lading dekken, zo
gekend zijn in de sector of omdat het gebruik ervan bijdraagt aan een vlottere leesbaarheid
van het rapport. In bijlage 2 worden de meest gebruikte afkortingen en vaktermen kort
toegelicht. Voor informatie over de verschillende actoren die werkzaam zijn in of raakpunten
hebben met de sociale huisvestingssector verwijzen we graag naar de “lijst van actoren” die is
opgenomen in het draaiboek prestatiebeoordeling.
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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

Voor verbetering vatbaar

OD 1.1

De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

Goed

OD 1.2

De SHM realiseert nieuwe sociale koopwoningen

n.v.t.

OD 1.3

De SHM brengt sociale kavels op de markt

n.v.t.

OD 1.4

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

Goed

OD 1.5

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

Voor verbetering vatbaar

PV 2

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

Goed

OD 2.2

De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid

Goed

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

Voor verbetering vatbaar

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

Voor verbetering vatbaar

OD 4.4

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

Voor verbetering vatbaar

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

Uitstekend

OD 5.5

De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij

Voor verbetering vatbaar

OD 5.6

De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle

Goed

OD 5.7

De SHM is bereid tot verandering en verbetering

Goed

PV 6

KLANTVRIENDELIJKHEID

Voor verbetering vatbaar

OD 6.1

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

Voor verbetering vatbaar

OD 6.2

De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk

Goed

OD 6.3

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Voor verbetering vatbaar

OD 2.1

Goed
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING

3.1 Beschrijving SHM
De maatschappij Eigen Gift Eigen Hulp (EGEH) werd opgericht in 1922. Kuurne had fel geleden
onder de Eerste Wereldoorlog en vanuit een arbeidersbeweging wilde men iets doen aan de
woningnood, daarbij gesteund door de toenmalige burgemeester. Op 10 augustus 1922 werd een
erkenning bekomen van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en werd de toelating
verleend om een samenwerkende maatschappij op te richten.
Het doel van de maatschappij was vooral om de minst gegoeden, gehuisvest in ongezonde en
armtierige woningen een behoorlijk onderkomen te bezorgen. Tijdens de eerste acht jaar van
haar bestaan heeft de maatschappij 35 “goedkope woningen” gebouwd. De monetaire crisis van
de late jaren ’20 en het begin van de jaren ‘30 remde de bouwactiviteit af. Pas na de Tweede
Wereldoorlog en onder impuls van de wet De Taeye en wet Brunfaut hernam de bouw van sociale
woningen binnen de gemeente Kuurne. Zo werden tussen 1954 en 1972 meer dan 500 sociale
koopwoningen gerealiseerd.
Tussen 1968 en 1974 kende de maatschappij een crisisperiode, ten gevolge van falingen van
aannemers en administratieve moeilijkheden. Vanaf 1975 kwam daar verandering in met een
nieuwe visie en aanpak. Dit resulteerde tegen 1981 in de bouw van meer dan 200
woongelegenheden, nu hoofdzakelijk voor sociale verhuring.
De laatste 15 jaar heeft de SHM vooral nieuwbouwappartementen gebouwd binnen het centrum
van de gemeente en heeft ze oudere panden gerenoveerd.
De EGEH is enkel actief in de gemeente Kuurne. Kuurne ligt aan de Leie, tussen Kortrijk en
Harelbeke (West-Vlaanderen). De gemeente is morfologisch sterk vergroeid met de stad Kortrijk.
Op 31/12/2012 had de SHM 491 woongelegenheden in verhuur.
Het grootste deel van het bestaande patrimonium van EGEH, m.n. 45,4%, dateert uit de periode
van 1980 t.e.m. 1989; voor alle sociale huurwoningen in Vlaanderen is dat slechts 21,2%. Bijna
30% van het woningenbestand is gebouwd tussen 1950 en 1969, bij de andere SHM’s is dat
slechts 14,7%. Slechts weinig woningen dateren uit de periode 1970 t.e.m. 1979 (2% versus 19,7%
voor Vlaanderen) en uit de periode 1990 t.e.m. 2011 (14,9% versus 35,5% voor Vlaanderen).
In de periode 2010 t.e.m. 2012 werden er 40 woningen (8,2%) aan het patrimonium toegevoegd.
Bij de andere SHM’s in Vlaanderen werd in deze periode ongeveer 4,4% van het patrimonium
gebouwd.
Appartementen en duplexen vormen het grootste aandeel van het patrimonium, m.n. 69%. 31%
zijn dus woningen. Slechts een 10% van de SHM’s hebben een groter aandeel appartementen. Het
grootste gedeelte van het huidig patrimonium bestaat uit woongelegenheden met 2 en 3
slaapkamers (respectievelijk 38% en 33%, samen 71%).
Tabel: Overzicht huurpatrimonium op 31/12/2012.

Aantal slaapkamers
Type
Appartementen
Eengezinswoningen

Aantal
%
Aantal

0

1
80

2
169

3
90

4
2

>=5 Totaal
0
0
341
0,00% 23,46% 49,56% 26,39% 0,59% 0,00% 100%
0

57

18

71

4

0
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150

Totaal
woongelegenheden

%

0,00%

38,00%

12,00%

Aantal
%

0

137

187

0,00%

27,90%

38,09%

47,33% 2,67% 0,00%

161

6

0

32,79% 1,22% 0,00%

100%
491
100%

De SHM neemt deel aan het lokaal woonoverleg van de gemeente Kuurne. In dit gebied zijn
eveneens twee andere SHM’s actief:
- Vitare, de in 2013 opgerichte maatschappij, actief met koop- en huuractiviteiten in het
volledige Vlaamse Gewest;
- Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, actief met koopactiviteiten (in de
gemeente Kuurne) en in huuractiviteiten (in andere gemeenten, dus niet in Kuurne).
Momenteel is er geen lokaal toewijzingsreglement in voege in de gemeente Kuurne.
De organisatiestructuur van EGEH is heel vlak. De SHM telt naast de directeur slechts 2
administratieve medewerkers die instaan voor het secretariaat, de boekhouding en het
secretariaat verhuring. De technische dienst bestaat uit 2 medewerkers en er is 1 huisbewaarder
aangeworven via een sociale economieproject.

3.2 Beschrijving omgeving
In het actieterrein van de SHM zijn er ongeveer 5.200 huishoudens. Er wordt een groei voorzien
van 11% tegen 2030 (5.800 huishoudens). Bij de nulmeting op 31 december 2007 waren er in het
actieterrein 444 sociale huurwoningen, 0 sociale koopwoningen en 0 sociale kavels. Het aandeel
sociale huurwoningen in het actieterrein van de SHM bedroeg 8,94% van alle woningen.
Van de 5.500 woongelegenheden in het actieterrein van Kuurne zijn er 85% woonhuizen en 15%
appartementen. Ongeveer 40% van de appartementen in Kuurne is dus eigendom van EGEH. Bij
de woonhuizen is er vooral heel veel “gesloten bebouwing”, m.n. 37% en 28,9% “halfopen
bebouwing”. Slechts 19,1% van de woningen zijn “open bebouwing”.
In het actieterrein van EGEH is de mediaanverkoopprijs voor een woonhuis lager dan in
Vlaanderen (180.000 euro versus 195.000 euro). Bij de prijs van een appartement is het verschil
iets groter, nl. 160.000 euro in het actieterrein van EGEH en 181.000 euro in Vlaanderen. De
mediaanprijs per m² voor bouwgrond ligt met 160 euro/m² een stuk lager dan de Vlaamse
mediaanwaarde (190 euro/m²). De prijs per m² daalde met 7% t.o.v. 5 jaar vroeger. Ter
vergelijking: in Vlaanderen bedroeg de stijging 25,7%.
De bevolking in het actieterrein van EGEH is iets ouder dan de rest van Vlaanderen: 19,4%
personen van 18 t.e.m. 34 jaar, 40,6% personen van 35 t.e.m. 64 jaar en 20,72% personen ouder
dan 65 jaar. Dit laatste cijfer ligt bijna 2,5% boven het Vlaamse percentage. De
werkloosheidsgraad bedraagt 5,16% (5,53% in Vlaanderen) en het percentage leefloners 0,16%
(0,22% voor Vlaanderen).
Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de sociale huurders van EGEH in 2012
bedraagt ongeveer 11.941,13 euro (2012). Bij 90% van de SHM’s is het mediaan equivalent netto
belastbaar inkomen van de huurders hoger.
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner uit het actieterrein kwam in 2010 neer op
een bedrag van 15.416 euro. Voor Vlaanderen was dit 16.824 euro.
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Het aandeel sociale huurdershuishoudens met een gezinshoofd ouder dan 65 jaar is 34,7%,
daarmee situeert de SHM zich bij de 25% SHM’s met het hoogste aandeel ‘oudere’ huurders. Het
aandeel huurderhuishoudens met een niet-Belgisch gezinshoofd bedroeg in 2012 18,75% en het
aantal alleenstaande huurders 52% en daarmee bevindt de SHM zich telkens bij de 10% SHM’s in
Vlaanderen met het hoogste aandeel.
De Vlaamse Wooncode duidt de gemeente aan als regisseur voor het woonbeleid, daarom heeft
de gemeente Kuurne een woonplan laten uitwerken door de Intercommunale Leiedal in
samenwerking met het woonplatform van Kuurne. Het bevat twee delen: een grondige
woonstudie en het woonplan zelf met beleidskeuzes en actiepunten voor de periode 2010 - 2020.
Daarin wordt de nodige aandacht besteed aan sociaal wonen. Beide documenten zijn terug te
vinden op de website van de gemeente Kuurne: www.kuurne.be. De rode draad is een goede
dienstverlening en leefbaar én betaalbaar wonen.
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4.

PRESTATIES VAN SHM EIGEN GIFT EIGEN HULP

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
EGEH heeft de afgelopen jaren enkele tientallen huurwoningen toegevoegd aan haar
patrimonium. De SHM werkt aan nieuwe projecten, maar de termijn waarop deze gerealiseerd
kunnen worden is nog onzeker. Dit hangt samen met de bijzondere situatie in de gemeente
Kuurne: het BSO sociale huur is gerealiseerd, de gemeente wil het aantal sociale huurwoningen
verder uitbreiden maar beschikt nog niet over het hiervoor noodzakelijke woonconvenant met de
Vlaamse overheid om de overheidsfinanciering te garanderen. De visitatiecommissie vindt dat de
EGEH in de afgelopen jaren goede prestaties heeft geleverd en zich voldoende inspant om de
komende jaren bij te dragen tot het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.
-

In 2012 heeft EGEH 36 appartementen met een en twee slaapkamers aan de Gasthuisstraat
opgeleverd die in 2013 werden verhuurd. Deze voor het merendeel aan senioren verhuurde
woningen zijn verdeeld over twee projecten: ‘De Brakel’ (21 appartementen) en ‘De Slijter’
(15 appartementen). Beide complexen liggen dichtbij het woonzorgcentrum ‘Heilige Familie’.
Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten van dit woonzorgcentrum. Veel
woonactoren waarderen deze projecten maar sommigen signaleren wel een sterke vergrijzing
van het centrum van Kuurne door het grote aanbod (huur)appartementen, zowel door de
SHM als door private actoren. De gemeente wil daarom meer grondgebonden woningen.
Enkele woon- en welzijnsactoren signaleren zelfs een weerstand bij de bevolking tegen de
sterke groei van het aantal appartementen.

-

In 2010 en 2011 groeide het patrimonium van EGEH niet verder aan. De SHM kocht in 2009 4
‘goede woningen’ aan de Kattestraat 36-38 aan en in 2008 voegde ze 8 woningen toe aan
haar patrimonium. Dit was een onderdeel van de ingrijpende renovatie van de
appartementen gelegen aan het Rodekruisplein. Deze woongelegenheden bevinden zich op
de begane grond van het wooncomplex. Die ruimten hadden voor de renovatie geen
woonbestemming. In totaal heeft de SHM sinds 2008 48 woningen toegevoegd aan haar
patrimonium. Wanneer de bouwproductie wordt uitgedrukt in procenten ten opzichte van
het huidig aantal woningen van de SHM’s, dan realiseerde EGEH gemiddeld 1,5% nieuwe
woningen per jaar in de afgelopen vijf jaren. Daarmee behoort zij tot de middengroep van
SHM’s in Vlaanderen.

-

Een bijzonder project, dat de visitatiecommissie niet onvermeld wil laten omdat het bijdraagt
tot de verfraaiing van de buurt, is de realisatie van het kunstwerk ‘De Presse’ door de SHM in
2013. Dit monument heeft EGEH laten plaatsen op het plein bij de recent gerealiseerde
nieuwe appartementen aan het bovenvermelde project “Gasthuisstraat”. Het object bevat
een oude frictiepers ter herinnering aan de vlasindustrie in Kuurne en omgeving.

-

Na oplevering van de woningen aan de Gasthuisstraat in 2012 is de bouwproductie van EGEH
voorlopig stilgevallen. Er staat geen enkel bouwproject op het uitvoeringsprogramma. Dit
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programma bevat de projecten waarvoor de beschikbaarheid van overheidsfinanciering zeer
waarschijnlijk is en die dus op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
-

Het verst gevorderde initiatief is het gemengde huur- en koopproject dat EGEH samen met
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingmaatschappij, actief in de koopsector in Kuurne, wil
realiseren aan de Pouckeweg. Het betreft hier 4 huur- en 5 koopwoningen voor gezinnen met
kinderen. De grond voor dit project hebben deze SHM’s verkregen van een private promotor
als onderdeel van de sociale last in het kader van het Decreet op het Grond- en Pandenbeleid.
Nu de wettelijk basis hiervoor is weggevallen1, wil de private promotor via juridische weg de
verkoop ongedaan maken en is de realisatie van het project onzeker geworden. In 2013 heeft
de SHM dit project wel bij de VMSW ‘aangemeld’. Dit is nodig als eerste stap richting het
verkrijgen van goedkope overheidsfinanciering.

-

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van de SHM in het kader van de lokale
context. Belangrijk gegeven is dat de gemeente Kuurne haar BSO sociale huur (BSO huur)
ruimschoots heeft gehaald. Het BSO huur is vastgesteld op 23 woningen, waarvan er bij de
laatste voortgangsmeting door de Vlaamse overheid al 20 woningen gerealiseerd waren. De
36 woongelegenheden die in 2012 door EGEH opgeleverd werden, zijn hier nog niet bijgeteld.
Met dit meest recente project is het BSO huur in Kuurne behaald. De gemeente Kuurne wil
het aantal sociale huurwoningen echter uitbreiden naar 11% van de woningvoorraad en wil
die verhouding ook handhaven als het totale aantal woningen in de gemeente stijgt (zie
woonplan van de gemeente). Wanneer het BSO huur bereikt is, dient de betrokken gemeente
een Woonconvenant met de Vlaamse overheid af te sluiten om de financiering voor sociale
woningbouw veilig te stellen. Vertegenwoordigers van de gemeente Kuurne gaven aan dat de
Vlaamse overheid voorlopig nog niet bereid is om een dergelijk convenant met Kuurne af te
sluiten omdat vanuit het standpunt van de Vlaamse overheid het BSO huur nog niet bereikt is.
Officieel is er immers nog geen nieuwe meting uitgevoerd door de Vlaamse overheid waarbij
kon worden vastgesteld dat het BSO huur werd behaald. Het is nog onzeker of financiering
beschikbaar zal komen voor de circa 50 sociale huurwoningen die de gemeente volgens haar
Woonplan tot 2020 wil toevoegen aan de woningvoorraad.

-

De grootste bijdrage aan het realiseren van het gemeentelijk sociaal woningaanbod, zou in
feite moeten komen van het project Ascubel (naar verwachting 36 appartementen). De
oorsprong van dit project ligt in 2002 toen de SHM, met financiële ondersteuning van de VHM
(nu VMSW), panden op deze locatie aankocht. Rond de ontwikkeling van dit project bestond
lange tijd een meningsverschil tussen gemeente en SHM. In de lange voorgeschiedenis van dit
project zijn diverse scenario’s bestudeerd. Zo is er sprake van geweest dat de gemeente de
gronden zou terugkopen, is onderzocht of op de locatie een gemengd project huur/koop
gebouwd kon worden, enz. De onduidelijkheid rond dit project blijkt ook uit het feit dat het
niet is opgenomen in het gemeentelijk Woonplan. De gemeente vindt dat de SHM zich bij de
ontwikkeling van het project Ascubel teveel richt op senioren en appartementen, te hoge
bebouwingsdichtheden nastreeft en onvoldoende inzet op de realisatie van grondgebonden
woningen voor eenoudergezinnen en grote gezinnen. Deze zorg wordt gedeeld door de
visitatiecommissie (zie ook OD 1.5). Vanwege het ontbreken van overeenstemming over
woningdichtheid en woningtypologie met de gemeente heeft EGEH dit project nog niet
aangemeld bij de VMSW. Inmiddels is die overeenstemming wel bereikt en vastgelegd in een

1

: Het Grondwettelijk Hof heeft het luik sociale last van het Decreet betreffende het Grond- en
Pandenbeleid vernietigd.
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projectdefinitie. Naar verwachting kan binnenkort gestart worden met het aanduiden van een
architect.
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen
Beoordeling: niet van toepassing
Als erkende huurmaatschappij richt EGEH zich niet op het bouwen van koopwoningen. Deze taak
wordt opgenomen door de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, een SHM die
vooral actief is in de koopsector. EGEH werkt samen met deze SHM om gemengde projecten te
realiseren. De samenwerking van EGEH met andere actoren als onderdeel van de ontwikkeling tot
een volwaardige woonmaatschappij, wordt beoordeeld bij OD 5.5.
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt
Beoordeling: niet van toepassing
EGEH heeft haar activiteiten gericht op het aanbieden van sociale huurwoningen en brengt geen
sociale kavels op de markt. Een beoordeling van prestaties op het gebied van sociale kavels is
daarom niet aan de orde.
OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en kavels te realiseren
Beoordeling: goed
EGEH heeft een beperkte grondreserve, maar deze is toereikend voor de realisatie van de
gewestelijke en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale huurwoningen. De
visitatiecommissie vindt dat de SHM op dit onderdeel goede prestaties levert.
-

De SHM heeft een kleine grondreserve van circa 3.200m2 op de Ascubel-site aan de Generaal
Eisenhowerstraat en verwacht hier 36 appartementen te kunnen realiseren. Daarnaast
beschikt de SHM over ongeveer 2.000m2 grond aan de Pouckeweg, aangekocht in 2013. Op
deze locatie is ook een deel van de grond aangekocht door de Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij voor het al eerder vermelde gemengde project huur/koop (zie OD
1.1). Met haar grondreserve behoort de SHM bij de maatschappijen met de laagste
grondreserve in Vlaanderen. Alle grond in eigendom is gekoppeld aan concrete
bouwprojecten. De woningen die op deze gronden gebouwd kunnen worden, leveren
evenwel een aanzienlijke bijdrage aan de ambitie van de gemeente om tegen 2020 nog 50
sociale huurwoningen bij te bouwen. Aangezien de gemeente Kuurne het BSO huur al heeft
behaald, vindt de visitatiecommissie het begrijpelijk dat de SHM terughoudend is in het
aankopen van nieuwe gronden en panden.

-

De SHM maakte wel gebruik van de kansen die de sociale last, voorzien in het Grond- en
Pandendecreet, bood. In haar meerjarenplanning had EGEH bijvoorbeeld rekening gehouden
met de aankoop van grond op de locatie Leiebroek Ter Perre in 2018 voor de realisatie van 10
woningen als onderdeel van de sociale last van de private ontwikkelaar van deze locatie. Door
het wegvallen van de wettelijke basis van de sociale last zal deze grond zeer waarschijnlijk
niet worden aangeboden aan de SHM.

-

In het kader van de sociale last heeft de VMSW gronden in de gemeente Kuurne aangekocht
die gebruikt kunnen worden voor de realisatie van sociale huur- of koopwoningen in de vorm
van publiek-private CBO-projecten (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten). De
gemeente meldt dat de VMSW niet aan tafel zit in het lokaal woonoverleg en vindt dat
hiermee haar regierol van het lokaal woonbeleid in gevaar komt.
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-

Aangezien het BSO huur is gerealiseerd en ook de gemeentelijke woondoelstellingen
waarschijnlijk over enkele jaren behaald zijn, is het belangrijk dat de SHM zich beraadt over
het in stand houden van het door de gemeente gewenste aandeel van 11% sociale
huurwoningen. Het Beleidsplan 2013-2023 van EGEH voorziet in de aankoop van 34 percelen.
Hiervoor heeft de SHM een budget van 1 miljoen euro opgenomen in haar financiële
meerjarenplanning. Om de realisatie van deze doelstelling te bevorderen, adviseert de
visitatiecommissie om deze te koppelen aan een concrete strategie voor de aankoop van
panden en percelen. Met deze strategie kan EGEH meer richting geven aan haar
aankoopbeleid. Door aan te geven welke randvoorwaarden EGEH gebruikt, zoals locatie,
perceelgrootte en prijzen, wordt het ook voor andere woonactoren zoals de gemeente
duidelijker wat zij van de SHM kan verwachten.

-

De visitatiecommissie stelt vast dat de SHM opportuniteiten voor het gebruik van het recht
van voorkoop aangeboden krijgt en beoordeelt maar daar vrijwel nooit gebruik van maakt. Als
reden haalt de SHM de hoge vraagprijs van gronden en panden aan. De door EGEH
voorgelegde recente vraagprijzen van panden en percelen maken dit voldoende aannemelijk.

OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De SHM beschikt over veel kleine woningen (1 en 2 slaapkamers) en dit past bij de
huishoudkenmerken van het overgrote deel van huurders en kandidaat-huurders. EGEH richt zich
in haar nieuwbouw sterk op senioren. Door gebrek aan geschikt aanbod hebben
eenoudergezinnen en grote gezinnen een te kleine kans om een woning van de SHM toegewezen
te krijgen. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de SHM op deze
doelstelling als voor verbetering vatbaar.
-

EGEH heeft veel kleine woningen in haar patrimonium: 50% van de eengezinswoningen en
bijna 75% van de appartementen heeft 1 of 2 slaapkamers. Dit sluit goed aan bij de overgrote
meerderheid van kandidaat-huurders op de wachtlijst. Uit de analyse door intercommunale
Leiedal blijkt dat deze wachtlijst voor 48% bestaat uit eenpersoonsgezinnen.

-

Het aandeel 65+-huishoudens in de huurderspopulatie van de SHM is groot; met bijna 34,7%
behoort EGEH tot de 25% maatschappijen met het grootste aandeel senioren. De afgelopen
jaren is dit aandeel licht gestegen. Ruim de helft van de huurders is alleenstaand, ook hiermee
behoort de SHM tot de 25% maatschappijen met het hoogste aandeel alleenstaanden.

-

Het aandeel senioren op de wachtlijst van kandidaat-huurders is beperkt: slechts 17% is ouder
dan 60 jaar. Veel woonactoren geven echter aan dat EGEH veel inzet op het bouwen voor
senioren. Zij omschrijven de discussie met de SHM over verbreding van doelgroepen als
‘moeizaam’. De SHM stelt dat de woningen, gezien hun woningtype, bruikbaar zijn voor
meerdere doelgroepen (zie de recente projecten Gasthuisstraat (2012) en Rodekruisplein
(2008)).De aantrekkelijkheid en geschiktheid van woningen voor kandidaat-huurders is van
meer factoren afhankelijk dan alleen het woningtype, ook de locatie en het concept van het
wooncomplex zijn van invloed. In de praktijk wordt voornamelijk aan senioren toegewezen.

-

Door de focus op woningen voor senioren komen andere doelgroepen moeilijker aan bod. Dit
blijkt ook uit de door Leiedal, in opdracht van de gemeente Kuurne, uitgevoerde analyse van
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de wachtlijsten in de sociale huisvesting2. De wachttijd voor woongelegenheden met 2 of 3
slaapkamers is ruim twee keer zo lang (circa 750 dagen) als die voor 1
slaapkamerwoongelegenheden (circa 300 dagen). De wachttijd voor woningen met 4
slaapkamers is zelfs vier keer zo lang (circa 1.100 dagen). De visitatiecommissie vindt dat het
beleid van EGEH onvoldoende inspeelt op het verminderen van deze scheeftrekking in
wachttijden. De SHM beschikt over slechts over 6 woningen met 4 slaapkamers (ongeveer 3%)
van het patrimonium. Woningen van 5 of meer slaapkamers zijn er niet in het patrimonium
van EGEH.
-

De SHM onderkent het probleem van de lange wachttijden voor kandidaat-huurders met
grotere huishoudens. EGEH stelt echter dat het aantal kandidaat-huurders dat op zoek is naar
een grote woning beperkt is en zij vreest dat de sterke inzet op de bouw van grote woningen
het aanbod op termijn te groot zal maken. Tegelijkertijd is de SHM van mening dat de lokale
politiek erg eenzijdig maatschappelijke problemen op het bordje van de SHM legt. De SHM
erkent het probleem van het ontoereikende aanbod van grote woningen, maar stelt ook dat
grote huishoudens op de wachtlijst veelal geen binding met Kuurne hebben; iets waar het
lokale bestuur sterk aan hecht. De SHM is van mening dat de gemeente op andere terreinen
onvoldoende haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit blijkt volgens EGEH uit diverse
dossiers, zoals het feit dat de gemeente onvoldoende optreedt bij huurders van EGEH die
schotelantennes op gemeentegrond plaatsen waar dit niet toegelaten is. De
visitatiecommissie begrijpt de overwegingen van EGEH, maar moet ook constateren dat de
SHM geen concrete initiatieven neemt voor het huisvesten van grotere huishoudens. Mede
als gevolg hiervan signaleren woon- en welzijnsactoren een vrij uitzonderlijke ‘omgekeerde’
verhuisstroom van grote gezinnen vanuit het patrimonium van de SHM naar woningen van de
SVK (bv. SVK De Poort vzw).

-

De eerder aangehaalde analyse van de wachtlijsten is een eerste aanzet om te komen tot een
doelgroepenplan. Binnenkort starten hierover gesprekken met de betrokken woon- en
welzijnsactoren, met het oog op afspraken over het beschikbaar stellen van woningen voor
bijzondere doelgroepen en begeleiding door zorg- en welzijnsactoren. Uitspraken over de
noodzakelijke bijdrage van EGEH zijn pas mogelijk na afronding van het onderzoek en de
rondetafelgesprekken. EGEH neemt deel aan deze discussie en wil bijdragen aan een
oplossing.

-

Duidelijk is wel dat een aantal welzijnsactoren zoeken naar huisvesting voor mensen met een
handicap. Zo heeft de SHM aan vzw Ubuntu, een organisatie die mensen met een beperking
ondersteunt, aangeboden om groepswoningen in Spijker en Schardauw te realiseren. De SHM
stelt dat Ubuntu niet is ingegaan op dit aanbod omdat deze organisatie de voorkeur geeft aan
een nieuw gebouwd woningcomplex.

-

Gezien de beperkte omvang van het patrimonium, heeft EGEH weinig ruimte om binnen de
door de Vlaamse overheid toegestane grens van 1%, woningen buiten het sociaal huurstelsel
te verhuren. EGEH verhuurt in dit kader een drietal woningen aan het OCMW.

De visitatiecommissie constateert grote verschillen in de wachttijden van verschillende groepen
kandidaat-huurders. Zij beveelt de SHM aan om te onderzoeken hoe zij beter kan inspelen op de
noden van doelgroepen die op dit moment vaak lang op een woning moeten wachten. De
aanbevelingen uit de wachtlijstanalyse van Leiedal kunnen hiervoor een goed startpunt zijn.

2: Leiedal (2014). Kuurne, Analyse wachtlijsten sociale huisvesting, ontwerp.
VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING EGEH KUURNE PAGINA 14 VAN 53

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
De SHM presteert goed als het gaat om de in het verleden door haar gerealiseerde nieuwe
woningen. Ook voor de komende jaren heeft de SHM voldoende woongelegenheden in
voorbereiding, al blijft de realisatie hiervan onzeker doordat de gemeente het BSO sociale huur
al heeft bereikt en de projecten nog niet zijn aangemeld of op het uitvoeringsprogramma staan.
EGEH heeft een beperkte grondreserve maar deze is toereikend voor de benodigde
nieuwbouwprojecten. Waar nodig verwerft de SHM aanvullend gronden en panden. De
afstemming van nieuwbouw en renovatie op de noden van specifieke doelgroepen verdient
verbetering. Grotere huishoudens die op zoek zijn naar een woning moeten aanzienlijk langer
wachten op een woning. Het beleid van de SHM speelt hier nog onvoldoende op in.
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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: goed
Driekwart van de woningen van EGEH voldoet aan de drie prioritaire normen van de ERP 2020doelstellingen. Daarmee behoort de SHM tot de 25% verst gevorderde SHM’s in Vlaanderen. De
SHM beschikt bovendien over een renovatieplanning die naast regulier onderhoud ook is gericht
op het tegen 2020 realiseren van de ERP 2020-normen voor het volledige patrimonium. Deze
planning is opgenomen in de financiële meerjarenplanning. De visitatiecommissie beoordeelt de
prestaties van de EGEH op deze operationele doelstelling daarom als goed. Wel ziet de
visitatiecommissie aanleiding om, op basis van signalen door huurders en woonactoren, de
tevredenheid van huurder met de uitvoering van het dagdagelijks onderhoud en de algemene
onderhoudskwaliteit van het patrimonium beter te bewaken.
-

Een aanzienlijk deel (76%) van het patrimonium van EGEH voldoet reeds aan de drie
prioritaire normen van het ERP 2020-programma, namelijk dubbele beglazing, dakisolatie en
energiezuinige verwarmingsinstallatie. Daarmee behoort de SHM tot de 25% verst gevorderd
SHM’s van Vlaanderen. Belangrijker voor de beoordeling van deze OD is de voortgang die de
SHM maakt en plant te maken om de ERP 2020-normen in 2020 volledig te halen. Op dit
onderdeel liet de SHM ten opzichte van 2010 slechts weinig vooruitgang zien; het aandeel
woningen dat aan alle normen voldoet is in de periode 2010-2012 slechts met 1% gestegen.
Wanneer we meer in detail naar de ERP 2020-normen kijken, blijkt dat 100% van de woningen
al voldoet aan de norm voor dubbele beglazing en 92% aan de norm voor dakisolatie. Bijna
80% van de woningen is voorzien van een energiezuinige verwarmingsinstallatie, de overige
20% beschikt nog over gaskachels. Vooral op dit laatste onderdeel heeft de SHM ten opzichte
van andere maatschappijen een achterstand: 63% van de SHM haalt een betere score. De
SHM heeft maatregelen voorbereid om in de resterende woningen energiezuinige CVinstallaties te plaatsen.

-

De SHM beschikt over een renovatieplanning die is geïntegreerd in de financiële
meerjarenplanning. Daarin zijn voor de periode tot en met 2023 onderhoudsmaatregelen
gespecifieerd, zoals schilderwerk, vernieuwen van badkamers en vernieuwen van daken. In de
periode 2014-2023 heeft de SHM voor 3,3 miljoen euro aan renovaties en groot onderhoud
uit eigen middelen begroot.

-

De grootste uitdaging voor EGEH zijn de 33 jaar oude appartementsblokken Spijker (64
woningen) en Schardauw (89 woningen). Dit complex met in totaal dus 153 woningen
vertegenwoordigt niet alleen een groot aandeel van het patrimonium van EGEH (ruim 30%),
het domineerde ook de gesprekken die de visitatiecommissie voerde. Dit complex wordt
gekenmerkt door een combinatie van sociale en technische problemen waarvoor geen
eenvoudige oplossingen voorhanden zijn (zie ook OD 4.2). De SHM zet wel in op grondige
renovatie van het complex. De CV-ketels zijn reeds vervangen, de renovatie van badkamers is
gepland voor 2014 en de vervanging van de keukens voor 2017. Dit gebeurt grotendeels met
eigen middelen. Deze maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van een van
de grote technische problemen van het complex, namelijk de vochtproblematiek. Dit is in het
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lokaal woonoverleg ook als voorwaarde gesteld voor de goedkeuring van de
badkamerrenovatie.
-

Enkele leden van de visitatiecommissie hebben “Spijker en Schardauw” bezocht en waren
onder de indruk van de mooi aangelegde woonomgeving en de gezellige, levendige sfeer. Wij
kunnen ons voorstellen dat mensen het hier prettig wonen vinden. De ruimtes op de begane
grond van Spijker en Schardauw zien er echter niet aantrekkelijk uit. Bij het gesprek van de
visitatiecommissie met bewoners, waren ook enkele huurders van dit complex aanwezig. In
dat gesprek kwamen een aantal problemen prominent naar voren: het sluikstorten, het
gebruik van de “Molok”-afvalcontainers door personen die blijkbaar niet in het complex
wonen, maar wel over sleutels van de containers beschikken. Huurders ondervinden ook
hinder bij het gebruik van de ondergrondse garage in Schardauw, onder andere door
plasvorming vanwege de insijpeling van regenwater. De oplossing van dit laatste probleem is
volgens EGEH financieel onverantwoord. Huurders melden verder schade aan auto’s en
motorfietsen door vandalisme. De garage heeft 7 ingangen die voor iedereen toegankelijk
zijn. Hierdoor is sociale controle erg moeilijk.

-

Sommige woonactoren vragen zich af of de renovatie van de badkamers en de keukens voor
een fundamentele verbetering kan zorgen voor de aangehaalde problematiek. Zij pleiten voor
een lange-termijn strategie met niet alleen aandacht voor het opknappen van de huidige
woningen, maar ook voor mogelijkheden om de sociale mix te vergroten door verschillende
categorieën huurders te huisvesten. Daarnaast pleiten zij voor een beter dagelijks onderhoud
door de SHM, dat volgens woonactoren te wensen over laat. Als concreet voorbeeld wordt de
dunne en vaak oude vinyl vloerbedekking in de appartementen genoemd. Ook enkele
huurders haalden uit eigen beweging dit probleem aan. In het gesprek met de
visitatiecommissie meldde de directeur dat de prijs voor kwalitatief betere vloerbedekking is
gedaald, waardoor de SHM voortaan deze betere vloerbedekking zal aanbrengen. Huurders
vertelden dat de SHM deze toezegging ook heeft gedaan in een vergadering met de
bewonersraad, maar zij meldden in het gesprek met de visitatiecommissie dat nog steeds de
oude, mindere kwaliteit, vinyl wordt gebruikt. De visitatiecommissie kan dit niet beoordelen,
maar gaat er van uit dat de SHM haar toezeggingen zal nakomen.

-

Samenvattend concludeert de visitatiecommissie dat de problemen in Spijker en Schardauw
door de SHM worden onderkend en dat deze oplossingen opgenomen heeft in een meerjarig
actieplan. De renovaties zijn ongetwijfeld – op zichzelf – goede maatregelen, maar de
visitatiecommissie betwijfelt of ze voldoende zijn om het complex een positieve ontwikkeling
te laten doormaken. Vrijwel alle partijen waarmee de visitatiecommissie heeft gesproken
(inclusief huurders) vinden het slechte imago van “Spijker en Schardauw” het grootste
probleem. Daarom adviseert de visitatiecommissie om naast het aanpakken van de
technische problemen nog meer in te zetten op een goede bewonerswerking en de inbedding
van het complex in de Kuurnse samenleving (zie ook OD 4.5 en OD 6.1).

-

De huurders zijn overwegend tevreden over de twee technici die de SHM in dienst heeft. Na
het melden van herstellingen wordt veelal vlot gereageerd. Toch kreeg de visitatiecommissie
van zowel woonactoren als huurders signalen dat het reguliere onderhoud en herstellingen
soms te wensen over laat, namelijk het op een professionele en nette manier verhelpen van
de problemen. Sommige huurders vinden het hinderlijk dat de technici niet altijd over de
benodigde materialen beschikken om herstellingen in één keer uit te voeren. Uiteraard kan
dit voorkomen, omdat de SHM niet alle materialen in stock kan houden. Soms vragen
herstellingen om evaluatie en voorbereiding vooraleer deze uit te voeren. De
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visitatiecommissie adviseert EGEH om op dit onderdeel concrete doelen te formuleren en die
te communiceren met huurders.
-

Woonactoren meldden dat zij van huurders signalen ontvangen over achterstallig onderhoud
en slijtage die voor rekening van huurders wordt uitgevoerd. In het gesprek met huurders
werden gelijkluidende opmerkingen gemaakt.

-

Uit deze signalen ontstaat het beeld van een SHM die het onderhoud van haar patrimonium
niet altijd op orde heeft. De visitatiecommissie kan niet beoordelen hoe representatief dit
beeld is. Ze heeft ook huurders gesproken die tevreden waren over het onderhoud van hun
woning. De visitatiecommissie zal deze signalen niet meenemen in haar beoordeling van deze
operationele doelstelling, waar wil ze onder de aandacht van de SHM brengen. Wél beveelt
de visitatiecommissie EGEH aan om door middel van eigen controles en structurele
huurderstevredenheidsmetingen een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van het
onderhoud en de herstellingen (zie ook 6.3).

-

De visitatiecommissie is bijzonder positief over de wijze waarop EGEH de renovatie van 58
appartementen aan het Rodekruisplein in 2008 heeft uitgevoerd. Het betrof veelal oudere
huurders die door de werken, in ieder geval tijdelijk, moesten verhuizen. Het OCMW en
‘peters’ begeleidden huurders tijdens de verhuizing. De verhuizing zelf werd geregeld en
betaald door de SHM. Het net opgeleverde nieuwbouwcomplex De Repel werd toen gebruikt
om huurders tijdelijk te herhuisvesten. Hierdoor kon de leegstand aan het Rodekruisplein tot
een minimum beperkt blijven (zie ook OD 4.3).

OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt bij deze OD of de SHM een duidelijke visie heeft op haar
bijdrage tot een beter milieu en de manier waarop deze visie in de praktijk wordt gebracht. EGEH
heeft in voldoende mate aandacht voor milieuvriendelijk bouwen. De visie van EGEH is dat
bouwkundige ingrepen om energie te besparen een duurzaam resultaat opleveren. Zij doet dat
vooral door het - op soms heel creatieve en vernieuwende manieren - gebruik van
onderhoudsvriendelijke materialen, een beter dan vereiste woningisolatie, het hergebruik van
water en het bevorderen van gescheiden afvalinzameling. De maatschappij kiest vooral voor
bouwkundige ingrepen om energie te besparen, en niet voor alternatieve vormen van
energieopwekking zoals zonne-energie.
-

De SHM investeert sinds enkele jaren in het behalen aan de ERP 2020-normen. Zij heeft
hiertoe een planning opgesteld die is gekoppeld aan de financiële planning. Op sommige
gebieden wil EGEH de ERP 2020-doelstellingen overtreffen. In 2015 moeten bijvoorbeeld alle
daken zijn uitgerust met een dakisolatie van tenminste 16 cm (de ERP 2020-eis is minimaal 6
cm). Tegen 2017 wil de SHM alle woningen uitrusten met een energiezuinige
verwarmingsinstallatie. De onderhoudsplanning van de SHM maakt aannemelijk dat deze
doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

-

De SHM kan maar in beperkte mate eigen middelen inzetten (zie OD 5.1) en daarom zoekt de
SHM zoveel mogelijk naar subsidiemogelijkheden. In de periode 2010-2013 heeft de SHM
voor circa 130.000 euro aan EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
binnengehaald voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie in 153 appartementen in
“Spijker en Schardauw”. Bewoners meldden tijdens de visitatiegesprekken dat hun
verwarmingskosten met 1/3 zijn gedaald na deze ingreep. De SHM heeft eveneens een
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succesvol beroep gedaan op de Vlaamse dakisolatiepremie en heeft daarvoor in 2012 voor
45.000 euro aan subsidie ontvangen.
-

In een aantal woonwijken heeft de SHM in totaal vier gemeenschappelijke handbediende
regenwaterpompen geïnstalleerd. Hiermee kunnen de huurders of de onderhoudsploegen
hun auto’s wassen, de beplanting bevloeien, gemeenschappelijke delen reinigen, enz... Door
de aanwezigheid van dergelijke pompen is het niet nodig om een waterteller noch om een
aansluiting op het stadswaternet te voorzien, wat de gemeenschappelijke kosten reduceert.

-

In de nieuwbouwappartementen aan de Gasthuisstraat werd, naast de wettelijke eisen,
bijkomend geïnvesteerd in de opvang en het gebruik van regenwater. Hiervoor heeft EGEH
een eigen spoelsysteem voor toiletten ontwikkeld waarbij huurders naar keuze gebruik
kunnen maken van regenwater en stadswater. Dit systeem werd voorafgaandelijk gekeurd
door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en is nu ook in productie genomen
door een groot sanitair bedrijf. De visitatiecommissie beschouwt dit als een goede praktijk.

-

De SHM gebruikt spaarlampen voor de verlichting van gemeenschappelijke ruimten. De SHM
overweegt om in de toekomst waar mogelijk over te schakelen naar led-verlichting om
stroomverbruik nog verder te verminderen. De visitatiecommissie heeft geen concrete
plannen aangetroffen over de planning en reikwijdte van dit voornemen.

-

Na de installatie van nieuwe CV-ketels krijgen de huurders uitleg over het meest efficiënte
gebruik van de installatie en krijgen zij een eenvoudige handleiding met foto’s. Indien een
programmeerbare thermostaat voor sommige bewoners te ingewikkeld is, vervangt de SHM
deze door een eenvoudiger type. Dit is enkele tientallen keren gebeurd op vraag van
bewoners. De SHM probeert wel om huurders eerst te leren werken met de standaard,
programmeerbare thermostaten. Deze inspanningen door de SHM nemen niet weg dat
sommige bewoners van “Spijker en Schardauw” van mening zijn dat de SHM te weinig uitleg
heeft gegeven over het gebruik van de nieuwe verwarmingsinstallatie. Een
huurderstevredenheidsmeting zou meer inzicht kunnen bieden in de omvang van dit
probleem (zie OD 6.3).

-

Initiatieven van energiesnoeiers ondersteunt de SHM door de adressen van nieuwe huurders
aan hen door te geven. De betrokkenheid van de SHM bij de activiteiten van de
energiesnoeiers is verder beperkt en kan vergroot worden door bijvoorbeeld ook zittende
huurders te informeren over de diensten van de energiesnoeiers en relevante informatie uit
de rapporten van de energiesnoeiers te gebruiken om de eigen woningadministratie aan te
vullen of uit te breiden.

-

In zes woningcomplexen werkt de SHM met een systeem van grote, half ondergrondse
containers voor het gescheiden verzamelen van afval (het “Molok-systeem”). Huurders
betalen hiervoor een klein bedrag per maand (omgerekend 1 euro per week) en besparen
hiermee op de aankoop van de huisvuilzaken met een gemeentelijke belasting. De kosten die
de gemeente in rekening brengt voor het ledigen van het “Molok-systeem” zijn laag, mede
omdat de SHM zich er toe heeft verbonden om de huurders goed voor te lichten over
afvalscheiding.
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OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar
Beoordeling: goed
De SHM heeft bij de oplevering van nieuwe woningen in 2012 een flink aantal aanpasbare
woningen opgeleverd. De SHM is van plan om in nieuwe complexen aangepaste woningen te
realiseren. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van EGEH voor deze doelstelling als
goed.
-

In 2012 heeft de SHM voor het eerst aanpasbare woningen opgeleverd. Van de 36 nieuwe
woningen in de projecten “De Brakel” en “De Slijter” is 47% geheel aanpasbaar. Hiermee had
de SHM in 2012 bijna het grootste aandeel aanpasbare woningen van alle sociale
huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Alle badkamers in de twee complexen voldoen
aan de C2008 eisen voor aanpasbaar bouwen. Deze woningen staan dichtbij het
woonzorgcentrum Heilige Familie; bewoners kunnen gebruik maken van de zorgfaciliteiten
van dit centrum. De SHM heeft ook plannen om in het Ascubel-project een nog nader te
bepalen aantal aanpasbaar of aangepaste woningen te realiseren.

-

Binnen het patrimonium van EGEH zijn 17 woningen specifiek aangepast voor mensen met
een beperking. Het betreft 12 woningen in “Ter Groenen Boomgaard”, 4 woningen in
“Schardauw” en 1 woning in “Erf”.

PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
Eindoordeel: goed
Een groot deel van de woningen van EGEH voldoet al aan de ERP 2020-normen. De SHM heeft
een planning gemaakt om tegen 2020 de resterende woningen aan de eisen te laten voldoen.
Deze planning is ook vertaald naar de benodigde financiële middelen voor de komende jaren.
Huurders en woonactoren vragen aandacht voor de kwaliteit van het onderhoud en van de
uitgevoerde herstellingen.
EGEH heeft een duidelijke visie op milieuvriendelijkheid. De maatschappij kiest vooral voor
bouwkundige ingrepen om energie te besparen en niet voor alternatieve vormen van
energieopwekking zoals zonne-energie. Zij doet dat vooral door het gebruik van
onderhoudsvriendelijke materialen, een beter dan vereiste woningisolatie, het hergebruik van
regenwater en het bevorderen van gescheiden afvalinzameling. Voor het hergebruik van
regenwater heeft EGEH een eigen spoelsysteem voor toiletten ontwikkeld.
De SHM besteedt bij haar nieuwbouwprojecten veel aandacht aan het realiseren van
aanpasbare woningen.
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4.3 PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
SD3: De SHM draagt bij tot de betaalbaarheid van woningen
OD 3.1 De SHM bouwt prijsbewust
Beoordeling: goed
De prestatiedatabank bevat nog geen betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de gemiddelde
kostprijzen van bouw- en renovatieprojecten. Toch is meer en meer informatie beschikbaar die
toelaat om na te gaan of een SHM prijsbewust bouwt. In het geval van EGEH is er maar informatie
beschikbaar van 1 nieuwbouwproject en twee kleinere renovatiedossiers. Uit deze data blijkt dat
de SHM het subsidiabel leningsplafond (NFS2 en sinds 2012 FS3) voor het nieuwbouwproject in de
ontwerpfase en bij de bestelling heeft gerespecteerd en dat erg zorgvuldig is omgegaan met de
kosten bij renovatiewerken. De contractwijzigingen die leidden tot meerkosten tijdens de
uitvoeringsfase waren minimaal bij het nieuwbouwproject. De technische achtergrond van de
directeur is een troef bij de onderhandelingen met aannemers en architecten. Daardoor bleef ook
het globale eindbedrag van het project onder het subsidiabel leningsplafond. Omdat de SHM
duidelijk een visie heeft op prijsbewust bouwen, beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties
voor het prijsbewust bouwen als goed en dit ondanks de beperkte beschikbare data.
-

EGEH focust al op de kostprijs van bij de verwerving van gronden; het grondaandeel per
woongelegenheid in het project en de kostprijs per m² moeten realistisch zijn om de
verwervingskost van de gronden te kunnen verantwoorden. Bij de verwerving van gronden
hanteert de SHM intern een maximale richtprijs als onderhandelingsbasis (voor niet
uitgeruste grond). Tegelijk maakt de SHM een simulatie van de financiële consequenties van
deze aankoop, rekening houdend met de financiële stromen van het project dat op deze
grond zal gerealiseerd worden. De SHM koopt bij voorkeur enkel niet-uitgeruste grond aan,
hoogstens tegen deze maximale richtprijs, omdat ze in dat geval een subsidie kan krijgen voor
de aanleg van de infrastructuur. Indien een SHM een uitgeruste en dus veel duurdere grond
aankoopt dan worden hiervoor geen subsidies gegeven maar enkel een goedkope lening. Om
de infrastructuursubsidie te maximaliseren streeft EGEH naar een verdeling met 1/3de huuren 2/3de koopwoningen zodat de Vlaamse overheid de infrastructuurwerken voor 100%
subsidieert in plaats van 80% (zie bijvoorbeeld het gemengd project gepland aan de
“Pouckeweg” dat samen met de Zuid-West-Vlaamse SHM zal worden gerealiseerd).

-

In de voorbije vijf jaren heeft de SHM één nieuwbouwproject – bouw van 36
huurappartementen “Gasthuisstraat” - gerealiseerd waarvan de visitatiecommissie kon
nagaan of het bestelbedrag van de werken onder het subsidiabel leningsplafond bleef, dat als
norm in de sector wordt gehanteerd. Dit lage aantal is natuurlijk het gevolg van het feit dat in
de gemeente Kuurne het BSO huur reeds werd behaald (zie OD 1.1). Indien de SHM onder het
subsidiabel leningsplafond blijft, kan ze de investeringen financieren door middel van een
gesubsidieerde lening. Indien de investeringen dit subsidiabel leningsplafond overschrijden,
dient ze een beroep te doen op de eigen middelen of op een marktconforme lening. De SHM
geeft aan dat ze bij het nieuwbouwproject het toenmalige NFS2-plafond respecteerde: het
bestelbedrag lag ongeveer 2% lager dan het subsidiabel leningsplafond. Al van bij de
aanstelling van een architect gaf de SHM duidelijk aan dat hij diende te werken binnen de
financieringsplafonds van de VMSW en een functioneel basisontwerp diende voor te leggen.
Het ontwerp werd vooraf grondig bekeken en meerdere keren besproken met bijzondere
aandacht voor de functionaliteit, de duurzaamheid, het comfort en de kostprijs. Vervolgens
werd het door de ontwerper uitgebreid voorgesteld aan de raad van bestuur en de SHM
volgde strikt op of de ontwerper rekening hield met de opmerkingen van de raad. Verder
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heeft de SHM de positieve en negatieve ervaringen die ze had opgebouwd bij de verhuring
van eerder gebouwde woningen, verwerkt in het ontwerp o.a. om de kwaliteit van de
woonomgeving te verbeteren. EGEH heeft daarna het bestek grondig nagezien om
verrassingen en dus meerwerken te voorkomen. Tijdens de uitvoeringsfase werd het budget
nauwlettend opgevolgd en werden meerwerken in principe niet toegestaan op een bedrag
van ongeveer 5.000 euro na op een werf van meer dan 4 miljoen euro (ongeveer 0,13%).
Naast het bestelbedrag van de werken is immers ook het uiteindelijke uitvoeringsbedrag van
belang want dit bepaalt in welke mate de SHM het leningsplafond heeft gerespecteerd.
Rekening houdend met het meerwerk en de prijsherzieningen (indexaanpassingen) omwille
van de uitvoeringstermijn van ongeveer 600 dagen lag de kostprijs meer dan 1% onder het
subsidiabel leningsplafond.
-

Bij een van de bovenvermelde twee renovatieprojecten (vervanging van CV-ketels en
warmwaterboilers door een energiezuinige condensatieketel op gas in 56 woningen
voornamelijk gelegen in de wijk “Ter Groenen Boomgaard”) lag het bestelbedrag veel lager
dan het ramingsbedrag. De werken waren tijdens de visitatiegesprekken in uitvoering zodat
een eindoordeel uitspreken niet mogelijk was. Bij het andere renovatieproject (vervanging
van 153 badkamers door een natte cel met inloopdouche in het project “Spijker en
Schardauw”) bleek dat de raming van de aangestelde ontwerper substantieel hoger lag dan
de eerste interne raming (tot 66%). De meerprijs bleek o.a. het gevolg te zijn van de gekozen
uitvoeringsmethode waarbij de SHM een uitvoeringstermijn van 1 week per badkamer
vooropstelde om de hinder voor de huurders minimaal te houden. Tijdens de werken voorzag
de SHM eveneens een tijdelijk mobiel sanitair voor de bewoners. Om verrassingen te
voorkomen en na te gaan of de nieuwe “natte cel” voldeed aan de verwachtingen van de
bewoners, opteerde de SHM er voor om eerst een proefopstelling uit te testen in een
leegstand appartement (januari 2014). In samenwerking met de buurtwerking kregen de
bewoners begin 2014 de gelegenheid om hun mening uit te spreken over het voorstel. De
huurders hebben dit blijkbaar positief onthaald en de aanwezige bewoners bevestigden dit
tijdens de visitatiegesprekken. De visitatiecommissie drukt zijn waardering uit voor deze
aanpak waarbij kostenbewust zijn, risicobeheersing en bewonersbevraging werden
gecombineerd.

-

Ten slotte wil de visitatiecommissie er op wijzen dat de SHM het kunstwerk ‘De Presse’ (zie
OD 1.1) op de meest kostenefficiënte manier heeft gerealiseerd. De pers werd gratis
geschonken door de vroegere eigenaar en de opwaardering naar een eigenzinnig kunstwerk
werd voor de helft gefinancierd door het gemeentebestuur dat ook zal instaan voor het
onderhoud ervan.

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust
Beoordeling: goed
In 2012 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse huurlast per woning 250 euro bij EGEH. Ongeveer 25%
van de SHM’s in Vlaanderen rekenen hogere gemiddelde huurlasten aan. De visitatiecommissie is
van oordeel dat EGEH prijsbewust verhuurt en inspanningen levert om de huurlasten onder
controle te houden. De hoge gemiddelde huurlasten houden ook verband met het hoge aandeel
van het patrimonium dat uit appartementen bestaat, namelijk 66%. Om deze redenen geeft de
visitatiecommissie een goede beoordeling al is er nog ruimte voor verbetering.
-

De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat
heeft) maar uiteraard ook de huurprijs (die afhankelijk is van het inkomen van de huurder en
waarop de SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar
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een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij huurder en SHM). Bij EGEH bedraagt de (mediaan)
huurprijs per woning per maand voor een appartement ongeveer 217 euro. Ongeveer 40%
van de SHM’s kent een hogere mediaan huurprijs. Voor een eengezinswoning bedraagt de
mediaan huurprijs ongeveer 231 euro, voor een duplex ongeveer 188 euro. Voor bungalows
kent 65% van de SHM’s hogere mediaan huurprijzen, voor eengezinswoningen is dat zelfs
90%. Het mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen van de huurders van EGEH bedroeg
11.941 euro in 2012: bij 90% van de SHM’s is dit hoger. De SHM krijgt een GSC-bijdrage
vanwege de Vlaamse overheid om de objectieve tekorten van de huurinkomsten op te vangen
(zie ook OD 5.1).
-

De gemiddelde huurlast per woongelegenheid bij EGEH bedroeg ongeveer 390 euro per jaar
in 2012. Dit bedrag dient evenwel gecorrigeerd te worden met de bijdrage (gemiddeld 140
euro per jaar) die de SHM aanrekent aan de bewoners voor de herstellingen die de eigen
hersteldienst uitvoert maar die ten laste vallen van de bewoners. In de echte betekenis van
het woord zijn dit geen huurlasten. De netto gemiddelde huurlast per woongelegenheid
bedraagt dus ongeveer 250 euro per jaar in 2012. Ongeveer 25% van de SHM’s rekent hogere
huurlasten aan. De huurlasten per woning bedroegen in 2008 264 euro en stegen tot 285
euro in 2010 om daarna een dalende trend te vertonen tot dus 260 euro in 2012. Het niveau
van de huurlasten houdt ook verband met het hoge aandeel van het patrimonium dat uit
appartementen bestaat, namelijk 66% (aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten
gekoppeld door de kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (traphal, lift,
groen, …)). Slechts 10% van de SHM’s heeft een hoger aandeel appartementen. In het
jaarverslag van de SHM vindt men een gedetailleerd overzicht van de aangerekende
huurlasten en daaruit blijkt duidelijk dat de huurlasten bij appartementen veel hoger zijn dan
voor eengezinswoningen: ongeveer 193 euro gemiddeld per eengezinswoning en ongeveer
697 euro per appartement in het complex “De Zwingel” (11 appartementen) in 2012.

-

De totale huurlast, gecorrigeerd voor de herstellingen die SHM ten laste van de huurder
uitvoerde, bedroeg 123.000 euro in 2012. De drie grootste posten worden gevormd door de
vergoedingen voor het onderhoud van de CV- en warmwaterinstallaties (ongeveer 86.000
euro), voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (ongeveer 23.000 euro) en voor
het onderhoud van de liften (ongeveer 10.000 euro). De laatste twee kosten worden
uitsluitend doorgerekend aan de bewoners van appartementen. De kosten voor het
onderhoud van en de herstellingen aan de CV- en warmwaterinstallaties vallen natuurlijk ten
laste van bijna alle huurders.
De SHM doet ook inspanningen om de huurlasten en de andere kosten voor de huurder te
verlagen:
 het verbruik van elektriciteit wordt gedrukt door het gebruik van spaarlampen en
intervalschakelaars in gemeenschappelijke delen;
 de SHM heeft een huisbewaarder in dienst om problemen in de gemeenschappelijke
delen te signaleren, zodat er preventief en onmiddellijk kan opgetreden worden bij
defecten, waardoor de kosten beperkt blijven. Een belangrijke kanttekening is wel dat
de huisbewaarder wordt tewerkgesteld in een wellicht tijdelijk sociale
economieproject en al lange tijd afwezig is wegens ziekte. Zijn taken worden zoveel
mogelijk overgenomen door andere medewerkers, maar de continuit daarvan is
kwetsbaar (zie ook OD 4.4);
 de SHM heeft een brandverzekering afgesloten waarbij ‘afstand verhaal t.o.v.
huurder’ is opgenomen. Dit houdt in dat de huurder enkel een brandverzekering
moet nemen voor zijn inboedel. Vanuit het standpunt van de huurder doet dit de
kosten dalen, hij dient immers geen individuele verzekering meer af te sluiten. Dit is
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een praktijk die in de meeste SHM’s wordt toegepast, ook om zeker te zijn dat de
huurderaansprakelijkheid is afgedekt door een verzekering. De kostprijs hiervan
bedroeg 0,79 euro per maand per woongelegenheid in 2013;
de tweejaarlijkse controle van en de herstellingen aan de CV- en
warmwaterinstallaties is uitbesteed via een omniumcontract. De SHM experimenteert
momenteel met een andere werkwijze waarbij het onderhoud en de herstellingen van
sommige CV- en warmwaterinstallaties gebeurt door de eigen technici of in regie
(“tijd en materiaal”) en het betreffende contract jaarlijks wordt vernieuwd. De SHM
hoopt hiermee deze onderhoudskost te verlagen. Aangezien de kosten van dit
onderhoud ongeveer 70% van de huurlasten uitmaken, heeft een verlaging hiervan de
grootste impact voor de bewoners;
het onderhoud van het groen is in bijna alle gevallen overgedragen aan de gemeente.
In sommige complexen dragen de huurders hun steentje bij tot het onderhoud van
het groen (“Andries” en “Spijker en Schardauw”);
bewoners kunnen gebruik maken van de betalende dienstverlening van de
onderhoudsdienst voor onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de huurder.
De visitatiecommissie volgt de SHM waar deze laatste stelt dat dit vaak goedkoper is
voor de huurder dan een beroep te doen op een andere dienst. Het spreekt voor zich
dat de huurder hier altijd de vrije keuze moet gelaten worden. Uit de cijfers van de
SHM kan men afleiden dat de huurders erg intensief een beroep doen op de eigen
onderhoudsdienst aangezien in 2013 bijna 87% van de totale kost (personeelskost,
gereedschap, materiaal, transport, enz..) werd doorgerekend aan de huurders;
het Molok-afvalsysteem (zie OD 2.2) zorgt er voor dat de bewoners in sommige
complexen kunnen besparen op de aankoop van dure afvalzakken;
door handbediende, gemeenschappelijke regenwaterpompen te voorzien in sommige
complexen kunnen de bewoners besparen op het waterverbruik (zie OD 2.3).

-

De visitatiecommissie is van mening dat er nog marge is om de huurlasten te verlagen en
suggereert om hierop in te zetten. De SHM experimenteert al om de onderhouds- en
herstellingskosten van de CV-installaties en gasketels te verlagen maar zou ook werk kunnen
maken van de beheersing van de kosten voor het reinigen van de gemeenschappelijke delen.
Sommige SHM’s laten het kuisen van deze ruimtes via een beurtrol uitvoeren door de
bewoners. Wanneer dit niet lukt, vragen de SHM’s eerst een prijsofferte op bij een
onderhoudsfirma en bezorgen die aan de huurders. Ze kunnen dan beslissen het onderhoud
zelf te doen of te laten uitvoeren door die onderhoudsfirma. In kleinere wooncomplexen zoals
bijvoorbeeld de “Kattestraat”, gebeurt dit al maar volgens de SHM is die bereidheid er niet
binnen de grote complexen om gemeenschappelijke delen te reinigen, integendeel het zou
spanningen creëren tussen de bewoners.

-

Kort na de visitatie is de SHM gestart om bij de opzegging van het huurcontract een
voorcontrole uit te voeren waarbij de eigen technici ter plaatse gaan om de eventuele
huurschade te bekijken. Bij een dergelijke voorcontrole kan de SHM nagaan welke elementen
de huurder zelf tijdig kan oplossen en kunnen in sommige gevallen dure afrekeningen
voorkomen worden. EGEH nodigt daarbij de huurder uit op het kantoor om tot een regeling te
komen.

-

De visitatiecommissie adviseert de SHM tenslotte om de inspanningen op te voeren om de
huurders te sensibiliseren over het verbruik van de nutsvoorzieningen. De SHM kan daarbij
aansluiten bij initiatieven van andere actoren, zoals de gemeente, OCMW en de
energiesnoeiers (zie OD 2.2).
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PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
Eindoordeel: goed
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM goede prestaties levert op het vlak van
prijsbewust bouwen en verbouwen. De SHM respecteert tijdens de ontwerpfase het subsidiabel
leningsplafond (vroeger NFS2 en sinds 2012 FS3). Ze houdt ook de contractwijzigingen die
tijdens de uitvoeringsfase leiden tot meerkosten onder controle zodat ze ook in deze fase de
bouwkosten binnen het subsidiabel leningsplafond kan houden.
De SHM doet inspanningen om de huurlasten te beheersen al is er nog wat marge om die
verder te verlagen. De visitatiecommissie suggereert daarom om in te zetten op de beheersing
ervan.
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4.4 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
OD 4.1 De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt de inzet van EGEH voor de woonzekerheid van haar huurders als
goed: er is een duidelijke en laagdrempelige procedure huurdersachterstallen die ruimte laat voor
afbetalingen. Er wordt ook met het OCMW samengewerkt daarover. Huurdersachterstal en
uithuiszettingen zijn daardoor beperkt. Problematisch woongedrag komt zelden voor en
uithuiszettingen om die reden zijn er niet. De SHM voert tijdens de proefperiode ook
huisbezoeken uit om eventuele problemen tijdig te detecteren.
-

EGEH beschikt over een goed uitgewerkte procedure voor de opvolging van
huurdersachterstallen. De procedure voorziet dat de eerste herinneringsbrief op dag 15 van
de eerste maand na niet betaling van de huur of huurlasten onder gewone omslag naar de
huurder wordt gestuurd. Volgens de SHM vertrekken er maandelijks een 20-tal eerste
herinneringsbrieven. Dit leidt in de helft van de gevallen al tot een betaling van de achterstal.
De tweede aanmaningsbrief, waarvan ook een kopie naar het OCMW gaat, wordt afgegeven
door de huisbewaarder of de verantwoordelijke medewerkster voor huurdersachterstallen;
bij afwezigheid wordt de brief op de bus gedaan en neemt de SHM telefonisch contact op. De
visitatiecommissie apprecieert dergelijke persoonlijke aanpak. In een derde brief, die zowel
aangetekend als onder gewone omslag wordt verstuurd, meldt de SHM dat ze het dossier
overmaakt aan de advocaat en dat betalingen bij hem moeten gebeuren. De advocaat richt op
zijn beurt ook nog een aanmaningsbrief aan de huurder. Een maand na de derde
herinneringsbrief wordt een verzoek tot minnelijke schikking ingediend bij de vrederechter.
Wanneer dan geen redelijk voorstel komt van de huurder, wordt een verzoekschrift tot
uithuiszetting neergelegd. Huurders hebben evenwel de mogelijkheid om in elke stap van de
procedure, die voorafgaat aan de betekening van het vonnis, een afbetalingsplan af te sluiten.

-

EGEH hanteert een tabel waarin ze per maand bijhoudt hoeveel huurders een achterstal
hebben en om welk bedrag het gaat. Ze maakt een onderscheid tussen dossiers waarin het
over een klein bedrag gaat, dossiers met een achterstal van maximaal 3 maand, de
afbetalingen, de collectieve schuldbemiddelingen en de dossiers die de advocaat opvolgt.
Daaruit blijkt dat er in 2013 gemiddeld 56 huurders (bijna 12% van de huurderspopulatie) een
achterstal hadden, waarvan 27 met een klein bedrag en 14 met een achterstal van maximaal 3
maand. Gemiddeld hadden 8 huurders een afbetalingsplan, waren er 2 in schuldbemiddeling
en volgde de advocaat 5 dossiers op. In 2013 waren er bij EGEH 3 uithuiszettingen die samen
betrekking hadden op 7.625 euro aan huurachterstal en 2.013 euro aan huurschade; twee
daarvan in de wijk “Spijker en Schardauw”, een wijk met een concentratie aan
maatschappelijk kwetsbare huurders. Het aantal uithuiszettingen schommelde de voorbije vijf
jaar telkens tussen 2 en 4.

-

De huurdersachterstal bedroeg eind 2012 1,07% van de totale huurinkomsten. Uit de analyse
van de huurdersachterstallen die de SHM zelf opmaakt blijkt dat dit percentage in 2013 is
gedaald naar 0,99% met een aandeel van 0,62% voor zittende huurders en 0,37% voor
vertrokken huurders. Met die cijfers situeert de SHM zich bij de SHM’s die op dat vlak een
goede score halen (zie OD 5.3).

-

EGEH slaagt erin de huurdersachterstal te beperken en zo uithuiszettingen te vermijden door
de strikte procedure, door de korte lijnen tussen de personeelsleden en de huurders, door de
mogelijkheid om een afbetalingsplan af te sluiten en door het organiseren van een
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maandelijks overleg met het OCMW over gezinnen met achterstal. De visitatiecommissie volgt
de suggestie van de welzijnsactoren om nog meer gebruik te maken van telefonische
contacten en huisbezoeken bij huurders met huurdersachterstal (zie ook OD 4.4.). Ook een
structurele samenwerking opzetten met het CAW en een optimalisatie van de werkafspraken
met het OCMW kunnen bijdragen tot een beter bestrijden van huurachterstal en
uithuiszetting.
-

Het aantal huuropzeggingen door de huurder zelf ligt vrij hoog bij EGEH. Dat waren er 56 in
2012 en 46 in 2013. De redenen van huuropzeg houdt de SHM niet systematisch bij, maar
zowat de helft ervan zou zich situeren in de wijk “Spijker en Schardauw” (30% van het
patrimonium), die door huurders, woon- en welzijnsactoren, het “grote publiek”, enz. als een
doorgangswijk wordt beschouwd.

-

EGEH heeft in haar debiteurenreglement, dat de raad van bestuur op 14 april 2014 heeft
goedgekeurd, ook een passage opgenomen over het recht dat de sociale huurder sinds 1
maart 2014 heeft om de huurwaarborg in schijven te betalen. De visitatiecommissie raadt de
SHM aan om een gecoördineerde versie op te maken van dat debiteurenreglement. Nu zijn de
wijzigingen die gaandeweg aan de procedure zijn doorgevoerd immers niet verwerkt in 1
versie, maar gewoon als addendum toegevoegd. Ook de brief die de advocaat stuurt naar
huurders met achterstal is nog niet in de procedure opgenomen.

-

Problemen met overlast of problematisch woongedrag komen zelden voor en uithuiszettingen
om die reden zijn er de laatste jaren ook niet geweest. Om dergelijke uithuiszettingen te
voorkomen heeft de SHM geen uitgesproken aanpak of procedure, maar wel een
samenwerking met partners zoals het OCMW en het Centrum Jongeren- en
Gezinsbegeleiding. EGEH hanteert ook een vaste manier van werken voor de opvolging van
huurders tijdens de proefperiode. In principe voert de SHM gedurende de proefperiode van
twee jaar drie huisbezoeken uit. Indien echter een frequentere opvolging noodzakelijk blijkt,
gaat EGEH meerdere keren bij de huurder aan huis. Tijdens die huisbezoeken besteedt de
SHM aandacht aan de staat van woning en tuin, de opvolging van taal- en
inburgeringsbereidheid, eventuele huurachterstal of bijwoonst en vragen van de huurder. Het
jaarverslag van de SHM meldt dat er in 2013 weinig problemen werden vastgesteld, maar
noemt deze huisbezoeken toch zinvol voor zowel huurder als verhuurder. Dit werd tijdens de
gesprekken met de visitatiecommissie ook bevestigd door huurders en welzijnsactoren.

-

De SHM noemt de nabijheid van de SHM trouwens een belangrijke troef in het voorkomen
van problemen die een bedreiging voor de woonzekerheid zouden kunnen zijn. Ze verwijst
daarvoor naar het actieterrein dat beperkt blijft tot de gemeente Kuurne, de
laagdrempeligheid van het kantoor en de aanwezigheid van het personeel in de wijken.

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan
Beoordeling: goed
EGEH heeft met “Spijker en Schardauw” één grote wijk waar zich een aantal
leefbaarheidsproblemen voordoen en die in de gemeente een slecht imago heeft, maar voorts
lijken er zich in haar patrimonium weinig leefbaarheidsproblemen te stellen. Hoewel de SHM
geen duidelijke en onderbouwde visie heeft geformuleerd op leefbaarheid en
leefbaarheidsaspecten, merkt de visitatiecommissie toch aandacht voor leefbaarheid en een
beleid dat door samenwerking met gemeente, OCMW en bewoners leefbaarheidsproblemen zo
veel als mogelijk voorkomt. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties voor deze
doelstelling als goed, maar vraagt ze aandacht voor een aantal suggesties.
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-

‘Spijker en Schardauw’ is een wijk nabij het centrum van Kuurne waar de SHM 4 woningen en
149 appartementen verhuurt. Daarvan verhuurt ze er één aan het OCMW dat ze gebruikt als
noodwoning en vijf aan een aantal vzw’s. Deze gelijkvloerse appartementen worden gebruikt
voor een aantal functies die belangrijk zijn voor het sociale leven in de buurt, zoals een
kinderopvang, een tweedehandskledingwinkel en een sociaal restaurant. De dicht op elkaar
gebouwde woongelegenheden zelf dateren van de jaren ’80 maar zijn sterk gedegradeerd en
trekken vooral gezinnen van buiten Kuurne aan, voor een groot deel huurders van allochtone
afkomst. Het verloop in de wijk is vrij groot: jaarlijks verhuist bijna 1 op de 7 gezinnen.
Hierdoor is de gemiddelde wachttijd voor een woning daar zeer kort, namelijk 68 dagen.
Mede door dat verloop en de diverse bevolkingssamenstelling is er in de wijk weinig sociale
binding en heeft ‘Spijker en Schardauw” bij de buitenwereld een slecht imago. Aan beide
problematieken is in de voorbije jaren in een samenwerking tussen gemeente, OCMW, EGEH
en andere actoren actief gewerkt. Het gemeentebestuur zorgde voor een heraanleg van de
openbare ruimte waardoor veel meer openheid (en sociale controle) werd gecreëerd in de
wijk en een aantal actoren staan in voor buurtvoorzieningen. Het OCMW/Sociaal Huis
bouwde er in samenwerking met gemeente en SHM een buurtwerking uit met heel wat
gemeenschapsvormende activiteiten (vorming, uitstappen, ontmoeting, …) en initiatieven
zoals een grote muurschildering in de wijk en een jaarlijks buurtfeest. EGEH ondersteunt de
buurtwerking door het ter beschikking stellen van een appartement, de logistieke hulp van de
huisbewaarder en financiële steun voor buurtfeesten. Voorts investeert ze in deelrenovatie
(vervanging van CV-installatie, dakisolatie en installatie van een nieuwe badkamer) en zorgt ze
voor het opruimen van sluikstorten en voor andere onderhoudswerken. De SHM is met het
atelier van de technische dienst in de wijk en haar huisbewaarder ook zeer aanwezig. Om hun
samenwerking gestalte te geven hebben gemeente, OCMW en EGEH al sinds de oprichting
van het buurtwerk in 1999 een samenwerkingsovereenkomst.

-

Ondanks deze inspanningen blijven de staat van de woningen en het wijkconcept de
leefbaarheid van de wijk hypothekeren. Zo kampen de woningen met aanhoudende
vochtproblemen, heeft de wijk te kampen met overbewoning van sommige panden, zijn
terrassen zeer klein, is privé-groen afwezig en zorgen de ondergrondse parkeergarages voor
wrevel wegens herhaaldelijke wateroverlast en vandalisme. Ook het sluikstorten in de buurt is
een voortdurende bron van ergernis voor bewoners en omwonenden; daarom verkennen
SHM en gemeente op dit moment pistes om dit meer gecoördineerd aan te pakken.
Niettemin blijkt uit de eerste resultaten van het buurtonderzoek dat bewoners er graag
wonen en heeft de visitatiecommissie ook vastgesteld dat er een sterke buurtwerking is met
een groot draagvlak in de buurt. Daarom adviseert de visitatiecommissie de SHM en haar
partners om hun gezamenlijke inspanningen voor de wijk verder te zetten en daarvoor de
samenwerkingsovereenkomst te evalueren en te verlengen en de engagementen duidelijker
te expliciteren. Ze suggereert ook om de samenwerking met de andere actoren in de wijk te
versterken onder meer met het oog op het behoud van het sociaal restaurant3 in de wijk, een
betere ondersteuning van socio-economisch zwakkere groepen en een grotere betrokkenheid
van allochtone bevolkingsgroepen bij de buurtwerking.

-

In andere wijken zijn er nauwelijks leefbaarheidsproblemen, zo getuigen zowel SHM, woonen welzijnsactoren als huurders. Eventuele problemen detecteert de SHM op basis van
meldingen door huurders en de huisbewaarder, eigen technici of andere medewerkers van de
SHM. Leefbaarheidsproblemen op het Rodekruisplein zijn er sinds de renovatie niet meer, zo
getuigen ook de huurders. De ongemakken waarnaar huurders verwijzen slaan vooral op het

3

: Dit restaurant zal om financiële redenen eind 2014 gesloten worden.
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tekort aan fietsenstallingen op het Rodekruisplein en op het gebrekkige onderhoud door de
gemeente van de overgedragen groenaanplantingen en de petanquebaan. De
visitatiecommissie suggereert aan de SHM om dit probleem samen met de bewoners aan te
kaarten bij de gemeente.
-

Het aantal initiatieven dat de SHM zelf neemt om in de andere wijken de leefbaarheid en het
samenleven op te krikken is eerder beperkt. Bij de ingebruikname van nieuwe of
gerenoveerde wooncomplexen organiseert ze een openingsfeest voor alle huurders. Ze
moedigt bewoners aan om zelf buurtinitiatieven te nemen, wat bijvoorbeeld in de wijk “Ter
Groenen Boomgaard” tot een bewonersinitiatief leidde, dit in samenwerking met de
buurtwerking van het Sociaal Huis. De SHM is bereid om die initiatieven financieel en logistiek
te ondersteunen, zoals ze bijvoorbeeld doet bij het aanleggen van volkstuintjes op “Spijker en
Schardauw”.

-

Bij het uittekenen van nieuwe wooncomplexen en bij de renovatie van bestaande complexen
speelt leefbaarheid een belangrijke rol. Dat uit zich in de aandacht voor inbreiding, het type
woningen, de densiteit en het belang dat de SHM hecht aan het openbaar domein met het
oog op ontmoeting en imagoversterking (minder eigen tuin maar meer openbaar domein).

De visitatiecommissie adviseert EGEH om, in overleg met gemeente, OCMW, lokale actoren en
huurders, haar impliciete aandacht voor leefbaarheid te expliciteren in een duidelijke en
onderbouwde visie en strategie, zodat de SHM en haar partners hun samenwerking in de sociale
woonwijken gerichter kunnen inzetten voor een betere leefbaarheid en meer sociale cohesie.
OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
EGEH heeft tot op heden weinig initiatief genomen om bewoners of bewonersgroepen te
betrekken bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer. Enkel in de wijk “Spijker en Schardauw” is
een bewonersgroep actief in aansluiting op de buurtwerking die het Sociaal Huis daar opzet. De
enkele initiatieven die de SHM neemt om bewoners te betrekken bij haar operationeel beleid
getuigen echter nog niet van een structurele bewonersbetrokkenheid. Daarom beoordeelt de
visitatiecommissie deze doelstelling als ‘voor verbetering vatbaar’.
-

In de wijk “Spijker en Schardauw” bestaat al sinds de start van het buurtwerk in 1999 een
bewonersgroep. Tot anderhalf jaar geleden was de groep homogeen blank en mannelijk,
maar nu heeft die op initiatief van de buurtwerkster een meer diverse samenstelling, die ook
beter aansluit bij de bewonersopbouw in de wijk. De bewonersgroep bestaat uit een 6-tal
mensen die al lange tijd in de wijk wonen. Een keer per jaar organiseren ze een algemene
bewonersvergadering. Afhankelijk van de agenda zijn ook SHM en gemeentebestuur aanwezig
op de vergaderingen van de bewonersgroep, maar bewoners vragen een regelmatiger
aanwezigheid van de directie van EGEH. Op de agenda van de bewonersvergaderingen staan
punten die zowel betrekking hebben op de woning en de woonomgeving als op leefbaarheid,
samenleven en de dienstverlening van de SHM. Zo was er op de bewonersvergadering onder
meer overleg over de geplande renovatiewerken (nieuwe CV-installatie, dakisolatie en nieuwe
badkamers), over een nieuw soort vinyl voor de appartementen en over het afhandelen van
kleine herstellingen. De huurders geven echter aan dat wat afgesproken werd met de SHM
niet altijd wordt uitgevoerd of goed wordt opgevolgd (zie ook OD 2.2). De visitatiecommissie
adviseert de SHM om de werking van de bewonersgroep en de opvolging van de afspraken
door de SHM te evalueren en zo nodig bij te sturen.
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-

In andere buurten of wijken van EGEH zijn er geen bewonersgroepen actief, maar is er telkens
een contactpersoon voor de SHM. Niettemin toonden huurders tijdens de visitatiedagen wel
interesse voor de uitbreiding van een bewonerswerking naar het volledige patrimonium van
EGEH, minstens met de organisatie van een jaarlijkse algemene bewonersvergadering. Ook
omdat op een recent overleg tussen gemeente, OCMW en SHM werd gepleit voor een
halfjaarlijks overleg met een representatieve delegatie van bewoners in alle sociale
woonwijken, adviseert de visitatiecommissie dat de SHM zich engageert om deze voorstellen
te realiseren en de bewonerswerking structureel in te bedden in de beleidsvoering van de
SHM.

-

Behalve in “Spijker en Schardauw” betrekt de SHM haar huurders niet bij de voorbereiding
van grootschalige renovatiewerken; ze informeert wel over te verwachten hinder bij de
uitvoering van de werken. Een half jaar voor de renovatie van de appartementen aan het
Rodekruisplein hield de SHM een informatievergadering waarop ze, naast de
renovatieplannen, ook de beslissingen van de raad van bestuur over de renovatie en de
ermee gepaard gaande verhuis, heeft toegelicht. Alle beslissingen waren toen echter al
genomen; veel ruimte voor inspraak was er niet meer. Een opvallend initiatief van de SHM is
om bewoners - op hun vraag – mee te laten helpen bij het schilderen van ramen. De
visitatiecommissie adviseert de SHM om de ervaringen daarmee en met de proefopstelling
van een gerenoveerde badkamer in “Spijker en Schardauw” te evalueren. Ze kan daaruit
lering trekken voor de eventuele implementatie van die werkwijze bij geplande renovatie- en
onderhoudswerken.

De visitatiecommissie beveelt EGEH aan om de werking van de bewonersgroep “Spijker en
Schardauw” in samenspraak met de bewoners te evalueren en waar nodig bij te sturen, en in
overleg en samenwerking met het gemeentebestuur, het OCMW en eventuele andere actoren
bewonersbetrokkenheid in andere wijken op gang te trekken. Mede van daaruit kan ze dan een
visie en strategie ontwikkelen op bewonersbetrokkenheid. Die acties moeten de SHM helpen om
haar operationeel beleid nauwer te laten aansluiten bij de verwachtingen en bezorgdheden van
haar bewoners, haar interne werking daarop te verbeteren en het draagvlak te vergroten.
OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
EGEH biedt haar huurders in een aantal gevallen de nodige ondersteuning aan, maar ze is
daarvoor te sterk afhankelijk van de onzekere inzet van de huisbewaarder en de medewerking
van het OCMW. Ze biedt wel verhuisondersteuning bij verplichte verhuizingen naar aanleiding van
een renovatie en ze werkt ook samen met een aantal welzijnsactoren in functie van specifieke
doelgroepen of problemen. Alles samen beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van de
SHM voor verbetering vatbaar.
-

EGEH gaat er prat op een SHM te zijn die dicht bij haar huurders staat en die zeer
aanspreekbaar is. Dat wordt ook beaamd door de woon- en welzijnsactoren die aangeven dat
medewerkers van de SHM - tot en met de directeur - regelmatig bij huurders over de vloer
komen. De grootte van het team en de taakverdeling daarbinnen blijken echter zeer fragiel te
zijn om de nodige huisvestingsondersteuning te kunnen bieden. Zo zijn een belangrijk aantal
taken van huisvestingsondersteuning toebedeeld aan de huisbewaarder. Deze wordt
tewerkgesteld in een (wellicht tijdelijk) sociale economieproject en is al lange tijd afwezig
wegens ziekte. Daardoor moeten andere medewerkers een aantal van zijn taken overnemen.
Omdat zij daarvoor te weinig ruimte hebben, worden die taken in beperkte mate uitgevoerd
(zie ook OD 3.2). Dat blijkt onder meer het geval te zijn voor de introductie van nieuwe
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huurders, de opvolging van woningkwaliteitsproblemen en het uitvoeren van kleine klusjes bij
huurders – een ondersteuning die frequent wordt gegeven. Ook de huisbezoeken door de
huisbewaarder bij huurders in de proefperiode komen hiermee onder druk te staan. Die
onzekere inzet legt bij momenten een te grote druk bij andere medewerkers van de SHM of
het OCMW.
-

De welzijnsactoren wijzen er op dat de SHM betaalbaarheidsproblemen beter zou kunnen
opvangen door het uitvoeren van huisbezoeken of door telefonisch contact met gezinnen met
betalingsachterstal (zie ook OD 4.1 en 5.3). EGEH en het OCMW hebben een maandelijks
overleg om dossiers van gezinnen met betalingsachterstand af te stemmen, maar het OCMW
wijst er op dat in de samenwerking een aantal processen voor verbetering vatbaar zijn, zoals
bijvoorbeeld de operationele samenwerking rond de huisbewaarder. De visitatiecommissie
suggereert de SHM om deze kwestie te bespreken met het OCMW. Het CAW, dat nu vooral in
Kortrijk opereert, zou in deze samenwerking kunnen betrokken worden terwijl er nu
nauwelijks contact is tussen CAW en SHM. Er zijn met het CAW geen afspraken rond
preventieve woonbegeleiding en er is ook geen andere samenwerking met hen rond de
huisvesting van specifieke doelgroepen. Een meer structurele samenwerking met die
instanties zou de huisvestingsondersteuning van kwetsbare (kandidaat-)huurders kunnen
versterken in alle contacten met de SHM (van bij de inschrijving tot een eventuele dreiging
van uithuiszetting).

-

De 2 technici van EGEH voeren jaarlijks meer dan 1000 herstellingen uit die normaal door de
huurder moeten worden uitgevoerd; de SHM noemt dergelijke interventies ook een
gelegenheid om andere problemen op te vangen.

-

Bij de renovatie van het project gelegen aan het Rodekruisplein bood EGEH aan de huurders
ondersteuning bij verplichte verhuisbewegingen naar aanleiding van een renovatie. In de
aanloop naar een verhuis deed de SHM huisbezoeken bij de betrokken huurders. De
medewerkster van de SHM peilde naar de woonwensen van de huurders en begeleidde hen
naar een andere woning. De SHM schakelde ook een externe organisatie in die een soort
peterschap opnam van oudere huurders aan wie ze praktische en morele ondersteuning gaf
bij hun verhuis. De SHM zelf bood verhuishulp door een verhuiswagen en ladderliften te
huren en haar technici te laten helpen bij die verhuis.

-

EGEH werkt in concrete dossiers samen met welzijnsactoren om kwetsbare doelgroepen
huisvestingsondersteuning te bieden. Zo’n samenwerking is er bijvoorbeeld met het OCMW
dat een woning buiten het sociaal huurstelsel huurt als noodwoning, met De Regenboog
(begeleid zelfstandig wonen) en met het Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding.

De visitatiecommissie beveelt de SHM aan om in overleg met andere woon- en welzijnsactoren te
onderzoeken hoe ze vanuit de eigen organisatie en in samenwerking met die actoren kan bouwen
aan een betere huisvestingsondersteuning van haar (kandidaat-)huurders, van bij de inschrijving
(en actualisatie) over de inhuring en de bewoning tot de (dreigende) uithuiszetting. De
visitatiecommissie dringt er in dit verband op aan om de inzet van de huisbewaarder en de
kwetsbaarheid van de SHM op dat punt (kwalificatie van de persoon, zijn afwezigheid wegens
ziekte en de onzekerheid over de verderzetting van het sociale economieproject waarin hij wordt
tewerkgesteld) te evalueren en daar tijdig de gepaste conclusies uit te trekken.
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PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
De visitatiecommissie stelt vast dat EGEH zich met een duidelijke en laagdrempelige procedure
huurdersachterstallen en samenwerking met het OCMW inzet voor een zo goed mogelijke
woonzekerheid van haar huurders. Mits een versterking van de eigen inzet op
huisvestingsondersteuning van haar (kandidaat-)huurders en een efficiëntere samenwerking
met andere woon- en welzijnsactoren, kan ze betaalbaarheids- en woonproblemen efficiënter
aanpakken.
Haar impliciete aandacht voor leefbaarheid kan ze kracht bijzetten door de
samenwerking(sovereenkomst) met gemeentebestuur, OCMW en andere actoren te
bekrachtigen en er een actievere rol in op te nemen.
De inspanningen van EGEH op bewonersbetrokkenheid blijven nog te zeer gefocust op één wijk.
Een evaluatie van die werking en van een aantal interessante initiatieven van
bewonersbetrokkenheid kan het breekijzer worden voor het structureel inbedden van
bewonersbetrokkenheid in het beleid van de SHM.
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4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar
Beoordeling: goed
Aan de hand van de analyse van de financiële ratio’s voor de periode 2008 t.e.m. 2012 en de
financiële planning voor de volgende jaren beoordeelt de visitatiecommissie de financiële
leefbaarheid van EGEH als goed.
-

De financiële ratio’s schetsten in eerste instantie een gemengd beeld van de financiële
toestand van de SHM:
 de gecorrigeerde liquiditeitsratio in de enge zin was in de periode 2008 t.e.m. 2012
steeds hoger dan de norm. In 2012 was de ratio 1,91 terwijl de norm minimaal 1 is.
Deze ratio geeft weer in welke mate de SHM in staat is om haar financiële
verplichtingen op korte termijn na te komen. Wanneer de ratio lager dan 1 is, stelt er
zich op dit vlak een probleem;
 de netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitvoering voldeed in 2012 met 19% aan de
norm (norm is hoger dan 0%). In de periode 2008 t.e.m. 2011 lag de nettowinstmarge
eveneens consistent boven de norm en schommelde rond de 5%. Het percentage van
19% in 2012 was uitzonderlijk;
 de netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering voldeed in de afgelopen 5
jaren niet aan de norm. Een netto vrije cash flow marge die minder dan 100% bedraagt
wil zeggen dat er meer inkomsten zijn dan uitgaven. Om de financiële positie van de
SHM echt te kunnen versterken, mag deze ratio niet hoger liggen dan 85%. Hoe lager
dit kengetal hoe meer de SHM zich in de veilige zone bevindt. In de periode van 2008
t.e.m. 2012 schommelde de netto vrije cash flow tussen 89% en 99%;
 de solvabiliteit is een vierde financiële ratio om de financiële leefbaarheid van een SHM
te toetsen. De solvabiliteit geeft de graad van financiële onafhankelijkheid aan en
wordt weergegeven als de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het
totale vermogen. Een solvabiliteit van 10% wordt als een minimum beschouwd om de
terugbetaling van vreemd vermogen aan de schuldeisers te waarborgen. Omdat deze
ratio sterk afhankelijk is van de historiek van een SHM wordt het resultaat niet
toegerekend aan de prestatie van de SHM: de visitatiecommissie beoordeelt de
solvabiliteitsratio dus niet. Ter indicatie geeft de visitatiecommissie mee dat deze ratio
in de periode 2008 t.e.m. 2011 ongeveer 5% bedroeg om in 2012 te stijgen naar 6,39%.
Deze laatste stijging is voornamelijk het gevolg van de hoge netto winstmarge in 2012.
Deze winst wordt immers aan de reserves (eigen vermogen) toegewezen en versterkt
daarmee de solvabiliteit van de SHM.
Indien men ratio’s dieper analyseert en rekening houdt met het renovatie- en aankoopbeleid
van de SHM dan komt men toch tot de conclusie dat de SHM financieel leefbaar is. De SHM
heeft immers als impliciete financiële strategie om haar financiële reserves niet te hoog te
laten oplopen en haar overschotten (=eigen middelen) te gebruiken voor het onderhoud en
de renovatie van haar patrimonium en voor eventuele grondaankopen (opportuniteiten). Dit
laatste heeft een negatieve invloed op de netto winstmarge die daardoor al bij al vrij laag4 is
maar toch opnieuw als constant kan worden beschouwd (behalve in 2012). De lage netto
winstmarge bepaalt vervolgens de lage solvabiliteit aangezien het eigen vermogen niet snel
aangroeit (via winstreservatie). Het eigen vermogen blijkt dan nog vooral opgebouwd te zijn
door de meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van het patrimonium, voornamelijk in het

4

: Uitgaven voor onderhoud hebben een directe negatieve impact op netto winstmarge, terwijl dit
voor investeringen in renovatie het geval is via de jaarlijkse afschrijvingen.
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kader van het kooprecht van de zittende huurder. De liquiditeitspositie van de SHM is
voldoende maar niet uitgesproken positief.
De eigen financiële planning van de SHM en deze opgemaakt door de VMSW bevestigen deze
analyse. In beide gevallen blijft de liquiditeitspositie van de SHM positief evolueren, alleen
houdt de eigen financiële planning meer rekening met de investeringspolitiek van de SHM en
is de positieve evolutie minder uitgesproken (zie ook OD 5.4).
-

De financiële strategie van de SHM kan wel tot gevolg hebben dat de SHM misschien niet over
de nodige liquiditeiten beschikt om onverwacht grote uitgaven op te vangen op een korte
termijn. Over een langere termijn gezien zal dit wel het geval zijn omdat de SHM toch
bijkomende liquide middelen op jaarbasis genereert.

-

De financiële leefbaarheid is onder andere te danken aan het feit dat de SHM haar kosten vrij
goed beheerst (zie OD 5.2), een investeringspolitiek hanteert met een goed gebruik van
subsidies, de bouwkosten onder controle houdt en dus marktconforme leningen vermijdt (zie
OD 3.2) en zoekt naar betaalbare en bij voorkeur niet-uitgeruste gronden waardoor de
investeringsuitgaven beperkt worden vanuit het standpunt van de SHM. Deze investeringen
zullen immers vaak voor 100% subsidieerbaar zijn. Tevens is het ook relevant dat in de
gemeente Kuurne het BSO huur reeds werd behaald. De SHM dient immers niet meer heel
veel te investeren in projecten voor uitbreiding van het patrimonium en deze laatste
investeringen zijn in de eerste jaren meestal verlieslatend. Ten slotte dient ook wel
opgemerkt te worden dat de SHM geniet van een GSC-bijdrage vanwege de Vlaamse overheid
om de objectieve tekorten van de huurinkomsten op te vangen (zie ook OD 3.2). Dit draagt
natuurlijk bij tot de financiële leefbaarheid van de SHM en EGEH rekent er op dat de huidige
berekeningsmethode van de GSC voor lange tijd behouden blijft.

-

Ook de verkoopopbrengsten van eigen patrimonium (bijvoorbeeld 1 verkochte huurwoning in
2012) zorgde voor wat extra marge waarmee nieuwe gronden werden aangekocht en ook
onderhoud en renovaties werden uitgevoerd. De leningslast op het gerenoveerd patrimonium
is dan lager dan het geval zou zijn indien de woning volledig met externe middelen zou
gerenoveerd zijn.

OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie constateert een goede kostenbeheersing door de SHM maar vindt dat EGEH
een evenwicht dient na te streven tussen enerzijds het beheersen van de kosten en anderzijds het
waarborgen van een kwalitatieve uitvoering van het dagdagelijks onderhoud (zoals herstellingen)
en van de algemene onderhoudskwaliteit van het patrimonium. De SHM beperkt de meerkosten
van projecten ten opzichte van het aanbestede bedrag en heeft de frictie- en structurele
leegstand onder controle.
-

De totale werkings- en onderhoudskosten per woning bedroegen in de periode van 2008
t.e.m. 2012 tussen 1.217 euro en 828 euro per jaar. Deze kosten schommelen vrij sterk, een
algemene trend is niet waar te nemen. In 2012 bedroegen ze 1.149 euro maar dit bedrag
dient gecorrigeerd te worden tot 1.010 euro wegens een recuperatie van kosten die niet op
de standaardmanier werd gerapporteerd: ongeveer 75% van de SHM’s kent hogere
gemiddelde werkings- en onderhoudskosten. In de afgelopen 5 jaren varieerde de “positie”
van de SHM nog al eens op dat vlak maar meestal behoorde EGEH tot de 50% SHM’s met de
laagste werkings- en onderhoudskosten. De visitatiecommissie raadt wel aan om de
opgelegde uniforme boekings- en rapporteringswijze toe te passen m.b.t. de recuperatie van
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sommige kosten (zie correctie die in feite voor de volledige periode 2008 t.e.m. 2012 diende
toegepast te worden) omdat dit natuurlijk bijdraagt tot een vergelijkbaarheid tussen de
SHM’s onderling en omdat de aangeleverde data ook gebruikt worden voor beleidsanalyse en
-voorbereiding.
-

De totale werkings- en onderhoudskosten beliepen 0,5 miljoen euro in 2012 (gecorrigeerd).
De personeelskosten en de uitbestede onderhouds- en herstellingswerkzaamheden vormen
de twee grootste uitgavenposten.
o De personeelskosten bedragen ongeveer 0,3 miljoen euro per jaar. Met 6,1
bedienden per 1.000 woningen (referentiejaar 2012) ligt dit aantal aan de lage kant in
vergelijking met de sector. Indien men de vergelijking maakt op basis van alle
personeelsleden per 1.000 woningen (12,42 VTE) dan blijkt dat in 2012 een 30-tal
SHM meer VTE’s in dienst hadden. Dit aantal VTE’s is onder andere te verklaren door
het feit dat de SHM een aantal herstellingen zelf uitvoert (ongeveer 1000 op
jaarbasis) en dat ze instaat voor het afhandelen van sommige urgentieoproepen
buiten de kantooruren (ongeveer 100 op jaarbasis). De SHM geeft aan dat het
beschikken over een eigen technische dienst bijdraagt tot een goed onderhoud van
het patrimonium en tevens een inzicht verschaft in de staat van het patrimonium. Al
moet de visitatiecommissie opmerken dat ze van zowel van woonactoren als van
huurders signalen kreeg dat het reguliere onderhoud en herstellingen soms te
wensen over laten (zie OD 2.2). Herstellingen en onderhoud ten laste van de huurder
worden, op vraag van de huurders, soms door deze technici uitgevoerd en dan volgens de SHM - tegen een lage prijs in vergelijking met de marktprijs aan die
huurders doorgerekend. Nog volgens de SHM wordt deze vorm van dienstverlening
vooral gewaardeerd door de oudere huurders die vaak totaal in de onmogelijkheid
zijn om zelf kleine herstellingen uit te voeren.
o Daarnaast heeft de SHM voor ongeveer 200.000 euro diensten uitbesteed in 2012,
voornamelijk voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden (165.000 euro) en
voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en het groen (respectievelijk
26.000 euro en 14.000 euro), samen ongeveer 41 euro per woongelegenheid.
-

De SHM neemt maatregelen om kosten te beheersen. De visitatiecommissie ervaart de
organisatie van de SHM als kostbewust, wat zich op vele vlakken uit. Enkele voorbeelden:
 iedere uitgave wordt kritisch doorgelicht op noodzaak. Dit zit gedeeltelijk ingebakken in
de toegekende delegatiebevoegdheid voor aankopen, waarbij bepaalde aankopen
vanaf bepaalde drempels door meerdere personen dienen goedgekeurd te worden;
 bij OD 3.1 “De SHM bouwt prijsbewust” is reeds uitgebreid aan bod gekomen dat de
SHM de contractwijzigingen t.o.v. het aanbestedingsbedrag (meerwerken) voor
nieuwbouwprojecten onder controle heeft en bij renovatiewerken uitgebreid nagaat of
de kostprijs aanvaardbaar is;
 de groeninrichting wordt zoveel mogelijk overgedragen aan het openbaar domein
waardoor de gemeente Kuurne instaat voor het onderhoud ervan;
 het feit dat de technische dienst regelmatig in de woningen komt om onderhoud en
herstellingen uit te voeren, zorgt er voor dat de SHM snel kan ingrijpen bij
wanonderhoud. Dit beperkt de latere kosten om de woning terug in orde te zetten;
 indien gewenst kan de huurder meehelpen bij het uitvoeren van kleine
onderhoudswerken, typisch het schilderen of oliën van het schrijnwerk van de ramen of
het onderhouden van de gemeenschappelijke binnentuinen. De SHM stelt de nodige
materialen ter beschikking en voorziet ook het toezicht waar nodig.
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-

De SHM heeft de voorbije 5 jaren nauwelijks structurele leegstand gekend. Het aantal grotere
renovatieprojecten was beperkt en bij één belangrijk renovatieproject (“De Hoeve”
Rodekruisplein) was op dat moment het nieuwbouwproject “De Repel” beschikbaar waardoor
het vrijmaken van de woongelegenheden heel vlot is verlopen. De frictieleegstand lag op
31/12/2012 erg hoog in vergelijking met de sector, namelijk op 5,5% (27 woningen). Dit was
voornamelijk te wijten aan een eenmalig feit, nl. de nieuwe verhuring van het project
Gasthuisstraat eind 2012 (zie OD 1.1) waardoor een aantal nieuwe nog niet-verhuurde
woningen ook in dit cijfer zijn opgenomen. Bovendien zijn een aantal zittende huurders naar
dit project gemuteerd. In dit laatste geval stond de woning die de zittende huurder verliet,
tijdelijk leeg op dat moment5. “De cijfers voor de jaren 2009 t.e.m. 2011 tonen eveneens aan
dat de situatie in 2012 uitzonderlijk was, want in die periode schommelde de frictieleegstand
telkens rond de 1%. Daarmee scoorde de SHM goed in vergelijking met de rest van de sector.
Een nadere analyse van de leegstandsdata toont aan dat nogal wat frictieleegstand het gevolg
is van kandidaat-huurders die een woning weigeren op “Spijker en Schardauw” of van een
mutatie vanuit deze complexen naar een andere woning van de SHM. Het valt ook op dat de
duur van de leegstand in dit complex sterk oploopt, tot soms zes maanden, terwijl dat voor
andere woningen meestal beperkt is tot een of twee maanden.

-

EGEH probeert frictieleegstand zoveel mogelijk te vermijden door de woning onmiddellijk
aansluitend te verhuren aan de nieuwe huurder en de noodzakelijke herstellingen aan de
woning te concentreren in de eerste maand waarin de nieuwe huurder intrekt. De eigen
technische dienst voert deze werkzaamheden uit al dan niet met assistentie van de nieuwe
huurder.

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
Beoordeling: goed
De SHM scoort goed op het vlak van het voorkomen en bestrijden van huurdersachterstal. Ze
hanteert daartoe een strikte procedure huurdersachterstal met korte opvolgingstermijnen en
persoonlijke contacten waarbij ze uithuiszetting tracht te vermijden. In percentage van de
huurinkomsten behoort de huurdersachterstal in 2012 bij de 25% laagste van alle SHM’s. EGEH
bestrijdt domiciliefraude en sociale fraude maar de visitatiecommissie raadt de SHM wel aan
gebruik te maken van het recent vrijgegeven draaiboek aanpak domiciliefraude dat Inspectie
RWO, samen met de VMSW, heeft opgemaakt.
-

EGEH hanteert een strikte procedure huurdersachterstal met korte opvolgingstermijnen en
persoonlijke contacten. De SHM probeert de huurders met huurdersachterstal te beschermen
om niet in een uitzichtloze financiële situatie te komen en zo met uithuiszetting bedreigd te
worden. Huurders met betalingsproblemen kunnen op elk moment met EGEH overleggen om
tot een afbetalingsplan te komen (zie OD 4.1).

-

De huurdersachterstal bij EGEH bedraagt 1,07% van de in 2012 gefactureerde bedragen
(maandelijkse huur en huurlasten zowel van de huurders als van de vertrokken huurders). Uit
de prestatiedatabank blijkt dat dit een laag cijfer is, 75% van de SHM’s kent hogere
huurdersachterstallen. De huurdersachterstallen zijn bij EGEH al jaren vrij constant op dit lage
percentage. De visitatiecommissie nuanceert de onderlinge positionering evenwel omdat de
boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de huurdersachterstallen bij SHM’s erg

5:

Bij een mutatie van een zittende huurder is de opzeggingstermijn van 3 maanden niet van
toepassing waardoor de SHM niet over een termijn van 3 maanden beschikt om een nieuwe
huurder te vinden.
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verschillend kan zijn. Een uniforme boekingswijze toegepast door alle SHM’s draagt natuurlijk
bij tot een vergelijkbaarheid tussen de SHM’s onderling.
-

De SHM besteedt aandacht aan het bestrijden van sociale fraude en domiciliefraude. Bij het
ondertekenen van het huurcontract en bij de huisbezoeken tijdens de proefperiode wijst de
SHM de huurder preventief op zijn plicht om bijwoning aan te geven. Dit type van fraude
bereikt de SHM vooral via melding van de buren. In dergelijk geval stuurt de SHM een
standaardbrief naar de betrokken huurder met een vraag tot uitleg en om zich eventueel in
orde te stellen. Soms wordt de huurder ook uitgenodigd op het kantoor. De SHM doet in
voorkomend geval het nodige om de aanpassingen aan de huurprijs te berekenen. De SHM
vraagt uitzonderlijk een politieonderzoek aan (in de afgelopen twee jaren is dit één keer
gebeurd) en heeft nog geen dossiers overgemaakt aan Inspectie RWO voor verder onderzoek.
De SHM doet dus wel inspanningen om domicilie- en sociale fraude te bestrijden, maar de
wettelijke middelen daartoe zijn erg beperkt. EGEH geeft ook aan dat ze als kleine SHM met
een beperkt werkgebied dicht bij de huurders staat en zo ook domicilie- of sociale fraude
kunnen voorkomen. Recent publiceerden VMSW en Inspectie RWO een draaiboek aanpak
domiciliefraude, dat mogelijks nieuwe inspiratie kan bieden voor de EGEH in haar streven om
hierin goede prestaties te leveren.

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
Beoordeling: uitstekend
EGEH maakt gebruik van de diensten van de VMSW voor het opmaken van een financiële
planning. Tevens hanteert ze een eigen financieel planningsinstrument met een tijdshorizon van
10 jaar en bij uitbreiding zelfs 20 jaar. Beide instrumenten bevatten de informatie over de
bestaande en de geplande projecten maar ook over de belangrijkste uitgaven (onder andere
personeels-, werkings- en onderhoudskosten) en inkomsten (bv. huurinkomsten). Bijzonder is dat
de eigen financiële planning bijzonder goed is afgestemd op de financiële strategie van de SHM
(zie OD 5.1) en zelfs wordt gebruikt om diverse scenario’s te simuleren. Deze
meerjarenplanningen worden periodiek geactualiseerd en de eigen planning wordt één tot
tweemaal per jaar besproken op de raad van bestuur. De visitatiecommissie is van oordeel dat de
SHM uitstekend presteert voor deze operationele doelstelling.
-

De SHM maakt gebruik van de dienstverlening van de VMSW voor het opstellen van haar
financiële planning. Volgens dit model wordt de cashflowstroom uit de gewone operationele
werking aangevuld met de financiële stromen van de eenmalige investeringsuitgaven voor
groot onderhoud, voor aankopen en/of voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Deze
investeringen kunnen gefinancierd worden met gesubsidieerde lange termijnfinanciering (via
NFS2 of FS3), met marktconforme leningen en/of met eigen middelen. In dit laatste geval is er
een directe negatieve impact op de liquide middelen van de SHM. De planning van de VMSW
concentreert zich in eerste instantie op de terugbetalingscapaciteit van de SHM van de door
de VMSW toegestane leningen.

-

EGEH heeft een eigen model van financiële planning opgemaakt, met in eerste instantie een
tijdshorizon van 10 jaar maar in een apart overzicht wordt dit uitgebreid met bijkomend 10
jaar. Het concept hiervan vertrekt van dezelfde basisgegevens als het VMSW-plan maar de
SHM beschouwt dit eigen instrument als eenvoudiger te hanteren. De SHM gebruikt
voorzichtige veronderstellingen in haar financiële planning, bijvoorbeeld dat de kosten stijgen
met 2% terwijl de huurinkomsten slechts met 1% omhoog gaan. De onderhoudsplanning, de
aankopen en de projecten zijn geïntegreerd in de financiële planning en dit op een
overzichtelijke manier. De SHM vertrekt daarbij van een beleidsplan voor de komende 10 jaar
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waarbij alle belangrijke bouwgerelateerde activiteiten aan bod komen. De SHM neemt ook
het gebruik van eigen middelen op in de planning, vooral voor kleinere en dringende
renovatieprojecten, aangezien de Vlaamse middelen voor renovatiewerken vermoedelijk
ontoereikend zijn om alle aanvragen van SHM’s op dit moment in te willigen. Hiervoor
gebruikt de SHM ook de opbrengsten van de beperkte verkoop van sociale huurwoningen in
het kader van het kooprecht zittende huurder. Bijzonder is dat financiële planning volledig is
afgestemd op de financiële strategie van de SHM die er in bestaat om haar financiële reserves
niet te hoog te laten oplopen en haar overschotten (=eigen middelen) te gebruiken voor het
onderhoud en de renovatie van haar patrimonium en voor eventuele grondaankopen
(opportuniteiten). Tevens gebruikt de SHM de financiële planning om diverse scenario’s te
simuleren, zoals bijvoorbeeld wat het effect zou zijn van een bepaalde grondaankoop tegen
een bepaalde prijs per m², incl. het project dat er op kan gerealiseerd worden, op de
financiële leefbaarheid van de SHM op lange termijn. Dit is een uitzonderlijke prestatie voor
een SHM met een beperkte omvang en de visitatiecommissie vindt dit een goede praktijk. In
feite laat de financiële planning toe dat de SHM haar beleids- en financiële strategie kan
uitvoeren omdat ze heel goed haar toekomstige financiële stromen kan inschatten.
-

Een vergelijking van beide financiële planningen toont een gelijkaardige positieve evolutie in
de liquiditeitspositie van de SHM, alleen houdt de eigen financiële planning meer rekening
met de inzet van de eigen middelen van de SHM en is de positieve evolutie minder
uitgesproken.

-

De SHM actualiseert de eigen financiële planning periodiek en bespreekt die regelmatig op de
raad van bestuur. Kortom de planning wordt als een echt beleidsinstrument gebruikt door de
SHM.

OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De visitatiecommissie vindt dat EGEH wel acties onderneemt om naar een echte
woonmaatschappij te evolueren maar dat ze haar inspanningen nog kan opdrijven, vooral door
het uitbreiden van samenwerkingsverbanden en het verbreden van haar aanbod op het vlak van
sociale begeleiding. Daarom geeft de visitatiecommissie een beoordeling voor verbetering vatbaar
op deze doelstelling.
-

De kernactiviteit van EGEH is het verhuren van sociale woningen in de gemeente Kuurne. Ze
heeft goede contacten met het gemeentebestuur, met de gemeentelijke diensten (bv. de
woonbeleidscoördinator) en met het OCMW, o.a. via het Woonloket. Het woonloket is het
aanspreekpunt voor de Kuurnse burger met alle vragen rond wonen, huisvesting, premies, …

-

Gemeenten voeren de regie rond het lokaal woonbeleid. De samenwerking van een SHM met
het lokaal beleidsniveau gebeurt in het lokaal woonoverleg. Gemeenten plegen lokaal
woonoverleg over sociale woonprojecten vooraleer ze kunnen worden opgenomen op het
jaarlijkse uitvoeringsprogramma. De volgende zaken komen daar ook aan bod: het BSO, het
lokaal woonplan, de projecten van SHM’s, wachtlijsten, leegstand, leefbaarheid, lokale
toewijzingsreglementen, enz. Zonder dat een project op een lokaal woonoverleg is besproken,
kan een SHM geen subsidiëring of financiering krijgen van de Vlaamse overheid. Het lokaal
woonoverleg is dus belangrijk voor de SHM. EGEH neemt een actieve rol op in het lokaal
woonoverleg van Kuurne.
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-

EGEH werkt reeds lang samen met de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
voor de realisatie van gemengde projecten huur- en koopwoningen waarbij EGEH de
huurwoningen voor haar rekening neemt (bijvoorbeeld voor het project “Pouckeweg” dat nu
op stapel staat). Tevens is er een nauwe samenwerking met de lokale sociale
kredietmaatschappij “Elk zijn Huis” waaraan personeel via een samenwerkingsovereenkomst
ter beschikking wordt gesteld mits verrekening van de kosten.

-

De inzet voor specifieke doelgroepen uit het brede welzijnsveld is al bij al heel beperkt (zie OD
1.5). Echte samenwerking met SVK De Poort, actief in Kuurne, is er niet en EGEH heeft
nauwelijks contacten met het CAW. Over het algemeen is de visitatiecommissie van oordeel
dat de SHM heel sterk de focus legt op het verhuren van sociale woningen en op de
technische aspecten van de projecten en dat ze nog wat te weinig inzet op het verbreden van
haar activiteiten o.a. wat betreft het aanbieden van sociale begeleiding van de (kandidaat)huurders al of niet in eigen beheer of via samenwerking met andere woon- en
welzijnsactoren.

-

Gevraagd naar eventuele fusieplannen geeft de SHM aan dat een fusie met een andere SHM
enkel aangewezen is indien het toegevoegde waarde oplevert voor de (kandidaat-)huurder.
Ze vindt immers dat ze dicht bij de huurders staat en hen daardoor ook goed kan begeleiden.
Ze concludeert daaruit dat er geen noodzaak is om een sociaal assistent in dienst te nemen.
Ze pleit er - als alternatief voor een fusie - wel voor om een gemeenschappelijke wachtlijst
voor kandidaat-huurders op regionaal niveau te organiseren.

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle
Beoordeling: goed
EGEH is een vrij kleine SHM met een beperkte personeelsbezetting maar de visitatiecommissie is
van oordeel dat de SHM de nodige interne controlepunten in haar operationele werking heeft
ingebouwd. De SHM heeft recent een aantal procedures en processen beschreven. Het vier-ogen
principe voor betalingen en de controle van facturen wordt gerespecteerd. De SHM beschikt over
een deontologische code voor personeel en bestuurders.
-

EGEH heeft een ‘deontologische code t.b.v. de bestuurders’, waarvan de meest recente versie
dateert van 19 november 2012 en samen moet gelezen worden met het intern reglement van
de SHM dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur, het
directiecomité en de directeur beschrijft. De deontologische code is vrij summier maar is
daardoor heel overzichtelijk, snel te lezen en bevat in feite ook alle basisprincipes van
behoorlijk bestuur zoals naleving van de wetgeving, het zuinigheidsbeginsel, het
evenredigheidsbeginsel (vermeld als “redelijkheid”) en het zorgvuldigheidsbeginsel. Ten slotte
vermeldt de code dat een bestuurder het “Algemeen Belang” moet dienen. Procedures
kunnen een hulpmiddel zijn om integer te werken maar kunnen in complexe organisaties als
SHM‘s niet alle situaties vatten. Een deontologische code biedt de raadsleden van een SHM
een bijkomend houvast om integer te kunnen handelen onder tal van omstandigheden.

-

De visitatiecommissie stelt vast dat de raad van bestuur met zeer goed onderbouwde
analyses wordt voorgelicht over diverse onderwerpen als financiële leefbaarheid (zie OD 5.4),
huurdersachterstallen en huurlasten, de werking van de onderhoudsdienst, de grote
onderhoudswerken, de evaluatie van de huisbewaarder, enz. Deze toelichtingen aan de raad
van bestuur bevatten heel veel cijfermateriaal waardoor bijvoorbeeld tendensen over
meerdere jaren zichtbaar worden. De doorstroming van de informatie naar de raad van
bestuur laat toe dat deze gefundeerde beslissingen neemt. Bovendien heeft de
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visitatiecommissie tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van de raad van bestuur
kunnen vaststellen dat er binnen de raad van bestuur ruim voldoende kennis aanwezig is over
de juridische, financiële en bouwtechnische aspecten van de werking van een SHM.
-

Sinds 17/0/2014 (laatste update in april 2014) beschikt de SHM over een procedurehandboek
dat een 8-tal procedures bundelt, zoals de aankoopprocedure (“procedure inkopende
facturen en betalingen” genoemd, voorraad- en materiaalbeheer, kasbeheer, gebruik crediten debetkaarten, procedure loonadministratie, enz.). Het ‘vier ogen principe’, het
controleprincipe waarbij minstens twee medewerkers een handeling moeten stellen om een
risicovol proces af te werken, wordt gewaarborgd in de procedures. Dit geldt onder meer voor
‘de aankoopprocedure’ en in het bijzonder voor de betaling van de facturen en voor het
‘kasbeheer’. De procedures zijn volgens de visitatiecommissie goed aangepast aan de omvang
van de SHM en bevatten de nodige controlepunten. Tevens zijn ze gekend bij het
administratieve personeel.

-

De SHM heeft een beperkte onderhoudsdienst en houdt slechts een beperkte voorraad
materiaal aan. Het procedurehandboek bevat een summiere procedure voor het
voorraadbeheer. De procedures van voorraadbeheer en aankopen lijken administratief
sluitend te zijn en bevatten de nodige taken en verantwoordelijkheden. Op het gebied van de
aankopen ligt de delegatiebevoegdheid duidelijk vast.

OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering
Beoordeling: goed
In het algemeen ervaart de visitatiecommissie een grote bereidheid bij EGEH tot leren en
verbeteren en geeft ze een goede beoordeling voor de prestaties van de SHM op deze
operationele doelstelling.
-

-

-

-

-

De SHM beschikt over een beleidsplan 2013-2023 maar in feite is dat een slechts een iets
uitgebreide projecten- en renovatieplanning. Het bevat bijvoorbeeld geen elementen over het
sociale beleid van de SHM noch over andere aspecten zoals klantenvriendelijkheid,
milieubeleid, enz. De SHM kan nog een inspanning leveren om haar missie, visie en strategie
te bedenken, helder te stellen en te formaliseren evenals een aantal beleidskeuzes. De
woonstudie en het woonplan van de gemeente Kuurne kunnen hiervoor een belangrijke
leidraad vormen. Dit geldt eveneens voor de analyse van de wachtlijsten door
Intercommunale Leiedal en het doelgroepenplan dat momenteel wordt opgesteld.
De raad van bestuur ervaart de communicatie tussen de raad en directie als efficiënt en
effectief. Er is ook openheid op alle vlakken (projecten, personeel, toewijzing). De
visitatiecommissie heeft dit ook geverifieerd aan de hand van een aantal recente verslagen
van zittingen van de raad van bestuur (zie ook OD 5.5);
De SHM levert inspanningen om de kennis van haar medewerkers te verhogen en up to date
te houden. Er wordt onder andere deelgenomen aan de informatiesessies georganiseerd door
de VMSW en Wonen-Vlaanderen. De technici hebben een opleiding gevolgd over het omgaan
met agressie. Volgens het jaarverslag hebben 2 medewerkers in 2013 12 uren (betalende)
bijscholing gevolgd. Dit is evenwel een onderrapportering van de werkelijk gevolgde
bijscholing.
EGEH is een kleine maatschappij met een beperkt team. Een flexibele inzet van de
medewerkers is er de norm. Wekelijks is er teamoverleg waarbij de focus vooral ligt op de
dagdagelijkse bedrijfsprocessen.
De SHM heeft een klachtenprocedure en rapporteert daarover in het jaarverslag. Zo waren er
in 2013 4 klachten waarvan er 3 ontvankelijk waren en slechts 1 gegrond. Uit deze laatste
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-

klacht leerde de SHM dat die het gevolg was van een slechte interne en externe
communicatie over een uit te voeren herstelling. Betere interne communicatie was
noodzakelijk om bestellingen, afspraken met huurders en uitvoeringsdata beter op elkaar af
te stemmen en betere externe communicatie opdat de huurders begrip kunnen opbrengen
voor de mogelijke duurtijd van een herstelling. De SHM houdt nu wekelijks een overleg waar
alle werkbonnen, problemen met huurders, facturen….worden besproken en concreet
afgesproken “wie doet wat en wanneer”. Dit leidt volgens de SHM tot een betere opvolging
en het sneller oplossen van problemen en vooral tot eenduidige communicatie.
De SHM volgt de vastgoedmarkt in Kuurne op, dit blijkt onder andere uit het feit dat ze
probeerde in te spelen op de opportuniteiten geboden door het Grond- en Pandenbeleid
(sociale last in natura). Ze maakt evenwel nog geen gebruik van het recht van voorkoop (zie
OD 1.4).

PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
De SHM is financieel gezond onder andere omdat ze haar kosten goed beheerst, een degelijke
investeringspolitiek hanteert met een maximaal gebruik van subsidies en van de
financieringssystemen (FS3), de bouwkosten onder controle houdt en dus marktconforme
leningen vermijdt (zie OD 3.2) en zoekt naar betaalbare en bij voorkeur niet-uitgeruste gronden
waardoor de investeringskosten beperkt worden.
EGEH maakt gebruik van een goed financieel planningsinstrument. Dit bevat telkens de
informatie over bestaande en de geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten maar ook over
de belangrijkste uitgaven (onder andere personeels-, werkings- en onderhoudskosten) en
inkomsten (bv. huurinkomsten). Bijzonder is dat de eigen financiële planning bijzonder goed is
afgestemd op de financiële strategie van de SHM (zie OD 5.1) en zelfs wordt gebruikt om
diverse scenario’s te simuleren. De visitatiecommissie beschouwt het gebruik van het financieel
plan als een goede praktijk.
Ze beschikt ook over een goed systeem van interne controle, aangepast aan de omvang van de
SHM. De SHM voorkomt huurdersachterstallen en bestrijdt domicilie- en sociale fraude. Recent
publiceerden VMSW en Inspectie RWO een draaiboek aanpak domiciliefraude, dat eventueel
nieuwe inspiratie kan bieden voor EGEH in haar streven om hierin goede prestaties te leveren.
De SHM neemt initiatieven in haar ontwikkeling naar een echte woonmaatschappij, maar de
visitatiecommissie vindt dat ze de inspanningen nog kan opdrijven, vooral door het uitbreiden
van samenwerkingsverbanden met woon- en welzijnsactoren met als doelstelling het verbreden
van haar aanbod op het vlak van sociale begeleiding.
De SHM is ook bereid tot verandering en verbetering.
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
EGEH heeft een zeer toegankelijk kantoor en klantvriendelijke administratieve medewerkers. Er
liggen echter nog verbeterpunten bij de organisatie en klantvriendelijkheid van de technische
dienst van de SHM en de schriftelijke en elektronische informatie (geen huurderskrant,
nieuwsbrief of folders en een zwakke website). Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de
prestaties van de SHM voor deze doelstelling als voor verbetering vatbaar.
-

EGEH heeft een actieterrein dat beperkt blijft tot de gemeente Kuurne. De maatschappij
beschikt over een kantoor in het centrum van de gemeente met voldoende parkeerruimte in
de omgeving. Het kantoor heeft een vrij grote wachtruimte, een aantrekkelijke balie en een
aparte spreekruimte zodat het onthaal, de informatieverstrekking en de begeleiding
comfortabel en met voldoende aandacht voor privacy kunnen gebeuren. Het kantoor is voor
het publiek toegankelijk op dinsdag- en donderdagvoormiddag en donderdagnamiddag en er
is ook de mogelijkheid voor een afspraak met een van de medewerkers op een ander
moment. Voorts is de SHM tijdens de kantooruren telefonisch en via e-mail bereikbaar en is
er een technische permanentie ’s avonds, tijdens het weekend en in de verlofperiodes. De
visitatiecommissie weet net als de huurders de onthaalfunctie van EGEH te waarderen.

-

De SHM beschikt over een zeer summiere website met wat basisgegevens en verder vooral
doorverwijzingen naar andere websites. De visitatiecommissie suggereert de SHM om na te
denken over de uitbouw van een volwaardige website met goed leesbare, geïllustreerde
informatie over haar (bouw)activiteiten en vooral alle nuttige informatie voor de kandidaathuurder en huurder, inclusief formulieren, de klachtenprocedure en informatie over rechten
en plichten van huurder en verhuurder. Om daar toe te komen meent de visitatiecommissie
dat het kan helpen om een panel van huurders mee te laten nadenken over de inhoud,
vormgeving en het taalgebruik van de nieuwe website. De SHM kan dit op eigen houtje doen
of daarvoor eventueel samenwerken met andere SHM’s uit het samenwerkingsverband
Sociaal Wonen Zuid-West-Vlaanderen. Uit eerdere visitaties heeft de Visitatieraad de indruk
dat dat kleinere SHM’s die hiervoor samenwerken met andere SHM’s sneller en efficiënter tot
betere resultaten komen.

-

Een huurderskrant, een nieuwsbrief of een folder over de SHM zelf is er niet. EGEH verwittigt
haar huurders wel schriftelijk als er belangrijke ingrepen zijn in de regelgeving of aan het
patrimonium. De klachtenprocedure wordt niet expliciet bekend gemaakt, hoewel dit
wettelijk verplicht is. Elke nieuwe huurder krijgt bij inhuring wel een informatiepakket. De
brieven die de SHM naar haar (kandidaat-) huurders stuurt zijn bondig, goed verstaanbaar en
correct.

-

De huurders en welzijns- en woonactoren zijn tevreden over de klantvriendelijkheid van het
administratief personeel en over de snelheid en accuraatheid van hun antwoorden bij
telefonische vragen. Ze vragen echter meer empathie van het technisch personeel en de
huisbewaarder.

-

De visitatiecommissie raadt de SHM aan om de communicatie rond afhandeling van
technische problemen en renovaties beter te verzorgen.
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Zo wordt niet altijd duidelijk genoeg gemeld wanneer een herstelling zal gebeuren,
waarom een herstelling vertraging oploopt of waarom de herstellers niet komen
opdagen.
Over geplande renovaties informeert of overlegt de SHM niet op voorhand; ze meldt
wel de uitvoering van de werken en de mogelijke hinder daarbij.
Bij de verhuur van nieuwe of vernieuwde woningen informeert EGEH de bewoners
individueel en in groep. Daarentegen organiseert ze geen collectieve
informatiesessies over problemen die grote groepen van huurders aanbelangen zoals
bijvoorbeeld hoog waterverbruik ten gevolge van een slecht werkende boiler of
schimmelvorming en vochtproblemen wegens slecht verluchten of weinig
verwarmen. Dergelijke collectieve sessies zijn complementair aan de individuele
aanpak en zij werken sensibiliserend, motiverend en zijn dikwijls ook efficiënter.
De SHM grijpt ook de uitvoering van energiescans niet aan om huurders te
informeren over zuinig energieverbruik.

De visitatiecommissie beveelt EGEH aan om werk te maken van een communicatiestrategie die
meer oog heeft voor klantvriendelijkheid van het personeel in alle geledingen van de SHM, een
goede schriftelijke en elektronische communicatie naar haar (kandidaat-)huurders en een actief
informeren van huurders over aangelegenheden die hen persoonlijk raken, zoals energie- en
waterverbruik, schimmelvorming of vochtproblemen.
OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk
Beoordeling: goed
EGEH communiceert correct naar het Vlaamse en lokale beleidsniveau en naar woon- en
welzijnsactoren, maar na de bestuurswissel op lokaal niveau moeten zowel SHM als gemeente
zich nog wat aanpassen aan de meer formele relatie tussen beide. Een aantal actoren vraagt ook
om de contacten te intensifiëren, een vraag waarvoor EGEH open staat. De visitatiecommissie
beoordeelt de prestaties van de SHM voor deze doelstelling daarom als goed maar vraagt
aandacht voor de bemerkingen van de welzijns- en woonactoren.
-

EGEH communiceert op een correcte en snelle manier met de VMSW, het agentschap
Inspectie RWO en Wonen‐Vlaanderen. Ook de communicatie en samenwerking met de
gemeentelijke administratie verloopt vlot.

-

EGEH neemt, volgens de woonactoren, op een constructieve en actieve manier deel aan het
lokaal woonoverleg, onder meer rond de opmaak van een wachtlijstanalyse, een
doelgroepenplan en de voorbereiding van een toewijzingsreglement. Er is 2 keer per jaar een
structureel overleg tussen gemeente, OCMW en SHM en maandelijks overleggen OCMW en
SHM over cliëntdossiers.

-

De contacten met de collega-SHM’s en de kredietmaatschappijen zijn goed. Met het sociaal
verhuurkantoor is er nauwelijks contact. Woonwijs, het intergemeentelijk
samenwerkingsverband lokaal woonbeleid van de gemeenten Deerlijk, Kuurne, Harelbeke en
Lendelede, heeft korte communicatielijnen en een goede relatie met de administratie en de
directie en er is een vlotte doorverwijzing in beide richtingen; structureel overleg is er
evenwel niet. Andere actoren krijgen zowel telefonisch als elektronisch vlot informatie van de
SHM maar vragen tegelijk van de SHM dat ze haar bereidheid tot samenwerking verder
concretiseert.
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-

Bij de actualisatie van de wachtlijsten stuurt EGEH de lijst van kandidaat-huurders die niet
reageerden op de eerste brief door naar het OCMW van Kuurne. Een dergelijke
samenwerking is er niet met de andere OCMW’s uit de omgeving of met het CAW.
Voortgaand op de bewering in het jaarverslag 2013 dat “de voornaamste reden tot
schrapping, net als bij vorige actualisaties, het niet-reageren op beide brieven is, hoofdzakelijk
bij niet-Kuurnenaren” zou een dergelijke informatiedoorstroming nochtans de kansen op nietschrapping sterk kunnen verhogen. De visitatiecommissie dringt er daarom bij de SHM op aan
om te onderzoeken hoe andere OCMW’s en eventueel het CAW bij die actualisatie kunnen
betrokken worden.

-

Doorheen de gesprekken met zowel vertegenwoordigers van de SHM als met die van het
lokale bestuur voelde de visitatiecommissie wat wrevel en vormen van wantrouwen of
onbegrip. Met de recente bestuurswissel zijn de relaties tussen het gemeentebestuur en de
SHM, die voorheen zeer informeel waren, wat anders komen te liggen. Er is nood aan meer
vertrouwen en begrip voor elkaars positie, rol, problemen en verantwoordelijkheid. De
visitatiecommissie adviseert de SHM om het gesprek daarover in alle openheid aan te gaan
met het gemeentebestuur.

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De visitatiecommissie stelt vast dat er bij EGEH geen meting van de tevredenheid van haar
huurders was tot 2013. Vanaf 2013 peilt de SHM bij huurders naar eventuele technische
problemen na een renovatie en bij een nieuwbouwproject en thans loopt in samenwerking met
het Sociaal Huis een eerste tevredenheidsmeting bij de huurders van de wijk “Spijker en
Schardauw”. Het meten van tevredenheid is een zeer recent fenomeen bij EGEH en er is dus nog
geen sprake van tevredenheidsmetingen op een systematische of structurele manier. Daarom is
het oordeel van de visitatiecommissie voor deze doelstelling ‘voor verbetering vatbaar’.
-

EGEH heeft in de wijk “Ter Groenen Boomgaard” haar huurders bevraagd na de vervanging
van de CV-installaties. Er werd hen gevraagd om telefonisch of via een invulformulier de
eventuele abnormale werking van de vernieuwde keukenboiler en/of CV-installatie te laten
weten. Alle reacties werden individueel behandeld en waar nodig werd contact opgenomen
met de huurder om de gemelde problemen op te lossen.

-

Bij de eerste bewoning van de nieuwbouwappartementen “De Brakel” en “De Slijter” stuurde
de SHM twee brieven naar haar huurders. Een eerste betrof een bevraging over technische
problemen die huurders nog vaststelden na de definitieve oplevering. De tweede brief, een
half jaar later, betrof een bevraging over technische mankementen in de woning en
opmerkingen over de gemeenschappelijke delen; er werd ook gevraagd om zich als
contactpersoon voor de wijk kandidaat te stellen.

-

Beide bovenstaande bevragingen zijn waardevol, maar kunnen bezwaarlijk een
tevredenheidsmeting worden genoemd. Hier werden kansen gemist om huurders
tegelijkertijd uitspraken te laten doen over de dienstverlening van de SHM. De bevraging die
EGEH in samenwerking met de buurtwerking van het Sociaal Huis heeft opgezet in de wijk
“Spijker en Schardauw” is dat wel. De SHM peilt hier naar de tevredenheid van de bewoners
met hun woning en woonomgeving, de leefbaarheid in de wijk en de dienstverlening van
EGEH. De enquête ging pas van start begin 2014 en liep door tot augustus 2014; de meeste
enquêtes worden afgenomen door de buurtwerkster, enkele door de SHM zelf. De eerste
resultaten wijzen er op dat huurders graag in de wijk wonen en vooral klachten hebben over
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de kwaliteit van de woningen. Het is echter nog te vroeg voor echte conclusies. Hoe de
resultaten zullen worden teruggekoppeld is echter niet vooraf afgesproken en de
engagementen om achteraf ook met de resultaten aan de slag te gaan zijn zeer vaag. De
visitatiecommissie raadt de SHM aan om hierover snel in overleg te gaan met haar partners
en er sluitende afspraken over te maken.
De visitatiecommissie beveelt de SHM aan om, na evaluatie van de resultaten en de ervaringen
met de eerste bevragingen, op een meer systematische en geobjectiveerde manier – regelmatig
en anoniem dus - de tevredenheid van haar (kandidaat-)huurders over haar volledige actieterrein
te meten. Dat kan voor deelaspecten of voor meerdere velden, zoals de woning, de
woonomgeving of de dienstverlening van de SHM, of voor bepaalde doelgroepen, zoals zittende
huurders, vertrokken huurders of kandidaat-huurders. Zodra beschikbaar kan de SHM gebruik
maken van het instrument dat de Vlaamse overheid hiervoor ontwikkelt.
PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
EGEH heeft een zeer toegankelijk kantoor. Ze kan haar werking op communicatief vlak
verbeteren door meer in te zetten op een organisatiebrede klantvriendelijkheid, een goede
schriftelijke/elektronische communicatie en actieve informatieverstrekking naar haar
(kandidaat-)huurders.
EGEH communiceert correct naar het Vlaamse en het lokale beleidsniveau en naar woon- en
welzijnsactoren, maar na de bestuurswissel op lokaal niveau moeten zowel SHM als gemeente
zich nog wat aanpassen aan de meer formele relatie tussen beide.
EGEH heeft in 2013 een begin gemaakt met het meten van tevredenheid van haar huurders. Het
is nu uitkijken naar wat de SHM doet met de ervaringen met die bevragingen om in de
toekomst de tevredenheid van haar cliënteel op een systematische en geobjectiveerde manier
te meten.
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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. Stem het nieuwbouw- en renovatieprogramma beter af op de kandidaat-huurders met grote
huishoudens en ga na of de SHM kan inspelen op de noden van bijzondere doelgroepen zoals
geformuleerd door de welzijnsactoren (zie OD 1.5);
2. Zet verder in op het verlagen van de kosten voor de huurders:
a. zet verder in op het verlagen van de huurlasten (zie OD 3.2);
b. informeer en sensibiliseer de huurders omtrent het energiezuinig omgaan met de
woning en sluit bijvoorbeeld aan bij initiatieven van gemeente, OCMW,
energiesnoeiers, enz. (OD 2.2);
3. Ga na of een samenwerking met het CAW zinvol is om het aantal uithuiszettingen nog verder
terug te dringen bij hoge huurachterstallen en/of problematisch woongedrag (zie OD 4.1);
4. Evalueer de werking van de bewonersgroep “Spijker en Schardauw” in samenspraak met de
bewoners, stuur bij waar nodig en trek in overleg en samenwerking met het
gemeentebestuur, het OCMW en eventuele andere actoren bewonersbetrokkenheid in
andere wijken op gang. Mede van daaruit kan de SHM een visie en strategie ontwikkelen op
bewonersbetrokkenheid. Die acties moeten EGEH helpen om haar operationeel beleid
nauwer te laten aansluiten bij de verwachtingen en bezorgdheden van haar bewoners, haar
interne werking op dit punt te verbeteren en het draagvlak van haar beleid te vergroten bij de
huurders (zie OD 4.3);
5. Onderzoek in overleg met andere woon- en welzijnsactoren hoe vanuit de eigen organisatie
en in samenwerking met die actoren kan gebouwd worden aan een betere
huisvestingsondersteuning van de (kandidaat-)huurders, van bij de inschrijving (en
actualisatie) over de inhuring en de bewoning tot de (dreigende) uithuiszetting. Evalueer de
inzet van de huisbewaarder en de kwetsbaarheid van de SHM op dat punt (ziekte en
onzekerheid over de verderzetting van het sociale economieproject waarin hij wordt
tewerkgesteld) en trek daar tijdig de gepaste conclusies uit (zie OD 4.4);
6. Drijf de inspanningen om naar een echte woonmaatschappij te evolueren verder op, vooral
door het uitbreiden van samenwerkingsverbanden met woon- en welzijnsactoren met het oog
op het verbreden van uw aanbod op het vlak van sociale begeleiding (zie OD 5.5);
7. Maak werk van een communicatiestrategie die meer oog heeft voor een organisatiebrede
klantvriendelijkheid en voor een goede schriftelijke en elektronische communicatie naar de
(kandidaat-)huurders. Informeer de huurders actief over aangelegenheden die hen
persoonlijk raken (zie OD 6.1);
8. Meet – na evaluatie van de resultaten en de ervaringen met de eerste bevragingen – op een
meer systematische en geobjectiveerde manier de tevredenheid van de (kandidaat-)huurders
over het volledige actieterrein (zie OD 6.3).
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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 SHM heeft oog voor de verbetering van de eigen werking. De visitatiecommissie heeft
voldoende vertrouwen dat de maatschappij verbeterpunten zelfstandig zal oppakken.

5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid
Op basis van de gesprekken tijdens de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie geen
aanbevelingen aan het Vlaamse woonbeleid.

5.4 Goede praktijken bij de SHM
Onder een goede praktijk verstaan we een werkwijze van een sociale huisvestingsmaatschappij
die aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd en die in een bepaalde context een zeer effectieve en
efficiënte aanpak is gebleken en daarom als een voorbeeld onder de aandacht van andere SHM’s
en woonactoren wordt gebracht.
-

Naast de financiële planning van de VMSW hanteert EGEH een ook een eigen ontwikkeld
financieel planningsinstrument met een tijdshorizon van 10 jaar en bij uitbreiding zelfs 20
jaar. De visitatiecommissie vindt dit getuigen van een concreet uitgewerkte
verantwoordelijkheidsbesef voor de financiële leefbaarheid op lange termijn. De eigen
financiële planning is bijzonder goed afgestemd op de financiële strategie van de SHM (zie OD
5.1) en wordt zelfs gebruikt om diverse scenario’s te simuleren, zoals bijvoorbeeld: wat zou
het effect zijn van een bepaalde grondaankoop tegen een bepaalde prijs per m², incl. het
project dat er op kan gerealiseerd worden, op de financiële leefbaarheid van de SHM op lange
termijn? Deze meerjarenplanningen worden periodiek geactualiseerd en de eigen planning
wordt een- tot tweemaal per jaar besproken op de raad van bestuur. Dit is een uitzonderlijke
prestatie voor een SHM met een beperkte omvang en de visitatiecommissie vindt dit een
goede praktijk. In feite laat de financiële planning toe dat de SHM haar beleids- en financiële
strategie kan uitvoeren omdat ze heel exact haar toekomstige financiële stromen kan
inschatten.

-

In de nieuwbouwappartementen aan de Gasthuisstraat werd, naast de wettelijke eisen,
bijkomend geïnvesteerd in de opvang en het gebruik van regenwater. Hiervoor heeft EGEH
een eigen spoelsysteem voor toiletten ontwikkeld waarbij huurders naar keuze gebruik
kunnen maken van regenwater en stadswater. Dit systeem werd voorafgaandelijk gekeurd
door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en is nu ook in productie genomen
door een groot sanitair bedrijf. Deze technische innovatie draagt bij tot een beter milieu en
laat tegelijk aan de huurder de gelegenheid zijn nutskosten te verlagen.

-

Bij vervanging van 153 badkamers door een natte cel met inloopdouche in een bepaalde wijk
bleek dat de raming van de aangestelde ontwerper substantieel hoger lag dan de eerste
interne raming (tot 66%). De meerprijs bleek o.a. het gevolg te zijn van de gekozen
uitvoeringsmethode waarbij de SHM een uitvoeringstermijn van 1 week per badkamer
vooropstelde om de hinder voor de huurders minimaal te houden. Tijdens de werken voorzag
de SHM eveneens een tijdelijk mobiel sanitair voor de bewoners. Om verrassingen te
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voorkomen en na te gaan of de nieuwe “natte cel” voldeed aan de verwachtingen van de
bewoners, opteerde de SHM er voor om eerst een proefopstelling uit te testen in een
leegstand appartement (januari 2014). In samenwerking met de buurtwerking kregen de
bewoners begin 2014 de gelegenheid om hun mening uit te spreken over het voorstel. De
huurders hebben dit positief onthaald Deze aanpak combineert kostenbewust zijn,
risicobeheersing en bewonersbevraging.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur)
- Johan Deylgat
Directeur
- Jos Montballyu
Voorzitter
- Jean-Marie Claus
Bestuurder
- Dirk Deroo
Bestuurder
- Johan Schietgat
Bestuurder
- André Vandenheede
Bestuurder
Medewerkers SHM
- Heidi Van Assche
- Eline Deblauwe

Secretariaat en Boekhouding
Secretariaat Verhuring

Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie
- Bram Lattré
Stedenbouwkundig ontwerper Intercommunale Leidedal
- Isabel Tremerie
Woonbeleidscoördinator gemeente Kuurne
- Soetkin Decaluwé
Stedenbouwkundig ambtenaar gemeente Kuurne
Welzijnsactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers
- Geert Matton
Verantwoordelijke team huurders SVK De Poort vzw
- Marlies Callewaert
Buurtwerker OCMW Kuurne
- Ruben Bruyneel
Diensthoofd Sociale Dienst OCMW Kuurne
- Pieter Van Hoof
Jurist Huurdersbond West-Vlaanderen
Bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners)
- Er waren een vijfentwintigtal bewoners aanwezig op het gesprek.
De namen van de huurders worden omwille van de privacy niet vermeld.

Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen)
- Anne Messelier
Schepen van Ruimtelijke Ordening gemeente Kuurne
- Francis Watteeuw
Schepen van Wonen gemeente Kuurne
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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 ).
Actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied waarin
de SHM woningen sociaal verhuurt of zal verhuren en/of sociale
koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of
heeft gerealiseerd in de voorbije 10 jaar. Het terrein wordt
afgebakend door de gemeentegrenzen en het is de SHM die
aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal
verhuren of zal realiseren. De SHM kan zelf een onderscheid
maken in welke activiteiten ze in welke gemeenten van haar
actieterrein ontplooit of zal ontplooien. Gemeenten waar de
SHM woningen ontwikkelt (aanmeldt) of verhuurt behoren
automatisch tot het actieterrein.
Actualisatie: elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt houdt
in een inschrijvingsregister (of wachtlijst genoemd) een lijst bij
van kandidaat-huurders voor haar woningen. De SHM is
verplicht om minstens elke twee jaar alle kandidaten aan te
schrijven met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze nog
voldoen aan de voorwaarden (bijvoorbeeld inkomen) en of hun
gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. De
kandidaat-huurders moeten binnen een bepaalde termijn de
gevraagde gegevens te bezorgen aan de maatschappij, waarbij
ze eventueel ook hun voorkeuren (bijvoorbeeld de ligging van of
het type van de woning) kunnen aanpassen. Indien de SHM geen
antwoord ontvangt, verstuurt ze een herinneringsbrief aan de
kandidaat-huurder met de vraag om alsnog de nodige gegevens

te bezorgen. Indien de kandidaat-huurder niet reageert of niet
meer aan de voorwaarden voldoet, worden hij geschrapt uit het
register en verliest hij zijn plaats op de wachtlijst.
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 ADLwoningen te bouwen of ter beschikking te stellen is een
beleidsbeslissing en SHM’s kunnen hiervoor onder bepaalde
voorwaarden beroep doen op bijzondere subsidies.
Bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de
aankoop, bouw, het behoud of renovatie van hun enige woning
twee soorten sociale leningen sluiten: leningen verstrekt door de
VMSW of het VFW en leningen verstrekt door Erkende
Kredietmaatschappijen (EKM’s).
De door de VMSW of het VWF verstrekte leningen worden
bijzondere sociale leningen genoemd omdat de Vlaamse
overheid de financiering van die leningen subsidieert, waardoor
de VMSW en het VWF lagere rentetarieven aanbieden dan de
meeste private banken. Zowel de woning als de lener moeten
aan
bepaalde
voorwaarden
voldoen
(zoals
inkomensvoorwaarden, aankoopprijsvoorwaarden, …). Deze zijn
nu reeds grotendeels gelijklopend en vanaf 2014 wordt
verwacht dat deze voorwaarden van het VWF en de VMSW
volledig identiek zullen zijn. Bij de VMSW noemen ze de
bijzondere sociale lening een Vlaamse Woonlening en
particulieren kunnen ze afsluiten aan het loket van een aantal
SHM’s in Vlaanderen. Het VWF noemt de bijzondere sociale
lening een sociale lening. Meer informatie hierover vind je op
www.vlaamswoningfonds.be en www.vlaamsewoonlening.be.
De door de VMSW en het VWF gehanteerde namen zorgen voor
begripsverwarring, omdat er ook sociale leningen door EKM’s
worden verstrekt onder andere voorwaarden. Voor de
financiering van deze sociale leningen voorziet de Vlaamse
overheid enkel een gewestwaarborg en geen subsidie, wat een
grote impact op de sociale rentevoet. De bedoeling van sociale
leningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld
toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder dat ze
daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat gebruikelijk is bij
private banken. De voorwaarden waaraan de particulier en de
woning moet voldoen zijn minder streng voor een door een
Erkende Kredietmaatschappij toegekende sociale lening dan
voor een bijzondere sociale lening. Er zijn momenteel iets meer
dan 30 EKM’s verspreid over heel Vlaanderen. Meer informatie
vind je op www.sociaal-woonkrediet.be
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:.
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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=10198
43
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.
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
prestatie-indicatoren
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin
een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het aantal
huishoudens in het actieterrein.
- 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.
- prestatie-indicatoren 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=10164
03&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 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
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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 prestatie-indicatoren 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 huurof 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
waarin resultaten op de strategische doelstellingen worden
bereikt, wordt gemeten a.d.h.v. effectindicatoren.
Sociale last: Dit begrip is ingevoerd door het decreet Grond- en
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).
Sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening

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 kandidaat-huurders, 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. Verzekering Gewaarborgd
Wonen: De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een verzekering
voor particulieren die werken en die een hypothecaire lening
aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren.
De verzekering loopt over een periode van tien jaar en is volledig
gratis want de Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie.
Er zijn geen inkomensgrenzen. Ingeval van onvrijwillige
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan men een
tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van de hypothecaire
lening. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen
zelf, van het werkelijk geleden inkomensverlies, van het bedrag
dat men maandelijks afbetaalt en van het E-peil van de woning.
Meer informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen vind
je op www.wonenvlaanderen.be.
Vlaamse Woonlening: zie Bijzondere sociale lening
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.
Wachtlijst: zie “actualisatie”
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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:
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FACEBOOK:
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Reactie van de SHM
op het visitatierapport van de
Eigen Gift Eigen Hulp,
Kuurne

Datum reactie SHM: 25 november 2014
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Beslissing van de minister n.a.v.
de prestatiebeoordeling van de
Eigen Gift Eigen Hulp,
Kuurne

Datum beslissing minister: 22 december 2014
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