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Disclaimer:
Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de
door de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) geleverde prestaties. Het
prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedatabank, door de SHM verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken
SHM, huurders en lokale woonactoren. De visitatiecommissie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en de bevoegde minister en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens.
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1. INLEIDING

1.1.

Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling
van de SHM Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) genoemd.

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.

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |

PRESTATIEBEOORDELING ‘MBV’ PAGINA 4 VAN 57

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

Goed

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

Goed

PV 2

KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING

Voor verbetering vatbaar

OD 2.1

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

Voor verbetering vatbaar

PV 3

BETAALBAARHEID VAN WONEN

Voor verbetering vatbaar

OD 3.1

De SHM bouwt prijsbewust

Voor verbetering vatbaar

OD 3.2

De SHM verhuurt prijsbewust

Goed

PV 4

SOCIAAL BELEID

Goed

OD 4.1

De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid

Goed

OD 4.2

De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan

Goed

OD 4.3

De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

Goed

OD 4.4

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

Goed

PV 5

INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID

Voor verbetering vatbaar

OD 5.1

De SHM is financieel leefbaar

Goed

OD 5.2

De SHM beheerst haar kosten goed

Voor verbetering vatbaar

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

Goed

OD 5.5

De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij

Goed

OD 5.6

De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle

Voor verbetering vatbaar

OD 5.7

De SHM is bereid tot verandering en verbetering

Goed

PV 6

KLANTVRIENDELIJKHEID

Goed

OD 6.1

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

Goed

OD 6.2

De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk

Goed

OD 6.3

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Goed
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3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING

3.1 Beschrijving SHM
De ‘Samenwerkende maatschappij voor goedkope woningen te Eeklo’ werd op 3 mei 1928 opgericht. In
1958 werd de naam veranderd tot ‘Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen’, de huidige
naam. Het meetjesland omvat 14 gemeenten in het noordwesten van Oost-Vlaanderen. MBV is actief in 9
van de gemeenten.
De ‘Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen’ of kortweg MBV te Eeklo is door het opslorpen
van de bouwmaatschappijen in de gemeenten rond Eeklo actief in dit ruimere actieterrein. Via een overname in 1988, treedt de coöperatieve vennootschap ‘Voorziening in Nood’, vooral actief in Waarschoot, toe
tot de MBV te Eeklo. In 1996 neemt MBV ook de bouwmaatschappij het ‘Noorden’ uit Ertvelde over. Sinds
2012 behoort ook Sint-Laureins tot het actieterrein en in hetzelfde jaar treedt ‘Elk Zijn Dak’ uit Zomergem
via een fusie toe tot de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen.
De 9830 aandelen van de coöperatieve vennootschap zitten verspreid over 64 aandeelhouders, waaronder
44 particulieren en 6 private rechtspersonen, het gemeentebestuur van alle gemeenten, het OCMW van
Zomergem, Evergem en Waarschoot, de Vlaamse overheid en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De
Vlaamse Gemeenschap (21,26%), Provincie Oost-Vlaanderen (20,56%) en Stad Eeklo (10,17%) zijn de grootste aandeelhouders.
Op 31.12.2013 had de SHM een woningaanbod van 1.742 eenheden.

Deze wooneenheden bevinden zich bijna voor de helft in de stad Eeklo: 751 wooneenheden. De overige
57% zijn verspreid over de omliggende gemeenten. In Waarschoot biedt de MBV 238 woningen en appartementen aan en in de gemeente Evergem beschikt de SHM over 156 woningen. In verdere volgorde van
belang komen Zomergem met 173 woningen, Assenede met 138 woningen, Knesselare met 143 wooneenheden, Maldegem met 95 wooneenheden en ten slotte Kaprijke met 48 woningen. Sint-Laureins behoort
eveneens tot het actieterrein, maar MBV Eeklo heeft er nog geen wooneenheden. De SHM heeft een
woningaanbod in een landelijk gebied.
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De SHM is in 2012 gestart met het bouwen van koopwoningen. In 2014 realiseerde en verkocht MBV 27
woningen.
17% van het aanbod van de MBV Eeklo bestaat uit appartementen en duplexen, samen goed voor 293
wooneenheden. De appartementen zijn vooral 2-slaapkamerwoningen. De MBV Eeklo biedt geen studio’s
aan. Opvallend is het groot aantal grote woningen (zie tabel 1): 1146 eengezinswoningen en 50 appartementen hebben minstens 3 slaapkamers.

Appartementen
En duplexen
Eengezinswoningen

totaal
293

0 slk
0%

1 slk
22%

2 slk
59%

3 slk
19%

4 slk
0%

5 slk
0%

1.449
1.742

0%

13%

11%

66%

8%

2%

Tabel 1: type en grootte van het woningpatrimonium van de MBV

In het patrimonium van de SHM zijn er 143 woongelegenheden met meer dan 3 slaapkamers, dus geschikt
voor grote(re) gezinnen. Het aantal woongelegenheden met 1 slaapkamer is bij MBV verhoudingsgewijs
beperkt aanwezig : 244 eenheden of 14% van het totale aanbod.
Eind 2013 zijn er 1.588 woningen verhuurd. Dat betekent ook dat een groot aandeel (8,9%) leeg staat. Meer
hierover leest u verder in dit rapport, onder meer bij de OD’s 1.5, 2.1 en 5.2.
Het woningpatrimonium van MBV Eeklo is wat ouderdom van de woningen betreft, vergelijkbaar met de
andere SHM’s in Vlaanderen. Zo is 4% gebouwd voor de 2de Wereldoorlog (tegenover 6% in Vlaanderen) en
16% tussen de 2de WO II en 1970 (in Vlaanderen 15%). Afwijkend van Vlaanderen is dat de SHM ruim 61%
van haar patrimonium in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw bouwde, terwijl dat in die periode
slechts 39% van alle sociale huurwoningen in Vlaanderen gebouwd werden. 19% van de woningen dateert
van de laatste 25 jaar, waarvan 11% gebouwd werd in het eerste decennium van deze eeuw. In vergelijking
met alle SHM’s in Vlaanderen dateert 40,4% van de woningen uit deze recentste periode. De MBV heeft in
vergelijking met de andere SHM’s in Vlaanderen minder gebouwd in het eerste decennium van de 21ste
eeuw.
Geen enkele gemeente in het actieterrein van MBV heeft een lokaal toewijzingsreglement.
De MBV Eeklo heeft onder haar huurders 35% gezinshoofden van 65 jaar of ouder, wat 15% hoger is dan
het globale gemiddelde in het actieterrein. Het mediaan equivalent netto-belastbaar inkomen van de huurders bedraagt bijna 14.397 euro.Het aandeel alleenstaande huurders ligt zeer laag bij MBV. Slechts 12% van
de SHM’s hebben een kleiner aandeel alleenstaanden bij hun huurders. De SHM heeft ook minder dan 5%
huurdersgezinnen met een niet-Belgisch gezinshoofd, terwijl 80% van de SHM’s een hoger aandeel kennen;.

3.2 Beschrijving omgeving
De gemeenten van het actieterrein van de MBV Eeklo tellen samen ongeveer 128.000 inwoners. De gemeente Evergem staat voor 25% van de inwoners en gemeente Maldegem en stad Eeklo tellen voor respectievelijk 18% en 15%. De andere gemeenten in het actieterrein (Assenede, Kaprijke, Waarschoot, Knesselare, Sint-Laureins en Zomergem) hebben elk ongeveer evenveel inwoners, tussen de 6% à 7% van het totale
aantal inwoners in het actieterrein of ongeveer 8.000 inwoners per gemeente.
Qua bevolkingsprofiel zijn de stad Eeklo en de randgemeenten vergelijkbaar met de Vlaamse bevolkingssamenstelling; ongeveer 19% 18- tot 34-jarigen (in Vlaanderen net iets meer dan 20%) en bijna 42% 35- tot
64-jarigen. Alleen het aantal senioren zit net iets hoger: 20% tegenover 18,5%. In 2011 werden in het actieVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |

PRESTATIEBEOORDELING ‘MBV’ PAGINA 8 VAN 57

terrein 53.000 huishoudens genoteerd. De prognoses geven aan dat het aantal huishoudens tegen 2020 zal
toenemen met 5,1%, en tegen 2030 met 2,9%. Voor Vlaanderen is dit respectievelijk 5,7% en 7,7%. De verwachte bevolkingsaangroei ligt hier duidelijk lager dan in Vlaanderen
In 2013 ligt het aantal leefloontrekkers in de regio met gemiddeld 0,20% net iets lager dan de 0,38% in
Vlaanderen. Opvallend is het hoge aantal leefloontrekkers in de stad Eeklo met 0,64%. Bij de analyse van de
werkloosheidsgraden wordt hetzelfde patroon zichtbaar: 9,05% in stad Eeklo en 4,96% gemiddeld over alle
gemeenten samen, tegenover 7,48% gemiddeld in Vlaanderen. Het gemiddelde netto-belastbaar inkomen
voor het MBV-actieterrein bedraagt 16.790 euro, tegenover 17.414 euro voor Vlaanderen. Behalve Evergem
hebben zowel stad Eeklo als alle andere gemeenten in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde een hoger
aandeel inwoners met een laag inkomen. De specifieke situatie van stad Eeklo met hogere werkloosheid en
meer leefloners vertaalt zich minder expliciet in het niveau van het gemiddelde netto-belastbaar inkomen.
In het actieterrein van de MBV Eeklo is de mediaanprijs voor een woonhuis 191.000 euro, of 9.000 euro
minder dan de mediaan voor het Vlaamse Gewest. Deze prijs is over de voorbije 5 jaar toegenomen met
23%, tegenover 1% over het Vlaamse Gewest. De appartementen daarentegen zijn met een mediaanprijs
van 190.000 euro, 4.000 euro duurder dan de mediaan in Vlaanderen. In het actieterrein zijn de mediaanprijzen de voorbije 5 jaar met 30% toegenomen. Dit is een veel sterkere prijsstijging dan Vlaanderen met ca
5%. De mediaan bouwgrondprijs ten slotte ligt met 216 euro/m² ongeveer 19 euro/m² hoger dan de mediaan in Vlaanderen. In het actieterrein stijgen de bouwgrondprijzen met 19%, in Vlaanderen is dit 64%.
De mediaanprijs voor een woning ligt het hoogst in Zomergem (227.500 euro) en het laagst in Eeklo
(170.000 euro). Voor een appartement ligt de mediaanprijs het hoogst in Evergem (219.500 euro) en het
laagst in Kaprijke (168.500 euro). Er zijn niet voor alle gemeenten prijzen beschikbaar (er werd te weinig
gekocht en verkocht). De bouwgrond is het duurst in Zomergem (270 euro/m²) en het goedkoopst in Assenede (170 euro/m²). In het actieterrein zijn grote prijsverschillen aanwezig tussen de gemeenten, zowel voor
woningen, appartementen als bouwgrond.
Bij de nulmeting voor het bepalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) bleek dat de meeste gemeenten
in het actieterrein een eerder beperkt aandeel sociale huurwoningen hadden. Eind 2007 beschikte de stad
Eeklo en alle gemeenten in het actieterrein samen, in verhouding met het aantal huishoudens, over 4,06%
sociale huurwoningen. Het BSO bedraagt 9% en daarom ligt het nog te realiseren wooneenheden hoog.
Eind 2011 was het sociaal huuraanbod in alle gemeenten positief geëvolueerd. De gemeente Evergem kende een aangroei van het aantal sociale huurwoningen met 42 wooneenheden en de gemeente Maldegem
met 40 wooneenheden. Dit zijn meteen ook de gemeenten waar volgens het BSO nog het meest wooneenheden gerealiseerd moeten worden tegen 2023. De gegevens van de voortgangstoets 2014 zijn sinds november 2014 beschikbaar.
Rekening houdende met de voortgangstoets van 2014, zijn er nog 574 wooneenheden te realiseren, waarvan er reeds 308 in uitvoering zijn. Er moeten nog 266 woningen gerealiseerd worden om het BSO te halen
in 2023. In de gemeenten Eeklo, Knesselare , Waarschoot en Zomergem bouwt enkel MBV sociale huurwoningen. In de andere gemeenten is vooral Volkshaard actief in het actieterrein. Ondanks de sterke inhaaloperatie, zijn de te leveren inspanningen nog zeer aanzienlijk.
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Bron: MBV en lokaal woonoverleg regio Meetjesland, Woonwijzer Meetjesland

De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkshuisvesting is gekend als een huur-SHM. Sinds 2012 realiseert ze ook koopwoningen. MBV maakt deze strategische keuze om zelf een antwoord te bieden op de
vraag van de gemeenten naar meer sociale mix, in het verleden werden koopwoningen vaak samen met
SHM Het Volk gerealiseerd. Het BSO voor sociale koopwoningen bedraagt voor het actieterrein in totaal 416
koopwoningen. Eind 2013 zijn 95 woningen gerealiseerd en 166 woningen staan in uitvoering. Om het BSO
Koop te realiseren moeten dus nog 177 koopwoningen gebouwd worden, of 42,5%.

Bron: MBV en lokaal woonoverleg regio Meetjesland, Woonwijzer Meetjesland

De MBV realiseert geen sociale kavels. In de overige gemeenten worden geen sociale kavels gerealiseerd.
De gemeenten willen niet verder inzetten op sociale kavels omdat de kostprijs van de woningen die erop
worden gerealiseerd niet in verhouding staat tot wat van de draagkracht van het sociaal doelpubliek wordt
verwacht.
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De sociale huisvestingssector in het actieterrein van SHM MBV is een complex gegeven. In het actieterrein
van MBV zijn nog 5 andere SHM’s met huuractiviteiten en koopactiviteiten aanwezig: Volkshaard (huur) en
Het Volk (koop) uit Gent, De Gentse Haard (heeft Evergem in haar actieterrein, maar is er niet actief), Wonen uit Zelzate (Assenede en Evergem, koop en huur) en Vitare, niet niet actief in dit actieterrein.
MBV is de enige actieve huur-SHM in de stad Eeklo en de gemeenten Knesselare, Waarschoot en
Zomergem. In Assenede heeft de SHM 95% van het sociale huurbestand en in Kaprijke 79%, de overige
woningen zijn eigendom van de SHM De Volkshaard. In Maldegem verhuurt MBV Eeklo 44% van de
woningen. In Evergem verhuurt MBV Eeklo 36,4% van de sociale huurwoningen. In deze gemeenten
verhuurt Volkshaard het grootste deel van de woningen. De SHM heeft 14 woningen in beheer van het
OCMW Evergem. Daarnaast zijn ook nog andere woonactoren actief in het actieterrein, zoals het Sociaal
verhuurkantoor Meetjesland.

Het Meetjesland heeft een intergemeentelijke samenwerking rond wonen opgezet: Woonwijzer Meetjesland. Deze zeer actieve intergemeentelijke samenwerking ondersteunt de lokale besturen bij hun lokaal
woonbeleid, ondersteunt professionelen in de bouwsector en welzijnssector en ondersteunt de burgers. Ze
wordt gefinancierd door de lokale besturen, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.
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4.

PRESTATIES VAN DE MEETJESLANDSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSHUISVESTING

4.1

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN

SD1: De SHM draagt bij tot de beschikbaarheid van woningen, in het bijzonder voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden
OD 1.1: De SHM (met huuractiviteiten) realiseert nieuwe sociale huurwoningen
Beoordeling: goed
De SHM heeft in de periode 2009 – 2013 haar patrimonium met 0,5% uitgebreid. Ongeveer 80% van
de SHM’s had in die periode een grotere aangroei van patrimonium. Eind 2013 gaf het aantal woningen
in voorbereiding (op een uitvoeringprogramma of aangemeld) al een veel grotere prognose naar aangroei aan. Daarmee komt het bouwprogramma van de MBV in een duidelijk hogere versnelling. Bij
een actualisatie van het bouwprogramma op het ogenblik van de visitatie, blijkt dat de aangroeiprognose t.o.v. 2013 nog verder naar boven kan worden bijgesteld. De MBV werkt voor haar bouw- en renovatieprogramma met een gedetailleerde meerjarenplanning. De nieuwbouwrealisaties van MBV zullen in
de periode 2014-2018/2019 drie keer zo hoog liggen als in de voorgaande referentieperiode 2009 –
2013. MBV oriënteert zich in haar bouwprogramma op het behalen van het BSO in de gemeenten van
haar actieterrein. De visitatiecommissie geeft daarom een goede beoordeling voor de prestaties op deze doelstelling.
- Het huurpatrimonium van de SHM groeide in de periode 2009 – 2013 aan met gemiddeld 8 woningen per jaar. Dat komt overeen met een jaarlijkse aangroei van het patrimonium van 0,48%. Hiermee plaatste de SHM zich bij de 20 minst actieve SHM’s in Vlaanderen. De 41 nieuwe woningen in
die 5 jaar werden gerealiseerd in Eeklo (2 projecten, 26 woningen), Zomergem (2 projecten, 10 woningen waarvan 4 vervangbouw van aangekochte woningen) en in Kaprijke (1 project, 5 woningen).
Eind 2013 had MBV 70 woningen op het uitvoeringsprogramma van de VMSW staan en was de bouw
van 207 huurwoningen aangemeld bij de VMSW, waarmee de MBV op deze punten voldeed aan de
vereisten voor een SHM. De eerder lage realisaties in de periode 2009 – 2013 zijn verklaarbaar. Tot
2010 werd weinig aandacht besteed binnen de SHM aan een systematisch uitbreiding van het patrimonium. Nadien, mede door de directiewissel in 2008, werd er prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van bouwdossiers voor nieuwe huurwoningen. Daarnaast breidde de SHM haar medewerkersploeg uit van 12,6 VTE’s in 2009 tot 18,8 VTE’s (OD 5.2). Hier beoogde ze een versterking qua
competenties, onder meer met betrekking tot projectontwikkeling en patrimoniumbeheer. In deze
periode kan dit al vastgesteld worden in de geprogrammeerde en aangemelde huurwoningen.
- De visitatie vond plaats begin juni 2015, 17 maanden na de hierboven geschetste referentieperiode.
Uit de actualisatie van de gegevens van het bouwprogramma van de SHM, stelt de visitatiecommissie
een volgehouden grote(re) activiteits- en realisatiegraad van de SHM vast, zoals hierna blijkt.
- In 2014 werden er 23 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Zomergem (8 Den Boomgaard, 15
Kleitstraat) en 1 woning bij recht van voorkoop verworven in Evergem. 121 huurwoningen zijn nu
geprogrammeerd en in diverse stadia van uitvoering. Deze worden gerealiseerd in gemeenten Eeklo
(52), Assenede (45), Waarschoot (12) en Zomergem (12). Het gaat om 80 huurwoningen nieuwbouw
in 5 projecten en 41 vervangbouw van aangekochte woningen in 3 projecten. 57 woningen daarvan
zijn al in opbouw en worden opgeleverd in 2015 of 2016. Voor 64 woningen wordt het aanbestedingsdossier voorbereid en zullen de werken starten in 2015 en ten laatste 2016. Dat betekent voor
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de periode 2014 – 2018/2019 nu al een zekere aangroei van 144 woningen (t.o.v. de 70 geprogrammeerde woningen einde 2013). Dat is meer dan een verdriedubbeling ten opzichte van de periode 2009 – 2013. Tenslotte heeft de MBV, op het ogenblik van de visita- tie, de bouw van 185 woningen aangemeld. Einde 2013 had MBV 207 woningen aangemeld, waarvan anderhalf jaar later
174 al geprogrammeerd zijn; de overige nieuwe aanmeldingen zijn van 2014 en 2015. Het gaat om
12 projecten in 9 gemeenten. Daarvan zijn 12 woningen ver- vangbouw van aangekochte of aan te
kopen privéwoningen. De visitatiecommissie stelt binnen de gesprekken met de SHM, gemeentelijke
ambtenaren en beleidsverantwoordelijken vast dat het hier gaat om zeer concrete dossiers. Met andere woorden: de slaagkans tot ontwikkeling is groot en de aanmeldingen ervan bestaan niet uit intenties maar zijn reëel. Een aanzienlijk aantal hiervan zullen zeker nog gerealiseerd kunnen worden in
de periode 2014-2018/2019. De visitatiecommissie stelt vast dat de MBV werkt volgens een meerjarenplanning waarin ze de verschil- lende stappen in de vooruitgang van de dossiers goed vastlegt,
een realistische spreiding hanteert zowel naar aanpak als naar bekomen van subsidies, de koppelingen maakt naar de infra- structuurwerken en de financiële implicaties probeert in te schatten.
- De SHM ontwikkelt vooral projecten met een schaalgrootte van maximaal 20 woningen, omdat voor
grotere projecten volgens de SHM geen maatschappelijk draagvlak meer gevonden wordt in plattelandsgemeenten. Ondanks haar grote grondvoorraad doet ze ook bewust inspanningen om in samenspraak met de gemeente, tot vervangbouw over te gaan (zie OD 1.4). Het gaat om het verwerven van
oude panden of gronden waarop oudere panden werden afgebroken. Op dit ogenblik heeft de MBV
zo 6 projecten in haar bouwprogramma: 2 in Eeklo en in Assenede, 1 in Waarschoot en Zomergem,
samen goed voor 60 huur- en 28 koopwoningen. Mee op vraag van de gemeenten is MBV immers gestart met het realiseren van sociale koopwoningen (zie OD 1.2). Waar mogelijk worden deze gerealiseerd samen met huurwoningen. Zo zijn er binnen de gepro- grammeerde en aangemelde projecten
in Eeklo 5 gemengde projecten huur- en koopwoningen en telkens één dergelijk gemengd project in
Knesselare, Zomergem en Waarschoot. De visitatie- commissie vindt dergelijk aanpak van gemengde
projecten goed in functie van leefbaarheid. Ge- zien er ook heel wat projecten gebouwd worden op
eigen, nog niet uitgeruste gronden, zijn er acties nodig voor het bouwrijp maken en de wegenisinfrastructuur (zie ook 1.3). Op het ogenblik van de visitatie gaat het om 11 projecten wegenisinfrastructuur en 1 project omgevingsaanleg en ontmoetingszaal. Volgens de SHM is de afstemming in tijd met
de bouw van de woningen niet altijd perfect. De bouwprojecten en de daartoe noodzakelijke infrastructuurprojecten zijn aparte dossiers die niet in één regie en uitvoering worden aangepakt. Ze worden hier uitgevoerd door de VMSW/AGI. Aangezien vooral wegenisdossiers de planning van sommige
projecten ver- tragen, is er structureel driemaandelijks overleg met de VMSW. Indien nodig wordt er
vroeger een overleg gehouden. Toch kan niet steeds een ideale afstemming gerealiseerd worden. De
SHM vraagt zich af of het een oplossing kan zijn beperkte infrastructuurwerken eventueel zelf aan te
sturen. De visitatiecommissie suggereert dat de de SHM daarvoor een beoordelingskader ontwikkelt
op basis van de risico’s die met het zelf doen of uitbesteden gepaard gaan om haar beslissingen te onderbouwen.
- De SHM levert haar bijdrage tot het realiseren van het BSO binnen haar actieterrein. Volgens de
meest actuele voortgangstoets, opgemaakt door Woonwijzer Meetjesland (zie omschrijving 3.3) zijn
er in het actieterrein op 8 juli 2014, 611 huurwoningen gerealiseerd of in uitvoering: 258 of 42%
daarvan worden gerealiseerd door MBV. De MBV is alleen of hoofdzakelijk actief in de ge- meenten
Eeklo, Zomergem, Waarschoot, Knesselare en Assenede. In de overige gemeenten zijn ook andere
SHM’s actief (zie 3.2). In die gemeenten waar de MBV hoofdzakelijk actief is wordt
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het BSO zeker bereikt wanneer al haar op dit ogenblik aangemelde en geprogrammeerde woningen gerealiseerd zijn (op 9 woningen in Zomergem na). Een grote inspanning is nog te leveren in Maldegem (70 woningen) en in Sint-Laureins (40 woningen).In deze gemeenten ontbreken vooralsnog de nodige gronden. In Maldegem neemt de MBV initiatief tot aankoop van 4.5
ha. (zie OD.1.4). De inspanningen om het BSO te behalen worden in alle gemeenten binnen het
lokale woonoverleg opgevolgd, begeleid en gecoördineerd door de vzw Woonwijzer Meetjesland, een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Wonen in het Meetjesland. Ook de
verkenningen naar nieuwe mogelijkheden van realisaties, aankoop van gronden of panden,
worden hier geagendeerd en opgevolgd. Zowel ambtenaren als beleidsverantwoordelijken
drukken zich positief uit over de actieve deelname van de MBV.
OD 1.2: De SHM (met koopactiviteiten) realiseert nieuwe sociale koopwoningen
Beoordeling: niet van toepassing
In de voorbije periode was de MBV een maatschappij die sociale huurwoningen realiseerde. In het
Meetjesland is geen lokale koopmaatschappij aanwezig. De koopwoningen in de regio werden
gerealiseerd door Het Volk uit Gent of Wonen uit Zelzate. MBV heeft enkele jaren terug de ontwikkeling en het aanbieden van koopwoningen opgestart. Dat gebeurde omdat de gemeenten vragende partij waren voor een gedifferentieerder aanbod van gemengde projecten huur- en koopwoningen en zij versterking zochten voor het behalen van het BSO. In 2014 realiseerde en verkocht
MBV haar eerste 27 koopwoningen in Assenede en Zomergem. Op het ogenblik van de visitatie
worden 12 koopwoningen gebouwd in Eeklo en zijn er 28 woningen geprogrammeerd in Assenede
en Waarschoot, die binnen 3 jaar zullen gerealiseerd zijn. Bijkomend werd de bouw van 118 koopwoningen aangemeld bij de VMSW. Door de gewijzigde wetgeving is er op het ogenblik van de visitatie nog geen duidelijkheid of deze kunnen gerealiseerd worden. MBV is ook door de VMSW gemachtigd om sociale leningen te bemiddelen voor de koopwoningen die ze zelf realiseert. Dat gebeurde al in 2014 bij de verkoop van haar eerste koopwoningen.
Deze prestaties worden hier niet afzonderlijk beoordeeld maar meegenomen bij de beoordeling in
OD 5.5 en OD 5.7
OD 1.3: De SHM (met koopactiviteiten) brengt sociale kavels op de markt
Beoordeling: niet van toepassing
Er zijn geen sociale kavels gerealiseerd. Er zijn vanuit de gemeenten in het actieterrein geen verwachting naar de SHM om mee het BSO – sociale kavels te realiseren, zo bevestigen de beleidsverantwoordelijken in de gesprekken met de visitatiecommissie.

OD 1.4 De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten en sociale kavels te
realiseren
Beoordeling: goed
De SHM beschikt over een grote historisch voorraad benutbare grondreserve. Daarvan is 72%
gelegen langs niet-uitgeruste wegen. Ondanks deze grote reserve zoekt en koopt de MBV nog
grote nieuwe percelen en terreinen, maar ook panden en kleinere percelen, meestal gelegen in
bebouwde zones en waarop dan voornamelijk vervangingsbouw wordt gerealiseerd. Ze laat zich
bij verwervingen prioritair leiden door het in de gemeenten te realiseren bindend sociaal objectief
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sociale huur- en koopwoningen. De visitatiecommissie geeft de MBV voor deze doelstelling een
goede beoordeling.
- De MBV behoort bij de 20% SHM’s met de grootste grondvoorraad. Begin 2015 beschikte ze over
26 ha bebouwbare grondreserves die nog aangewend kunnen worden voor de realisatie van
woonprojecten (huur- en koopwoningen). Hiervan zijn 19 ha, of 72%, niet gelegen langs uitgeruste wegen. Ze liggen voor een groot gedeelte in 6 woonuitbreidingsgebieden gespreid over verschillende gemeenten. MBV heeft in alle gemeenten uit haar actieterrein gronden, behalve in
Sint-Laureins. In Ertvelde (1,2 ha van de 6,8 ha) en Zomergem (0,5 ha) liggen de gronden langs
uitgeruste we gen, en in Knesselare 5 0,6 ha van de 5,7 ha. In Evergem (5,6 ha), Waarschoot (1,3
ha) en Maldegem (0,6 ha) liggen alle gronden langs niet-uitgeruste wegen, in Assenede (8,3 ha
waarvan 5,6 ha niet- uitgerust) en Eeklo (2,7 ha waarvan 0,6 ha niet-uitgerust). Dit vormt een bijkomende uitdaging in de realisatie van de woonprojecten: ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden en de koppeling van de nodige infrastructuurwerken met de bouwprojecten (zie ook
OD 1.1). Gezien het te reali- seren BSO (zowel huur als koop samen bekeken) zijn er nog uitdagingen om blijvend te zoeken naar gronden en gebouwen voor sociale woonprojecten in de gemeenten Kaprijke (hier is MBV in 2015 in onderhandeling voor de aankoop van 1,5ha), Knesselare (in 2013 en 2014 kocht de MBV hier al bijkomende gronden aan), Maldegem (in 2015 koopt
MBV hier 4,5 ha aan). In Zomergem is er na aankoop en aansnijding van gronden nog een grondtekort voor ongeveer 10 huurwoningen in het kader van het te behalen BSO. Vooral de gemeente Sint-Laureins botst op zeer beperkte mogelijkheden om gronden aan te snijden en te ontwikkelen. Hier zijn geen woonuitbreidingsge- bieden en een aantal mogelijkheden tot realisatie binnen van sociale last binnen verkavelingen, dienden geschrapt te worden.
- De visitatiecommissie stelt vast dat de MBV een actieve verwervingspolitiek voert. In 2013 kocht
ze 2 ha in Knesselare, in 2014 5 ha in Waarschoot, en in 2015 4,5 ha in Malde gem. Hier gaat het
om grote aankopen binnen woonuitbreidingsgebied met het oog op de realisatie van sociale
huur- en koopwoningen. De SHM doet ook kleinere aankopen om zo tot inbreidingsgerichte
projecten binnen het woongebied te kunnen komen: bv. Eeklo (2 percelen Tieltse steenweg in
2013), Maldegem (Bloemenstraat in 2013). Wanneer nuttig worden goede woningen aangekocht
(2014 2 in Eeklo). Tenslotte koopt de SHM ook panden en gronden aan waar ze ver- vangbouw
op realiseert (zie OD 1.1), o.a. in Assenede (Sportstraat, Eendrachtstraat, St Bernardus- site f.2),
Eeklo (Tieltse steenweg, Kerkstraat), Waarschoot (De Passage) en Zomergem (Blauwerstraat).
De gemeente Sint-Laureins beschikt niet over aan te snijden woonuitbreidingsgebieden en
door het wegvallen van de sociale last vielen hier ook enkele mogelijkheden weg. De SHM probeert ook gronden te verwerven in eigendom van kerkfabrieken, particulieren en projectontwikkelaars. Hier botst ze op de hoge kostprijs van de gronden. In Eeklo bijvoorbeeld werd een
grond aangekocht aan 180€/m², waarop enkel appartementen gebouwd kunnen worden om
dit stuk grond kostenefficiënt te benutten. De SHM signaleert ook dat, sinds de publicatie door
mi- nister Van Den Bossche over de maximum grondprijs per wooneenheid, projectontwikkelaars
hierop inspelen door kleine loten (140 m²) aan te bieden aan de maximumprijs van 55.000 euro,
dus bijna 400 euro/m², en sommigen willen dit bedrag ook voor appartementen toepassen. Deze
context noopt de SHM vooral, zolang ze er nog zijn, woonuitbreidingsgebieden aan te kopen en
te ontwikkelen, te zoeken naar verdichtingen binnen bestaande wijken en waar mogelijk het
opko- pen van gronden met panden die vervangingsbouw behoeven.
- De SHM hanteert voor haar grote aankopen een richtschema om vast te stellen waar MBV voldoende eigen grondeserve heeft en waar er bijkomend gronden verworven moeten worden in
functie van het realiseren van het BSO huur- en koopwoningen.
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OD 1.5 De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
Beoordeling: goed
De SHM probeert haar bouwprogramma zo goed mogelijk te doen aansluiten op de noden en baseert zich daarvoor op zowel de samenstelling van zittende huurdersgezinnen als van kandidaat-huurdersgezinnen. Op basis daarvan bouwt ze veel meer dan in het verleden woningen met 1
en 2 slaapkamers. Ook in de totaal-renovaties houdt ze deze optie waar mogelijk aan. De SHM
toetst haar inzichten ook aan de jaarlijkse gemeentelijke analyses die besproken worden op het
lokaal woonoverleg en voorziet op basis daarvan, waar nodig, ook woningen met 3 of 4 slaap- kamers. MBV heeft bijzondere aandacht voor huisvesting voor senioren: ze beschikt al geruime tijd
over 175 woningen voor senioren en bouwt nu ook sociale assistentiewoningen. Daarnaast voorziet
MBV eveneens vanuit een analyse van haar kandidatenlijsten, de realisatie tot 2% van haar patrimonium als aangepaste woningen voor mindervaliden. Ze verhuurt, buiten sociale huur- stelsel, 5
woningen aan een VZW De Wende en staat open voor andere vragen als die er komen vanuit de
welzijnssector. De visitatiecommissie vindt dat de SHM goede prestaties levert voor deze doelstelling.
- In het huidige sociaal patrimonium zijn op vandaag 84% van de aangeboden woongelegenheden
eengezinswoningen en 16%appartementen. Zowel vanuit de huidige bezetting als vanuit de
vraag (kandidaten) is er grote nood aan woontypes met 1 en 2 slaapkamers. Het patrimonium is
nu in grote mate gericht op gezinnen met kinderen: 59% van de woningen telt 3 slaapkamers en
8% 4 of meer slaapkamers. 33% van de woningen is geschikt voor de huisvesting van kleine
huishoudens met 1 of 2 personen. Vooral in de gemeenten Assenede, Kaprijke, Knesselare en zeker Waarschoot zijn de 3-slaapkamerwoningen erg dominant. Een intern onderzoek van MBV wijst
uit dat 2/3de van de huurdersgezinnen bestaat uit 1 of 2 personen. Binnen het hui- dig patrimonium is er met het oog op een rationele bezetting door de zittende huurders dus al een grote nood
aan meer woningen met een of twee slaapkamers. Deze druk wordt ver- sterkt vanuit de kandidaten. De kleine huishoudens met een of twee personen vormen met meer dan 60% de grootste
groep binnen de kandidaten. MBV maakt per gemeente analyses over deze situaties en bekijkt per
gemeente welke woningtypes (aantal slaapkamers) ze i haar bouwprogramma best realiseert. Deze analyses worden ook samengebracht binnen het lokaal sociaal woonoverleg. Waar mogelijk,
stimuleert de SHM ook dat gezinnen binnen het patrimonium verhuizen naar een aangepaste
woning. Ze botst hier op beperkingen. Gezien het beperkte aanbod van woningen met 1 slaapkamer, duurt het geruime tijd voor er een aanbod gedaan kan worden aan huurders die een
onderbezette woning bewonen. Zittende huurders zijn ook kieskeuriger: ze willen een comfortverbetering (omgeving, nieuwbouwwo- ning, mobiliteit) terwijl ook de vraag gesteld wordt “wie
gaat mijn verhuis betalen”. Dat leidt tot beperkte mutaties vanuit onderbezette woningen. In
2013 waren er 12 mutaties vanuit onderbezette woningen en 57 in 2014 vooral ten gevolge van de
renovaties in de wij- ken Wilgenpark en Tuinwijk. De visitatiecommissie raadt aan deze inspanningen verder te zetten, zeker nu via het bouw- en renovatieprogramma meer woningen met 1 en 2
slaapka- mers in aanbod zullen komen en door de totaal renovaties er ook zal moeten verhuisd
wor- den vanuit onderbezette woningen. Ook bij totaalrenovaties zijn er vaak minder slaapkamers
na de renovatie omdat de bouwnormen vroeger kleiner waren, waardoor nu kleine kamers worden vervangen door badkamers of bergruimtes.
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- Bij de zittende huurders is 49% van de gezinshoofden 60 jaar of ouder en 25% behoort tot de medioren of aankomende senioren(50-59j). Bij de kandidaat-huurders is een vierde van de ge- zinshoofden ouder dan 60 jaar: 14% betreft de 61-70-jarigen en 10% is ouder dan 71 jaar. De SHM
heeft op twee wijzen aandacht voor deze doelgroep.
Vooreerst heeft de MBV, vanuit haar verleden, 173(+14 woningen in beheer voor OCMW Evergem)
woningen voorbehouden voor “ouden van dagen” (lees senioren) gespreid over haar patrimonium: 23 (14 in beheer voor OCMW Evergem) in Evergem, 16 in Assenede, 66 in Eeklo, 20 in Knesselare, 17in Waarschoot en 19in Zomergem en 12 in Maldegem. Deze worden ook bewoond door
senioren. Technisch kan MBV deze woningen niet exclusief voorbehouden voor senioren, omdat
ze niet echt aangepast zijn voor deze doelgroep. In de omzendbrief W/2011/01 d.d. 17 februari
2011 werden nadere onderrichtingen vastgelegd voor het voorbehouden van wonin- gen voor senioren. Naast het verhogen van de leeftijdsgrens van 55 jaar naar 65 jaar, werd vastgelegd dat
maximaal 1/4de van het patrimonium en maximaal 1/3de van de studio’s en wooneenheden met 1
of 2 slaapkamers voorbehouden kan worden voor senioren. Dat moet eveneens gepaard gaan
met een gemeentelijk toewijzingsreglement waarin ook mee verantwoord wordt dat de behoefte naar seniorenwoningen inderdaad aanwezig is, en de adressen van deze woningen moeten
worden opgenomen. In 2011 stelde zich het probleem dat deze 175 woningen 11% van het patrimonium en 36% van alle woningen met 1 of 2 slaapkamers vormden. Dit is intussen opgelost
door de ontwikkeling van het bouwprogramma: in 2015 ver- tegenwoordigden deze 175 woningen al minder dan 30% en dit zal proportioneel verder blij- ven verminderen naarmate het
bouwprogramma voortgezet wordt. Het knelpunt voor MBV blijft echter de aarzeling in de gemeenten in het actieterrein, behoudens Maldegem en Knes- selare, om een toewijzingsreglement
voor senioren op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen. Uit de gesprekken die de visitatiecommissie had, bleek dat de aarzeling te maken heeft met de vrees voor een overaanbod voor
senioren tegenover de andere kandidaat-huurders met kleinere gezinnen. In verschillende gemeenten zijn er ook initiatieven vanuit zowel andere SHM’s als vanuit OCMW ’s. Vanuit de bezorgdheid van MBV, zowel vanuit de huurderspopula- tie als de kandidaten, om voor de senioren
een aantal gepaste woningen te hebben, is de MBV gestart om deze groep van woningen kwalitatief deels aan te passen in de richting van aange- paste woningen voor senioren o.m. door het installeren van een inloopdouche, verhoogd toi- let, handgrepen en waar mogelijk een hellend vlak
en verbrede deuren. De visitatiecommissie vindt het een goed initiatief om op deze manier te
komen tot een contingent van woningen aangepast voor senioren.
- Daarnaast speelt de MBV ook in op de kansen die de verhoogde samenwerking tussen WonenWelzijn bieden. Ze ontwikkelt in Assenede ‘21zorgappartementen Deze zijn voorzien van domotica en een overeenkomst met het WZC. Daarnaast zijn er 30 assistentieflats in ontwikkeling aanleunend bij het woonzorgcentrum Sint-Bernardus(fysische verbinding met het WZC). In Knesselare bouwt de SHM 30 assistentieflats bij het woonzorgcentrum Onderdale. De SHM speelt daarmee in op de grotere zorgbehoevendheid van senioren. in Knesselare sloot de MBV sloot reeds
een samenwerkingsovereenkomst af met het Woon- en Zorgcentrum. Er zijn duidelijke afspraken
gemaakt over de screening van de zorgafhankelijkheid en zelfredzaamheid, het gebruik maken van
het zorgcentrum voor zorgvragen. MBV vraagt de bewoners van haar sociaal assistentiewoningen
om zich ook in te schrijven als kandidaat bij het woon- en zorgcentrum zodat, wanneer de zelfredzaamheid onvoldoende is, men makkelijker kan ‘doorschuiven’ naar bewoning binnen het centrum. De visitatiecommissie vindt dit een goede aanpak :
- De MBV heeft op dit ogenblik 14 woningen aangepast aan mindervaliden. Ze zijn verspreid over
de gemeenten Assenede, Eeklo, Waarschoot en Zomergem. Uit de wachtlijsten blijkt dat er behoefte is aan een bijkomend aanbod bovenop het huidige aanbod van 21 woningen voor minder
validen. Vandaar de beslissing van de raad van bestuur van de SHM in 2014 om via het toekomstig
bouwprogramma in iedere gemeente 2% van haar patrimonium als aangepaste woning te realiseVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
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ren en dat in de centra van de gemeenten (bereikbaarheid van diensten). Deze zullen gespreid
worden gebouwd, gaande van 8 woningen in Eeklo tot bv 3 in Knesselare en Evergem tot bv 1 in
Kaprijke, Assenede en Waarschoot. De visitatiecom- missie neemt kennis van deze beleidsoptie en
drukt zijn bekommernis uit dat — gezien de SHM de toewijzing daarvan vooralsnog niet organiseert via samenwerkingsafspraken met welzijnsorganisaties — de SHM erin slaagt deze woningen
inderdaad toe te wijzen aan de beoogde doelgroep. MBV heeft op dit ogenblik ook 5 aangepaste
woningen die ze verhuurt aan de vzw Beschut Wonen Meetjesland “De Wende”. Deze begeleidt
personen met een ern- stige en langdurige psychische problematiek. Er zijn geen vragen van welzijnsorganisaties om woningen ter beschikking te krijgen en aan (hun) doelgroep te verhuren. Ook
de in gesprek- ken die de visitatiecommissie had met de welzijnsactoren, bleek deze behoefte er
niet. De MBV stelt dat ze open staat voor verdere verhuringen en het ter beschikking stellen van
aan- gepaste woningen aan vzw’s in de welzijnssector. Op het ogenblik van de visitatie waren er
gesprekken gestart met de vzw Vierklaver ( erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agent- schap
voor Personen met een Handicap als Flexibel Aanbod Meerderjarigen) om te onder- zoeken of
MBV kan meewerken aan het realiseren van een aantal clusterwoningen in Basse- velde

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
Eindoordeel: goed
De Meetjeslandse Bouwmaatschappij zette in de periode 2009-2013 minder goede prestaties neer
op het vlak van realisatie van nieuwbouw. Het aantal geprogrammeerde en aangemelde huurwoningen duiden echter op een herstart van MBV. Een actualisatie van de inspanningen en ook realisaties van de SHM op het ogenblik van de visitatie wijzen op een ernstige doorstart. De MBV werkt
hieraan volgend een goed meerjarenplan. De prestaties van de SHM zullen in de komende 5 jaar
meer dan verdriedubbelen en sluiten bovendien bijna naadloos aan op het te behalen BSO.
De SHM beschikt over een grote grondvoorraad die ze stelselmatig aanwendt voor haar bouwprojecten Ze koopt zowel grote gronden als kleinere percelen en gronden waarop vervangingsbouw
wordt gerealiseerd. Deze aankopen gebeuren doelbewust in de gemeenten waar bijkomende gronden nodig zijn om het BSO (huur en koop) te behalen.
De SHM kampt met een minder goede rationele bezetting van haar patrimonium en heeft te weinig
woningen met een of twee slaapkamers om daar ook daadwerkelijk iets aan te doen. Dat tekort
blijkt ook uit de vraag vervat in de wachtlijsten. MBV stemt, binnen deze context, haar bouw- en
renovatieprogramma zoveel als mogelijk af op het realiseren van aangepaste woningtypes en bekijkt de situatie per gemeente. Het grote aandeel van senioren bij zowel de zittende huurders als
de kandidaat-huurders brengt de SHM tot bijzondere aandacht voor deze doelgroep. Vanuit het
verleden heeft de MBV een aantal woningen voor ‘ouden van dagen”. De gewijzigde regelgeving
vraagt echter sinds 2011 een gemeentelijk toewijzingsreglement, wat de gemeenten innen het
actieterrein niet wenselijk vinden. Anderzijds realiseert ze sociale assistentiewoningen en aanleunwoningen bij een zorgcentrum. Ze breidt, op basis van haar wachtlijsten, haar woningen voor
mindervaliden uit tot 2% van het patrimonium. Ze heeft een overeenkomst met de vzw De Wende
voor het verhuren van aangepaste woningen en staat open voor eventuele bijkomende vragen
vanuit de welzijnssector
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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
MBV heeft een goed onderbouwd inzicht in de kwaliteit en de onderhouds- en herstelbehoeften
van haar woningen. Ze vertaalt dit sinds 2012 in een zes jarenprojectie die eveneens financieel
onderbouwd is, geïntegreerd in de financiële planning en jaarlijks geactualiseerd wordt. Het dagelijks onderhoud wordt op een systematische wijze aangepakt. In het kader van de ERP 2020 doelstellingen heeft de SHM nog grote inspanningen te leveren met betrekking tot ruim 70% van haar
patrimonium. De MBV heeft een zeer groot aantal woningen waar deelrenovaties, totaalrenovaties
of vervangbouw tot stand moeten worden gebracht, en bij die operaties wil de SHM ook de ERPdoelstellingen integreren. De MBV leverde reeds heel wat inspanningen en werkt hier systematisch
aan met een eigen interne planning. In 2020 zullen de quick wins en de deelrenovaties behaald
worden en de laatste dossiers van totaal—renovatie opgestart zijn, waardoor deze einde 2022, ten
laatste medio 2023, kunnen worden opgeleverd.
- MBV heeft een goed zicht op de kwaliteit en de inrichting van haar woningen. In de jaren 2010–
2011 liet zij heel haar patrimonium tot op woningenniveau grondig screenen door een gespecialiseerd bureau. Dat leidde tot zogenaamde ‘inventarisfiches’ waarin tal van gegevens opgenomen
zijn en dat inzake alle ruimtes in de woning. Hierin is onder andere duidelijk weer- gegeven welke
de technische installaties zijn, de staat ervan, de gebruikte materialen, de kwa- liteit, en op die basis wordt ook inzicht verstrekt in technische omschrijving van de woningen en de kwaliteit van de
woningen. Dit leidt tot een goede basiskennis en van daaruit, aangevuld met de ERP-gebreken, tot
een gedetailleerd inzicht in herstellings-, onderhouds- en renovatie- werken. Hieruit wordt een
onderhoudsplanning voor een periode van 6 jaar opgemaakt rond ruim dertig werkzaamheden op
het gebied van groot onderhoud en herstel, wordt er een for- faitaire kostenraming vastgelegd en
wordt bepaald hoe dit in de financiële meerjarenplanning word opgenomen. Jaarlijks wordt deze
onderhoudsplanning geactualiseerd. Er kunnen daar- door beperkte verschuivingen tot stand komen. De visitatiecommissie stelt vast dat deze plan- ning voor MBV een actief basisinstrument is
voor de systematische aanpak van groot onder- houd, herstel en vernieuwingen (vb. pleisterwerk,
tegels, keukens, e.d.). De uitgevoerde wer- ken worden eveneens geregistreerd in de inventarisfiche.
- De MBV heeft een eigen technische dienst bestaande uit 7 werklieden: 1 voor sanitair, 1 elektricien, 1 schrijnwerker, 4 werknemers voor de ruwbouwwerken en daarnaast nog een schoonmaker. Daardoor is ze in staat heel wat werkzaamheden inzake groot onderhoud en herstel zelf in
handen te nemen en ook uitbesteed werk voor te bereiden. De SHM besteedt een aantal werken
uit via 6 onderhoudscontracten (groenonderhoud, specifieke kuiswerk- zaamheden, CV gasboiler
en regenwaterpompen, brandbeveiligingsinstallaties) en een aantal via raamcontracten (vervangingen van vinyl, garagepoorten, dakvlakramen en binnenschrijn- werk). Er zijn nog contracten in
voorbereiding voor onder meer CV- installaties, elektriciteit en sanitair in kleine of grote verbouwingen, verwijderen of dempen mazouttank, heraanleg paden en opritten, vloertegels en faience.
- De MBV heeft haar onderhoudsproces onder controle. In het dagelijks onderhoud wordt ge- werkt
via het programma Sociopack. Meldingen verlopen via diverse kanalen: huurder, eigen medewerker, en ook via familie en hulpverleners of gemeentelijke diensten. Een melding
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- wordt onmiddellijk geregistreerd. Wanneer het duidelijk is dat er onmiddellijk een werkopdracht
kan gemaakt worden, gebeurt dit, en de dag nadien komt de werkopdracht bij de medewerkers
technische dienst terecht, nog voor de start van de werkdag. Voor dringende herstellingen (waterlekken, elektriciteit, defecte boiler e.d.) worden de werklieden onmiddellijk opgebeld en gevraagd
dezelfde dag de opdracht uit te voeren. Wanneer het een werk is dat vermoedelijk door een aannemer uitgevoerd moet worden, via contract of aanbesteding, zal steeds iemand van de eigen
technische dienst ter plaatse de juiste inschattingen gaan doen.

- De MBV staat voor een bijzonder grote uitdaging om de drie vooropgestelde ERP 2020 – nor- men
in haar patrimonium te bereiken. MBV had in 2010 11,8% . woningen die voldeden aan de drie
prioritaire normen van het ERP 2020-programma, namelijk dubbele beglazing, dakisolatie en energiezuinige verwarmingsinstallatie. Slechts 2 SHM’s in Vlaanderen scoorden toen lager. In 2012 nam
de MBV de 172 woningen van de SHM Elk zijn Dak uit Zomergem over. Bij de overname in 2012,
bleek dat deze SHM een van de twee nog lager scorende SHM’s was met slechts 8% van het patrimonium dat voldeed aan de drie normen. Los van de fusie, stond en staat de MBV voor een enorme inhaalbeweging. De samengevoegde cijfers van de twee (intus- sen een) SHM’s geven van 2010
naar einde 2014 volgende vooruitgang: het aantal woningen dat aan de drie normen voldeed werd
verdubbeld van 11,4% naar 25%. De grootste vooruit- gang werd geboekt voor de norm verwarming, namelijk van 73% naar 79%. Dubbele beglazing steeg van 43% 40 %*15 naar 47% 68%*15,
en dakisolatie van 24,7% naar 33,5%. De visitatiecommissie kan hier enkel vaststellen dat er eind
2014 vooruitgang werd geboekt, maar dat de af te leggen weg nog bijzonder lang is.
- Het behalen van de drie gestelde ERP normen kan echter niet los gezien worden van de kwali- teit
van de woningen en de acties die daarvoor noodzakelijk zijn. Op dat vlak draagt de MBV een moeilijke erfenis uit haar verleden mee. Volgens de patrimoniumenquête 2010 diende het behalen van
de ERP 2020 normen voor ongeveer 80% van het patrimonium gerealiseerd te worden binnen grotere noodzakelijke acties: voor 26% (450 woningen) van het patrimonium binnen een totaalrenovatie van de woning, 3% via vervangingsbouw, 0,5% via verkoop en on- geveer 50% via deelrenovaties. Dat vergt een heel andere aanpak en dossieropbouw dan het beperkt werken via quick
wins, waarbij de isolatie wordt geplaatst zonder bijkomende renova- tie. Dit vraagt ook om aanzienlijke investeringen en het verkrijgen van gesubsidieerde leningen zal slechts gespreid over een
aantal jaren kunnen worden gerealiseerd. De uitdaging binnen MBV is gevolg van deels de gebrekkige kwaliteit van de woningen dor een onvoldoende aan- pak van groot onderhoud en herstel- en
deelrenovaties in het verleden en deels van de leeftijd van de woningen. In de periode 2010 –
2014 leverde MBV volgende inspanningen: 11 wonin- gen werden gerealiseerd in vervangbouw, 54
woningen werden totaal gerenoveerd, in 121 woningen zijn deelrenovaties doorgevoerd, en in 182
woningen zijn ERP-quick-win-operaties gerealiseerd. Hoewel het geen prioritaire ERP 2020doelstelling is, levert ook de gevelisolatie een belangrijke bijdrage aan wooncomfort en de verlaging van energielasten. Ruim 70% van de woningen in de SHM heeft eind 2014 geen gevelisolatie.
- Eind 2014 waren er nog 397 woningen waar de MBV een totaalrenovatie zal doorvoeren. Het gaat
om 20 projecten van verschillende grootte. Het merendeel van deze projecten werd aan- gemeld
vanaf 2012, na het beëindigen van de grondige screening van het patrimonium en de daarop volgende capaciteitsversterking die de SHM doorvoerde om de projectontwikkeling grondig te kunnen aanpakken. De SHM heeft in haar patrimonium een overaanbod aan grote woningen die na
renovatie 2-slaapkamerwoningen worden; 2 kleine kamers (vroegere bouw- normen waren kleiner) worden vervangen door één badkamer en één bergruimte. Grote structurele en dure werken
worden op die manier vermeden.
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- De visitatiecommissie stelt vast dat de MBV deze trajecten goed heeft vastgelegd in een projectplanning en in een meerjarenprogramma, waarin ook voorstudie, administratieve voorbereiding, aanvraag tot gesubsidieerde lening en uitvoering vastgelegd zijn. Binnen haar interne werkzaamheden volgt MBV deze planningen nauwgezet op. De planningen zijn voldoende ge- spreid
waardoor ook de aanvragen om gesubsidieerde leningen te verkrijgen bij de VMSW, bij voldoende
kredieten, haalbaar lijken. Volgens deze planning zouden al deze werken klaar zijn tegen eind
2022, begin 2023 (oplevering). Op het ogenblik van de visitatie heeft de SHM al 233 (van de 397)
woningen in 8 projecten op een uitvoeringsprogramma VMSW staan en kan ze dus een gesubsidieerde lening bekomen bij uitvoering der werken. De helft van deze projecten zijn al in uitvoering
(Eeklo Wilgenpark, 53 woningen, werd in juni 2015 opgeleverd) en de helft is in het stadium van
uitwerking van het uitvoeringsdossier. Uitgezonderd twee kleine- re projecten (samen 13 woningen) en een project dat de MBV met eigen middelen zal uitvoeren, zijn alle overige projecten aangemeld bij de VMSW en is MBV gefaseerd de voorbereiding aan het starten om tot de aanvraag
voor de gesubsidieerde lening te kunnen overgaan.
- De projecten totaal-renovatie kunnen pas uitgevoerd worden nadat de woningen ontruimd zijn.
Gezien de omvang van de totaal-renovaties, kan de structurele leegstand hoog oplopen. MBV probeert deze leegstand beheersbaar te houden. In de meeste projecten boven de 12 woningen
splitst de MBV de werken uit in meerdere fasen (binnen een aanneming uit te voeren). Ze verhuurt
in een dergelijk project de leegkomende woningen niet meer en werkt met een verhuisbeweging
voor de nog leeg te komen woningen. Ze probeert de leegstand te beperken door bewoners die in
bv fase 3 wonen de gelegenheid te geven om over te stappen naar de afgewerkte fase 1, uiteraard
mits dit past binnen de rationele bezetting. Zo zijn er op het ogenblik een 10-tal projecten met
dergelijke verhuisbewegingen. De visitatiecommissie vindt dit een goede aanpak. Met het volume
van te renoveren woningen zal er gedurende de komende jaren dus een blijvend pakket aan structureel leegstaande woningen zijn. (OD 5.2)
- Binnen de gemeenten van het actieterrein geldt er een leegstandsheffing. Die leegstandheffing en
de vrijstelling daarvan, zo ook de periode, verschilt van gemeente tot gemeente. In Knesselare bv.
kan een SHM tot 4 jaar vrijstelling bekomen. In Waarschoot en Zomergem bv. wordt de vrijstelling
enkel verkregen vanaf het moment dat de woning op een uitvoeringsprogramma van de VMSW
staat. De SHM kan niet altijd zeker zijn wanneer dit juist gebeurt maar moet veiligheidshalve toch
al leegkomende woningen vrijhouden. In functie van de verschillen, heeft de SHM alle voorontwerpdossiers van de gemeenten Eeklo, Waarschoot en Knesselare al ingediend; enkel nog deze
voor Zomergem dienen te worden ingediend. Mocht dit niet lukken dan overweegt MBV voor de
enkele woningen met leegstandheffing een afzonderlijke renovatie- nota in te dienen en te financieren met eigen middelen. Op het ogenblik van de visitatie beschikt MBV over een veertigtal leegstaande woningen die in aanmerking komen voor leeg- standsheffing in verschillende gemeenten.
Ze gaat hiervoor in beroep, wat meestal wordt in- gewilligd.

De visitatiecommissie erkent dat de leegstandsheffing problemen kan stellen bij de inschatting
wanneer men een vrijgekomen woning best niet meer verhuurt tot wanneer men uiteindelijk gemachtigd is tot het uitvoeren van de werken. van de beoogde werken. Ze suggereert om hiervoor een eenvormige regeling over het hele actieterrein en naar maat van de sociale huis- vesting
te vragen binnen het lokaal woonoverleg van de verschillende gemeenten. Onlangs keurde de
stad Gent een project goed waarbij sociale woningen die leegstaan in afwachting van renovatie,
tijdelijk bewoond kunnen worden. Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
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neemt de uitvoering van het project op zich. De SHM is van mening dat woningen die niet meer
kunnen verhuurd worden omdat ze niet meer aan de normen voldoen ook niet kunnen verhuurd
worden via het CAW

OD 2.2: De SHM is milieuvriendelijk in functie van de betaalbaarheid
Beoordeling: goed
De MBV stelt het goed isoleren van woningen als prioriteit. Daarom wordt er gekozen voor het
vastgelegde lage K- en E-peil zonder alternatieve energiebronnen. Ze vermijdt deze nieuwe technieken uit vrees voor de grote onderhoudskost. Ze kiest voor milieuvriendelijke en betaalbare
toepassingen, neemt daarvoor duidelijke stappen en integreert dit stelselmatig in de projecten in
ontwikkeling. Er is een goed werkende overeenkomst met Woonwijzer Meetjesland om bij huurders waar een ERP- actie gebeurde op vrijwillige basis een energiescan te laten uitvoeren. De visitatiecommissie vindt dat de SHM hier goede prestaties neerzet.

- De MBV is terughoudend om nieuwe technieken toe te passen omwille van de kostprijs en vooral
omwille van de grote onderhoudskost (verhoging huurlasten voor de huurder)hiervan. De MBV
stelt het goed isoleren van wo- ningen als prioriteit. Daarom wordt de architecten opgelegd om de
gebouwen te ontwerpen met een E-peil lager dan E-54 zodat voldaan wordt aan de wetgeving
zonder gebruik van nieu- we technieken. Volgens de SHM is het moeilijk om een duidelijk standpunt in te nemen tegen- over de technieken die in de toekomst mogelijk ‘verplicht’ zullen moeten
worden toegepast, omdat deze sector enorm snel evolueert en omdat de prijszetting snel kan wijzigen. Ze wijst erop dat er bijvoorbeeld nu batterijen op de markt komen die de zonne-energie
voor een hele periode kunnen opslaan (zodat de woning onafhankelijk wordt van het elektriciteitsnet), maar deze ontwikkeling is nog maar in het beginstadium, en de toepassing ervan op
grote schaal (die de betaalbaarheid mee een duw in de rug kan geven) is nog niet voor vandaag.
- De SHM heeft aandacht voor ingrepen die leiden tot het beperken van het energieverbruik. Het
gebruik van boilers zowel bij nieuwbouw als renovatie wordt maximaal vermeden, waar- door er
minder onderhoudskosten zijn. Er wordt standaard gewerkt met een strategisch ge- plaatste doorstroom-condenserende verwarmingsketel. Enkel indien de keuken te ver staat van de Cv-ketel,
wordt een kleine boiler geplaatst. Voor de renovatie van Wilgenpark fase 1 (53 appartementen,
zopas opgeleverd) werden de keukenboilers geschrapt en en wordt de warmwaterproductie via de
verwarmingsketel gedaan.
- De SHM speelt in op het beschikbaar komen van innovatieve maar beproefde technieken. In het
project ‘De Boomgaard’ in Zomergem werd bijvoorbeeld het eerst geplande ventilatie C- systeem
tijdens de uitvoering vervangen door een C+- Evosysteem. Het betreft hier verbeterde toepassing
die het elektrisch verbruik tot 2/3de zou verminderen. In de gemene delen van ap- partementen
wordt steeds gewerkt met bewegingsmelders (gekoppeld aan een schemerlicht- schakelaar) en
LED-verlichting. MBV kijkt ook naar besparingsmogelijkheden inzake waterver- bruik. De toiletten
worden standaard voorzien van een spaarknop; de douches van een spaar- kop. In alle nieuwbouwprojecten en totaalrenovaties van/tot kleine wooneenheden worden douches voorzien in
plaats van baden; enkel woningen voor gezinnen met kinderen (3/4 slaap- kamers) worden nog
uitgerust met baden. Deze maatregelen zijn standaard van toepassing in de projecten in uitvoering
en opbouw sinds 2013. Sinds 2011 Reeds geruime tijd*40 wordt de opvang en het gebruik van regenwater voor toiletten, wasplaats en gebruik buiten, toegepast in de nieuwbouwprojecten en de
totaal-renovatie. Bij groepswoningen of appartementen wordt er altijd een grote regenwaterput
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voorzien met een regenwaterpomp in de gemene delen waarop ook de toiletten van de laagste
verdiepingen (max. 2) worden aangesloten, ook met een overschakeling- mogelijkheid naar
stadswater. Bij de aanleg van terrassen en opritten wordt steevast gekozen voor waterdoorlatende klinkers (bv in het project ‘De Boomgaard’).
- MBV heeft aandacht voor her gebruik van onderhoudsvriendelijke en ook duurzame materia- len..
Zo wordt bijvoorbeeld omwille van de kwetsbaarheid het gebruik van leien niet toege- staan waar
passage is, en zal hier het gebruik van baksteen gevraagd worden. Ook worden houten vloeren
voor terrassen niet toegestaan, kiest men voor PE-buizen binnenshuis, PVC- buitenschrijnwerk, en
dergelijke. Het resultaat is een lijst met materialen die bij voorkeur moeten gebruikt worden
(lastenboek MBV 2013). De MBV kiest ook waar mogelijk steeds inheemse pro- ducten zodat het
transport beperkt wordt.

- In de mate van het mogelijke worden nieuwe projecten (vooral omgevingswerken) ontworpen
vanuit de bestaande groenstructuur. Zo staat bij het project Biezenkouter, Ertveldeeen bestaande
waterloop en bomenrij centraal. De ligging kan ook aangewend worden om nieuwe wegen te
ontwikkelen voor zwakke weggebruikers. Zo komt er in het project ‘De Passage’ een nieuwe doorgang voor voetgangers en fietsers vanuit het centrum naar de achterliggende bestaande wijk. Ook
in andere projecten wordt gekozen voor groenstructuren (Wilgenpark, Eeklo, Smitz- straat Eeklo,
Zonnepark Eeklo). Open groen, waar mogelijk, draagt bij tot de leefbaarheid van de wijk, zo stelt
de SHM. (OD 4.4)
- MBV heeft een overeenkomst met Woonwijzer Meetjesland. Deze voert energiescans uit in de
huurwoningen van MBV en biedt vormingen aan de kopers van de sociale woningen aan. Bij de
opstart van de actie energiescans gebeurde dit ad hoc op vraag van individuele huurders, wat nog
steeds kan. Sinds het najaar 2012 worden deze scans in onderling overleg meer veralge- meend en
doelgericht uitgevoerd. Na toewijzing van een woning en of na de uitvoering van één van de drie
REG-maatregelen (HR-glas, isolatie, verwarmingsketel) wordt door MBV een scan aanbevolen bij
de huurder. De energiescan wordt op deze manier structureel ingepast binnen de huurdersondersteuning van MBV (OD 4.4). De resultaten bleven niet uit. In 2013 zijn er 122 scans uitgevoerd bij
MBV-huurders, in 2014 waren het er 172. De scans richten zich op het verbruiksgedrag en zijn dus
flankerend aan de renovatie-inspanning die MBV levert om haar woningen energiezuiniger te maken. De visitatiecommissie vindt dit een goede combinatie. Met het oog op de vele renovaties,
blijft het nuttig aandacht te besteden aan sensibilisatie rond energieverbruik in woningen waar
nog een renovatie moet gebeuren.
- De visitatiecommissie stelt vast dat MBV heel wat systematische initiatieven neemt vanuit een
praktijkvisie die aansluit op het realiseren van deze operationele doelstelling. Ze raadt de SHM
aan deze praktijkvisie en de daaruit voortvloeiende richtlijnen of afspraken naar ontwerpers (handelingskader), nog duidelijker te expliciteren in één richtinggevend document.

OD 2.3 De SHM bouwt aanpasbaar
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De SHM heeft in de periode 2009 tot en met 2013 geen aangepaste of aanpasbare woningen opgeleverd. Er zijn ook geen aanpasbare woningen gerealiseerd. De MBV voert een aantal aanpassingen door in haar seniorenwoningen, ze bouwt assistentieflats, wil haar volume woningen voor
minder validen uitbreiden en gaat in op vragen die bewoners stellen om aanpassingen vanuit het
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VAPH. De visitatiecommissie meent dat de opdracht tot aangepaste woningen voor senioren in
een goed plan kan uitgewerkt worden en de MBV ook bij het realiseren van koopwoningen, het
aanpasbaar bouwen, mee in onderzoek kan nemen bij het ontwikkelen van projecten.
- Voor huurwoningen dient de SHM haar patrimonium flexibel inzetbaar en toegankelijk te maken
voor verschillende doelgroepen, en wordt van haar verwacht dat ze een efficiënte en effectieve
strategie hanteert, rekening houdend met rolstoelbezoekbaarheid (een vereiste vanuit de onderrichtingen C2008) en richtlijnen rond aanpasbaarheid en/of aangepaste woningen.
- Aanpasbaar en aangepast bouwen uit zich veelal in de realisatie van 3 types van woningen (zie
C2008). Een rolstoelbezoekbare woning (1) kan door een persoon in een rolstoel bezocht worden. Bij aangepaste woningen (2) kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘woningen aangepast aan een leeftijdsgebonden zorgvraag’ en ‘woningen aangepast aan specifieke handicaps
om het zelfstandig wonen mogelijk te maken’ (vb. een rolstoelbewoner). ‘Aanpasbare woningen’
(3) zijn woningen die zodanig gebouwd worden dat de mogelijkheid er is om later zonder al te
veel kosten aanpassingen of uitbreidingen door te voeren naar aanleiding van een gewijzigde gezinssituatie of een fysieke beperking.
- MBV heeft aandacht voor aangepaste woningen. Ze wenst haar 175 woningen voor ‘ouden van
dagen’ gespreid over verschillende gemeenten, beter geschikt te maken door verschillen- de
technische aanpassingen gericht op senioren door te voeren (zie ook OD1.5). Ze deed dit de laatste vier jaar in 19 woningen uit deze groep. Om deze woningen om te bouwen tot vol- ledig aangepaste woningen, stoot MBV op de moeilijkheid dat de opgelegde oppervlaktenor- men door
VMSW moeilijk kunnen behaald worden zonder ingrijpende verbouwingskosten (vb. bejaardenwoningen Bethunewijk Knesselare). De visitatiecommissie meent dat, wanneer de SHM haar
groep woningen die ze nu verhuurt aangepast wil maken voor senioren, ze best nagaat welke
van deze woningen ze wel en niet volledig aangepast kan maken en ook een plan van aanpak
uitwerkt voor de hele groep. De SHM breidt ook haar aangepaste woningen voor senioren uit via
de assistentiewoningen die ze in uitvoering heeft of plant. Voor aangepaste woningen voor mindervaliden heeft de MBV beslist, via haar bouwprogramma in elke gemeente in haar actieterrein
2% van haar patrimonium als aangepast voor minder-validen te realiseren. Er is vastgelegd per
gemeente hoeveel woningen er via de nieuwbouwprojecten of de totaal-renovaties moeten bijkomen en.
- De SHM gaat in op individuele vragen tot het doorvoeren van aanpassingen, uitgaande van
huurders, al dan niet met tussenkomst van het VAPH. In de periode 2010-2014 werden zo met
tussenkomst van het VAPH 4 badkamers omgebouwd en inloopdouches geplaatst, 3 trapliften, 4
verhoogde toiletten en 2 geautomatiseerde garagepoorten gerealiseerd, en bij 2 woningen werd
een hellend vlak aan de toegang geplaatst. Zonder tussenkomst van het VAPH waren er 3 aanpassingen van badkamers naar inloopdouches, werd 1 verhoogd toilet ge- plaatst, en in 4 woningen werden beugels geplaatst in badkamer of toilet.
- De visitatiecommissie beveelt de MBV aan haar strategie rond aangepast en aanpasbaar bouwen
verder te ontwikkelen en dat zeker met betrekking tot de doelgroep senioren en de koopwoningen die ze realiseert.
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PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
MBV heeft inzicht in de kwaliteit en de onderhouds- en herstelbehoeften van haar woningen,
pakt het dagelijks onderhoud op een systematische manier aan, en laat zich leiden door jaarlijks
geactualiseerde zesjarenplannen voor groot onderhoud en herstel. Ouderdom van de woningen
en onvoldoende renovatie-inspanningen in het verleden plaatsen MBV voor een bijzonder grote
opdracht van deelrenovaties en totaalrenovaties in haar patrimonium. Ze heeft hiervoor een
planning opgemaakt met de ambitie om in 2022- 2023 deze opdracht afgerond te hebben. Dit
blijft afhankelijk van het tijdig kunnen bekomen van de nodige gesubsidieerde leningen.
De MBV stelt het goed isoleren van woningen als prioriteit en zet vooral in op het behalen van
het voorgeschreven K- en E peil zonder aanwending van alternatieve energiebronnen. Ze kiest
voor milieuvriendelijke en betaalbare toepassingen en werkt vanuit een duidelijk praktisch
handelingskader, dat ook groeit samen met de ervaringen. De visitatiecommissie raadt aan dat
handelingskader en die visie te formaliseren zodat voor ontwerpers en alle betrokken dit helder
is.
De SHM levert inspanningen en plant verdere initiatieven om aangepaste woningen voor senioren en mindervaliden te realiseren. Ze gaat in op individuele vragen van huurders om
kleine aanpassingen door te voeren. Ze heeft het bouwen van aanpasbare woningen nog niet in
overweging genomen en meegenomen binnen een globale strategie en visie rond aangepast en aanpasbaar bouwen. In de Raad van Bestuur is de beslissing genomen van de SHM om
via het toekomstig bouwprogramma 2 % van haar patrimonium als aangepaste woning te realiseren. De visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties op deze doelstelling daardoor voor verbetering vatbaar zijn.
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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: voor verbetering vatbaar
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 de SHM prijsbewust bouwt. Uit deze data blijkt dat de MBV reeds van in de
ontwerpfase moeite heeft om het subsidiabel leningsplafond (NFS2 / FS3) te respecteren. Het bestelbedrag blijkt veelal net iets hoger te liggen dan het ramingsbedrag bij de definitieve ontwerpfase. Vooral bij het bouwen van de huurwoningen worden meerkosten door contractwijzigingen gerealiseerd. De SHM heeft vanaf 2013 acties ondernomen om meer prijsbewust te bouwen en te
renoveren, maar de resultaten daarvan zijn nog niet zichtbaar. Daarom oordeelt de visitatiecommissie de prestaties voor het prijsbewust bouwen als voor verbetering vatbaar.
-

-

Het bouwproces bestaat uit meerdere fasen waarin kostenbeheersing belangrijk is. Allereerst
zijn er de ramingsprijzen ten opzicht van de normen, vervolgens de ramingsprijzen ten opzichte
van de werkelijke kosten. Ten opzichte van het bestelbedrag van de werken is het uiteindelijke
uitvoeringsbedrag of eindbedrag van belang. Dit geeft een indicatie van de mate waarin min- of
meerwerken zijn toegestaan aan en uitgevoerd door de aannemer.
In de periode 2009 tot 2013 werd slechts een beperkt aantal werken uitgevoerd. Uit de gegevens voor die periode blijkt dan ook een beperkt aantal contractwijzigingen. In 2009 en 2012
werden geen contractwijzigingen genoteerd. In 2010 worden minwerken gerealiseerd ten belope van 0,9% op een nieuwbouwproject van 1,8 miljoen euro. In 2011 werden meerwerken gerealiseerd ten belope van ongeveer 3% op een totaal van 1,3 miljoen euro, en in 2013 meerwerken van 1,3% op een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro (koopwoningen). Alle contractwijzigingen betreffen nieuwbouwprojecten. Er werden geen grote renovatieprojecten gerealiseerd in
deze periode.

- De dienst projectontwikkeling volgt alle projecten gedetailleerd op, ook op financieel vlak. Dat
blijkt o.a. uit de documenten die de SHM daaromtrent aan de visitatiecommissie voorlegde. Elk
project wordt financieel bekeken per fase, van de raming op basis van het schetsontwerp tot bestelbedrag, kostprijs, meerkost en vergelijking ten opzichte van NFS2 of FS3 norm. Deze tabel
biedt inzichten over de min- en meerwerken in de diverse fasen van het bouwproces. In de ontwerpfase stijgt het budget gemiddeld met 22% per project vanaf het schetsontwerp tot en met
definitief ontwerp (13 projecten). Deze toename vergt nuancering. Zo kan het definitief ontwerp
substantieel meer woongelegenheden omvatten dan het schetsontwerp, wat uiteraard leidt tot
een hoger budget. Het bestelbedrag ligt gemiddeld 1,27% hoger dan het geraamde bedrag van
het definitief ontwerp (20 projecten). De realisatiekost ligt gemiddeld 6,7% hoger dan het bestelbedrag (18 projecten). Gemiddeld is dit een meerkost van 2%. Bij 2 projecten zijn er ook minkosten. De redenen voor de meerkost zijn divers: meer funderingswerken nodig dan voorzien,
voorziene vinylvloeren worden in de realisatie vervangen door tegelvloeren en prijsaanpassingen
omwille van de lange doorlooptijd van het project. Het project in de Kleitstraat te Zomergem
waar MBV zich heeft ingekocht omwille van sociale last had reeds voorschriften voor de realisatie van bredere woningen, wat meteen duurder is om te bouwen. MBV slaagt er momenteel niet
in om het subsidiabel leningsplafond bij het bouwen van huurwoningen te respecteren. De overschrijding van het plafond bedraagt gemiddeld 12%. Bij het realiseren van huurappartementen
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bedraagt de overschrijding gemiddeld 1%. Bij het realiseren van koopwoningen slaagt MBV er
wel in de norm te respecteren. Er wordt geen keuken geïnstalleerd, noch vloeren, noch sanitaire
toestellen. Bij het realiseren van koopwoningen blijft MBV 3% onder de norm.
- Voor zeer grondige renovaties kan een keuze voor vervangingsbouw financieel interessanter zijn.
Hierbij wordt in de sector een renovatiekost van 80% van de nieuwbouwkost als een kantelpunt
genomen. MBV Eeklo opteert voor grote renovatiewerken, door meerdere woningen samen aan
te besteden, of door bij de appartementen in fasen te werken maar de renovaties binnen een
bouwblok te bundelen. MBV koopt ook terreinen met gebouwen aan die vervolgens vervangen
worden en reduceert grote woningen met 4 slaapkamers op efficiënte wijze tot gerenoveerde 2slaapkamerwoningen (OD 2.1) De controle over de kosten van het bouwproces begint bij
het ontwerpen. Vanaf de eerste stap in het bouw- of renovatieproces wordt er gewerkt naar een
kostenraming van de ontwerpdossiers onder de NFS3-norm. De SHM MBV heeft sinds 2013 ontwerprichtlijnen voor de externe architecten uitgewerkt. Deze nota is gebaseerd op het ABC van
de VMSW. Men heeft weerhouden wat er volgens de MBV nodig is. Deze nota wordt aan elke
architect bezorgd. Toen de NFS2-normen van kracht waren, bleken de ontwerpen meestal onder
de 100% van de subsidiabele plafonds te liggen; sinds de NFS3-normen worden gebruikt, liggen
de geschatte kosten vaak boven die norm. In dit laatste geval vraagt MBV om het ontwerp te
herzien, bijvoorbeeld door het inperken van gemene delen en door ramen op de eerste verdieping te verkorten zodat er geen voorzetraam moetworden geplaatst.
- MBV heeft een heel uitgebreide aanpak om architecten te selecteren. Aangezien er heel wat
projecten aangemeld zijn, heeft MBV recent een kandidaatstelling gepubliceerd voor de volgende 2 jaar om een pool van architecten te selecteren. Een visienota bestaande uit een schets en
1A4 toelichting is de basis voor de eerste selectie. Deze visienota’s worden geëvalueerd op energiezuinigheid, zuiverheid architectuur, concept en financiële haalbaarheid.
- Per project wordt er een projectdefinitie opgemaakt met minimale voorwaarden en de verwachtingen van de kwaliteit van de woning. De ontwerpnota wordt steeds meegestuurd met de projectdefinitie. Bij de keuze van de materialen wordt vooral rekening gehouden met onderhoudsvriendelijkheid. Enkele voorbeelden zijn: tegenvloeren in plaats van vinyl, geen bankirai maar betontegels, badkamers niet volledig in tegels maar gedeeltelijk pleister, … Men vraagt aan de architect om het ontwerp aan te passen tot het voldoet aan de financiële normen.
- MBV controleert ook grondig de bestekken op prijzen en volumes. Momenteel lopen er 2 dadingen omwille van fouten in de meetstaten.
- Vervolgens start MBV met de aanbestedingsfase. Hun openbare aanbestedingen zijn regionaal
gebonden. Het zijn meestal vaste aannemers uit de regio die hieraan deelnemen; af en toe een
nieuwe deelnemer. De projecten zijn nooit zeer groot en dus niet aantrekkelijk voor aannemers
die zich ver moeten verplaatsen. MBV is zich ervan bewust dat het publicatiemoment belangrijk
is. Indien er in de zomer gepubliceerd wordt, komen er weinig offertes binnen.
- Eenmaal de projecten opgestart zijn, gebeuren er grondige controles op de werf en worden de
facturen cijfermatig gecontroleerd door de medewerkers van de dienst projectontwikkeling.
Uit de gesprekken met alle woonactoren blijkt duidelijk dat er een nieuwe wind waait bij MBV. Zowel op architecturaal vlak als wat visie en aanpak betreft merken de verschillende belanghebbenden dat de projecten grondiger doordacht zijn en professioneler worden aangepakt. Enkel bij de
ontwerpfase van een nieuw project menen sommige ambtenaren dat de MBV nog iets transparanVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
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ter zou kunnen communiceren. Zij zouden in deze fase ook nog een inbreng kunnen leveren bij het
ontwerp.
De visitatiecommissie beveelt aan om reeds van bij de ontwerpfase de kostprijs onder controle te
houden. De ontwerprichtlijnen van MBV kunnen hiertoe als eerste aanzet fungeren. In de praktijk
leidt dit nog onvoldoende tot het onder controle houden van de bouwkosten.

OD 3.2 De SHM verhuurt prijsbewust
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie is van oordeel dat de MBV prijsbewust verhuurt. De SHM zet stappen om de
kosten voor de huurder te beperken. Daardoor zijn de huurlasten in de periode 2009-2013 gevoelig
gedaald.
- De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurprijs (die afhankelijk is van het
inkomen van de huurder en waarop de SHM geen invloed heeft), de huurlasten (waarop de SHM
vat heeft), en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water (waar een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij de huurder en SHM). Bij ongeveer 70% van de SHM’s ligt de (mediaan) huurprijs
per woning per maand hoger dan de (mediaan) huurprijs bij MBV. Voor een appartement ligt die
mediaanprijs op 209 euro (167 appartementen of slechts 13% van het totaal aantal wooneenheden). 67% van de SHM’s heeft een hoger gemiddelde. Voor een eengezinswoning bedraagt de
mediaan huurprijs 266 euro. 70% van de SHM’s heeft een hogere mediaan huurprijs. De SHM
verhuurt 54 duplexen. De mediaan huurprijs ligt op 207 euro en MBV situeert zich op de mediaan in vergelijking met alle SHM’s. Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de
huurdersgezinnen ligt echter hoger dan dat van de andere SHM’s. Het bedraagt 14.400 euro in
2013. Slechts 40% van de SHM’s hebben een hoger mediaan equivalent netto belastbaar inkomen. De prijzen van de huurmarkt in het Meetjesland liggen beduidend lager dan in de rest van
Vlaanderen. De slechte kwaliteit van veel woningen leidt mogelijks ook tot deze lagere huurprijzen.
-

De gemiddelde jaarlijkse huurlast per woongelegenheid bij MBV bedroeg in 2013 ongeveer 99
euro. Dat is berekend door de totale huurlast te delen door het effectief aantal verhuurde woningen. Slechts 17% van de SHM’s rekent lagere gemiddelde huurlasten aan. Het niveau van de
huurlasten ligt dus laag.
De gemiddelde huurlasten worden sterk bepaald door het aandeel van het patrimonium dat uit
appartementen bestaat. Aan appartementen zijn hogere huurlasten gekoppeld, vooral wegens
de kosten van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen zoals traphal, lift en groen. Bij
de MBV bestaat het patrimonium voor slechts 13% uit appartementen. Slechts 8 SHM’s hebben
minder appartementen in hun patrimonium. Het is dan ook aannemelijk dat de gemiddelde
huurlasten lager liggen dan bij de meeste andere SHM’s.
De huurlasten per woning vertoonden in de periode 2009 t.e.m. 2013 een daling van ongeveer
144 euro naar 99 euro per wooneenheid. MBV heeft de volgende inspanningen geleverd om deze kosten te laten dalen:
- In 2011 en 2012 werden meerdere raamcontracten afgesloten met het oog op het reduceren
van de kosten: contracten voor groenonderhoud, reinigen van schouwen, reinigen van ramen, onderhoud brandpreventiemateriaal, brandmeldcentrales, noodverlichting, onderhoudreparaties en herstellingen aan CV, boilers en HW-pompen.
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- Jaarlijks worden de huurlasten geanalyseerd met het oog op wat beter kan. Op die basis heeft
MBV het initiatief genomen om huurders ook zelf te laten poetsen. De gemeenschappelijke
delen worden door de SHM gepoetst, en de huurders poetsen hun eigen bordes. De poetsvrouw van MBV die op verschillende plaatsen komt, merkt snel op waar mogelijke kleine problemen ontstaan en kan tijdig de SHM verwittigen zodat er overleg kan worden opgestart.
- Slechts beperkte delen van het gemeenschappelijk groenonderhoud zijn nog niet overgedragen aan de gemeente.
- Gezien het grote aantal woningen, is er heel wat groenonderhoud te verrichten. Daarvoor
treedt de SHM in overleg met de huurders. Per wijk kunnen de huurders samen beslissen of
ze het onderhoud zelf doen. In de meeste gevallen zijn de huurders het er mee eens om het
groenonderhoud zelf aan te pakken.
Naast de huurlasten, betalen de huurders ook nutskosten voor water, gas en elektriciteit.
- In 2013 heeft MBV een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Woonwijzer Meetjesland
om energiezuiniger te wonen. Woonwijzer engageert zich om in alle woningen een energiescan
uit te voeren. MBV verwittigt de huurder alvorens Woonwijzer langskomt. Woonwijzer voert de
energiescan uit en bezorgt een rapport aan MBV en aan de huurder. Tijdens deze gesprekken
wordt ook toelichting gegeven over ventilatie, gebruik van CV, enzovoort. De SHM heeft bovendien de afspraak met Woonwijzer dat er na een grote renovatie of een ERP-ingreep opnieuw
een energiescan wordt uitgevoerd. (zie OD 2.2).
- Bij het overhandigen van de sleutel van koopwoningen, wordt Woonwijzer eveneens ingeschakeld om een duidelijke toelichting te geven over het gebruik van de technieken en mogelijkheden tot energiebesparing. Maandelijks verstuurt de SHM een lijst met nieuwe huurders door
naar Woonwijzer, die vervolgens een energiescan aanbieden.
- Daarnaast worden de wijken ook begeleid door het project ‘energiejacht’, opgezet door het
OCMW en gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen. In een wijk met senioren heeft dit
reeds tot besparingen van 40% geleid. Via het project ‘energiejacht’ wordt gedurende een zestal maanden het energieverbruik opgevolgd. Elke maand worden meterstanden opgenomen en
geanalyseerd met het oog op het reduceren van het verbruik. Dit gebeurt met een kleine groep
deelnemers. De bijdrage van de SHM bestaat erin dat zij ervoor zorgt dat ook de sociale huurders hieraan deelnemen volgens afspraken met het OCMW.
Naast de acties die op korte termijn bijdragen tot het verlagen van de huurlasten en de nutskosten,
heeft MBV aandacht voor het onder controle houden van de huurlasten bij het realiseren van
nieuwbouw- en renovatieprojecten.
- In de gemeenschappelijke delen wordt gewerkt met LED-verlichting en sensoren.
- Bij de renovatie van het Wilgenpark te Eeklo werd gekozen voor energiezuinige liften. Er werd
ook gekozen voor minder liften die groter zijn, wat leidt tot lagere onderhoudskosten.
Volgens de visitatiecommissie onderneemt de SHM acties om de huurlasten te verlagen en wil ze
daar in de toekomst verder op inzetten, maar heeft ze hieromtrent haar ambitieniveau niet helder
en concreet geformuleerd. De visitatiecommissie adviseert om concrete doelstellingen te bepalen,
en die mee op te nemen in het ondernemingsplan (OD 5.6). Het opstellen van streefcijfers leidt
ertoe dat alle medewerkers vanuit hun functie kunnen bijdragen tot meer prijsbewust verhuren.
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PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
De visitatiecommissie is van mening dat de SHM haar inspanningen kan opdrijven op het vlak van
prijsbewust bouwen en verbouwen. De SHM respecteert reeds van bij de ontwerpfase niet altijd
het subsidiabel leningsplafond; het bestelbedrag ligt meestal wat hoger, en vooral bij het bouwen
van huurwoningen ligt de kostprijs hoger dan de vooropgestelde normen. Bij het realiseren van
koopwoningen slaagt MBV erin om meer kostprijsbewust te bouwen dan de norm, dit omwille
van een aantal afwerkingen die niet gebeuren.
Rekening houdend met het uitgebreide bouwprogramma van de SHM beveelt de visitatiecommissie aan om de bouwkosten strikt op te volgen, vanaf de planningsfase tot de definitieve oplevering, om zo waar nodig tijdig bij te sturen en om periodiek te kunnen rapporteren aan de raad
van bestuur.
De SHM onderneemt inspanningen om de huurlasten te beheersen en heeft acties geformuleerd
om hier nog meer op in te zetten. Hierover werden nog geen concrete streefcijfers bepaald. De
visitatiecommissie raadt aan om deze mee op te nemen in het beleidsplan waardoor medewerkers maximaal ertoe kunnen bijdragen en waardoor de realisatie ervan structureel kan worden
opgevolgd.
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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 de MBV voor de woonzekerheid van haar huurders
als goed. De gedwongen uithuiszettingen zijn beperkt en de maatschappij verklaart uitdrukkelijk dit
aantal tot nul te willen reduceren. De SHM hanteert in haar procedure huurdersachterstallen korte
termijnen en zet intensief in op persoonlijke contacten om huurachterstal niet te laten oplopen. Op
dossierniveau wordt er goed samengewerkt met de OCMW’s uit het actieterrein. Voor problematisch woongedrag is er een aparte opvolgingsprocedure om uithuiszettingen om die reden te beperken. De maatschappelijk werker van de SHM brengt een huisbezoek aan een nieuwe huurder tijdens de eerste zes maanden om eventuele problemen tijdig te detecteren en de afstand tussen de
huurder en de SHM zo klein mogelijk te maken.
- MBV volgt de huurdersachterstallen goed op waardoor ze goed beheerst zijn. Dit gebeurt tot op
het niveau van het directiecomité en de Raad van Bestuur. De achterstallen bij de zittende huurders nemen af. De totale huurdersachterstallen bedragen 2,27% . Dit betekent dat de maatschappij het beter doet dan de helft van de SHM’s in het Vlaamse Gewest.
- MBV beschikt over een goed uitgewerkte procedure voor de opvolging van huurdersachterstallen, waarin ook een duidelijke visie is uitgeschreven. De maatschappij wil een consequente benadering van alle huurders, wil streven naar een oplossing binnen de 3 maanden, zoekt naar een
afdoende oplossing en dwingt hierbij wel de naleving van de gemaakte afspraken af. De huur
moet betaald worden tegen de 10de dag van de maand. Op de 12de dag wordt een rappellijst opgemaakt en wordt de procedure opgestart. Wanneer de huurdersachterstallen toch oplopen boven 2 maanden huur, ontvangt de huurder een aangetekende aanmaningsbrief. Bij gemis aan
afbetalingsafspraken wordt de betrokken huurder uitgenodigd om naar het kantoor van de MBV
te komen. De huurder wordt doorverwezen naar het OCMW. Bij herhaalde betalingsproblemen
wordt de huurder opgeroepen bij de vrederechter. De MBV verschijnt zelf op de verzoeningszitting bij de vrederechter. Bij gebrek aan verzoening wordt de procedure opgestart.
- Het aantal gedwongen uithuiszettingen is laag (in 2009 2; in 2010 1; in 2011 3, in 2012 1 en in
2013 5). MBV houdt bij of dit te wijten is aan huurdersachterstal of problematisch woongedrag.
De welzijnsactoren bevestigen dat de opvolging van de huurdersachterstal een van de sterke
punten van deze maatschappij is.
- MBV slaagt erin de huurdersachterstal te beperken door korte termijnen te hanteren en door
afbetalingsplannen toe te staan. Daarnaast neemt ze met de huurder altijd persoonlijk contact
op via de telefoon of met een huisbezoek, en werkt ze op dossierniveau samen met de OCMW’s
in het actieterrein. De OCMW’s vinden structureel overleg niet aangewezen, enerzijds omwille
van tijdsgebrek maar vooral omwille van de vlotte samenwerking op dossierniveau.
- Problemen met overlast of problematisch woongedrag komen niet veel voor. Om uithuiszetting
om die reden te voorkomen heeft de SHM een aparte procedure, met mogelijkheid tot preventieve woonbegeleiding door het CAW. MBV was één van de voorlopers wat het inschakelen van
die preventieve woonbegeleiding betreft. Bij meldingen over problematisch woongedrag wordt
eerst een huisbezoek gebracht. De huurder wordt op zijn probleemgedrag gewezen en hij krijgt
uitleg over de overlastprocedure. Er worden afspraken gemaakt met de huurder en zo nodig met
andere organisaties om het probleemgedrag te doen ophouden. Wanneer dit niet mag baten,
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wijst MBV erop dat de probleemhuurder hulp kan zoeken bij het Preventief Woonbegeleidingsteam van het CAW Artevelde (Centrum Algemeen Welzijnswerk) om zijn gedrag bij te sturen en
zo uithuiszetting te vermijden. De procedure tot uithuiszetting wordt pas opgestart worden indien er geen einde komt aan de overlast.
- Bij elke nieuwe huurovereenkomst gaat de maatschappelijk werker van de SHM, tijdens de eerste 6 maanden, op huisbezoek bij de nieuwe huurder. Tijdens die huisbezoeken wordt niet alleen
aandacht besteed aan het onderhoud van woning, maar ook aan de vragen of opmerkingen van
de huurder. Wanneer er problemen worden vastgesteld, brengt de maatschappelijk werker opvolgbezoeken om het gezin te begeleiden bij het oplossen van het probleem.
Samen met de welzijnsactoren is de visitatiecommissie ervan overtuigd dat de MBV zich geëngageerd inzet om de woonzekerheid van haar huurders te ondersteunen.

OD 4.2 De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan
Beoordeling: goed
Noch de huurders noch de woon-en welzijnsactoren stellen dat er veel leefbaarheidsproblemen zijn
in de wijken en de appartementen van de MBV. Alleen het Wilgenpark in Eeklo is daarop een uitzondering. Deze wijk wordt momenteel grondig gerenoveerd en daarbij houdt MBV zeker rekening
met het verbeteren van de leefbaarheid. De visitatiecommissie leest geen visie omtrent leefbaarheid in de beleidsnota of hoort die niet bij de raad van bestuur, maar stelt vast dat dat de SHM in
samenwerking met partners (zoals de wijkagenten) en bewoners een beleid voert om leefbaarheidsproblemen te voorkomen en op te lossen. Dit laatste gebeurt bv. door een georganiseerd bemiddelingsgesprek tussen alle betrokken partijen. Bij de recente tevredenheidsmeting onder de
bewoners blijkt dat 68% tevreden is over de leefbaarheid in de buurt tegenover 10% dat ontevreden is. De visitatiecommissie vindt dat de prestaties voor deze doelstelling goed zijn maar raadt de
SHM tegelijk aan om haar aandacht voor de leefbaarheid te expliciteren in een duidelijke en onderbouwde visienota.
-

Er is sprake van individuele probleemsituaties die de maatschappij aanpakt met huisbezoeken,
bemiddelingsgesprekken, opvolging, overleg met politie, woonbegeleiding, enz.

-

Het Wilgenpark in Eeklo wordt wel genoemd als een wijk met een minder goed imago en met
leefbaarheidsproblemen. Er is geen conciërge, maar de poetsvrouw voor de gemeenschappelijke delen is ‘de ogen en de oren’ voor deze wijk. Ze treedt zelf niet op, maar brieft de maatschappij regelmatig over het reilen en zeilen aldaar. Drugs- en fraudezaken worden met de politie besproken. De wijk wordt momenteel grondig gerenoveerd. MBV heeft de bewoners van
bij de aanvang betrokken door informatievergaderingen en inspraakmomenten te organiseren,
bv. rond de aanleg van de openbare ruimte en door de indeling van de appartementen

-

Bij dit renovatieproject heeft MBV oog voor het verhogen van de leefbaarheid. Zo werden bv.
de collectieve bergingen weggelaten omdat dit problemen gaf bij het gebruik. De bergingen
zijn nu individueel toegewezen.

-

De gemeenten erkennen dat MBV als sociale verhuurder duidelijk impact heeft op de leefbaarheid van haar wijken. Ze probeert leefbaarheidsproblemen te voorkomen door directe contacten met haar huurders, door controle op het onderhoud van woningen en tuinen via huisbezoeken, en door het realiseren van een mix van woningtypologieën in haar nieuwe wijken. Bij
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de realisatie van nieuwe sociale woonwijken zijn inbreiding, nabijheid van voorzieningen mobiliteit en leefbaarheid voor de bewoners belangrijk voor de maatschappij.
De visitatiecommissie beveelt MBV aan om haar aandacht voor de leefbaarheid te expliciteren in
een duidelijke en onderbouwde visienota. Hierdoor zal ze zelf inzicht krijgen in aanpak en doelstellingen. Dit zal niet alleen de samenwerking met andere actoren, maar ook de bewoners ten goede
komen.

OD 4.3 De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer
Beoordeling: goed
In Eeklo — waar een kleine helft van het totaal aantal huurders van de SHM woont — is er sinds
2009 een bewonersgroep actief onder begeleiding van de vzw Samenlevingsopbouw OostVlaanderen. De SHM neemt initiatieven om huurders in vergadering bijeen te brengen of woont een
bijeenkomst van de bewoners bij om met hen te spreken. Zo kunnen huurders participeren. Dit is
concreet gebeurd voor het schrijven van de brochure Wegwijs en het formuleren van suggesties
voor de website. Bij een recente tevredenheidsmeting bij alle huurders van de maatschappij
(2014/2015) konden geïnteresseerde huurders zich opgeven voor een nog samen te stellen bewonersgroep, die meer gespreid zal zijn over alle gemeentes in het werkgebied. MBV brengt bewoners
bijeen bij de inhuldiging van nieuwe of gerenoveerde woonprojecten, maar ook in het voortraject
van grootschalige renovaties organiseert de SHM informatiemomenten waarbij de SHM het project
toelicht en de huurders uitnodigt tot het stellen van vragen of het aanbrengen van suggesties. De
visitatiecommissie beoordeelt de prestaties voor deze doelstelling als goed.
-

In Eeklo bestaat er sinds 2009 een bewonersgroep die begeleid wordt door de vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Deze groep is goed vertegenwoordigd op het gesprek met de
visitatiecommissie. De groep is hecht en fier op haar realisaties. MBV heeft bij het opstellen
van een huurdersinformatiebrochure Wegwijs en de website beroep gedaan op haar bewonersgroep om een goede en begrijpelijke communicatie naar de bewoners mogelijk te maken.
Door het wegvallen van middelen is het nog onzeker of samenlevingsopbouw deze bewonersgroep verder kan ondersteunen.

-

Daarom heeft MBV in 2014 een nieuwe medewerker aangeworven die deeltijds de recente
tevredenheidsenquête organiseert (met een expliciete vraag aan de bewoners naar hun engagement om deel te nemen aan een bewonersgroep) en die eind 2015 een nieuwe bewonersgroep zal organiseren en begeleiden. Het is de bedoeling om actuele onderwerpen aan bod te
laten komen en de punten te bespreken die geen goede score hadden bij de bevraging. MBV
wil huurders van verschillende gemeenten laten samenwerken rond bv. het opstellen van een
nieuwsbrief/huurderskrantje.

De visitatiecommissie stelt vast dat MBV via de (bestaande en de toekomstige) bewonersgroepen
de vinger aan de pols wil houden wat de bezorgdheden van haar bewoners betreft om zo haar werking en dienstverlening bij te sturen en te verbeteren, en dit is positief.

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |

PRESTATIEBEOORDELING ‘MBV’ PAGINA 33 VAN 57

OD 4.4 De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
Beoordeling: goed
MBV staat met haar ‘team verhuring’ dicht bij haar huurders. De medewerkers zijn vlot aanspreekbaar en klantgericht. In de gemeentes Maldegem, Zomergem en Knesselare houdt de SHM zitdagen
in het Sociaal Huis (OCMW). De SHM biedt in samenwerking met de betrokken OCMW’s een goede
huisvestingsondersteuning aan haar huurders. De samenwerking met en ondersteuning door
Woonwijzer Meetjesland komt de huurder ten goede op het vlak van woningkwaliteit en energiezuinig wonen. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van MBV voor deze doelstelling als
goed.
-

Een belangrijke versterking van dat ‘team verhuring’ kwam er in 2012 toen een maatschappelijk
assistent in dienst werd genomen, die in tegenstelling tot de vorige maatschappelijk assistent
geen diensthoofd is en daardoor de ruimte kreeg om zich te concentreren op een betere ondersteuning van de huurders. Hij voert vele huisbezoeken uit en volgt problematische huurders intensief op. Recent werd nog een medewerker aangeworven die (deeltijds) de bewonersparticipatie zal uitbouwen. Haar indiensttreding laat de SHM toe de basisbegeleidingstaken nog beter
uit te voeren.
De welzijnsactoren helpen vaak bij de voorbereiding van de inschrijving, maar de MBV staat op
een persoonlijk contact. Enkele welzijnsactoren vinden het vereiste persoonlijke contact bij de
inschrijving van een kandidaat-huurder een wat zware plicht, gelet op het uitgestrekte actieterrein. De visitatiecommissie begrijpt dit wel vanuit de optiek om van bij het begin een goed contact met een potentiële huurder te hebben.
Er is momenteel geen structurele samenwerking met OCMW’s in het actieterrein, maar daar
blijkt geen behoefte aan: de aanpak op dossierniveau blijkt voldoende voor de goede samenwerking.

-

Renovatieoperaties van MBV gaan gepaard met verplichte verhuisbewegingen. De betrokken
huurders krijgen daarvoor geen financiële tegemoetkoming. De MBV laat de huurders verhuizen naar een gerenoveerde woning met als resultaat dat die huurder mag blijven wonen in de
gerenoveerde woning als hij dat wenst.. Zo wordt een tweede verhuis na renovatie van de
vroegere woning en vraag om terug te keren grotendeels vermeden. De visitatiecommissie beschouwt deze aanpak als huurdersgericht.

-

De kwaliteit van het patrimonium van de maatschappij is in de verouderde wijken soms ondermaats, hoewel de woon- en welzijnsactoren bevestigen dat bewoners daar niet veel over klagen. Tijdens het gesprek met de visitatiecommissie blijkt dat de aanwezige huurders wisselend
tevreden zijn over de opvolging en het uitvoeren van herstellingen en (groen)onderhoud. In
sommige wijken laat bv. het onderhoud van het buitenschrijnwerk te wensen over. Ook de
woon- en welzijnsactoren bevestigen de weinig transparante communicatie rond werken aan
de woningen. Uit de voorlopige resultaten van de bewonersenquête blijkt 35% van de bewoners ontevreden over de snelheid waarmee herstellingen worden uitgevoerd, en 20% is ontevreden over de herstelling. 24% van de bewoners is ontevreden over het onderhoud aan de
woning. De visitatiecommissie beveelt de maatschappij aan hiermee aan de slag te gaan en alvast inspanningen te doen om meer open en duidelijker te communiceren met de bewoners (en
eventueel andere woon- en welzijnsactoren) rond herstellingen en onderhoud.
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-

Uit cijfers die de maatschappij voorlegt blijkt dat op vraag van bewoners (en eventueel met
medefinanciering van het VAPH) woningen worden aangepast aan hun noden. De visitatiecommissie stelt niettemin vast dat het voor huurders en welzijnsactoren niet duidelijk is welke
lijn de SHM volgt; ze suggereert dat de maatschappij transparantie geeft welke criteria beslissend zijn.

-

MBV biedt geen voorafgaand bezoek aan voor de plaatsbeschrijving bij uittrede. Deze praktijk
blijkt nochtans bij vele maatschappijen de aanpak bij uitstek te zijn om hoge afrekeningen door
huurschade bij vertrek van de huurder te vermijden.

-

MBV biedt dan weer wel ondersteuning aan haar huurders om hun energieverbruik te verminderen, o.m via een energiescan door Woonwijzer. De visitatiecommissie vindt dit positief.

PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
Eindoordeel: goed
De visitatiecommissie stelt vast dat MBV zich via een menselijke aanpak van huurdersachterstallen en samenwerking met de betrokken OCMW’s inzet voor een zo goed mogelijke woonzekerheid van haar huurders. Ook bij problematische wooncultuur worden huisbezoeken gebracht en
worden huurders zo nodig gericht doorverwezen naar preventieve woonbegeleiding.
De huurdersachterstallen zijn onder controle en nemen af. Volgens de maatschappij is dit het
rechtstreeks gevolg van de aanklampende aanpak.
In het patrimonium zijn er weinig leefbaarheidsproblemen. Niettemin heeft de maatschappij regelmatig overleg met de politie. Ook bij renovatie gaat er voldoende aandacht naar leefbaarheid.
De inspanningen van MBV op bewonersbetrokkenheid zijn meer dan goed. Er werd eind 2014 een
nieuwe medewerker aangeworven die zich deeltijds inzet voor de tevredenheidsenquête en het
opstarten van een nieuwe bewonersgroep met bewoners uit alle gemeenten van het actieterrein.
De huisvestingsondersteuning door de maatschappij verloopt vlot en klantgericht.
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4.5 PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar
Beoordeling: goed
De SHM scoort goed op het vlak van financiële leefbaarheid. Alle ratio’s situeren zich boven de
norm in de periode 2009 tot 2013. De gecorrigeerde liquiditeitsratio in enge zin en de netto winstmarge uit de gewone bedrijfsvoering dalen in deze periode maar blijven boven de norm in 2013. De
solvabiliteit stijgt geleidelijk, behalve in 2013, en de netto vrije cashflow marge uit gewone bedrijfsvoering schommelt maar blijft onder de 72% gedurende 2009 tot 2013. Volgens de Financiële Gezondheidsindicator in het jaar 2013, zijn er slechts 3 SHM’s die een betere financiële leefbaarheid
vertonen. De resultaten voor 2014, beschikbaar via het jaarverslag van de MBV, zijn eveneens positief. In 2014 worden voor het eerst koopwoningen verkocht wat een gunstig effect heeft op liquiditeit en rendabiliteit. Uit de financiële planning blijkt dat de resultaten ook voor de toekomstig gunstig zijn.
- De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkshuisvesting voldoet op alle financiële ratio’s aan
de norm:
 De gecorrigeerde liquiditeitsratio 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 bedraagt, kan er zich op dit vlak een probleem stellen. In 2009 lag de liquiditeitsratio op 10,15
en voldeed dus ruimschoots aan de norm. De ratio daalt geleidelijk tot 2,18 in 2013 maar voldoet nog steeds aan de norm;
 De netto vrije cash flow marge uit de gewone bedrijfsvoering heeft in de afgelopen 5 jaar
steeds aan de norm voldaan. Een netto vrije cash flow marge die minder dan 100% bedraagt,
wil zeggen dat er meer recurrente inkomsten zijn dan recurrente uitgaven. Om de financiële
positie van de maatschappij 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 2009 stijgt
de netto vrije cash flow marge van 62,58% tot 72,67%. In 2010 is deze ratio terug gedaald tot
68,63% en sindsdien geleidelijk gestegen tot 72,67% in 2013. De netto vrije cash flow marge
ligt dus onder de 85% wat betekent dat de inkomsten hoger liggen dan de uitgaven en dat de
maatschappij haar eigen vermogen kan versterken.
 De netto winstmarge uit de gewone bedrijfsuitvoering lag in dezelfde periode steeds boven
de norm (norm is niet lager dan 0). Tussen 2009 en 2012 daalde de netto-winstmarge van 21,16% tot 15,8%. In 2013 is de netto-winstmarge terug hoger en bedraagt 16,87%. Dit betekent dat de maatschappij structureel winstgevend is.
 De solvabiliteitsratio in de jaren 2009 en 2012 stijgt geleidelijk van 20,83% naar 23,99%. In
2013 ligt de solvabiliteitsratio een beetje lager op 23,36%. Het aandeel eigen vermogen in de
balans, bij MBV 23% van het balanstotaal, zorgt voor een buffer (zij het beperkt) in geval van
grote schommelingen in de uitgaven en inkomsten van de SHM. Een solvabiliteit van 10%
wordt minimaal beschouwd om gezond te blijven. MBV zit hier ruim boven, wat betekent dat
verwacht kan worden dat de SHM haar verplichtingen ten aanzien van het vreemd vermogen
kan inlossen. De kapitaalsubsidies maken geen deel uit van het eigen vermogen bij het berekenen van de solvabiliteit.
De positieve financiële toestand van de maatschappij is het financiële gevolg van een beleid waarbij
weinig geïnvesteerd werd in nieuwbouw in het laatste decennium, systematisch meerwaarden gerealiseerd werden op de verkoop van woningen in de tweede helft van de jaren 2000, en van het
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quasi ontbreken van investeringen in renovaties. Het resultaat van deze aanpak tot ongeveer 2010
betekende dat de winsten jaarlijks toenamen omwille van de stijgende inkomsten bij gelijkblijvende
kosten. Jaarlijks werden ook voorzieningen voor herstellingen en onderhoud aangelegd. Het gevolg
was dat de liquiditeit systematisch beter werd, de cash flow beter werd en de solvabiliteit verhoogde.
Vanaf 2009 komt in deze situatie verandering. In 2009 is er een sterke toename van de werkings- en
onderhoudskosten (OD 5.2) waardoor de bedrijfswinst daalt, de liquiditeit daalt en de cashflowmarge stijgt. Aangezien er nog steeds winst gemaakt wordt die gereserveerd wordt, blijft de solvabiliteit geleidelijk stijgen. Vanaf 2010 worden er minder meerwaarden op verkoop van sociale
huurwoningen gerealiseerd.
In 2012 werd de SHM Elk Zijn Dak uit Zomergem overgenomen. Dit had geen gevolgen voor de financiële ratio’s in de visitatieperiode.
Vanaf 2012 wordt er gestart met het bouwen van koopwoningen. De eerste uitgaven om het bouwproces op te starten, situeren zich reeds in 2012. Dit zorgt er onder andere voor dat de liquiditeit
daalt en de netto vrije cash flow marge stijgt. Er worden reeds kosten gemaakt voor het ontwerpen
van de woningen. De verkoop en dus het verkrijgen van de inkomsten volgen enkele jaren later. Tot
op het ogenblik van de visitatie heeft deze evolutie weinig impact op de financiële leefbaarheid van
deze SHM.
De MBV heeft een financiële planning opgemaakt met simulaties voor de volgende 10 jaar, op basis
van het instrument van de VMSW (OD 5.4). Daarin worden zowel de nieuwbouw- als de renovatieprojecten opgenomen. In de komende jaren evolueren de ratio’s in verband met liquiditeit en vrije
cash flow positief.

OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
De werkings- en onderhoudskosten per woning nemen zeer sterk toe.. Als gevolg van een inhaalbeweging op vlak van renovatie en het aanwerven van bijkomende medewerkers zijn de totale
werkings- en onderhoudskosten per woning quasi verdubbeld tussen 2009 en 2013. De frictie- en
structurele leegstand behoren tot de hoogste van de sector, als gevolg van de grote renovatiebeweging die werd ingezet vanaf 2009. De visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties voor deze
doelstelling voor verbetering vatbaar zijn.
- De totale werkings- en onderhoudskosten per woning evolueren in de periode van 2009 t.e.m.
2013 van gemiddeld 625 euro tot 1.258 euro per jaar. Deze kosten verdubbelen in 5 jaar. Alhoewel dit een enorme stijging is, is dit nog steeds lager dan 64% van de SHM’s.
De totale werkings- en onderhoudskosten lopen in 2013 op tot ongeveer 2 miljoen euro. De personeels- en de exploitatiekosten voor het patrimonium vormen de twee grootste uitgavenposten.
- In 2013 heeft de MBV 9,76 VTE’s per 1.000 woningen. Daarmee situeert de SHM zich net boven
de mediaan van de SHM’s in Vlaanderen.
Het personeelsbestand heeft tussen 2009 en 2013 een evolutie doorgemaakt. In 2009 was het
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dienden. In 2009 steeg het aantal arbeiders van 4,18 tot 5,51 VTE’s per 1.000 woningen in 2010.
In de jaren nadien werd het aantal arbeiders terug afgebouwd, om meer met externen te werken. In 2013 waren er 3,85 VTE’s per 1.000 woningen. Na deze reductie heeft de SHM nog steeds
meer arbeiders dan 74% van de SHM’s.
Het aantal VTE’s bedienden is gestegen van 4,12 VTE’s per 1.000 woningen naar 5,91 VTE’s per
1.000 woningen in 2013. Het aantal bedienden is minder snel toegenomen dan bij de andere
SHM’s. Meer dan 65% van de SHM’s heeft meer bedienden per 1.000 woningen .
Bij MBV is het aandeel bedienden in het totale personeelsbestand relatief veel belangrijker geworden. In 2013 is de totale personeelskost ten opzichte van 2012 met 17% gestegen.

- De toename van de werkings- en onderhoudskosten is eveneens het gevolg van de inhaalbeweging door MBV inzake de renovatie van de woningen (OD 2.1). Vele renovaties zijn opgenomen
in grote investeringsprojecten maar de SHM voert ook partiële renovaties en groot onderhoud
en herstel uit zoals het installeren van nieuwe keukens, badkamers, centrale verwarming, vervangen CV-installaties, buitenschrijnwerk … . De SHM heeft sinds 2012 meerdere raamcontracten met leveranciers onderhandeld om deze opdrachten uit te voeren. Binnen deze contracten
worden jaar na jaar meer herstellingen en onderhoudswerken uitgevoerd.
- De niet-personeelskosten belopen in 2012 ongeveer 960.000 euro, waarvan 540.000 euro besteed wordt aan onderhouds- en herstellingswerken. In 2013 stijgen die kosten tot ongeveer
1.060.000 euro, waarvan ongeveer 480.000 euro voor onderhouds- en herstelwerken. In 2014
nemen de onderhouds- en herstelkosten opnieuw sterk toe tot ongeveer 1 miljoen euro. In 2014
wordt ook een onderhoudscontract afgesloten met één aannemer, dit voor de kleine herstellingswerken. De bedoeling van het onderhoudscontract ligt in het verlagen van de interne administratieve procedurelast voor kleine bestellingen voor herstellingen. De visitatiecommissie beveelt aan om de verbetering van de efficiëntie en het effect op de kostenbesparing tussentijds te
evalueren.
De visitatiecommissie beveelt aan de uitgaven per raamcontract goed op te volgen. De SHM kan
op die manier inschatten of het heronderhandelen van de contracten mogelijk is, omwille van de
grote gerealiseerde volumes of bedragen.
- MBV heeft in 2015 een jaarbegroting, maar dit is vooral gebaseerd op cijfers van 2013 verhoogd
met een index van 2%. Gezien het recent opstellen van dit jaarbudget is het nog niet mogelijk
om te oordelen in welke mate de SHM hier oordeelkundig mee omgaat. De visitatiecommissie
suggereert dat de MBV een procedure opzet om mogelijke budgetoverschrijdingen voorafgaandelijk goed te keuren. Momenteel ontbreekt dit, wat het nut van een jaarbegroting gedeeltelijk
ondermijnt, omdat het niet toelaat tijdig in te grijpen.
De frictieleegstand, de leegstand die ontstaat tijdens het proces van opnieuw verhuren van een
woning of appartement, lag in 2013 zeer hoog in vergelijking met de rest van de sector, namelijk
op 2,87% (50 woningen). Slechts 17% van de SHM’s hebben een hogere frictieleegstand. In de
voorgaande jaren 2010, 2011 en 2012 lag de frictieleegstand echter zeer laag. Uit het reeds beschikbare jaarverslag van 2014, leidt de visitatiecommissie af dat de frictieleegstand in 2014 verder toeneemt. Tijdens de gesprekken blijkt dat de huidige staat van het patrimonium vaak een
probleem vormt om vrijgekomen woningen terug snel te verhuren.
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De structurele leegstand ligt in 2013 op 6,03%, wat in vergelijking met de sector eveneens zeer
hoog is. Sinds 2009, waar de structurele leegstand 0,99% bedroeg, is deze systematisch gestegen. De leegstand is deels te verklaren door het ontbreken van een systematisch renovatiebeleid
in de periode voor 2009 (zie OD 2.1), deels door het uitgebreide renovatie- en vervangingsbouwprogramma van de SHM, waarbij voor het merendeel van de projecten de woongelegenheden voorafgaandelijk aan de werken of de afbraak in groep worden vrijgemaakt. Gezien haar
programma, zal dit nog het geval zijn tot 2020 (zie OD 2.1). Als de frictieleegstand en de structurele leegstand bij elkaar opgeteld worden, dan is het aantal leegstaande woningen zeer sterk
toegenomen Tot 2020 zal MBV met deze hoge leegstand moeten omgaan.(OD 2.1)
Tijdens de visitatie komt het probleem van de leegstand meermaals aan bod. Deze hoge leegstand
heeft meerdere oorzaken:
Waar vroeger renovatie voornamelijk gebeurde per woning en enkel het interieur werd aangepakt,
is de aanpak gewijzigd naar grondig en duurzaam renoveren. Bovendien worden de woningen in
‘aaneengesloten’ groep gerenoveerd, wat betekent dat de renovatie pas kan starten als alle woningen leegstaan. De SHM wijst erop dat het daardoor tot 4 jaar kan duren alvorens de renovatie
wordt gestart. In sommige ‘huizenrijen’ zijn ook eigenaars aanwezig die niet steeds willen meegaan
in de renovatiebeweging zoals de SHM dit voorstelt (beschermd onroerend erfgoed expo 58-stijl).
Door haar aanpak, kan MBV de leegstand toch nog enigszins beperken. Bij de renovatie van appartementsblokken, wordt in fasen gewerkt. De bewoners van de eerste fase verhuizen. Eenmaal het
eerste blok gerenoveerd is, verhuizen de bewoners van het tweede blok naar het eerste, enzovoort.
Dit om de structurele leegstand waar mogelijk onder controle te houden. Uit het jaarverslag van
2014 blijkt dat de structurele leegstand iets afneemt, dit ten gevolge van meerdere projecten die
reeds afgewerkt worden (OD 2.1)
Het aantal meerwerken door contractwijzigingen situeert zich vooral bij de nieuwbouw van huurwoningen. (zie ook OD 3.1)
De visitatiecommissie beveelt aan dat de onderhouds- en herstelkosten beter gebudgetteerd worden en dat de uitgaven via de raamcontracten tussentijds geëvalueerd worden om te analyseren of
deze bijdragen tot een betere kostenbeheersing. Betreffende de leegstand beveelt de visitatiecommissie aan om na te denken hoe de gemiddelde duur ( ongeveer 4 jaar) van de leegstand gereduceerd kan worden.

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
Beoordeling: goed
In percentage van de huurinkomsten situeert de huurdersachterstal in 2013 zich op de mediaan in
vergelijking met de andere SHM’s in Vlaanderen. De visitatiecommissie is van oordeel dat de SHM
hierin een goede prestatie neerzet, dit wegens de duidelijke inspanningen in de voorbije jaren mét
positief effect. Ook op vlak van het bestrijden van sociale fraude en domiciliefraude heeft de SHM
een duidelijk plan van aanpak, dat vaak leidt tot een regularisatie van de situatie of tot een andere
oplossing.
-

De MBV beschikt over een uitgeschreven procedure ter bestrijding van de huurdersachterstallen
(zie OD 4.1) die ook toegepast wordt. Daarnaast beschikt de SHM over een procedure domiciliefraude waarbij samenwerking met de wijkagent een sleutel tot succes vormt.
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-

-

De huurdersachterstal bij MBV bedraagt 2,27% van de in 2013 gefactureerde bedragen (maandelijkse huur en huurlasten). In vergelijking met de SHM’s in Vlaanderen situeert MBV zich hiermee rond de mediaan. Deze onderlinge positionering kan lichtjes worden genuanceerd, omdat
de boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de huurdersachterstallen bij SHM’s erg verschillend kan zijn. Bij MBV situeert deze daling van de huurlasten zich vooral bij de zittende
huurders. Bij vertrokken huuders wordt niet geïnd huurdersachterstal geboekt als waardevermindering waardoor ze niet verdwijnen uit de boekhouding. Soms worden deze nog terugbetaald.
Van 2009 tot 2011 zijn de huurdersachterstallen licht toegenomen van 3,12% tot 3,68%. Vanaf
2012 zijn ze echter gedaald tot 2,55% en in 2013 tot 2,27%. Deze dalende trend kan mee het gevolg zijn van de inspanningen die de SHM hiervoor levert. Sinds 2013 werd het opvolgen van de
huurdersachterstallen als een specifieke taak toegewezen aan een maatschappelijk werker. De
gedetailleerde cijfers over huurdersachterstal worden besproken op de raad van bestuur en gedetailleerd geanalyseerd en gecommuniceerd in het jaarverslag. De regels inzake de waardering
van de huurdersachterstallen, zijn opgenomen in het debiteurenreglement. Het reglement
maakt duidelijk dat er bij twijfel of bij het inschakelen van een advocaat overgeboekt wordt naar
dubieuze debiteuren. Bij balansdatum worden niet geïnde vorderingen van eerder dan 6 maand
vertrokken huurders geboekt als 100% waardevermindering. Het overboeken naar dubieuze debiteuren is niet ‘waterdicht’ geformuleerd, maar het gevolg van een driemaandelijks overleg van
de dienst financiën en verhuur. De visitatiecommissie meent dat het overleg zeker zal bijdragen
tot een goede opvolging van de huurdersachterstallen.
- De SHM heeft aandacht voor de bestrijding van sociale fraude en domiciliefraude. De SHM baseert zich op de informatie van de bewoners die tot bij MBV komt. In deze situatie worden de
betrokkenen uitgenodigd om zich zo snel mogelijk aan te melden bij de SHM. De MBV stelt dat
hiermee een regularisatie van ongeveer 50% van de gevallen wordt bereikt. De overige 50% beweert dat er geen geval van domiciliefraude is. Indien de SHM toch fraude vermoedt, wordt de
wijkagent ingeschakeld, die discreet op onderzoek gaat. Met de informatie van de wijkagent kan
de huurder toch uitgenodigd worden om de situatie te regulariseren. De samenwerking met de
wijkagent verloopt vooral goed in Eeklo. In de andere gemeenten van het actieterrein werden
pogingen ondernomen om een samenwerkingsprotocol af te spreken, maar tot op heden is dit
niet gelukt.
In één situatie heeft de SHM toezicht ingeschakeld en werd de huurder in het ongelijk gesteld,
maar de misgelopen huur werd niet gerecupereerd. Uiteindelijk is de persoon in kwestie zelf vertrokken.

OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
Beoordeling: goed
Sinds 2013 gebruikt MBV de financiële planningstool van de VMSW. Recentelijk, in 2015, werd de
planning bijgewerkt op basis van alle nieuwbouw- en renovatieprojecten. De prognoses voor liquiditeit en netto vrije cash flow zijn positief. De resultaten worden besproken op het dagelijks bestuur
en de raad van bestuur. De visitatiecommissie oordeelt dat de SHM een goed financieel plan heeft
en dan ook gebruikt.
- Het gebruik van het financiële planningsinstrument van de VMSW is bij de MBV gestart in 2013.
Alle projecten werden in de financiële planning ingevoerd. De VMSW heeft hierover een positief
verslag geschreven, rekening houdende met de positieve evolutie van de liquiditeit en de vrije
cash flow. De resultaten werden besproken op de raad van bestuur eind 2013. In 2014 werd er
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geen financieel plan opgesteld. In de maand mei 2015, zeer recent dus, werd, in overleg met de
VMSW, terug een aanpassing van het financieel plan voor de volgende 10 jaar gemaakt. Zowel
de nieuwe projecten, huur en koop, als de grote renovatieprojecten werden opgenomen in dit
financieel plan. De financiële resultaten voor de komende jaren zijn positief. De reeds beschikbare jaarresultaten voor 2014 bevestigen alvast de positieve prognoses gemaakt in 2013.
- Bij MBV wordt de financiële planningstool opgemaakt door het diensthoofd boekhouding en financiën en worden de resultaten samen met de directeur geanalyseerd. Daarvoor heeft eerstgenoemde bovendien een langlopende opleiding inzake financieel management gevolgd. Het financiële planningsinstrument van de VMSW wordt daardoor met kennis van zaken, gebruikt en
geïnterpreteerd zowel door de leidinggevenden van de SHM als door de raad van bestuur.
- Op directieniveau blijft men toch kritisch over de gemaakte simulaties. Een simulatieperiode van
10 jaar is te kort, vindt de directie. Idealiter zou er een simulatie komen over de looptijd van de
leningen, dus 33 jaar. Tegelijkertijd is MBV bezorgd over de gesimuleerde resultaten in verband
met koopwoningen, aangezien de subsidieregeling hierover kan veranderen. De visitatiecommissie suggereert hiervoor het gesprek aan te gaan met VMSW om de mogelijkheden hierover te
verkennen of zelf simulaties te maken op langere termijn.
- Begin 2015 heeft de MBV een budget van opbrengsten en kosten uitgewerkt, gebaseerd op reële
opbrengsten en kosten van 2013. Bij de berekeningen werd rekening gehouden met een inflatie
van 2%. Deze budgetopmaak is volgens de visitatiecommissie een eerste aanzet om kostenevoluties gedetailleerd op te volgen, maar momenteel is er geen concreet actieplan om de kosten beter te beheersen in functie van de beoogde doelstellingen.

OD 5.5 De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij
Beoordeling: goed
De MBV heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in haar evolutie naar een echte woonmaatschappij. De MBV heeft ervoor gekozen haar diensten uit te breiden met koopwoningen en het
aanbieden van sociale leningen. De samenwerking met de welzijnsactoren is gegroeid, maar situeert zich nog vooral op dossierniveau. Via Woonwijzer Meetjesland, intergemeentelijke samenwerking hebben de gemeenten in het Meetjesland zich reeds eerder georganiseerd om de kwaliteit en
het aanbod van woningen te verbeteren. Via het lokaal woonoverleg, mede ontwikkeld en ondersteund door Woonwijzer, is de SHM een sterke partner geworden van de gemeenten in het actieterrein. Recent heeft de SHM iemand aangeworven voor het verder uitbouwen van de bewonersparticipatie in de stad Eeklo en de andere gemeenten in het actieterrein. De visitatiecommissie beoordeelt deze prestaties als goed.
- De MBV kende reeds meerdere fusies, maar de meest recente (2012) is met de SHM Elk Een Dak
te Zomergem (zie hoofdstuk 3). De SHM te Zomergem was een zeer kleine maatschappij met 172
woningen die in slechte staat zijn. De integratie van deze SHM bij MBV Eeklo is op het ogenblik
van de visitatie reeds volledig gerealiseerd. Bij de publicatie van de fusie in het Belgisch Staatsblad wordt de fusie zowel juridisch als economisch gemotiveerd. De juridische motivatie is gebaseerd op het voldoen aan de eisen rond schaalvergroting en professionalisering, vooropgesteld
door de Vlaamse Wooncode. De economische motivatie vertrekt vanuit het idee van schaalvoordelen: rationalisatie van de werkingskosten omwille van één locatie in plaats van twee locaties, samenwerking voor de gemeenten een betere dienstverlening voor huurders en kopers. De
personeelsleden van Zomergem zijn mee geïntegreerd in de organisatie te Eeklo maar de SHM
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kan gerealiseerde schaalvoordelen niet echt concreet maken, gezien de vele eerder genomen acties die door de SHM ondernomen werden bij het uitbreiden en beheersen van hun activiteiten.
- De SHM is sinds 2012 gestart met het bouwen van koopwoningen en het verstrekken van sociale
leningen. Binnen het actieterrein zijn de beleidsvertegenwoordigers overtuigd van het belang
van een sociale mix van huur- en koopwoningen. In het actieterrein zijn de Gentse SHM Het Volk
(koop) en Volkshaard (huur) actief die omwille van het aanbieden van zowel huur- als koopwoningen een meer gewenste partner zouden kunnen zijn. MBV Eeklo wenst echter zelf een antwoord te kunnen bieden op de vragen van de beleidsmakers en verruimt daarom haar activiteiten. Ook het aanbieden van sociale leningen is een nieuwe activiteit. De gerealiseerde koopwoningen in 2014 zijn alle verkocht door verstrekking van een sociale lening, eveneens door MBV
Eeklo. Daarmee komt de SHM ook tegemoet aan de vragen van de kopers, die zich anders tot de
SHM Het Volk te Gent of Wonen Zelzate moeten wenden. De visitatiecommissie suggereert dat
MBV kan overwegen om deze activiteiten ook via betere samenwerkingsverbanden kan uitbouwen.
- Het sociale luik van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkshuisvesting is zeer recent in
ontwikkeling door het aanwerven van iemand die zich specifiek zal toeleggen op bewonersparticipatie (OD 4.2) De SHM heeft de voorbije jaren ook gewerkt aan klantgerichte werking. Uit de
gesprekken met de huurders blijkt dat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de SHM zeer
sterk verbeterd is sinds het aantreden van de nieuwe directeur en de versterking van zijn team
vanaf 2008.
- De samenwerking met welzijnsorganisaties speelt een belangrijke rol bij de evolutie naar een
echte woonmaatschappij. De MBV werkt samen met het CAW (zie OD 4.2) en met de OCMW’s
(zie OD 4.1 en 4.4) voor begeleiding van huurders met woonproblemen of huurdersachterstallen
op dossierniveau. Samenlevingsopbouw (zie OD 4.3) is een partner in het uitwerken van de bewonersgroep te Eeklo. Ten gevolge van besparingen bij het OCMW Eeklo wordt deze ondersteuning stopgezet. De MBV heeft recentelijk een maatschappelijk werker aangeworven om deze
bewonersgroep verder te zetten en vergelijkbare initiatieven te nemen in de andere gemeenten.
De communicatie tussen de medewerkers van de welzijnsorganisaties en de medewerkers van
de MBV verloopt heel vlot, maar er zijn geen structurele samenwerkingsverbanden opgezet. De
visitatiecommissie suggereert dat de SHM in haar zoeken naar verdergaande samenwerking kijkt
naar goede praktijken bij de andere SHM’s. Zo kan zeker de samenwerking met het OCMW
structureler worden aangepakt (zie OD 4.1).
De SHM heeft een goede samenwerking met het SVK Meetjesland. Kandidaat-huurders voor het
SVK worden meteen ook ingeschreven bij de SHM. Het SVK heeft daarvoor inschrijvingsformulieren en kan die samen met de kandidaat-huurder invullen. Ook Woonwijzer zorgt voor de eerste
stappen bij het inschrijven van kandidaat-huurders. Om het inschrijvingsformulier te finaliseren
blijft het noodzakelijk dat de kandidaat-huurder zich aanmeldt bij de SHM. (zie ook OD 6.1)
-

Het lokaal woonoverleg in de stad Eeklo en de gemeenten van het Meetjesland wordt ondersteund door Woonwijzer Meetjesland. Op basis van de verslaggeving kan de visitatiecommissie
nagaan dat alle woonactoren uitgenodigd zijn. De directeur van MBV is altijd aanwezig en neemt
volgens de actoren waarmee de visitatiecommissie gesproken heeft, een actieve houding tijdens
de vergaderingen. Naast een gedetailleerde toelichting over de projecten door MBV, komen de
thema’s vanuit Wonen-Vlaanderen aan bod zoals kwaliteitsbewaking, premies, wijzigingen in
procedures, en veranderingen in regelgeving. Het lokaal woonoverleg komt 2 keer per jaar bijeen in elke gemeente (zie ook OD 6.2). Een Intergemeentelijke Woonwijzer Meetjesland, opgericht in juni 1998 onder impuls van het maatschappelijk opbouwwerk, levert daartoe een sterke
bijdrage. Tussen de SHM’s actief in het actieterrein is er geen tot weinig overleg. Ze ontmoeten
elkaar vooral op het lokaal woonoverleg.
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-

De MBV wenst in de nabije toekomst over te gaan tot het bouwen van een nieuw kantoor. De
grond daarvoor is reeds aangekocht, gelegen bij een Halte van De Lijn – zo wordt de bereikbaarheid reeds gegarandeerd. In dit bouwproject is het hun ambitie om hierbij ook andere woonactoren te huisvesten, zoals het SVK Meetjesland. Het concept is nog in ontwikkelingsfase maar
hiermee kan de SHM zeker stappen zetten in haar evolutie naar een echte woonmaatschappij.

OD 5.6 De SHM beschikt over een goed systeem van interne controle
Beoordeling: voor verbetering vatbaar
In 2009 is de SHM gestart met het opmaken van een procedureboek. In de voorbije periode zijn
sommige procedures geactualiseerd en andere niet. Er werd een plan opgemaakt voor het bijwerken van procedures in 2014, maar dit is nog niet gebeurd. De SHM heeft recent beslist om een
grondige risico-analyse uit te voeren via een extern bureau. De beschikbare procedures zijn alvast
uitgewerkt op basis van functiescheiding en het vier-ogenprincipe. De SHM beschikt over een deontologische code voor het personeel en een intern reglement voor het functioneren van de algemene
vergadering, raad van bestuur, dagelijks bestuur en de directeur. Recent werd er een beleidsplan
opgesteld, maar de doelstellingen en de acties zijn nog onvoldoende duidelijk. De visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties op deze operationele doelstelling voor verbetering vatbaar zijn.
- Sinds 2009 is de SHM gestart met het uitwerken van de interne procedures en dat loopt verder
over de jaren nadien. Onder de rubriek ‘toepassingsgebied en verantwoordelijkheden’ van elke
procedure wordt een schema uitgewerkt met de verantwoordelijkheid per rol, per stap in de
procedure. Dit geeft een duidelijk overzicht van hoe de functiescheiding per procedure tot stand
komt.
- De SHM heeft een schema uitgewerkt om de processen doorheen 2014 te actualiseren, maar dit
is nog niet gebeurd. Interessant is het gebruik van een stroomdiagram bij het uittekenen van de
procedures, waardoor de verantwoordelijkheden en de rollen bij het realiseren van de procedure duidelijk zijn. Tijdens de gesprekken kon de visitatiecommissie merken dat de praktische werking en de neerslag van de procedures wel van elkaar verschillen.
- Om na te gaan of de principes van functiescheiding worden gerespecteerd en de procedures
gekend zijn en worden toegepast, heeft de visitatiecommissie met de directie en de betrokken
medewerkers een tweetal procedures overlopen, namelijk de procedures ‘verwerking aankoopfacturen’ en ‘betalingen’.
 Procedure inkomende facturen en betalingen: bij het binnenkomen van de factuur wordt deze onmiddellijk afgestempeld en binnen de week geboekt. Achteraan op de factuur wordt
genoteerd op welk rekeningnummer de factuur werd geboekt. Vervolgens worden de facturen doorgegeven aan de respectievelijke dienst. De betrokken dienst voegt het document toe
dat de factuur rechtvaardigt en noteert datum en handtekening op het bijgevoegde blad.
Vervolgens komt de factuur terug bij de boekhouding waar de handtekeningen worden gecontroleerd.
 Eens alle facturen goedgekeurd zijn, worden de betalingen ingevoerd en klaargezet voor betaling in ‘Isabel’. Het diensthoofd boekhouding en financiën kijkt alles na. Dan pas kan de directeur de goedkeuring tot betaling geven. De directeur en de voorzitter hebben betalingsbevoegdheid. Indien de directeur afwezig is, neemt de voorzitter over. Deze werkwijze stemt
overeen met de opbouw van de procedure. Deze procedures voldoen aan het principe van
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functiescheiding en zijn bij de bevraagde medewerkers gekend. Tijdens de gesprekken kwam
duidelijk naar voren dat er veel aandacht gaat naar het correct volgen van het principe rond
‘functiescheiding’, zeker bij de medewerkers van de dienst financiën en boekhouding.
 Bij het bekijken van de procedure huurdersachterstallen, merkt de visitatiecommissie dat deze in de praktijk anders wordt uitgevoerd dan ze beschreven wordt op papier. Er wordt sneller met de huurder in overleg gegaan dan volgens de procedure vermeld.
- MBV is van plan om in 2015 een risico-analyse op te maken onder externe begeleiding. Daarvoor
werden reeds concrete afspraken gemaakt. Op basis van deze analyse wil MBV haar procedures
bijsturen.
-

MBV beschikt over een gedetailleerd ‘Intern Reglement Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur’.
Deze heeft tot doel de werking van de diverse bestuursorganen zo goed mogelijk vast te leggen,
dit met het oog op de effectieve en efficiënte werking van de maatschappij. In dit huishoudelijk
reglement worden de rol van de algemene vergadering, raad van bestuur, het dagelijks bestuur
en de directeur goed omschreven. Dit reglement werd op de raad van bestuur in november 2013
geactualiseerd. De directeur is het aanspreekpunt voor de raad van bestuur en verantwoordelijk
voor de operationele organisatie. De raad van bestuur intervenieert daarin niet. Tijdens de gesprekken met de bestuursleden werd duidelijk dat ze deze afspraken respecteren.

-

Voor de personeelsleden bestaat een deontologische code. Gezien de personeelswissels is het
belangrijk ook de nieuwe medewerkers hierover te informeren. MBV heeft een onthaalbrochure
voor nieuwe medewerkers waarin de historiek, werkgebied, organogram, belangrijke documenten rond personeelsbeleid en de deontologische code zijn opgenomen. Bij het ondertekenen van
het contract wordt deze onthaalbrochure overhandigd.

-

Begin 2015 werd door de directeur een eerste aanzet tot beleidsplan opgemaakt dat voorgelegd
werd aan de raad van bestuur. (zie OD 5.7) Dit beleidsplan stippelt een richting uit voor de SHM,
maar de formulering van doelstellingen en actiepunten is onvoldoende uitgewerkt om de lezer
ervan te overtuigen dat dit beleidsplan haalbaar is.

De visitatiecommissie beveelt aan om, mede met de resultaten van de geplande risico-analyse, de
beschikbare procedures te actualiseren en op die manier het systeem van interne controle terug op
punt te zetten. De visitatiecommissie beveelt ook aan om de geformuleerde visie voor de toekomst
verder uit te werken via onderbouwde doelstellingen en actiepunten. Eénmaal dit is uitgewerkt kan
bepaald worden via welke meetpunten het opvolgen van de actiepunten optimaal en efficiënt kan
verlopen. Hierbij kan gewerkt worden met de principes van Plan-Do-Check-Act als systeem om de
voortgang van de geformuleerde doelstellingen op te volgen.

OD 5.7: De SHM is bereid tot verandering en verbetering
Beoordeling: goed
Sinds het in functie treden van de huidige directeur in 2008 is er bij MBV een nieuwe dynamiek ontstaan. In de voorbije jaren werd de interne organisatie versterkt door het aantrekken van bijkomende medewerkers. Daarvoor werden functiebeschrijvingen opgemaakt. Momenteel worden de
functioneringsgesprekken enkel gevoerd in de dienst patrimoniumbeheer. Recentelijk werd een
beleidsplan opgemaakt. Op basis van de wijzigingen in de omgeving is een visie uitgewerkt, maar
deze is nog onvoldoende vertaald naar doelstellingen en actiepunten. MBV hanteert verschillende
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methodes om zichzelf in vraag te stellen en bij te sturen. De visitatiecommissie vindt dat de bereidheid tot verandering en verbetering bij MBV goed is.
-

-

Bij MBV nemen ze initiatieven om zichzelf in vraag te stellen en zich daarbij te laten ondersteunen door externen. MBV liet door de studenten aan Ehsal te Brussel een analyse van haar imago
en communicatie uitvoeren. De nieuw aangeworven maatschappelijk assistent heeft een enquête opgestart om te peilen naar de thema’s voor bewonersparticipatie (OD 4.3 en 6.3). Binnenkort
laat de SHM een risico-analyse uitvoeren door een extern bureau.
Begin 2015 heeft de directeur een beleidsplan voor de SHM opgesteld ‘MBV, Duurzaam wonen
mogelijk maken’. Het eerste deel omvat een omschrijving van de veranderingen in de omgeving
zoals schaalvergroting en wijzigingen in financiering. Het tweede deel is opgesteld op basis van
de prestatievelden in het draaiboek prestatiebeoordeling en beschrijft de huidige situatie aan de
hand daarvan. Bij sommige operationele doelstellingen werden reeds enkele concrete actiepunten geformuleerd. Ten slotte werd een document met meetpunten opgesteld. In dit document
wordt verduidelijkt welke parameters en analyse van cijfers gemaakt worden om te rapporteren
over de voortgang van de operationele doelstellingen.
- De visitatiecommissie oordeelt dat het document nog onvoldoende uitgewerkt is. De uitdagingen die in het begin van de nota vermeld worden, zijn nog niet vertaald naar concrete actiepunten. Het document is besproken met het dagelijks bestuur en heel recent voorgelegd op de raad
van bestuur. De medewerkers werden niet betrokken bij het opstellen van dit document, daardoor is er intern nog geen draagvlak voor ontwikkeld. De visitatiecommissie suggereert om de
medewerkers te betrekken bij het verder formuleren van onderbouwde actiepunten, gelinkt aan
de doelstellingen voor MBV. Vanuit de eigen functie kunnen de diensthoofden en de medewerkers bepalen hoe ze zullen bijdragen tot de doelstellingen en de strategie.
- De SHM beschikt over functiebeschrijvingen, maar er worden geen functionerings- en evaluatiegesprekken gevoerd, behalve met de arbeiders en de bedienden in de dienst patrimoniumbeheer. Sinds 2010 is het aantal VTE’s sterk toegenomen (OD 5.2), vooral het aantal bedienden is
gestegen. Dit leidt onvermijdelijk tot het aanpassen van de organisatie en de functies. Het overnemen van de SHM te Zomergem leidt zeker tot aanpassingen in de werkverdeling. Bovendien
heeft de SHM ook nieuwe activiteiten opgestart zoals het bouwen van koopwoningen en het
verstrekken van sociale leningen. Ook dat heeft voor heel wat extra werkdruk gezorgd. De visitatiecommissie beveelt aan om deze functioneringsgesprekken wel te voeren om waar nodig de
functie-inhoud bij te sturen en aan te passen aan de gewijzigde schaal en werkzaamheden van
de organisatie.
- De medewerkers participeren in de opleidingsdagen door de VMSW georganiseerd. Medewerkers kunnen ook zelf met voorstellen tot opleiding komen en goedkeuring hiervoor vragen aan
de directeur. Het diensthoofd financiën heeft een bijkomende langdurige opleiding financieel
beheer gevolgd, om de financiële leefbaarheid te handhaven ook in tijden van zeer veel investeringen.
- MBV heeft een projectplan uitgewerkt om alle documentenstromen bij het bouwen en verhuren
te digitaliseren. Per document wordt bepaald via welk ‘formaat’ de inkomende en uitgaande
stromen zullen verlopen, wat gearchiveerd moet worden en in welke mappen deze thuishoren.
Om dit volledig te kunnen realiseren zou het nuttig zijn dit te koppelen aan de procedures (en
processen), zodat ook de functiehouders weten wat de digitalisering voor hen betekent.
- MBV beschikt over een klachtenprocedure. In 2014 werden in totaal 24 klachten geregistreerd
en er wordt melding van gemaakt in het jaarverslag. Deze klachten werden allemaal gegrond en
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ontvankelijk verklaard. 21 klachten werden reeds opgelost, 3 klachten werden nog niet opgelost.
25% van de klachten ging over domiciliefraude (OD 5.3). De overige klachten betreffen vooral
overlast. (OD 4.3) De visitatiecommissie suggereert om bij het vermelden van klachten in het
jaarverslag een onderscheid te maken tussen : ‘Klachten’ die gaan over de werking van de interne organisatie en ‘Meldingen’ die gaan over leefbaarheidsproblemen en overlast. Over de ‘klachten’ wordt momenteel niets gemeld in het jaarverslag.
PRESTATIEVELD 5: INTERNE WERKING EN FINANCIËLE LEEFBAARHEID
Eindoordeel: voor verbetering vatbaar
De financiële leefbaarheid van de MBV is goed. De prognoses voor de volgende jaren, vanuit het
financieel planningsinstrument, zijn eveneens goed.
De visitatiecommissie beoordeelt de kostenbeheersing als voor verbetering vatbaar. De werkingsen onderhoudskosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dit is grotendeels te wijten aan de toenemende herstellings- en onderhoudskosten. De leegstand van ongeveer 8% is onder andere het
gevolg van het grootschalige renovatieprogramma waarmee MBV is gestart. De frictieleegstand
neemt toe tengevolge van de slechte kwaliteit van de woningen die nog niet werden aangepakt. .
Het bedrag aan huurdersachterstal is gedaald door de inspanningen die de SHM hiervoor geleverd
heeft. Op vlak van domiciliefraude en sociale fraude onderneemt de SHM goede stappen.
De SHM maakt gebruik van het financiële planningsinstrument van de VMSW om de effecten van
haar uitgebreid bouw-en renovatieprogramma te kunnen inschatten op middellange termijn
De SHM zet resoluut in op de evolutie naar een echte woonmaatschappij. Het dienstenaanbod
wordt verruimd met koopwoningen en sociale leningen. Er is een dossiergerichte samenwerking
met de welzijnsactoren en er worden stappen gezet naar het ontwikkelen van bewonersparticipatie. De visitatiecommissie stelde vast de MBV sinds 2009 veel dynamischer en professioneler is
geworden. De interne procedures zijn aan een actualisatie toe en daarvoor zal de MBV binnenkort een risico-analyse laten uitvoeren. Heel recent werd een beleidsplan opgesteld. Bij het opstellen ervan werden de medewerkers onvoldoende betrokken. De vertaling van de visie moet
nog verder geconcretiseerd worden in doelstellingen en actiepunten opdat ze ook echt gerealiseerd zou kunnen worden Er werd een aanzet gegeven tot het formuleren van meetpunten maar
dit is nog onvoldoende gelinkt aan de te bereiken doelstellingen.
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4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTVRIENDELIJKHEID
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk
Beoordeling: goed
MBV informeert huurders en kandidaat-huurders goed via verschillende kanalen: een open kantoor,
een duidelijke website en specifieke brochures. Omwille van het uitgebreide actieterrein zijn er
zitdagen in enkele perifere gemeenten zoals Maldegem, Zomergem en Knesselare. De openingsuren
van de kantoren zijn voldoende ruim.. De medewerkers zijn klantvriendelijk en vlot aanspreekbaar.
Op de website staan de jaarverslagen van 2013 en 2014 die een goede bron van informatie voor de
buitenwereld zijn over de activiteiten van de maatschappij. De visitatiecommissie beoordeelt de
prestaties van deze SHM voor deze doelstelling dan ook als goed.
- MBV heeft een toegankelijk kantoor dat centraal gelegen is in Eeklo, in een mooi beschermd
herenhuis. Er is voldoende parkeerruimte in de buurt, zelfs beperkt op een parking achter het
kantoor. Het treinstation is vlakbij en er zijn busverbindingen met de meeste gemeenten. Het
kantoor heeft een balie om huurders te woord te staan. Er is ook een aparte spreekruimte waar
huurders met de nodige aandacht voor privacy kunnen worden ontvangen. De medewerkers die
de (kandidaat-)huurders te woord staan zijn vlot aanspreekbaar en klantgericht. Die klantgerichtheid is opgenomen in de deontologische code voor het personeel en ook door hen gekend.
- Het loket is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 11u, en daarnaast nog op
elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9u tot 11u. In de periode van de visitatie waren
er extra namiddagen toegevoegd om de actualisatie van het inschrijvingsregister vlot te laten
verlopen voor kandidaat-huurders die zich persoonlijk aanbieden.
- Daarnaast houdt de maatschappij wekelijkse permanenties in het Sociaal Huis van Zomergem en
het OCMW Maldegem en het OCMW van Knesselare (op afspraak). Dit wordt vermeld op de
website van de gemeente Zomergem en het OCMW Maldegem, maar niet bij de MBV. Het is positief dat de maatschappij die extra openingsuren aanbiedt. De SHM is tijdens de kantooruren telefonisch bereikbaar, vrijdagnamiddag uitgezonderd. De huurders die aanwezig zijn op het visitatiegesprek zijn algemeen tevreden over de bereikbaarheid van de medewerkers. De open communicatie wordt door de bewoners ook toegeschreven aan de huidige directeur, vroeger verliep
alles veel moeilijker.
- MBV erkent dat ze kampt met het oubollig karakter van de maatschappij en heeft samen met
studenten van de EHSAL een communicatieplan uitgewerkt. Enkele doelstellingen zijn geformuleerd met datum van realisatie erbij. Tegen 2017 wil men dat 70% van de huurders alle communicatie van de maatschappij begrijpt. Sommige zaken zijn al gerealiseerd: de vergaderzaal werd
opgefrist en enkele nieuwe projecten werden zichtbaar gemaakt met fotomateriaal. Een gevelbanier, pijlborden en geschilderde voeten moeten de bezoeker makkelijker leiden naar het onthaalloket dat achterin het kantoor is gelegen.
- De MBV heeft plannen om een nieuw kantoor op te richten net buiten het centrum van Eeklo. Er
is een bushalte bij de deur. De grond daarvoor is al aangekocht. De MBV wil graag onder één dak
gaan met andere woonactoren zoals bijvoorbeeld het SVK Meetjesland. Het is op dit moment
nog niet duidelijk of dit voor alle betrokkenen (financieel en organisatorisch) haalbaar en wenselijk is. Naar de burger toe, zou die unieke plek wel een mooi aanbod kunnen zijn omdat hij dan
met zijn woonvragen daar terecht kan en beide actoren makkelijker naar elkaar kunnen doorverwijzen(OD 5.5).
- MBV is actief in 9 gemeenten in de regio. Woonwijzer Meetjesland neemt in die regio een belangrijk deel van informatie voor de burger over wonen voor zijn rekening. Burgers kunnen er terecht met vragen rond woonkwaliteit en energieverbruik. Woonwijzer Meetjesland helpt kandiVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |
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daat-huurders bij het inschrijven bij de maatschappij. Burgers kunnen elk in hun eigen gemeente
terecht bij Woonwijzer, dit de op de wekelijkse woonadvies-momenten. Ook de OCMW’s helpen
kandidaten bij het invullen van de inschrijvingsformulieren, maar MBV staat op een persoonlijk
contact met de kandidaat om de inschrijving af te ronden. Sommige actoren vinden dit een
drempel gelet op de minder goede mobiliteit in het ruime actieterrein, maar MBV ziet dit zelf als
een noodzakelijk en klantgericht contact (OD 4.4). De visitatiecommissie suggereert om de inschrijvingsprocedure te bespreken op een overleg met de welzijnsactoren.
- De SHM beschikt sinds enkele jaren over een website. De huurders hebben via de bewonersgroep (zie ook OD4.3) inspraak gehad bij de inhoud van de site. Daar is heel wat informatie terug
te vinden over het patrimonium van MBV en de rechten en de plichten van de huurder. Ook de
activiteitenverslagen van 2013 en 2014 staan op de website. Die brengen in detail verslag uit
over het patrimonium, de (kandidaat-)huurderspopulatie, de lopende projecten en de financiële
situatie, en zijn op die manier een goede bron van informatie voor de geïnteresseerde buitenwereld.
- MBV heeft geen algemene infobrochure voor (kandidaat-)huurders, maar werkt wel met de brochure Wegwijs (2010) voor de bewoners. Die informeert vooral rond herstellings- en onderhoudsplicht voor de sociale verhuurder en huurder. Het is belangrijk te vermelden dat die samen
met de huurdersbewonersgroep tot stand is gekomen. Tot 2012 had de MBV een huurderskrant:
Woonbabbels. Met het wegvallen van de subsidie daarvoor is ook de nieuwsbrief weggevallen.
Op het bewonersgesprek blijkt dat de huurders dit betreuren. De maatschappij wil die bewonersbrief weer leven inblazen na het afronden van de bewonersenquête, in samenwerking met
de nieuwe bewonersgroep.
- De klachtenprocedure wordt nergens expliciet bekend gemaakt behalve bij inschrijving; het
klachtenverslag is summier opgenomen in het jaarverslag. De visitatiecommissie suggereert dat
de interne klachtenbehandelaar en de klachtenprocedure door MBV breder bekend gemaakt
worden, oa. door ze een plek te geven op de website.
- Bij de verhuur van nieuwe woningen organiseert MBV een bijeenkomst van de nieuwe bewoners
waarop ze informatie verstrekt over niet alleen de wijk en de woning, maar ook gericht over de
toestellen en gebruiksvoorschriften.

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk
Beoordeling: goed
MBV communiceert transparant en correct met het Vlaamse en lokale beleidsniveau en naar woonen welzijnsactoren. Dit is een weg die werd ingeslagen sinds het aantreden van de huidige directeur. Die neemt actief deel aan het Lokaal Woonoverleg in alle 9 gemeenten binnen het actieterrein. Hij is daarnaast lid van een aantal GECORO’s in de regio. Er is een goede samenwerking met
Woonwijzer, een intercommunaal samenwerkingsverband rond huisvesting. De visitatiecommissie
beoordeelt de prestaties van de SHM voor deze doelstelling daarom als goed.
-

MBV communiceert op een correcte en snelle manier met de VMSW, het agentschap Inspectie
RWO en Wonen-Vlaanderen. Ook over de communicatie en samenwerking met de gemeentelijke administratie zijn de betrokken ambtenaren tevreden.
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-

Er is structurele samenwerking en informatie-uitwisseling met de wijkagenten en politie om
samen leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

-

De telefonische en schriftelijke respons in het kader van de samenwerking met alle actoren
wordt als positief ervaren.

-

MBV neemt, volgens de gemeentelijke ambtenaren, op een constructieve en actieve manier
deel aan het Lokaal Woonoverleg. De directeur en een stafmedewerker zitten in verschillende
GECORO’s in de regio. Beide overlegmomenten zorgen een goede informatie-uitwisseling rond
plannen, lopende projecten en acties die impact hebben op het woonbeleid. Het intercommunaal samenwerkingsverband Woonwijzer Meetjesland ondersteunt de organisatie van het Lokaal Woonoverleg en is een sterke partner in de regio die de samenwerking met Meetjesland
positief evalueert.

OD 6.3. De SHM meet de tevredenheid van klanten
Beoordeling: goed
De visitatiecommissie beoordeelt deze operationele doelstelling als goed, omdat de MBV — na een
eerder tevredenheidsonderzoek voor Eeklo in 2009 in samenwerking met Samenlevingsopbouw —
in 2014/2015 een klantentevredenheidsmeting houdt bij al haar huurders. De maatschappij heeft
een specifieke medewerker aangesteld om deze taak op zich te nemen en het hele proces intensief
op te volgen. De MBV wil via deze enquête niet alleen een zicht krijgen op de mening van de huurders op de werking van de maatschappij en de woon- en woningkwaliteit, maar ook een brede bewonersparticipatie op gang trekken. De responsgraad is hoog. De MBV heeft voor zichzelf al de eerste conclusies kunnen trekken en verklaart in 2016 aan de slag te willen gaan met de volledige resultaten en hierover te communiceren met de huurders via een nieuwsbrief. De verbeterpunten
zullen besproken worden met de bewonersgroep.

- In 2009 - 2010 organiseerde Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de
MBV, een tevredenheidsmeting bij de bewoners van Eeklo (kleine helft totaal aantal bewoners)
waarin werd gepeild naar een aantal aspecten van tevredenheid van huurders. De resultaten
hiervan werden publiek bekend gemaakt.
- Sinds eind 2014 is MBV gestart met een tevredenheidsmeting van al haar huurders. De bevraging peilt naar de tevredenheid over de dienstverlening van de SHM, bijvoorbeeld over bereikbaarheid en klantvriendelijkheid bij het onthaal en de behandeling van de vragen, en over de
buurt, hun woning en het onderhoud ervan. Huurders konden in een open vraag opmerkingen
kwijt. Er werd ook uitdrukkelijk gevraagd aan de bewoners wie interesse heeft om deel te nemen
aan de bewonersgroep.
- Het eerste deel van de recente enquête is intussen verwerkt en daaruit blijkt een hoge respons
van 40%. Deelnemers konden de enquête gratis terugzenden. De tevredenheidsbevraging wijst
uit dat huurders over de verschillende thema’s heen voor zowat 60% à 70% tevreden tot zeer tevreden zijn en een kleine 10% eerder ontevreden tot zeer ontevreden is. De ontevredenheid is
veel hoger wat de snelheid betreft waarmee herstellingen worden uitgevoerd en wat de kwaliteit van de herstelling betreft.
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- De MBV wil in januari 2016 starten met de bijeenkomsten van de (nieuwe) bewonersgroep. MBV
wil huurders van verschillende gemeenten laten samenwerken aan gemeenschappelijke projecten. Het is de bedoeling om in de bewonersgroep o.m. onderwerpen aan bod te laten komen
die geen goede score haalden bij de bevraging om zo de werking van MBV bij te sturen. Er zal
een nieuwsbrief/huurderskrantje worden opgesteld in samenwerking met de huurders. De visitatiecommissie ziet hierin een zinvol opvolgingstraject van de gedane meting.

PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID
Eindoordeel: goed
MBV heeft een toegankelijk kantoor, ruime openingsuren en klantvriendelijke medewerkers. Er
zijn ook permanenties in enkele perifere gemeenten van het actieterrein. Er is een website waaraan samen met de bewoners werd gewerkt en waarop ook de goed gedocumenteerde jaarverslagen van 2013 en 2014 zijn opgenomen.
MBV communiceert correct naar het Vlaamse en lokale beleidsniveau en naar woon- en welzijnsactoren. MBV neemt actief deel aan het Lokaal Overleg in alle gemeentes en de directeur is lid
van enkele GECORO’s waardoor de informatie-uitwisseling naar de lokale woonactoren vlot verloopt.
De SHM heeft in 2009 in Eeklo een eerste tevredenheidsonderzoek uitgevoerd samen met Samenlevingsopbouw. Sinds eind 2014 werd gestart met een opvolgmeting bij alle huurders, waarvan al
wat eerste resultaten van bekend zijn. Bij deze meting werden de bewoners ook bevraagd naar
hun zin om deel te nemen aan een bewonersgroep. In die groep zal ook gewerkt worden rond
verbeterpunten voor de maatschappij.

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN |

PRESTATIEBEOORDELING ‘MBV’ PAGINA 50 VAN 57

5.

AANBEVELINGEN

Op basis van de uitkomsten van de prestatiebeoordeling geeft de visitatiecommissie aan de SHM de
volgende aanbevelingen:
1. Werk verder aan het beleidsplan. Betrek de medewerkers en de raad van bestuur bij het grondiger ontwikkelen van het beleidsplan. Op basis van de uitgewerkte visie kunnen in samenwerking met diensthoofden en het personeel doelstellingen geformuleerd worden. Dit leidt ertoe
dat er een groter draagvlak ontstaat binnen de organisatie om samen het beleidsplan te realiseren, medewerkers voelen zich meer betrokken en zullen meer gemotiveerd zijn om de doelen
te bereiken. Dit leidt tot meer slagkracht voor de organisatie, wat ook de aantrekkingskracht
voor de partners, klanten, leveranciers maar ook nieuwe medewerkers verhoogt. Eenmaal de
doelstellingen duidelijk zijn, kunnen actiepunten geformuleerd worden. Vanuit de eigen functie
kunnen de diensthoofden en de medewerkers bepalen hoe ze zullen bijdragen tot de realisatie
van de doelstellingen en daardoor ook de vooropgestelde visie. (OD 5.6 en OD 5.7)
2. Ga in overleg met je medewerkers zodat hun functieomschrijving op punt staat en formuleer
samen zo concreet mogelijke doelstellingen op jaarbasis. Op die manier zullen medewerkers
gemakkelijker weten wat van hen verwacht wordt en heb je een goede basis om prestaties ook
te evalueren. (OD 5.7)
3. Expliciteer de aanpak inzake leefbaarheid in een duidelijke en onderbouwde visienota. (OD 4.2),
als onderdeel in het beleidsplan.
4. Ontwikkel een visie en strategie waarmee MBV haar patrimonium door aangepast én aanpasbaar bouwen flexibel kan inzetten voor de huidige en toekomstige noden. (OD 2.3, ook als onderdeel in het beleidsplan)
5. Werk van bij de ontwerpfase aan het onder controle houden van de kostprijs. Hiervoor heb je
een eerste aanzet ontwikkeld via de ontwerprichtlijnen, maar in de praktijk leidt dit nog onvoldoende tot kostenbeheersing ten opzichte van de financieringsnorm. Verlaag het plafond bij de
ontwerpfase tot 90% à 95% om nadien de leningsplafonds bij het bouwen van huurwoningen te
kunnen respecteren (OD 3.1)
6. Evalueer je raamcontracten: volg de uitgaven per raamcontract goed op zodat je kan evalueren
welke resultaten het heronderhandelen van de contracten oplevert en breng de oorzaken van
die resultaten in kaart (bv. gerealiseerde volumes of omzetten bij dezelfde leverancier(s), nakomen afspraken, …) zodat je op basis daarvan zelf leerpunten kan trekken en bijsturen en die
ook kan delen met collega-SHM’s. (OD 5.2)

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:
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De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen te Eeklo realiseert op de meeste prestatievelden en operationele doelstellingen goede prestaties. De SHM heeft oog voor de verbetering
van haar eigen werking en is volgens ons in staat om de uitdagingen en verbeterpunten zelfstandig
op te pakken.

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.
Hoewel de visitatiecommissie op een aantal domeinen goede prestaties detecteerde, kon ze geen
bijzondere werkwijzen identificeren die als ‘goede praktijk’ uitgediept en aanbevolen kunnen worden aan andere sociale huisvestingsmaatschappijen.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN

Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur)
- De heer Paul BROEKAERT , voorzitter
- De heer Koenraad DECEUNINCK, Bestuurder
- De heef Wilfried VAN KERREBROECK, Bestuurder
- Mevrouw Martine COPPEJANS, Bestuurder
- Mevrouw Christine CLAEYS, Bestuurder
- De heer Steve VAN DAMME, Directeur
Medewerkers SHM
- Mevrouw Leentje DEMARET
- Mevrouw Isabelle VERWILST
- Mevrouw Vanessa DE LETTER
- Mevrouw Lynne WRIGHT
- De Heer Tim VANDRIESSCHE
- Mevrouw Veerde DE SLOOVER
- De Heer Luc VERSCHOOTE
- De Heer Hans COUCQUYT
- Mevrouw Jinske VAN WYNSBERGE
- De Heer Julien BAUWENS
- Mevrouw Lien REMUE

Medewerker boekh./adm.-huurdersparticpatie
Stafmedewerker/diensthoofd boekh./adm.
Medewerker boekh./adm.
Medewerker verhuring/sociale dienst
Medewerker verhuring/sociale dienst
Diensthoofd verhuring/sociale dienst
Verantwoordelijke projecten
Diensthoofd patrimoniumbeheer
Medewerker patrimoniumbeheer
Verantwoordelijke projecten
Medewerker patrimoniumbeh./projectontwikkel.

Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie
- mevrouw Griet DEJONGHE
Stedenbouwkundig ambtenaar Sint-Laureins
- mevrouw Katrien DE VILDER
Medewerker RO –Wonen Stad Eeklo
- mevrouw Ingrid CLAPP
Stedenbouwkundig ambtenaar Assenede
- mevrouw Marijke VERDONCK
Stedenbouwkundig ambtenaar Knesselare
Woonactoren: SVK’s, OCMW’s, CAW’s en andere welzijnswerkers
- mevrouw Sonja Van De Ghuchte
Hoofd maatschappelijk werk OCMW Evergem
- mevrouw Lien DE BUSSCHERE
Maatschappelijk assistent OCMW Zomergem
- de heer Bert SEYS
Coördinator Woonwijzer Meetjesland
- mevrouw Ilse BAERT
Coördinator SVK Meetjesland VZW
- mevrouw Elke FORDYN
Maatschappelijk assistent OCMW Eeklo
- mevrouw Ann VAN DE VELDE
Medewerker CM Midden Vlaanderen, Eeklo
- mevrouw Lies Laureyns
Ergotherapeut CM Midden Vlaanderen
Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners)
De visitatiecommissie sprak apart met een groep van een 30-tal huurders. In deze groep waren ook
(een 10-tal). leden van de bewonersgroep te Eeklo vertegenwoordigd De namen van de huurders
worden omwille van privacyredenen niet vermeld.
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen)
- mevrouw Hilde DE GRAEVE
Voorzitter van het OCMW Zomergem
- de heer Kurt MOENS
Voorzitter van het OCMW Evergem
- mevrouw Ann COOPMAN
Burgemeester gemeente Waarschoot
- mevrouw Valerie TAELDEMAN
Schepen van wonen gemeente Maldegem
- de heer Johan FRANCQUE
Schepen ruimtelijke ordening gemeente Sint-Laureins
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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
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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:. Via
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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 potentiele 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
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worden alle niet betaalde facturen (aan huurders) gedeeld door
alle (aan huurders) in dat jaar gefactureerde bedragen.
Indicatoren: Een indicator heeft te maken met het meetbaar of
telbaar maken van iets. Bij de prestatiebeoordeling van SHM’s
onderscheiden we omgevingsindicatoren, effectindicatoren en
prestatieindicatoren
- omgevingsindicatoren vertellen iets over de omgeving waarin
een SHM zich beweegt. Een voorbeeld zijn het aantal huishoudens in het 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.
- prestatieindicatoren meten in welke mate de operationele
doelstellingen voor SHM’s worden bereikt. Ze worden gegroepeerd per prestatieveld en per doelstelling kunnen meerdere
indicatoren voorhanden zijn. Tijdens de prestatiebeoordeling
wordt bij voorkeur enkel gewerkt met indicatoren waarvan de
waardes vergelijkbaar zijn tussen alle SHM’s in Vlaanderen.
Een voorbeeld van een prestatieindicator is de aangroei van
het aantal sociale huurwoningen t.o.v. het bestaand huurpatrimonium.
Intern huurreglement: Een intern huurreglement is een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het kaderbesluit sociale huur. De SHM geeft hierin minimaal de concrete
regels aan die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan
keuzes moeten worden gemaakt, en waarin in voorkomend
geval de specifieke toewijzingsregels (vervat in het lokaal toewijzingsreglement) worden opgenomen (art. 1,16° kaderbesluit
sociale huur).
KSH of Kaderbesluit Sociale Huur: Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. De
doelstellingen van dit besluit liggen vervat in een aantal kernbegrippen zoals uniformiteit, betaalbaarheid en woonzekerheid en
legt de voorwaarden vast waaronder in Vlaanderen sociale
huurwoningen
verhuurd
kunnen
worden.
(zie
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=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 niet als structureel leegstaand werd aangeduid,
wordt als frictieleegstaand beschouwd.
NFS2/FS3: Op 1 januari 2008 trad het tweede nieuw financieringssysteem (NFS2) voor de realisatie door SHM’s van sociale
huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten in
werking. Voor de financiering van sociale huurprojecten kunnen
SHM’s vanaf dan een beroep doen op renteloze leningen (bij de
VMSW) met een aflossingstermijn van 33 jaar. In dit systeem
wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde NFS2 normen of
plafonds. Daarmee wordt het maximaal bedrag per type bouw-
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verrichting 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 huur- of
koopwoningen of sociale kavels te realiseren.
SD of Strategische doelstelling: Een SD of strategische doelstelling wordt rechtstreeks uit de Vlaamse Wooncode afgeleid en
geeft een algemene beleidskeuze aan. De SHM’s worden mee
ingeschakeld om deze doelstellingen te bereiken en kunnen dus
een bijdrage leveren in de realisatie ervan. De realisatie van
strategische doelstellingen is evenwel niet exclusief voorbehouden voor SHM’s, want ook andere (al dan niet woon-)actoren
kunnen een bijdrage leveren. De mate 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
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SVK’s: sociale verhuurkantoren (www.vmsw.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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Reactie van de SHM
op het visitatierapport van
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen,
Eeklo

datum reactie SHM: 10 februari 2016
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Beslissing van de minister n.a.v.
de prestatiebeoordeling van
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen,
Eeklo

datum beslissing minister: 21 maart 2016
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