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Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door
de Oostendse Haard (kortweg DOH) geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output
van de prestatiedatabank (gegevens 2013-2017), op door de SHM verstrekte gegevens en documenten,
publieke gegevens en op gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken SHM, huurders en lokale
woonactoren. De visitatiecommissie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de SHM en
aan de bevoegde minister en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens.

1

Visitatierapport
De Oostendse Haard
(3320)
Oostende

VISITATIERAPPORT
Datum rapport:
Datum visitatiegesprekken:
Presentatie aan raad van bestuur:
Samenstelling visitatiecommissie:

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
De Oostendse Haard
Erkenningsnummer:
Contactgegevens SHM:

30/07/2019 versie 1.0
16 en 17 januari 2019
22/05/2019

Peter Bulckaert, commissievoorzitter
Stefan Cloudt, commissielid
Paul Deweer, commissielid

3320
NIEUWPOORTSESTEENWEG 205
8400 OOSTENDE
info@oostendsehaard.be

Directeur:
Vanessa VENS
Voorzitter:
Jan VANROOSE
Actieterrein voor de realisatie en de verhuur van sociale huurwoningen:
Oostende

Bredene

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD - 3320

PAGINA 2 VAN 52

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING ........................................................................................................................................ 4
2. SAMENVATTING .............................................................................................................................. 6
3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING ........................................................................ 9
3.1
3.2

BESCHRIJVING SHM ......................................................................................................................................... 9
BESCHRIJVING OMGEVING ............................................................................................................................... 11

4. PRESTATIES VAN DE SHM ............................................................................................................. 14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

PRESTATIEVELD 1: BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN ........................................................................ 14
PRESTATIEVELD 2: KWALITEIT VAN WONINGEN EN WOONOMGEVING ................................................ 20
PRESTATIEVELD 3: BETAALBAARHEID .................................................................................................... 23
PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID ........................................................................................................ 28
PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID ...................................................................................... 33
PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID ................................................................................................. 38

5. AANBEVELINGEN .......................................................................................................................... 43
5.1
5.2
5.3
5.4

AANBEVELINGEN VOOR DE SHM ..................................................................................................................... 43
AANBEVELINGEN VOOR DE DOOR DE VLAAMSE OVERHEID TE NEMEN MAATREGELEN ............................................... 43
AANBEVELINGEN VOOR HET VLAAMSE WOONBELEID .......................................................................................... 44
GOEDE PRAKTIJKEN BIJ DE SHM ...................................................................................................................... 44

BIJLAGEN .......................................................................................................................................... 45
BIJLAGE 1: OVERZICHT GEVOERDE GESPREKKEN............................................................................................................. 45
BIJLAGE 2: LIJST MET VEEL GEBRUIKTE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN ................................................................................ 46

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD - 3320

PAGINA 3 VAN 52

1. INLEIDING

1.1.

4
mei 2017 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

1.2. Deze prestatiebeoordeling heeft tot doel:
- de minister alle relevante informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling;
- transpar
1.3. De prestatiebeoordeling wil een zo objectief mogelijk beeld geven van de werking van de SHM.
Daartoe wordt g
lijkbare 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.
1.4. 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
2. de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
3. de betaalbaarheid
4. het sociaal beleid
5. de financiële leefbaarheid
6. de klantgerichtheid
Voor de eerste drie prestatievelden zijn er strategische doelstellingen en operationele doelstellingen
omschreven. Voor de overige prestatievelden gelden alleen operationele doelstellingen.
1.5. De operationele doelstellingen kunnen als volgt worden beoordeeld:
e vereisten;
een eerdere prestatiebeoordeling aangezet tot verbetering, maar die verbetering is niet gerealiseerd tijdens de vooropgestelde periode;
activiteit is geen vereiste voor deze SHM;
over onvoldoende gegevens om tot een beoordeling te
kunnen komen.
1.6.
ie zowel
huur- als koopactiviteiten uitvoeren, worden beoordeeld op huuractiviteiten zodra ze één sociale
huurwoning verhuren. Ze worden ook op koopactiviteiten beoordeeld als ze door de VMSW gemachtigd zijn om in eigen naam sociale leningen te bemiddelen of als ze zelf expliciet verzoeken om
ook op koopactiviteiten te worden beoordeeld.
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Los van het feit of de SHM al of niet beoordeeld wordt op koopactiviteiten, vormen de eventuele
koopactiviteiten altijd een contextfactor bij het beoordelen van de prestaties op het vlak van de
huuractiviteiten
1.7.

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.

1.8. 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
Samenvattende tekst (max 2 blz.)

De Oostendse Haard (DOH) werd opgericht op 21/07/1920 en heeft de stad Oostende en de gemeente
Bredene als actieterrein. De SHM ontwikkelde haar eerste project in 1921 op gronden in het Westerkwartier. Op 31/12/2017 verhuurde de SHM 1.472 woningen en appartementen binnen het sociaal huurstelsel en
had ze geen sociale woningen in beheer.
DOH had 13 personeelsleden in dienst op 31/12/2017. De directeur wordt ondersteund door de technische
diensten en de dienst projecten, de financiële, sociale en de klantendienst en de administratie en het
onthaal. De SHM beschikt over 4 technische medewerkers maar besteedt het onderhoud en herstellingen
uit.
Bij de vorige visitatie in 2013 kreeg de SHM
verbetering, aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium
, de interne
en het gebruik van een goed financieel plan .
DOH scoort in deze visitatie op 12
op 4 "voor verbetering vatbaar".

voor renovatie,

goed , op 1 zeer goed en

DOH beschikt over een erg uitgebreid netwerk van woon- en welzijnsactoren ter ondersteuning van
haar klanten
De woon- en welzijnsactoren zijn zeer positief over de actieve en open houding van DOH. De SHM onderhoudt intensieve contacten met de welzijnsactoren. De actoren en de SHM hebben een groot vertrouwen in elkaars werking en tonen respect voor elkaars taken.
De SHM zoekt samen met de externe welzijnsactoren naar mogelijke oplossingen voor huurders die moeilijkheden ondervinden om aan de huurdersverplichtingen te voldoen. Ze overlegt met de diverse welzijnsactoren om individuele dossiers optimaal te behandelen. De welzijnsactoren spraken nadrukkelijk
hun waardering uit voor DOH bij het beschikbaar stellen van noodwoningen (tijdelijke verhuur), bv. naar
aanleiding van de winteropvang door de stad Oostende.
In de voorbije jaren deed DOH ook telkens drie à vier versnelde toewijzingen per jaar. De afspraken over
de begeleiding van deze huurders worden opgenomen in een overeenkomst tussen de huurder en het
CAW Noord-West-Vlaanderen of het Sociaal Huis Oostende. De SHM zoekt --- samen met de welzijnsactoren - naar een geschikte woning in functie van de problematiek van de huurder en op basis van het
individueel sociaal profiel. Er is ook een
e samenstelling van de bevolking in Oostende (zie inleiding). De andere, talrijke voorbeelden van deze intensieve contacten vindt men
in het rapport terug.
Verder heeft DOH haar visie op de leefbaarheidsproblematiek uitgebouwd op basis van de inbreng van
een externe partner. Zowel de uitwerking als de praktische uitvoering zijn voornamelijk in handen van
deze partner waardoor DOH toch een degelijke invulling aan deze doelstelling realiseert. Aangezien de
ondersteuning van de partner in het kader van een overeenkomst met DOH is, beveelt de visitatiecommissie de SHM aan om een draaiboek op te maken waarbij de SHM stap voor stap zelf instaat voor de
samenlevingsversterkende activiteiten of de sturing hiervan meer naar zich toetrekt.
DOH is productief en zet in op bijzondere doelgroepen en levenslang wonen in de eigen wijk
Bij de vorige visitatie kreeg de SHM een goede score voor de realisatie van woningen. Sindsdien heeft ze
het aantal nieuw gerealiseerde woningen opgedreven naar gemiddeld 19 per jaar. Ongeveer 2/3 van de
SHM is productiever. Uitgedrukt in een percentage van het woningbezit is dat een gemiddelde aangroei
van 1,29%. Voor de komende jaren zijn er 107 woningen (+8% ten opzichte van huidig patrimonium) te
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verwachten. Daarmee blijft de SHM een bijdrage leveren aan het sociaal woonaanbod in Bredene en
Oostende. Dit is geen sinecure aangezien er in Oostende geen gronden meer beschikbaar zijn en de SHM
vooral is aangewezen op de stad voor het aanbrengen van bouwopportuniteiten. DOH ondervindt hier
concurrentie van private ontwikkelaars. In Bredene beschikt de SHM over een grondreserve, maar wenst
de gemeente deze niet (volledig) aan te wenden op korte termijn. De strategie van de SHM is er vooral
op gericht om het ruimtegebruik van haar eigen patrimonium te optimaliseren en door via samenwerkingen opportuniteiten te benutten. Hiervoor heeft de SHM masterplannen opgemaakt voor 7 wijken/gebieden. De masterplannen worden actueel gehouden en gebruikt om onder andere de behoefte
aan renovaties en vervangingsbouw te bepalen. De meeste woonactoren en beleidsverantwoordelijken
kennen de masterplannen van DOH.
De SHM realiseert projecten met veel aandacht voor architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten.
Dit wordt gewaardeerd door woonactoren en beleidsverantwoordelijken maar dit heeft evenwel zijn
kostprijs. De visitatiecommissie beveelt de SHM aan binnen de kostprijsnormen te werken en haar ambitieniveau op dat vlak te verhogen.
DOH levert een goede prestatie voor het afstemmen van haar aanbod op de noden van verschillende
doelgroepen. De SHM zet vooral in op de bouw van kleinere appartementen om een antwoord te kunnen
bieden op de demografische ontwikkelingen en de snel groeiende groep alleenstaanden en koppels zonder kinderen op de wachtlijsten. In Bredene speelt DOH in op de wachtlijsten door een meer gediversifieerd aanbod. Door de visie op levenslang wonen in de eigen wijk te volgen, slaagt de SHM erin om in
steeds meer wijken woningen aan te bieden voor alle doelgroepen, inclusief bewoners in een rolstoel. De
aanpak van de over- en onderbezette woningen sluit hierop aan. De SHM probeert bewoners die zich in
deze situatie bevinden eerst en vooral een alternatief in de wijk te bieden. Een bijzondere vermelding is
er voor de tijdelijke verhuur van woningen via Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, waarbij huurders een bedrag sparen om op het einde van de tijdelijke periode de huurwaarborg voor een volgende
woning te kunnen betalen.
De uitdaging: werken aan een verdere kwaliteitsverbetering van het patrimonium met deels een erfgoedstatus
DOH heeft een goed inzicht in de kwaliteit van het patrimonium en heeft planningen voor de renovatie
en het onderhoud ervan opgemaakt. De SHM heeft een masterplan voor diverse wijken opgesteld en de
eerste conditiemetingen zijn uitgevoerd. Desondanks blijft de renovatieopgave ontegenzeggelijk groot.
Het veelal ouder patrimonium met deels een erfgoedstatus, waarin lang geen renovaties werden uitgevoerd, bemoeilijkt het voldoen aan de hedendaagse eisen. Zo is het zeer onwaarschijnlijk dat de ERPdoelen voor het gehele patrimonium over 2 jaar behaald worden. De SHM boekte op dit vlak eerder een
beperkte voortuitgang ten opzichte van de vorige visitatie, vooral ten gevolge van enkele complexen
met elektrische verwarming. Het proces van de herstellingen bij de huurders heeft DOH goed onder controle, waarbij de SHM de aannemers van nabij opvolgt.
DOH is financieel leefbaar
De financiële leefbaarheid van DOH is onder andere door het gericht verkopen van onverhuurbare
woningen goed. De bouwkosten liepen de voorbije jaren wel op. DOH doet zoveel mogelijk een beroep
op goedkope lange termijnfinanciering voor haar renovatieprojecten en dus zelden op de eigen middelen. De SHM heeft de kosten uit de gewone bedrijfsvoering, de huurdersachterstallen en de frictieleegstand onder controle. Ze dient wel een inspanning te leveren om de structurele leegstand beter te beheersen. De SHM gebruikt de financiële planningen nog niet als een beleidsinstrument.
Klantgerichtheid
De SHM heeft de voorbije jaren ingezet op klantgerichtheid naar de burgers en de (kandidaat-)huurders.
DOH peilt nog niet op een objectieve en systematische wijze naar de tevredenheid van haar huurders.
Dit gebeurt eerder ad-hoc.
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De onderstaande tabel bevat de opeenvolgende Prestatievelden (PV) en geeft per Operationele Doelstelling (OD) de beoordeling.
(v.v.v. = voor verbetering vatbaar, n.v.t = niet van toepassing)
1. BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
OD 1.1.

De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen

Goed

OD 1.2.

De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan

n.v.t.

OD 1.4.

De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren

Goed

OD 1.5

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

Goed

2. KWALITEIT VAN DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING
OD 2.1.

De SHM staat in voor het onderhoud, herstel, renovatie, verbetering, aanpassing
of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig

v.v.v.

3. BETAALBAARHEID
OD 3.1.

De SHM bouwt prijsbewust

v.v.v.

OD 3.2

De SHM verhuurt prijsbewust

Goed

4. SOCIAAL BELEID
OD 4.1.

De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners

Goed

OD 4.2.

De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid

Goed

OD 4.3.

De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan

Goed

OD 4.4.

De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer

Goed

5. FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1.

De SHM is financieel leefbaar.

Goed

OD 5.2.

De SHM beheerst haar kosten goed

Goed

OD 5.3.

De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude

Goed

OD 5.4.

De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan

v.v.v.

6. KLANTGERICHTHEID
OD 6.1.

De SHM informeert burgers snel en duidelijk

OD 6.2.

De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel
en duidelijk

OD 6.3.

De SHM meet de tevredenheid van klanten

Goed
Zeer goed
v.v.v.

(Tabel 1: overzicht van de beoordelingen - huuractiviteiten)

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD - 3320

PAGINA 8 VAN 52

3. BESCHRIJVING VAN DE SHM EN HAAR OMGEVING

3.1 Beschrijving SHM
Op 21/07/1920 besloot de gemeenteraad van Oostende een maatschappij
menwerking tussen de Belgische Staat, de provincie West-Vlaanderen, privé instanties en de stad
Oostende. De aandeelhouders kwamen voor het eerst samen op 02/05/1921 en besloten de nieuwe
maatschappij
De SHM ontwikkelde haar eerste project in 1921 op gronden in het Westerkwartier.
PATRIMONIUM
Op 31/12/2017 verhuurde de SHM 1.472 woningen en appartementen binnen het sociaal huurstelsel en
had ze geen sociale woningen in beheer. Daarnaast verhuurt DOH nog 13 woningen buiten het sociaal
huurstelsel.
Tabel 2: Overzicht van het huurpatrimonium verhuurd binnen het sociaal huurstelsel op 31/12/2017.
Gemeente
Totaal sociale
Sociale huurwo% sociale huurwo- Huurwoningen in
huurwoningen
ningen DOH
ningen DOH
beheer
DOH
Bredene
352
269
76,42%
0
Oostende
2.881
1.203
41,76%
0
Totaal
3.233
1.472
45,53%
O
Bron: prestatiedatabank 2018 ---- gegevens 2017

30% van het huidige patrimonium van DOH dateert uit de periode 1970-1979. Voor alle sociale huurwoningen in Vlaanderen is dat 18%. Ongeveer 20% van het woningenbestand is gebouwd tussen 1980
en 1999, ten opzichte van 32% gemiddeld in Vlaanderen en 19% tussen 2000 en 2017 (Vlaanderen: 35%).
Ten slotte dateert 31% van de woningen uit de periode van voor 1970 (Vlaanderen: 14%). De ouderdom
van het patrimonium van DOH wijkt af van dat van de andere V
, het is immers substantieel ouder (figuur 1).
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Figuur 1: Ouderdom woningen DOH.
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Appartementen vormen het grootste aandeel van het patrimonium, met name 57%; 43% bestaat uit
eengezinswoningen. Ongeveer 75% van de Vlaamse
eft een lager aandeel aan appartementen.
Het grootste deel van het huidige patrimonium bestaat uit woongelegenheden met 2 en 3 slaapkamers, respectievelijk 25% en 38%, samen 63% (zie tabel 2). Grotere woningen (4 slaapkamers of meer)
vinden we bij de eengezinswoningen en in mindere mate bij de appartementen (zie ook figuur 2).
Tabel 3: Overzicht huurpatrimonium verhuurd binnen het sociaal huurstelsel op 31/12/2017.

Type
Appartementen
Eengezinswoningen
Totaal woongelegenheden

Aantal slaapkamers
0
1
2
3
4
>=5 Totaal
46
Aantal
352
288
143
5
0
834
5,52% 42,21% 34,53% 17,15% 0,60% 0,00% 100%
%
Aantal
0
21
83
411
120
3
638
0,00% 3,29% 13,01% 64,42% 18,81% 0,47% 100%
%
Aantal
46
373
371
554
125
3
1472
3,13% 25,34% 25,20% 37,64% 8,49% 0,20% 100%
%

Bron: prestatiedatabank 2018 ---- gegevens 2017
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Figuur 2: Woongelegenheden volgens type en aantal slaapkamers verhuurd binnen het sociaal
huurstelsel (31/12/2017)
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Bron: prestatiedatabank 2018 ---- gegevens 2017

BREDENE EN OOSTENDE ALS ACTIETERREIN
Het actieterrein van de SHM is beperkt tot de stad Oostende en de gemeente Bredene. In dit
actieterrein zijn nog 2
• De Gelukkige Haard, met huuractiviteiten;
• WoonWel, met koop- en leningsactiviteiten;
• SVK Koepel Bredene-Oostende.
LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT
De toewijzing gebeurt eerst aan een kandidaat-huurder die minimaal 10 jaar onafgebroken in de
gemeente woont op het ogenblik van toewijzing, daarna aan een kandidaat die minimaal 5 jaar in de
gemeente woont en tenslotte aan een kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar voor de
toewijzing minstens 3 jaar inwoner is.
PERSONEEL
DOH had 13 personeelsleden (12,05 VTE) in dienst op 31/12/2017. De directeur wordt ondersteund door
de technische diensten en de dienst projecten, de financiële, sociale en de klantendienst en de
administratie en het onthaal. De SHM beschikt over 4 technische medewerkers maar besteedt het
onderhoud en herstellingen uit.

3.2 Beschrijving omgeving
In 2017 woonden in het actieterrein van de SHM, Oostende en Bredene, ongeveer 44.241 huishoudens,
goed voor 88.579 inwoners. Er wordt een groei verwacht van ongeveer 7% tegen 2030 (47.391
huishoudens). De gemiddelde leeftijd ligt iets hoger dan in de rest van Vlaanderen: 18,06% personen
van 18 tot en met 34 jaar (20,38% voor Vlaanderen), 39,73% personen van 35 tot en met 64 jaar
(40,68% voor Vlaanderen) en 26,37% personen ouder dan 65 jaar (19,54% voor Vlaanderen). De
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werkloosheidsgraad in 2017 bedroeg 9,33% (7,01% in Vlaanderen) en het percentage leefloners 1,10%
(0,56% voor Vlaanderen). Deze cijfers liggen dus boven deze van Vlaanderen.
Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de sociale huurders van DOH in 2017 bedroeg
15.490 euro. Daarmee bevindt de SHM zich bij de 30
de hoogste inkomens.
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner uit het actieterrein kwam in 2015 neer op een
bedrag van 18.266 euro. Voor Vlaanderen was dit 18.970 euro. Dit inkomen ligt dus onder dit van
Vlaanderen.
Van de gezinshoofden van de huurdersgezinnen van de SHM is ongeveer 43% ouder dan 65 jaar.
Daarmee behoort DOH
. Het aandeel alleenstaande
huurders bedroeg 44,37% en het aandeel gezinshoofden met een niet-Belgische nationaliteit 5,74%.
Daarmee situeert de SHM zich in de beide gevallen onder de middenmoot van de sector.
WONINGAANBOD
Van de 24.113 woongelegenheden in het actieterrein zijn er 44% eengezinswoningen en 56%
appartementen (27
(rijwoningen), namelijk 31% (23% voor Vlaanderen). Ongeveer 6
7
20% voor Vlaanderen).
De mediaanverkoopprijs in 2017 voor een woonhuis in Oostende, 196,000 euro, is substantieel lager
dan de mediaan voor heel Vlaanderen (zie tabel 3 --- 220.000 euro voor Vlaanderen). Voor appartementen is het verschil nog meer uitgesproken: 159.250 euro tegenover 195.000 euro in Vlaanderen. De
mediaan verkoopprijzen van eengezinswoningen zijn de voorbije 5 jaar gemiddeld met 3,98% gestegen, terwijl die van appartementen gedaald zijn met 9%. In Bredene sluiten de verkoopprijzen, en de
stijgingspercentages ten opzichte van 2012, dichter aan bij deze in Vlaanderen (zie tabel 4).
Tabel 4: Overzicht van de verkoopprijzen onroerende goederen in het actieterrein van DOH en
Vlaanderen.
Gemeente
Mediaan
Mediaan
Mediaan
Mediaan
verkoopprijs
verkoopprijs
verkoopprijs
verkoopprijs
woonhuis
woonhuis
appartement
appartement

OOSTENDE
BREDENE
VLAANDEREN

2017 (in euro)

(%
wijziging 2017 (in euro)
t.o.v. N-5)

(% wijziging t.o.v.
N-5)

196.000
213.750
220.000

3,98
12,75
12,82

-9
5,43
7,73

159.250
195.000
195.000

Bron: prestatiedatabank 2018 ---- gegevens 2017

SOCIAAL HUURAANBOD EN SOCIAAL OBJECTIEF
Bij de nulmeting (31/12/2007) kregen Oostende en Bredene nog een Bindend Sociaal Objectief Huur
(BSO huur) opgelegd.
In Bredene bedroeg het Bindend Sociaal Objectief Huur (BSO huur) 110 huurwoningen waarvan 91
gerealiseerd waren (eind 2017). In Oostende werden er 197 woningen gerealiseerd (tegen eind 2017) van
het objectief van 288 huurwoningen. In de meest recente voortgangstoets 2018 werden zowel
Bredene als Oostende ingedeeld in categorie 1: wat betekent dat zij het groeipad volgen.
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Tabel 5: Voortgang BSO huur in het actieterrein.
Gemeente
Nulmeting
BSO
Voortgang
sociale huur sociale
sociale huur
(2007)
huur

Nog
te
realiseren
huuraanbod

Oostende
Bredene

91
19

2.872
351

288
110

197
91
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Aantal
huurwoningen
DOH
in
de
betrokken
gemeente
1.203
269
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4. PRESTATIES VAN DE SHM

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 realiseert nieuwe sociale huurwoningen
Beoordeling: goed

DOH presteert goed op het vlak van de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen. Gemiddeld realiseerde de SHM 19 sociale huurwoningen per jaar in de voorbije vijf jaren, ofwel een uitbreiding van
haar patrimonium met ongeveer 1% per jaar. Voor de komende jaren zijn er 107 woningen (+8% ten
opzichte van huidig patrimonium) te verwachten. Daarmee blijft de SHM een bijdrage leveren aan het
sociaal woonaanbod in Bredene en Oostende. Hiervoor heeft de SHM diverse masterplannen gemaakt
waarin ze de nieuw- en vervangingsbouw heeft opgenomen. In het behalen van het BSO liggen zowel
Bredene als Oostende op schema (categorie 1). De inzet van DOH dient ook gekaderd te worden in de
financiële leefbaarheid (zie OD 5.1) van de SHM en in de beperkte mogelijkheden die er met name in
Oostende zijn voor het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen (zie ook OD 1.4). De visitatiecommissie beoordeelt het realiseren van sociale huurwoningen als goed.
▪

In de periode 2013-2017 realiseerde DOH gemiddeld 19 nieuwe sociale huurwoningen per jaar,
daarmee breidde zij haar patrimonium uit met 1,29% gemiddeld per jaar. Ongeveer twee derde
Kortweg gaat het om de
volgende realisaties in de voorbije 5 jaren:
o 2013: 22 woningen in Oostende (Kroonlaan) overgenomen van een private partij in
het kader van een CBO-procedure. Ook werd er in 2013 1 woning gerealiseerd in Bredene aan de Noord Edestraat;
o 2014: 44 woningen in de Pieter Breughelstraat en Frans Halsstraat in Bredene;
o 2015 en 2016: geen woningen;
o 2017: twee projecten, met telkens 14 woningen, in Bredene (Maurice Lagravierestraat)
en Oostende (Dokter Verhaeghestraat);
o 2018: 27 woningen in Bredene (De Vrijheid).
Ten opzichte van de vorige visitatie (in 2012) heeft de SHM nu 75 woongelegenheden meer in haar
patrimonium, in totaal 1472. Naast de genoemde aangroei zijn er ook woongelegenheden gesloopt
(zie ook BSO hieronder).

▪

Voor de komende jaren heeft DOH nog 119 huurwoningen aangemeld bij de VMSW (een uitbreiding van ruim 8% van het patrimonium); dit is in lijn met de mediaan in de sector. Het is aannemelijk dat de SHM haar bijdrage aan de sociale woonbehoefte zal blijven vervullen in beiden gemeenten van het actieterrein. Nagenoeg alle aangemelde woningen staan op een uitvoeringsprogramma en op de (korte - of langetermijn) planning of zijn in uitvoering. Op het moment van de
visitatie had DOH een aantal projecten in aanbouw of voorbereiding:
o
Met zicht : 60 woningen in Oostende;
o
De Boeg : 20 woningen in Oostende;
o
De Oude Kreek : 27 woningen in Bredene;
o
Boarebreker : 60 woningen waarvan 30 assistentiewoningen in samenwerking met
de Gelukkige Haard en OCMW in Oostende;
o
De Nieuwe Stad : vervangingsbouw leidend tot 500 nieuwbouwappartementen in
Oostende;
o
Groenzicht : 19 appartementen in Bredene;
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o
o
o

Nieuw Nest : 62 woongelegenheden in Oostende;
Design and Build-project in Oostende van 13 woningen;
Goedheidstraat 9 appartementen in Oostende.

▪

DOH vertrekt bij de nieuwbouw vanuit de masterplannen die ze voor 7 wijken/gebieden opmaakte (zie ook OD 2.1). Voor twee wijken is het patrimonium geheel in kaart gebracht, bij de
overige wijken ging de SHM uit van een extrapolatie van een aantal in kaart gebrachte woningen.
De masterplannen worden actueel gehouden en gebruikt om onder andere de behoefte aan renovaties en vervangingsbouw te bepalen en in functie van de financiële leefbaarheid van de SHM
(zie ook OD 5.1). De meeste woonactoren en beleidsverantwoordelijken kennen de masterplannen
van DOH. De nieuwbouwprojecten zijn opgenomen in de financiële planning om de impact ervan
te kunnen beoordelen (zie ook OD 5.4). Ook is er in de beheersoftware van de SHM een overzicht
met de fasering van alle projecten, waardoor de SHM de haalbaarheid van het uitvoeren van de
projecten voor de organisatie kan bijsturen. De visitatiecommissie merkt op dat nog lang niet alle
nieuwbouwprojecten op de meerjarenplanning van de VMSW zijn opgenomen (vanwege onvoldoende concreet) en daardoor is de financiering nog niet zeker gesteld.

▪

DOH levert een belangrijke bijdrage aan het gewenste sociaal huuraanbod in het actieterrein. In
einde van de visitatieperiode had DOH 8
sociale woongelegenheden minder in Oostende door sloop. De komende jaren zal het aantal sociale woongelegenheden weer stijgen door nieuwbouw. In Bredene leverde de SHM een bijdrage aan
de realisatie van het BSO door een netto toevoeging van 46 sociale huurwoningen. Voor het beteld. In Bredene bedroeg het objectief 110 huurwoningen waarvan 91 gerealiseerd waren (eind
2017). In Oostende werden er 197 woningen gerealiseerd (tegen eind 2017) van het objectief van
288 huurwoningen. In de meest recente voortgangstoets 2018 werden zowel Bredene als Oostende ingedeeld in categorie 1: zij volgen het groeipad.

▪

Naast het BSO werkte de stad Oostende haar visie uit in het Woonplan 2011-2020. Deze visie gaat
uit van 600 bijkomende sociale woongelegenheden, wat meer is dan het BSO. De lokale ambities
liggen dus nog een stuk hoger. Er is voor Oostende een woonbeleidsconvenant gesloten voor 153
woningen. DOH heeft voor alle projecten in het Woonplan waarvoor zij kandidaat was gesprekken gevoerd maar kon in een aantal projecten geen partij zijn. De SHM ondervindt concurrentie
van private ontwikkelaars die op de schaarse gronden in de stad Oostende ook een aanbod willen realiseren. Voor DOH zijn voornamelijk de assen van de stad interessant omdat enkel daar
nog hoogbouw gerealiseerd kan worden en de SHM er een rendabel aantal appartementen kan
bouwen.

▪

De woonactoren en beleidsverantwoordelijken waarmee de visitatiecommissie sprak, bevestigen
dat zij in vroeg stadium betrokken worden bij de projecten van DOH en tevreden zijn over de
samenwerking (zie ook OD 6.2). Er hebben vertegenwoordigers van de stad Oostende zitting in de
jury die ontwerpvoorstellen beoordeelt. Criteria voor beoordeling zijn onder andere aandacht
voor duurzaamheid en kostprijs. DOH neemt deel aan de nieuwste oproep (2018) voor CBOprocedures om daarin een sociaal woonaanbod te kunnen realiseren. In het verleden nam de SHM
reeds deel aan twee CBO-projecten (Kroonlaan en Nieuwlandstraat).

▪

DOH plant en realiseert nieuwe projecten in overleg met de lokale besturen en eventuele andere
stakeholders waarbij ze aandacht besteedt aan de specifieke noden van doelgroepen in functie
van wachtlijsten. De directeur neemt daartoe deel aan het lokale woonoverleg in Bredene (doorgaans jaarlijks of naar behoefte) en aan de Woonraad Oostende (twee keer per jaar). De projecten
van de SHM worden er besproken en doorgaans vlot goedgekeurd. Bovendien wordt elke drie
maanden de voortgang van het Woonplan geëvalueerd. Soms zijn er wel externe redenen waardoor een project geen doorgang kan vinden. Er is één voorbeeld (Vercaemerschool, Northlaan)
waarin de stad Oostende haar beleid veranderde en in plaats van sociale woningen een stedelijk
zwembad heeft gerealiseerd. De ontwikkelkosten die de DOH maakte zijn door de stad Oostende
vergoed. De stad zoekt naar alternatieve locaties om de sociale woongelegenheden te kunnen
realiseren, maar de gronden zijn schaars (zie OD 1.4). Het stadsatelier (denktank voor grote pro-

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD - 3320

PAGINA 15 VAN 52

jecten in Oostende) onderzoekt samen met de stad en DOH of er mogelijkheden zijn om op de site
van het Sint-Jozef Ziekenhuis een aantal sociale huurappartementen te realiseren.
▪

Elke maand wordt in de raad van bestuur verslag gedaan van de voortgang van elk nieuwbouwen renovatieproject. Meerdere malen per jaar vinden er personeelsvergaderingen plaats waarin --volgens de visitatiemethodiek - nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en sociale dossiers
worden besproken. De visitatiecommissie apprecieert deze inspanningen en suggereert dat de
SHM het bijpraten van personeel en raad van bestuur niet enkel richt op de activiteiten en de
voortgang daarin, maar ook op de prestaties van de SHM. Denk daarbij aan huurdersachterstal,
financië
een kwartaalrapport ontwikkeld. De ver doorgevoerde automatisering bij DOH stelt haar prima in
de gelegenheid om de beschikbare informatie ook meer integraal te gebruiken in het kader van
organisatiebestuur en -beheersing.

OD 1.2: De SHM biedt vormen van sociale eigendomsverwerving aan
Beoordeling: niet van toepassing

DOH is gekend als een zuivere huurmaatschappij. Volgens de gegevens in de prestatiedatabank werden er nog geen sociale koopwoningen door de SHM gerealiseerd. In de financiële planning zijn er geen
sociale koopwoningen opgenomen.
Wel is in de financiële planning een jaarlijkse verkoopopbrengst van 850.000 euro tot ruim 1.000.000
euro ingerekend. Het betreft hier woningen waarvan de raad van bestuur besliste tot verkoop omdat
de renovatiekosten te hoog zouden zijn voor verdere exploitatie door de SHM (zie ook OD 2.1) en
vanwege de geïsoleerde ligging van de woning. Vooral in de wijk Westerkwartier (Oostende) verkoopt DOH voornamelijk verouderde en geïsoleerd liggende woningen. Overigens is er bij aanbouw
van de wijk vanaf 1920 al ingezet op een mix van koop- en huurwoningen. In 2016 en 2017 verkocht de
SHM geen woningen vanwege een nadelige situatie op de vastgoedmarkt, waardoor de woningen te
weinig zouden opbrengen. In 2018 werden er weer woningen verkocht. Niet alle woonactoren en
beleidsverantwoordelijken vinden verkoop van verouderde woningen een goede tactiek. Zij wijzen op
mogelijke problemen met onderhoud en renovatie van versnipperd eigendom. Daarnaast is het voor
inbreidingsgerichte vernieuwingsprojecten en verdichting van belang voor de SHM om de gronden te
kunnen behouden.
Gezien het feit dat er geen koopwoningen meer gepland zijn en de SHM ook niet bemiddelt in sociale
leningen, worden de prestaties van DOH op vlak van koopactiviteiten in dit visitatierapport niet apart
beoordeeld.

OD 1.3: De SHM brengt sociale kavels op de markt
Deze doelstelling is bij besluit van de Vlaamse Regering van 26/02/2016 geschrapt als afzonderlijke
doelstelling en wordt daarom door de visitatiecommissie niet beoordeeld. De onderliggende vereisten
zijn ondergebracht bij OD 1.2.

OD 1.4: De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te
realiseren
Beoordeling: goed

Onder moeilijke omstandigheden tracht DOH gronden en panden te verwerven en aan te wenden om
een sociaal woonaanbod te kunnen realiseren. In Oostende zijn er geen gronden meer beschikbaar en
is de SHM vooral aangewezen op de stad. DOH ondervindt hier concurrentie van private ontwikkelaars. In Bredene beschikt de SHM over een grondreserve, maar wenst de gemeente deze niet op korte
termijn (volledig) aan te wenden. De strategie van de SHM is er vooral op gericht om het ruimtegebruik van haar eigen patrimonium te optimaliseren en door samenwerkingen opportuniteiten te benutten. De visitatiecommissie beoordeelt deze operationele doelstelling als goed omdat de SHM doet
wat ze kan onder moeilijke omstandigheden.
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▪

De strategie van DOH voor het verwerven van gronden en panden kent drie pijlers:
o ten eerste heeft de SHM in de masterplannen per wijk in kaart gebracht welke mogelijkheden zij heeft om bijkomende sociale huurwoningen te realiseren door het beter
benutten van de ruimte, verdichting en door grondruil met de stad Oostende;
o ten tweede spoort de SHM zelf opportuniteiten op om gronden en panden aan te kopen. Zij volgt ook de aanbiedingen van het voorkooprecht (1 project gerealiseerd) en
neemt deel aan CBO-procedures, waarin private partijen grond inbrengen en daar
projecten op realiseren;
o de derde pijler is het versterken van de samenwerking met de stad Oostende en partijen zoals een OCMW, ziekenhuis en school om op vrijkomende locaties een sociaal
woonaanbod te kunnen realiseren. In het kustgebied Oostende zijn geen gronden
meer beschikbaar en zijn er strikte regels voor ruimtelijke ordening: enkel nog hoogbouw op de centrale assen, wat verdichting ook niet altijd gemakkelijk maakt.

▪

De grondreserve van DOH bedroeg eind 2017 8,5 hectare en is gelegen in de uitbreidingslocatie
Nukkerwijk te Bredene, waarvan reeds ongeveer 10 hectare werd benut sinds de eerste aanwervingen in 2000, toen dus nog 18,5 hectare
reserve. Door aankopen steeg de grondreserve in 2014 ten opzichte van 2013 tot iets meer dan 9
hectare. In 2019 verwacht de SHM op één locatie in totaal voor 30 woningen grond aan te kopen
(0,9 miljoen euro) waarvan de woningen tegen 2022 gerealiseerd zouden kunnen worden. Het betreft hier uitgeruste gronden voor het project Boarebreker (Oostende). De gronden in Bredene
zijn niet-uitgeruste gronden (weiland).

▪

De gemeente Bredene wenst het woonuitbreidingsgebied waarin zowel de DOH als Gelukkige
Haard gronden hebben, niet massaal verder aan te snijden en het BSO vooral te realiseren in inbreidingsgerichte projecten. De stad Oostende werkt actief mee aan het verkrijgen en ter beschikking stellen van gronden voor sociale huurwoningen, maar maakt soms ook andere keuzes (bijvoorbeeld zwembad, Vercaemerschool, zie OD 1.1).

OD 1.5: De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
Beoordeling: goed

De visitatiecommissie vindt dat DOH een goede prestatie levert voor wat betreft het afstemmen van
haar aanbod op de noden van verschillende groepen. Binnen het sociaal huurstelsel zet de SHM vooral
in op de bouw van kleinere appartementen om een antwoord te kunnen bieden op de demografische
ontwikkelingen en snel groeiende groep aan alleenstaanden en koppels zonder kinderen op de wachtlijsten. In Bredene speelt DOH in op de wachtlijsten door een meer gediversifieerd aanbod. Door de
visie op levenslang wonen in de eigen wijk te volgen slaagt de SHM erin om in steeds meer wijken
woningen aan te bieden voor alle doelgroepen inclusief bewoners in een rolstoel. De analyse van
over- en onderbezette woningen sluit hierop aan en wordt door de SHM gebruikt om bewoners alternatieven in de wijk te bieden. Een bijzondere vermelding is er voor de tijdelijke verhuur van woningen via Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen waarbij huurders een bedrag sparen om op het einde
van de tijdelijke periode de huurwaarborg voor een volgende woning te kunnen betalen.
▪

DOH maakt in haar jaarverslag uitgebreide analyses van de huurders, nieuwe huurders en kandidaten, onder andere naar inkomen, gezinssamenstelling en leeftijd. Ook vergelijkt ze de kandidaten met de verhuringen en de huurders. De SHM concludeert dat de inkomens van nieuwe huurders en kandidaten doorgaans lager zijn dan van de andere huurders en dat het aandeel alleenstaanden en ouderen in alle groepen toeneemt. DOH stelt dat als gevolg hiervan levenslang wonen moet vertaald worden in het bouwprogramma van de SHM. Bij elk nieuwbouwproject bekijkt
DOH dan ook of er al dan niet 1-slaapkamerappartementen gebouwd kunnen worden en wat er in
de wijk nog meer aan woonbehoeften zijn. Hiervoor vertrekt de SHM bij elk project vanuit een
analyse van de wachtlijsten en een breed intern overleg over de doelgroepen en typologieën.

▪

Het patrimonium van DOH bestond eind 2017 voor ongeveer 24% uit appartementen met 1 slaapkamer en voor ongeveer 20% uit appartementen met 2 slaapkamers. Ongeveer 28% van het patrimonium is een huis met 3 slaapkamers (waarvan meer dan de helft in Bredene). Voor grotere
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gezinnen is ongeveer 8% van het patrimonium van DOH geschikt. In het jaarverslag 2017 stelt DOH
dat ze 419 woongelegenheden van het patrimonium kan toewijzen aan alleenstaanden, terwijl er
1.544 alleenstaanden op de kandidatenlijst staan. Dit betekent dat er blijvend enorme inspanningen dienen te gebeuren om aan de vraag van alleenstaanden te beantwoorden.
▪

In 2017 werden 702 nieuwe kandidaten ingeschreven (6,85% meer dan het jaar ervoor). Eind 2017
waren er 2649 kandidaten. Ruim 58% van de kandidaten is alleenstaande, een toename met ongeveer 10% ten opzichte van 10 jaar geleden. Het aantal twee- en driepersoonshuishoudens op de
wachtlijsten is iets gedaald. Bijna 1/5 van de kandidaten is 60 jaar of ouder. Gezinnen wensen een
eengezinswoning met tuin. Voor alleenstaanden en koppels heeft Oostende veel aantrekkingskracht. Gemiddelde wachttijden voor alleenstaande kandidaat-huurders bedragen 1074 dagen
(substantieel gedaald sinds 2015), voor eenoudergezinnen 863 dagen, 865 dagen voor koppels zonder kinderen (substantiële daling sinds 2014), 907 dagen voor koppels met kinderen, 888 dagen
voor grote gezinnen (daling sinds 2013). Voor alle groepen geldt dat bij 50wachttijden langer zijn. Jaarlijks komt ongeveer de helft van de toewijzingen bij DOH toe aan
kandidaten op de wachtlijsten. De overige toewijzingen betreffen de doelgroepen die voorrang
krijgen, de mutaties of verplichte verhuizingen in functie van renovaties. Doordat de stad Oostende woningkwaliteit in private huur als prioriteit heeft gemaakt, zijn er jaarlijks een aantal onbewoonbaarheidsverklaringen waardoor de bewoners van deze woningen voorrang krijgen op
de wachtlijsten, indien ze tot de sociale doelgroep behoren.

▪

Er zijn lokale toewijzingsreglementen voor stad Oostende en gemeente Bredene, beiden gaan uit
van lokale binding van 10 jaar. Meer dan 82% van de kandidaten woont momenteel in Oostende,
ongeveer 60% van de kandidaat-huurders wil in Bredene wonen, terwijl slechts 18% van het patrimonium zich in Bredene bevindt. Door de lokale binding kunnen kandidaten wonende in Oostende echter niet verhuizen naar Bredene en omgekeerd. Tevens werden er doelgroepenplannen
opgemaakt voor de volgende groepen: mensen met een fysieke of geestelijke beperking, senioren
en eenoudergezinnen. Er zijn in het toewijzingsreglement geen specifieke woningen voor deze
doelgroepen voorbehouden.

▪

De nieuwe projecten van DOH bieden woongelegenheden voor diverse doelgroepen. Zo worden
in het project De Boeg (Oostende) 16 appartementen met 1 slaapkamer gerealiseerd voor levenslang wonen. Tevens bouwt DOH er vier appartementen met 2 slaapkamers. In het project De Oude Kreek (Bredene) worden 7 woningen met 4 slaapkamers gerealiseerd en 20 appartementen met
1 slaapkamer. Het project "Met Zicht" (Oostende) kent 55 appartementen met 1 slaapkamer en 5
appartementen met 2 slaapkamers. Ook de in 2017 opgeleverde projecten bieden vooral plaats aan
appartementen met 1 of twee slaapkamers grotendeels voor levenslang wonen (14, De Vrijheid --Bredene waarvan 8 voor levenslang wonen; 14 Westerwind --- Oostende waarvan 9 voor levenslang wonen en 3 voor mindervaliden). De SHM stemt hiermee haar aanbod duidelijk af op de
hoogste noden van een diversiteit aan kandidaten op de wachtlijst.

▪

Voor bijzondere doelgroepen heeft de SHM in de visitatieperiode meer aanbod weten te realiseren. In totaal zijn 22 woongelegenheden geschikt voor bewoners met een rolstoel. Ook denkt DOH
mee met de aanpassingen van woningen voor mensen met een beperking, ze verwijst daartoe
huurders door naar het VAPH en ze stond reeds in meerdere woningen aanpassingen toe. Bovendien helpt een personeelslid van de SHM de huurders om de formulieren voor het VAPH in te vullen (zie OD 4.1). In 2017 werden er 85 woongelegenheden (opnieuw) verhuurd. Bij 3 verhuringen
werden de voorrangsregels voor rolstoelgebruikers en kandidaten met een fysieke beperking toegepast. Twee kandidaten werden versneld toegewezen (art. 24) en bij 6 kandidaten werden individuele afwijkingen op basis van bijzondere omstandigheden toegestaan. De versnelde toewijzingen gebeuren in een matchingsvergadering waaraan alle relevante actoren deelnemen. DOH toont
aan dat ze niet alleen in haar patrimonium, maar ook in haar dienstverlening oog heeft voor de
noden van bijzondere doelgroepen. Zo sloot DOH bijvoorbeeld een convenant waarin Inter vzw
(West-Vlaams bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid) de SHM adviseert over toegankelijkheid van de woningen en de directe woonomgeving.
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▪

DOH heeft een Excell-model ontwikkeld waarmee zij kan berekenen of een woning die in een
renovatieproject is opgenomen tijdelijk ter beschikking kan gesteld worden. Het model bekijkt
vooral de veiligheid, de uitrusting en de financiële haalbaarheid van tijdelijke verhuur. Een aantal
van deze woningen die leegstaan bij renovatie (zie OD 2.1) verhuurt DOH aan Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen waardoor die maximaal 9 maanden lang ter beschikking worden gesteld
aan personen met een hoge en acute woonnood. Het gaat om 13 woningen in Oostende (de meeste met 3 slaapkamers). Er is een samenwerkingscontract gesloten hiervoor. De bewoners huren
van Samenlevingsopbouw en worden door hen begeleid. Bijzonder is dat aan de huurders iets
meer bewoningsvergoeding wordt gevraagd (door Samenlevingsopbouw) waardoor de bewoner
een bedrag spaart waarvan, na de tijdelijke bewoningssituatie, de huurwaarborg voor een volgende woning kan worden betaald. Hiermee bevordert dit project de doorstroming, eventueel
naar de privémarkt. De visitatiecommissie apprecieert deze extra ondersteuning die door goede
samenwerking tussen SHM en woon- en welzijnsactoren wordt geboden. De welzijnsactoren hebben ook nadrukkelijk hun waardering uitgesproken voor DOH bij het beschikbaar stellen van
noodwoningen (tijdelijke verhuur), bv. naar aanleiding van de winteropvang door de stad Oostende.

▪

DOH maakte een analyse van de onder- en overbezetting van de woningen. Bij 168 woningen is er
sprake van onderbezetting. De SHM probeert nu reeds haar aanbod af te stemmen op de noden
ving/wijk. In haar projectenprogramma houdt ze rekening met de bewoners die hun te grote woning moeten verlaten, door in de mate van het mogelijke in dezelfde
buurt kleinere woningen aan te bieden. Zo houdt DOH bij de start van een renovatieproject op
wijkniveau rekening gehouden met de bestaande gezinssamenstellingen. Bij het aanpassen van de
woningen aan de huidige kwaliteitsnormen streeft de DOH naar een mix van woningtype en grootte in de bestaande wijken. Bij vervangingsbouw of bij nieuwbouw in bestaande wijken is
een gelijkaardig onderzoek het uitgangspunt voor de programmatie van de verschillende woningen. De raad van bestuur besliste sedert januari 2019 de huurders van onderbezette woningen te
sanctioneren. Het toevoegen van voor hen geschikte woonruimte (appartementen) zal in combinatie met verplichte herhuisvesting bij vervangingsbouw in een groot aantal wijken voor een
verbetering zorgen. Er zijn 25 woningen overbezet waarbij reeds actie werd ondernomen (veelal
ingeschreven voor mutatie). De SHM dient nog een zestal woningen te bezoeken die mogelijk zijn
overbezet.

▪

Zowel DOH als de verschillende welzijnsactoren waarmee de visitatiecommissie sprak signaleren
de bijzondere sociale problematiek bij de toewijzing in Oostende en Bredene. Oostende en Bredene hebben gemeentelijke toewijzingsreglementen voor lokale binding. Daarnaast is een zeer actief
toezicht op de woningkwaliteit in Oostende, waardoor bewoners voorrang genieten omwille van
de onbewoonbaarheid van hun woonst en dit ten nadele van andere kandidaten. Door de impact
van het lokale beleid staat het toewijzingssysteem onder druk en ontstaat volgens de welzijnsactoren een spanning tussen doelgroepen die elkaar als een bedreiging aanzien. De toewijzingen
met voorrang om deze redenen vormen sinds 2014 10 tot 20% van de jaarlijkse verhuringen.
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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 het onderhoud en herstel, de renovatie, verbetering,
aanpassing of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig
Beoordeling: voor verbetering vatbaar

DOH heeft een goed inzicht in de kwaliteit van het patrimonium en heeft planningen voor renovatie
en onderhoud ervan opgesteld. Er is een masterplan voor diverse wijken opgemaakt en de eerste
conditiemetingen zijn uitgevoerd. In de visitatieperiode werden wel een aantal woningen gerenoveerd. Desondanks blijft de renovatieopgave ontegenzeggelijk groot door het ontbreken van een
planmatige aanpak in het verleden. Het patrimonium met een erfgoedstatus bemoeilijkt het voldoen
aan de hedendaagse eisen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de ERP 2020-doelen voor het gehele patrimonium over 2 jaar behaald worden. De SHM boekte op dit vlak eerder een beperkte voortgang ten
opzichte van de vorige visitatie. Automatisering ondersteunt een goede werking van het proces herstellingen waarbij de SHM de aannemers goed opvolgt. De visitatiecommissie beoordeelt de mate
waarin DOH heeft ingestaan voor onderhoud, herstel, renovatie, verbetering en vervanging van haar
patrimonium als voor verbetering vatbaar.
▪

De SHM beschikt over software met daarin per woongelegenheid gegevens over de technische
staat, huurder, uitgevoerde renovaties, onderhoud, meldingen etc. DOH heeft veel energie gestoken in het opbouwen van dit systeem waarin ook de conditiemetingen zullen worden toegevoegd. Momenteel zijn er twee wijken volledig in kaart gebracht en de rest van het patrimonium
op basis van extrapolatie van gegevens van een aantal woningen en appartementen per wijk. Met
behulp van een tablet-PC kunnen de personeelsleden ook op locatie bij de bewoners de informatie uit het systeem raadplegen en wijzigen. Uit dit systeem distilleert de SHM overzichten van de
woonkwaliteit op diverse onderdelen. Deze overzichten worden gebruikt als onderbouwing van
de integrale planning van onderhoud en renovatie.

▪

Voor het groot onderhoud heeft de SHM een planning opgesteld. Deze planning is gebaseerd op
vier pijlers: onderhoudskost verminderen, verval van patrimonium tegengaan, veiligheid van de
woning verzekeren en een verbetering van de woning realiseren. Het basisonderhoud (schilderwerken), groot onderhoud (vernieuwen dakbedekking) en de renovatie (aanpassen elektriciteit in
woningen, vervangen van houten schrijnwerk) zijn in deze planning vervat. Waar mogelijk heeft
de SHM een combinatie gemaakt met werkzaamheden voor het behalen van de ERP 2020-doelen
(zie hieronder) in totaalrenovaties. DOH heeft veel renovatieprojecten lopend of gepland: totaalrenovaties (bijvoorbeeld Vuurtorenwijk --- Oostende), dak- en gevelisolatie (bijvoorbeeld Dokter
Verhaeghestraat --- Oostende), vervanging van centrale verwarming en gasinstallaties en renovatie
van platte daken (bijvoorbeeld Noord-Edestraat --- Bredene). Per gebied (of wijk) heeft de SHM de
voornaamste werken gebundeld in een masterplan dat 15 jaar vooruit kijkt. Vervolgens zijn deze
masterplannen in gebiedskaarten weergegeven, waardoor de SHM een duidelijk overzicht heeft
van de geplande werkzaamheden. Alle onderhoudswerken samen zijn opgenomen in een tabel
(de totale planning) met daarin per complex en per jaar de te verrichten werkzaamheden en
(norm)bedragen. Telkens is aangegeven welk aandeel dagelijks onderhoud betreft, gepland onderhoud, welk onderhoud door middel van financiering via de VMSW wordt betaald en wat in de
huurlasten terecht komt. Voor een deel van deze kosten heeft de SHM een provisie aangelegd en
betaalt ze met eigen middelen. De andere kosten worden door leningen bij de VMSW gefinancierd
en zijn opgenomen in de financiële planning. Naast deze planning bekijkt DOH telkens of het onderhoud ook effectief uitgevoerd moet worden of dat bijvoorbeeld ook de schilderwerken nog
een jaar kunnen wachten. Op deze manier kan de SHM onderhoudswerken versnellen omdat er
bijvoorbeeld veel meldingen komen van gelijkaardige herstellingen.
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▪

Er zijn in 7 projecten in totaal 119 te renoveren woningen geprogrammeerd bij de VMSW waardoor de SHM voor deze renovaties een goedkope financiering bekomt. Er zijn in totaal 38 renovatieprojecten aangemeld bij de VMSW op de langere termijn die blijk geven van een serieuze opgave op het gebied van de kwaliteit van het patrimonium. De kost van deze ingrepen wordt geraamd op 44,5 miljoen euro (ongeveer 30.000 euro per woning die momenteel deel uitmaakt van
het patrimonium). In de financiële planning zijn 34 projecten opgenomen, waarvan 1 in uitvoering
(dak -en gevelrenovatie van 6 huurwoningen, Dokter Verhaeghestraat - Oostende) en 2 op de
korte termijn planning (dakrenovatie van 42 huurwoningen in Bredene en vervanging van CVketels in 43 huurwoningen Stene werf 03 --- Oostende). In de financiële planning zijn daarnaast opgenomen --- maar nog niet op de meerjarenplanning geplaatst --- de vervanging van 213 CV-ketels,
dakrenovaties bij 157 woningen en gevelrenovaties en vervangen van het schrijnwerk bij 63 woningen.

▪

Naast deze stelselmatige vervanging van dak- en schrijnwerk en CV-ketels voert DOH ook totaalrenovaties uit. Jaarlijks ging het in de visitatieperiode om een 25-tal woningen die werden aangepast aan de huidige eisen en normen (1,5 --- 2% van het totale patrimonium). In de visitatieperiode
heeft DOH in totaal 146 woningen gerenoveerd. Eind 2017 was de totaalrenovatie van 25 woningen opgeleverd, waren er 12 woningen in totaalrenovatie en werd die van 19 woningen aanbesteed. Voor de komende jaren behoudt de SHM dit tempo en voegt zij daar nog enkele zeer grote
vervangingsbouwprojecten aan toe (zie ook OD 1.1).

▪

DOH heeft nog een zeer grote uitdaging op het gebied van het behalen van de ERP-doelen tegen
2020. Eind 2017 voldeed slechts 51% van het patrimonium aan de normen. Ongeveer 90% van de
en betere score. Evenwel realiseerde DOH sinds 2013 een verbetering: van 32%
naar 51%. Dubbele beglazing is in 85% van het patrimonium aanwezig; ter vergelijking ruim 80%
et patrimonium. Hier heeft DOH voordeel van een groot aandeel appartementen in haar patrimonium.
voldoende dakisolatie. In 55% van het patrimonium van DOH is een energiezuinige verwarmingsinstallatie aanwezig. Ondanks het feit dat de SHM hier sinds 2013 een verbetering laat zien (van
tierapport kwam dit ook al uitvoerig aan bod.

▪

In 9 complexen met 438 woongelegenheden (30% van het patrimonium van de SHM) in Oostende
wordt nog met elektriciteit verwarmd. Een drietal complexen (92 appartementen) werd pas in
2003 gebouwd en de structuur van het gebouw bevat niet de nodige kokers en rookgasafvoeren
om een omschakeling naar een andere vorm van verwarming via een eenvoudige renovatie mogelijk te maken. Daarom heeft DOH beslist om de verwarming pas te vervangen samen met een
ingrijpende renovatie, ten vroegste verwacht in 2025. In vier andere complexen plant de SHM de
komende jaren renovaties of vervangingsbouwprojecten. Zo wordt in de Stuiverstraat in 2022
een vervangingsbouwproject opgestart voor de 208 appartementen. In het Westerkwartier zal
DOH in 2025 de elektrische verwarming vervangen in 54 appartementen. De overige twee complexen stammen uit 1995 en 1998 en betreffen de Vuurtorenwijk waar in 2025 de vervanging van
de elektrische verwarming wordt voorzien en de Schelpenstraat waar dat ten vroegste in 2028
het geval zal zijn. Na de visitatie berichtte de SHM dat de aanbesteding van dakisolatie had
plaatsgevonden en dat eind 2019 alle bewoonde woningen van voldoende dakisolatie zullen zijn
voorzien.

▪

Wanneer de complexen met elektrische verwarming buiten beschouwing worden gelaten, voldoet eind 2017 ongeveer 75% het patrimonium van DOH aan de ERP-doelen. Op dat moment haalan de elektrische verwarming, is het bovendien onzeker of DOH tegen 2020 de overige ERP-doelen behaalt.
DOH kiest ervoor om de woningen in overeenstemming te brengen met de minimale veiligheid-,
gezondheid- en woonkwaliteitsvereisten zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode, zolang ze
bewoond zijn. De visitatiecommissie beveelt aan dat DOH al het mogelijke doet om voor het patrimonium (exclusief de recente complexen uitgerust met elektrische verwarming) prioritair de
ERP-doelen te behalen. Voor de complexen met elektrische verwarming is het aangewezen om de
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mogelijkheden in kaart te brengen om, binnen het wettelijke kader, een zo kwaliteitsvol mogelijke
woonst voor de huurder aan te bieden (inclusief totale woonlasten) rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de SHM.
▪

Eind 2017 stonden 64 woongelegenheden leeg voor renovatie. Wanneer in een blok een nog niet
gerenoveerde woning vrijkomt, wordt deze niet doorverhuurd maar eerst gerenoveerd. Vaak
worden meerdere woningen tegelijk gerenoveerd. Waar mogelijk worden enkele woongelegenheden tijdelijk verhuurd buiten het sociaal huurstelsel (zie OD 1.5). Eind 2017 stonden er 25 woningen leeg die niet meer gerenoveerd kunnen worden. Deze woningen maken deel uit van een project om gesloopt en vervangen te worden door nieuwbouw. Daarnaast waren er eind 2017 9 woningen die eveneens verouderd zijn en niet binnen de kostprijsnorm gerenoveerd kunnen worden
maar waarvan de raad van bestuur besliste om deze te verkopen (zie OD 1.2).

▪

Een deel van het patrimonium van DOH is dusdanig verouderd dat renovatie financieel niet haalbaar is (tegen 80% van de kosten van nieuwbouw kan financiering worden bekomen van de
VMSW, 100% als het over patrimonium met erfgoedwaarde gaat). Ook is er een deel van dit patrimonium dat een erfgoedstatus kent (Oostende Westerkwartier). Hier zijn er verschillende belangen die spelen. Voor DOH is renovatie van erfgoedwoningen financieel niet haalbaar. Bovendien stelt de SHM dat een huurder in een gerenoveerde erfgoedwoning nog steeds hoge energielasten kan hebben. Het verkopen van deze woningen is deels een verschuiving van het probleem
naar de kopers waarbij de vraag is of zij de renovatie en energielasten financieel kunnen dragen.
Voor de stad Oostende en erfgoeddeskundigen lopen de belangen ook soms uiteen. Het ziet ernaar uit dat er een gediversifieerde oplossing nodig is, met name: de renovatie van een aantal
woningen en behoud van erfgoed, de sloop en vervangingsbouw van een ander deel van de woningen en ten slotte de verkoop van een aantal woningen die vooral een geïsoleerde ligging hebben ten opzichte van het patrimonium van DOH. Met behulp van de opgemaakte masterplannen
bekijkt de SHM samen met de Stad Oostende de mogelijkheden op dat vlak.

▪

Via diverse kanalen kunnen huurders meldingen voor herstellingen doorgeven aan de SHM. In
2017 waren dat in totaal 2.766 meldingen (2016: 2.205) voor een bedrag van 475.776 euro (in 2016:
598.737 euro). Na een melding gaat meestal een toeziener ter plaatse en maakt een werkbon op
(via een tablet-PC). De huurder wordt direct geïnformeerd wie de kosten van de herstelling ten
laste zal nemen (zie OD 3.2). Vervolgens wordt een prijsaanvraag opgesteld of de bestelprocedure
gevolgd, waarbij werkbonnen geautomatiseerd naar de aannemers gaan. De meeste onderhoudswerken besteedt DOH uit
maakt de SHM een begroting op voor onderhoud en herstellingen. De begroting 2018 heeft ze gebaseerd op effectief bestede bedragen uit het voorgaande jaar. DOH heeft een bevraging ontworpen om na herstellingen geautomatiseerd de tevredenheid te kunnen meten. In de nabije toekomst zal deze functie gebruikt worden om onder meer de kwaliteit van de herstellingen door de

▪

DOH probeert zover mogelijk te gaan in het milieuvriendelijker maken van het patrimonium. Met
name in nieuwe projecten is er aandacht voor geothermie (Groenzicht - Bredene en Bloemenwinkel - Oostende) en het aansluiten op het warmtenet in Oostende (De Nieuwe Stad). De SHM maakt
daarnaast gebruik van EOS, het autonoom gemeentebedrijf energiebesparing in Oostende voor
advisering en energiescans. In Bredene worden de energiescans uitgevoerd door vzw Duinenwacht. Recent is in kaart gebracht op welke complexen van de SHM zonnepanelen gezet kunnen
worden. DOH benut de premies van Fluvius voor isolatie en ketelvervanging en plaatste zelf
rookmelders op elke verdieping van de woningen. De SHM ondersteunt de initiatieven van EOS,
bijvoorbeeld het verdelen van waterbesparende douchekoppen onder de huurders en ook informeerde DOH huurders over de mogelijkheid deel te nemen aan een groepsaankoop van energie
door EOS. Voor milieuvriendelijkheid kijkt de SHM ook naar het behoud van groen en probeert zij
bomenkap te voorkomen.

▪

DOH beschikt over veel detailinformatie over de kwaliteit van het patrimonium. De automatisering is van goede kwaliteit en ondersteunt de werking van de SHM. De komende jaren wenst DOH
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de conditiemetingen toe te voegen waardoor voor het gehele patrimonium een gedetailleerd inzicht ontstaat, dat als onderbouw voor de masterplannen fungeert. De visitatiecommissie suggereert dat DOH haar effectiviteit, efficiëntie en planmatige werking nog kan verbeteren door meer
gebruik te maken van de mogelijkheden van het door haarzelf ontwikkelde systeem en de daarin
opgenomen gegevens. Een meer integrale benadering van deze gegevens kan DOH helpen in haar
organisatiebesturing en -beheersing. Hiertoe zou, afgestemd op de behoeften van de raad van bestuur, de rapportagesystematiek in de organisatie aangepast kunnen worden door meer op objectieven en prestaties te besturen in plaats van op detailgegevens en voortgang van activiteiten.

OD 2.2: De SHM realiseert kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving
De kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving zijn onderworpen aan de bepalingen in
de Vlaamse Wooncode en aanvullende kwaliteitsrichtlijnen door de minister opgelegd. Omdat in het
procedurebesluit de kwaliteit van nieuwe woningen conform de wettelijke vereisten is gewaarborgd,
beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties op deze OD niet apart. Als de SHM geen kwaliteitsvolle
woningen zou plannen, zou ze de toets van de programmatiecyclus immers niet doorstaan. De beoordeling van de kwaliteit van de bestaande woningen is vervat onder OD 2.1.

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 visitatiecommissie heeft kunnen vaststellen dat DOH heeft geïnvesteerd in de nodige competenties
om de bouwprojecten in goede banen te leiden. Er is al langere tijd een terugkoppeling tussen de
diverse onderdelen van het bouwproces, waarbij de SHM opgedane ervaringen uit het verleden valoriseert. DOH beschikt namelijk over ontwerprichtlijnen voor ontwerpers, alsook over een erg gedetailleerde en volledig gedigitaliseerde opvolging van de projecten met de verschillende prijzen (raming,
aanbestedingsprijzen, gunningsbedrag en eindbedrag). De SHM zet in op een strikte opvolging van de
werven. De bouwkosten zijn voor sommige projecten evenwel relatief hoog en overschrijden, soms in
belangrijke mate, de gestelde kostprijsnormen (NFS2 en sinds 2012 de FS3-norm) in de ontwerpfase, bij
de bestelling en tijdens de uitvoering (tot 7% en in een project tot 14%). De visitatiecommissie beveelt
aan dat de SHM haar ambitieniveau op dit vlak aanscherpt. De visitatiecommissie beoordeelt het
prijsbewust bouwen bij de SHM als voor verbetering vatbaar.
▪

De SHM heeft de voorbije jaren geen gronden en panden aangekocht (zie OD 1.4) zodat de visitatiecommissie niet kon nagaan of de SHM prijsbewust aankoopt. Beschikbare gronden zijn in Oostende evenwel schaars geworden. De enige verwerving die op stapel staat is voor het project Boarebreker te Oostende (vervangingsbouw samen met de Gelukkige Haard), waarbij de SHM slechts
de koopprijs dient te betalen wanneer het project klaar is voor afbraak. De voorinvestering voor
DOH is door deze werkwijze beperkt. Bij vervangingsbouw of voor nieuwbouw op gronden die
reeds in bezit zijn van de SHM of toch aangekocht werden, is ze afhankelijk van de dichtheden
(woningen per hectare) die door de gemeentes worden toegestaan of opgelegd. Daarom gaat DOH
bij de stad en gemeente altijd voor de verwerving na of er op die gronden kan gebouwd worden
en volgens welke dichtheden. De beleids- en woonactoren bevestigden tijdens de visitatiegesprekken (zie OD 1.1 en OD 1.4) dat er intensief overlegd wordt op voorhand. De visitatiecommissie
apprecieert deze samenwerking.

▪

Bij renovatieprojecten gaat de SHM na welke optie - vervangingsbouw inclusief mogelijke verdichting of renovatie - het meest kostefficiënt is (zie OD 2.1). Dat aspect heeft de SHM bekeken bij de
opmaak van de masterplannen van haar 7 wijken. De SHM werkt deze plannen periodiek bij op
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dat vlak waarbij ze ook rekening houdt met de alsmaar strengere milieueisen die gesteld worden
aan het patrimonium. Daardoor is vervangingsbouw vaak efficiënter. Wel blijkt dat bij sommige
kleinere renovatieprojecten het bestelbedrag hoger lag dan 80% van de raming voor een vervangingsbouwproject en in een drietal gevallen zelfs dan 100%. Een paar van die projecten voert de
SHM uit in het Westerkwartier dat een erfgoedstatus heeft waardoor vervangingsbouw geen optie is.
▪

In de periode 2013-2017 heeft de SHM een aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten in eigen beheer gerealiseerd waarbij de visitatiecommissie kon nagaan of het ramingsbedrag en bestelbedrag
van de werken al of niet onder het subsidiabel leningsplafond bleef. Indien de SHM onder het subsidiabel leningsplafond (NFS2 en sinds 2012 FS3) blijft, kan ze de investeringen financieren door
middel van een gesubsidieerde lening. Indien de investeringen dit subsidiabel leningsplafond overschrijden, dient de SHM voor de overschrijding een beroep te doen op de eigen middelen of op
een marktconforme en dus duurdere lening. De visitatiecommissie heeft 5 recent uitgevoerde
nieuwbouwprojecten van nabij bekeken. Uit deze analyse blijkt dat de SHM het subsidiabel leningsplafond slechts heeft gerespecteerd bij 2 van de 5 projecten tijdens de ontwerpfase en bij de
bestelling. De overschrijdingen schommelden tussen 2% en de 6% bij het ontwerp maar stegen
naar 2% tot zelfs 18% bij de bestelling.

▪

Naast het bestelbedrag van de werken is ook het uitvoeringsbedrag van belang, want dit bepaalt
in welke mate de SHM het leningsplafond uiteindelijk heeft gerespecteerd. Van die 5 bovenvermelde projecten was dat slechts bij die zelfde 2 werven het geval. De overschrijdingen, in de 3
andere projecten, schommelden hier tussen 6% en 14%. Het spreekt voor zich dat dit de bouwkosten substantieel opdrijft voor de SHM. Dit weegt ook op de financiële leefbaarheid van de SHM (zie
OD 5.1). Voor deze overschrijdingen zijn diverse oorzaken:
o gronden in Oostende zijn heel schaars geworden en in feite niet meer beschikbaar.
DOH kan enkel nog inbreidingsgericht bouwen, wat de kostprijs vaak opdrijft, of verdichten op eigen gronden;
o hoogbouw is in Oostende enkel nog toegelaten op de grote verkeerassen, maar daar
zijn de gronden nog schaarser;
o een paar wijken van DOH hebben een erfgoedwaarde, bv het Westerkwartier. Deze
wijken vormen een belangrijk aandeel in het patrimonium van de SHM. Alhoewel de
SHM dit via de Masterplannen goed onder controle heeft en regelmatig overlegt met
de betrokken erfgoedpartners (bv. de erfgoedcommissie van de stad Oostende), is de
kans op een hogere kostprijs bij dergelijke renovatieprojecten reëel;
o de stad Oostende zet meer en meer in op de architecturale kwaliteit en doet bijvoorbeeld een beroep op de Vlaamse bouwmeester. De woonactoren en beleidsverantwoordelijken aanwezig op de visitatiegespreken bevestigden dit. De SHM heeft het
dan moeilijker om de architecturale kwaliteit te verzoenen met de kostprijsnormen.
In het project Vervangingsbouw 60 appartementen te Oostende, project Met Zicht
fase 1 en 2, heeft de architect een glasgevel en wintertuin voorzien. Dit was een van
de elementen van de overschrijding van de bovenvermelde 14%;
o In het verleden diende de SHM voor haar hoogbouwprojecten ondergrondse parkeermogelijkheden te voorzien. Het stadsbestuur van Oostende vereist dit niet langer. DOH besliste echter om toch een ondergrondse parkeergarage te voorzien in een
van de hogervermelde nieuwbouwprojecten, dit om klachten van de buren te vermijden. Een bovengrondse parking zou immers reeds schaarse groenruimte innemen;
o ten slotte brengt DOH aan dat de huidige bouwmarkt erg krap is waardoor ze vaak
maar 1 of een paar inschrijvingen op haar aanbestedingen binnenkrijgt met als gevolg
een hogere prijs.

▪

Rekening houdend met het omvangrijke bouw- en vooral renovatieprogramma van de SHM voor
de volgende jaren (zie OD 1.1 en OD 2.1), onder andere vertaald in de masterplannen, is het onder
controle houden van de bouwkosten van cruciaal belang. Zelfs een beperkte overschrijding van
de kostprijsnormen zou een belangrijke negatieve invloed kunnen hebben op de financiële ge-
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zondheid van de SHM (zie OD 5.1). De SHM heeft de voorbije jaren wel geïnvesteerd in middelen en
mensen om meer kostenbewust te bouwen. Enkele voorbeelden:
o bij de keuze tussen renovatie of vervangingsbouw maakt de SHM waar mogelijk een
grondige analyse van de voor- en nadelen van beide opties (zie hoger);
o de SHM geeft uitgebreide ontwerprichtlijnen, aanvullend op de C2008 van de VMSW,
mee met de architecten. Deze bevatten een uitgebreid pakket aan eisen en aanbevelingen die gebaseerd zijn op de bouwervaring van de SHM. DOH heeft dit geïntegreerd in de standaardontwerprichtlijnen van de VMSW;
o de SHM maakt gebruik van de architectuurwedstrijd (zie het recente project Stene
Het Nieuwe Nest te Oostende) onder andere om de bouwkost onder controle te
houden. DOH voorziet in het beschrijvende gedeelte van de oproep tot kandidatuurstelling wel een aantal elementen rond de bouwkost en de duurzaamheid maar in de
gunningscriteria komen deze aspecten nauwelijks aan bod. De jurering bevat op het
vlak van de bouwkost weinig bijkomende informatie. De aanwezig woonactoren en
de beleidsverantwoordelijken bevestigden overigens tijdens de visitatiegesprekken
dat de SHM in een heel vroeg stadium overleg pleegt met hen omtrent de technische
en inhoudelijke haalbaarheid van de door haar beoogde projecten. Tevens verhoogt
het gebruik van de architectuurwedstrijd het draagvlak bij de belanghebbenden
aangezien ze in de ontwerpfase kunnen meebeslissen over het ingediende projectvoorstel (zie OD 1.1);
o de SHM zet duidelijk in op de opvolging van de werven (bv. deelname aan de wekelijkse werfvergaderingen) en probeert daarom het aantal gelijktijdig lopende werven
onder controle te houden zodat dit haalbaar is met het huidige team. De contractwijzigingen in meer ten opzichte van het aanbestedingsbedrag zijn in het algemeen
onder controle.
o indien blijkt dat bij de aanbesteding de kostprijsnorm overschreden wordt, besteedt
de SHM het dossier opnieuw aan (bv. project De Steenkapper);
o DOH heeft een heel uitgebreid en overzichtelijk systeem voor de globale opvolging
van haar projecten.
▪

De SHM verkoopt al een aantal jaren
was dat in 2016 en 2017
minder het geval door de lagere prijzen die de SHM hiervoor kon krijgen (zie OD 1.2 en OD 2.1). Deze verkopen genereren inkomsten die de financiële situatie van de SHM ten goede komen. Toch is
deze opbrengst volgens de SHM zeker niet de eerste of enige reden waarom de woningen worden
verkocht. Nadat de zittende huurder de woning verlaten heeft, maakt de SHM een kostenbatenanalyse via het Masterplan waarbij ze de verschillende opties achtereenvolgens grondig evalueert: renovatie, vervangingsbouw of verkoop. De evaluatie van een onverhuurbare woning gelegen in een zone met hoge erfgoedwaarde, leidt meestal tot een beslissing om de woning te verkopen. De noodzakelijke zware renovatie binnen de richtlijnen van de VMSW in combinatie met
de eisen van Onroerend Erfgoed en de stad Oostende en de alsmaar strenger wordende milieueisen zorgen voor een erg duur project dat sterk boven de gesubsidieerde prijsplafonds uitkomt.
Verder zijn sloop en vervangingsbouw zelden te verzoenen met de erfgoedwaarde. De visitatiecommissie kan hiervoor begrip opbrengen maar de SHM moet er zich van bewust zijn dat ze
daarmee ook gronden verkoopt in Oostende, waar die al erg schaars zijn. Zeker waar erfgoedwaarde geen rol speelt raadt de visitatiecommissie toch aan hier uiterst voorzichtig mee om
te springen aangezien ze eventueel ook de mogelijkheid tot vervangingsbouw met verdichting
verliest. De visitatiecommissie adviseert ook om bij collega-SHM te rade te gaan die eveneens geconfronteerd worden met een erfgoedproblematiek gecombineerd met een renovatienood. Someen renovatieverplichting
voor de erfpachtnemer.

▪

DOH doet zoveel mogelijk een beroep op subsidies en tussenkomsten voor duurzaamheidsmaatregelen (verstrekt door o.a. de Vlaamse overheid en de netwerkbeheerders) om de kostprijs van
de sociale huurwoningen te drukken (zie ook OD 2.1). In 2017 was dat voor ongeveer 66.000 euro
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▪

DOH maakt af en toe gebruik van verschillende technieken om haar sociaal huurpatrimonium uit
te breiden. Dat doet zij bijvoorbeeld via de CBO-procedure (zie OD 1.1). Zo heeft de SHM zich ingeschreven voor de nieuwe CBO-ronde. In principe voldoen verwervingen in dergelijke gevallen altijd aan de kostprijsnormen. Voor 2016 deed de SHM meer een beroep op het voorkooprecht en
het recht van wederinkoop. Maar sinds een tweetal jaren springt de SHM hiermee voorzichtiger
om omwille van de financiële leefbaarheid (zie OD 5.1).

De visitatiecommissie beveelt de SHM aan om haar ambitieniveau op het vlak van prijsbewust bouwen scherper te stellen, de procesbeheersing heeft ze reeds onder controle. DOH dient vooral de nodige aandacht te besteden aan het verzoenen van het architecturale aspect met de vigerende kostprijsnormen.

OD 3.2: De SHM verhuurt prijsbewust
Beoordeling: goed

In 2017 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse huurlast per woning 313 euro. De SHM situeert zich hiermee
bij de 30% SHM met de hoogste huurlasten. Het aandeel appartementen in het patrimonium (54%),
waar traditioneel hogere huurlasten mee gepaard gaan, is wel hoog in vergelijking met de sector. De
huurlasten vertoonden een dalende trend in deze visitatieperiode, die te danken is aan de maatregelen de DOH heeft genomen om de huurlasten onder controle te houden. DOH heeft een visie op het
verlagen van de huurlasten en in mindere mate voor het beperken van de kosten voor de nutsvoorzieningen voor de huurders. Ze vertaalt deze in concrete acties. De SHM heeft een inzicht in de samenstelling van de huurlasten per wooncomplex en in de evolutie over de tijd. DOH voert eveneens voorcontroles uit bij een huuropzegging om kosten voor de vertrekkende huurder zo laag mogelijk te
houden. De visitatiecommissie vindt dat de SHM goede prestaties levert voor deze doelstelling.
▪

De kosten voor de huurder bestaan uit drie componenten: de huurlasten (waarop de SHM vat
heeft) maar uiteraard ook de huurprijs (die voornamelijk afhankelijk is van het inkomen van de
huurder en waarop de SHM geen invloed heeft) en de nutskosten voor elektriciteit, gas en water
(waar een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij huurder en de SHM --- zie OD 4.1). Bij DOH bedraagt de (mediaan) huurprijs per maand voor een eengezinswoning 312 euro en 239 euro voor
aan) huurprijs. Voor de appartementen is dat 219 euro en dat is bij de 20% laagste mediaanhuurprijs van de sector. Het inkomen van de huurder en in mindere mate de marktwaarde van de
woning zijn het meest bepalend voor de huurprijs. Daarom wordt de huurprijs van sociale woningen niet als prestatie van een SHM beschouwd maar als een effectindicator. Het mediaan equivalent netto belastbaar inkomen van de huurders van DOH ligt met 15.490 euro (2017) bij de 40%
hoogste van de sector. Gemiddeld besteden de huurders 17% van hun maandelijks inkomen aan
de huur (= gemiddelde woonquote voor alle sociale huurders van de SHM). Slechts bij een 25%
Niettemin is het zo dat het verschil tussen de aangerekende sociale
huur en de (huur)marktwaarde voor een woning/een appartement en duplex respectievelijk ongeveer 242 euro en 330 euro bedraagt. De sociale huurders betalen m.a.w. gemiddeld gezien een
substantieel lagere huurprijs dan op de private markt.

▪

De gemiddelde huurlast per woongelegenheid bij DOH bedroeg 313 euro per jaar in 2017. Daarmee
behoort DOH tot de 30% SHM met de hoogste huurlasten. Het niveau van de huurlasten houdt
normalerwijze sterk verband met het aandeel van het patrimonium dat uit appartementen bestaat. Aan appartementen zijn meestal hogere huurlasten gekoppeld door de kosten voor het onderhoud van de gemeen
4%. Dat
is bij het 25% hoogste van de sector. De jaarlijkse huurlasten schommelden in de periode 20132017 tussen de 448 euro (2015) en de 292 euro (2016), in 2017 was dat 314 euro. De huurlasten vertoonden in het algemeen een dalende trend. De visitatiecommissie heeft wel vastgesteld dat de
SHM niet de standaard boekhoudrekening gebruikt om de huurlasten te boeken maar enkel de
rekening voor de voorschotten gebruikt. Dit is het gevolg van het feit dat de SHM de huurlasten
van het lopend jaar berekent op basis van de kosten van twee jaar geleden en die vervolgens als
een soort voorschot aanrekent zonder een eindafrekening te maken. Dit zorgt ervoor dat de
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vergelijkbaarheid met de ander
geval aan om de uniforme boekingswijze, zoals toegepast door de andere SHM, zo snel mogelijk te
implementeren.
▪

De totale huurlast voor alle huurders samen bedroeg ongeveer 427.000 euro in 2017. De drie belangrijkste posten zijn de vergoedingen voor schoonmaak (75.000 euro), voor het onderhoud van
de liften (ongeveer 72.000 euro) en de vergoeding voor het onderhoud van het CV-installaties
(ongeveer 87.000 euro).

▪

De SHM doet concrete inspanningen om de huurlasten en de andere kosten voor de huurder onder controle te houden en vertrekt daarbij onder andere van het inzicht dat ze heeft in de samenstelling van die lasten.
o DOH beschikt over overzichten van de aangerekende huurlasten per groep van woningen. Als de huurlasten of de kosten voor de nutsvoorzieningen oplopen gaat de
SHM op zoek naar de oorzaak hiervan en probeert te remediëren;
o DOH
van verhaal ten opzichte van
ongeveer 10,23 euro per jaar.
Dit houdt in dat de huurder enkel een brandverzekering moet afsluiten voor zijn inboedel. Vanuit het standpunt van de huurder doet dit de kosten dalen. Hij dient immers geen individuele brandverzekering voor de huurdersaansprakelijkheid meer af
te
huurderaansprakelijkheid is afgedekt door een verzekering;
o voor gemeenschappelijke delen in projecten wordt er via het Vlaams EnergieBedrijf
(VEB) energie geleverd. Zij garanderen de laagste prijzen. Tevens plaatst DOH overal
LED-verlichting en timers;
o het energieverbruik van de ventilatiesystemen, waarvan de pompen constant draaien, maakt de plaatsing van zonnepanelen het overwegen waard.;
o het gemeenschappelijk groen heeft de SHM zoveel als mogelijk of volledig overgedragen aan het openbaar domein om de kosten van onderhoud te beperken;
o de SHM probeert de oppervlakte van gemene delen zo compact mogelijk te houden;
o DOH vergelijkt regelmatig prijzen en schrijft daarbij inschakelbedrijven aan (groenonderhoud en het plaatsen van brandmelders);
o In 2017 heeft de SHM het onderhouden van de liften opnieuw aanbesteed. Dit leidde
gemiddeld tot een besparing van ongeveer 40%, bijna een halvering van de kosten
en dus van de huurlasten.
Over het algemeen vonden de aanwezige huurders op de visitatiegesprekken de huurlasten aanvaardbaar.

▪

De SHM vraagt de huurders om zelf in te staan voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke
delen van de appartementsblokken, om zo de huurlasten verder te drukken. Ook voor het
sneeuwruimen vraagt ze elk jaar vrijwilligers. Zij informeert de bewoners dan over de uitgespaarde huurlasten. Deze vrijwillige inzet lukt vooral in de kleinere entiteiten waar volgens de SHM
de sociale controle groter is.

▪

Onderhoud en herstel, wie doet wat en wie betaalt?: het is niet altijd even duidelijk voor de
huurder. De SHM hanteert daarom het in de sector veel gebruikte Ziezo!-boekje, dat onder andere
de rechten en plichten van de (ver)huurder verduidelijkt. Hierdoor is de huurder beter geïnformeerd over welke kosten al of niet ter zijner laste vallen (zie ook OD 2.1).

▪

Bij de opzegging van het huurcontract voert de SHM een voorcontrole uit waarbij een medewerker van de technische dienst ter plaatse gaat om de eventuele huurschade te bekijken. Bij een
dergelijke voorcontrole kan de SHM aangeven welke elementen de huurder zelf tijdig kan oplossen, waardoor in sommige gevallen dure afrekeningen voor de huurder voorkomen kunnen worden. Tevens kan dat als voordeel hebben dat de nieuwe huurder een woning betrekt die beter in
orde is.
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4.4 PRESTATIEVELD 4: SOCIAAL BELEID
OD 4.1: De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
Beoordeling: goed

DOH zorgt voor een goede huisvestingsondersteuning voor de bewoners en heeft deze aanpak structureel in de werking ingebouwd, in het bijzonder door de veelvuldige huisbezoeken. De SHM voorziet
in aangepaste ondersteuning bij inhuring en bij onder- en overbezetting. De SHM ondersteunt waar
nodig huurders bij het onderhoud van de woning en sensibiliseert huurders tot een kosten- en milieubewust woongedrag. DOH werkt zeer goed samen met woon- en welzijnsorganisaties en verwijst
huurders door in functie van de problematiek en op basis van het individuele profiel. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van DOH voor huisvestingsondersteuning als goed.
▪

De huisvestingsondersteuning bij DOH ligt in belangrijke mate in handen van een maatschappelijk
werker en twee administratieve medewerkers. Daarnaast nemen ook de technische medewerkers
een rol op in de huurderscontacten en -ondersteuning door het signaleren van problematisch
woongedrag en de nood aan ondersteuning aan de maatschappelijk werker.

▪

DOH kiest er bewust voor om nieuwe huurders niet te overstelpen met informatie. Daarom ontvangt de SHM hen voor de inhuurneming persoonlijk op het kantoor waarbij ze van de directeur
een uitgebreide toelichting krijgen over hun rechten en plichten, herstellingen, huurprijsberekening, enz (zie OD 6.1).

▪

-actief de rechthebbenden op een huurpremie en helpt hen bij het invullen van het formulier waarmee ze de huurpremie kunnen aanvragen. De visitatiecommissie waardeert deze persoonlijke benadering van kandidaat-huurders.

▪

Bij de tweejaarlijkse actualisatie van haar inschrijvingsregister verwittigt de SHM het CAW en het
OCMW, opdat deze hun klanten zouden aanmanen in te gaan op de actualisatievraag. Volgens de
SHM is zo bij de actualisatie in 2017 voor een 19% van de kandidaat-huurders een schrapping vermeden. Gezien dit hoge aantal, is DOH voorstander van een administratieve update van het dossier door de SHM zelf via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Omdat een specifieke
groep kandidaten zeer moeilijk aan de administratieve verplichtingen kan voldoen, ondersteunt
DOH deze kwetsbare klanten bij de actualisatie in plaats van ze te schrappen. De visitatiecommissie vindt het positief dat wijzigingen in de situatie worden opgevolgd door het intensief benutten
van de KSZ en dat DOH eventuele correcties snel doorvoert.

▪

Als een woning vrijkomt, nodigt de SHM de hoogst gerangschikte kandidaat-huurder uit. De SHM
verstuurt zowel een gewone als een aangetekende brief zonder evenwel het adres van de toekomstige woning mee te delen om ongewenst bezoek bij de zittende bewoners te vermijden.
Wanneer de woning beschikbaar is, volgt een afspraak in de woning met een medewerker van
DOH.

▪

De SHM brengt de nieuwe bewoners een thuisbezoek binnen de drie maanden, of eventueel sneller, afhankelijk van signalen die wijzen op de noodzaak van begeleiding. Nieuwe huurders ontvangen een drietal huisbezoeken in de loop van de twee eerste jaren.

▪

In de periode 2014-2017 heeft de sociale dienst jaarlijks gemiddeld 350 huisbezoeken uitgevoerd.
De visitatiecommissie merkt dat bijzonder veel aandacht gaat naar deze bezoeken, ook al ervaren
de bewoners waarmee de visitatiecommissie sprak dit niet. Een verklaring hiervoor is dat de
meeste aanwezige huurders reeds lang in hun woning verblijven, terwijl huisbezoeken zich vooral richten naar nieuwe huurders.

▪

In de voorbije jaren deed DOH telkens drie à vier versnelde toewijzingen per jaar. De afspraken
over de begeleiding van deze huurders worden opgenomen in een overeenkomst tussen de
huurder en het CAW Noord-West-Vlaanderen of het Sociaal Huis Oostende. De SHM zoekt --- samen
met de welzijnsactoren - naar een geschikte woning in functie van de problematiek van de huurder en op basis van het individueel sociaal profiel.
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worden samen bekeken in de commissie versnelde toewijzing van het regionaal welzijnsplatform
Noord-West-Vlaanderen.
▪

De technische dienst voert gratis plaatsbeschrijvingen uit en registreert deze in de beheersoftware van de SHM. De toezichter brengt het Ziezo!-boekje mee voor de huurder bij de plaatsbeschrijving bij intreding. De technische handleidingen worden voorzien in de woning. Indien nodig,
maakt de maatschappelijk werker een individuele onderhoudsplanning op met praktische richtlijnen voor de bewoners

▪

Als de SHM naar aanleiding van een huisbezoek op mogelijke problemen rond energieverbruik
stoot, nodigt ze het energiehuis van Oostende (EOS) uit een energiescan te doen. Een energiescan
helpt de huurders om de energiekosten te beperken. De scan richt zich vooral op het gedrag van
de bewoner maar bekijkt ook verwarming, verlichting en elektrische apparaten. EOS geeft suggesties voor energiebesparing, zoals bijvoorbeeld het correct instellen van de thermostaat. In gemeente Bredene heeft DOH samen met de gemeente en Samenlevingsopbouw energiescans laten
uitvoeren.

▪

In geval van overbezetting biedt DOH huurders de kans om te verhuizen naar een aangepaste
woning, indien deze beschikbaar is in het patrimonium. Gezinnen met meer dan vijf kinderen
worden gehuisvest in woningen met vier of vijf slaapkamers, omdat DOH niet beschikt over grotere woongelegenheden. In december 2018 telt DOH 25 woningen met overbezetting waarbij al
actie ondernomen werd en zes woningen waar nog geen actie kon ondernomen worden (zie OD
1.5).

▪

In december 2018 was er bij 168 huurders sprake van onderbezetting. Het gaat hoofdzakelijk over
alleenstaande ouderen. Door een gebrek aan kleinere of aangepaste woningen staan deze huurders lang op de wachtlijst. Enkel wanneer zich een passend alternatief in dezelfde wijk aandient,
stelt DOH de huurders voor om te verhuizen naar een kleinere woning (zie OD 1.5). De raad van
bestuur besliste om voorlopig de huurders niet te sanctioneren voor de onderbezetting bij gebrek
aan passende alternatieven, een politiek die in januari 2019 werd aangepast (zie OD 1.5). De huurders waarmee de visitatiecommissie gesproken heeft, bevestigen de inspanningen van DOH om de
herhuisvesting zo maximaal als mogelijk te realiseren in de onmiddellijke nabijheid en zo nodig in
een aangepaste woning. De sociale dienst bemiddelt eveneens bij het VAPH om premie-aanvragen
te doen voor aanpassingen van de woning (zie OD 1.5).

▪

Bij huuropzegging vindt een voorcontrole plaats om de huurder te wijzen op te herstellen gebreken ten laste van de huurder en aldus onverwachte kosten te vermijden (zie OD 3.1). Naar aanleiding van een mutatie gaat de maatschappelijk werker altijd op huisbezoek. In geval van problematisch woongedrag, stelt DOH een stappenplan op voorafgaand aan de verhuis, zodat de woning achtergelaten wordt zonder vermijdbare kosten ten laste van de vertrekkende huurder.
DOH verleent geen verhuishulp en biedt geen financiële tussenkomst aan bij mutatie.

OD 4.2: De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid
Beoordeling: goed

DOH heeft een duidelijke strategie om uithuiszettingen wegens huurdersachterstal te vermijden, en
past deze strategie ook toe. Het aantal huurders met een achterstal is beperkt, evenals het aantal
uithuiszettingen. De SHM zoekt naar mogelijke oplossingen voor huurders die moeilijkheden ondervinden om aan de huurdersverplichtingen te voldoen en schakelt hiervoor externe welzijnsactoren in.
DOH heeft daarvoor een zeer goed netwerk uitgebouwd met diverse welzijnsactoren en houdt overleg met deze actoren om individuele dossiers optimaal te behandelen. De SHM reageert adequaat op
signalen van problematisch woongedrag of gebrek aan onderhoud van de woning, waardoor een
uithuiszetting dreigt. DOH houdt de redenen bij waarom huurovereenkomsten beëindigd worden. De
visitatiecommissie vindt dat de DOH goed presteert voor deze operationele doelstelling.
▪

DOH levert veel inspanningen om de huurachterstallen onder controle te houden en wanbetalers
van nabij op te volgen. DOH beschikt daarvoor over een procedure huurdersachterstal. DOH stelt
de huurder in gebreke bij de tweede aanmaning op de 10de van de maand waarin achterstal
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voorkomt. Vanaf het ogenblik dat een huurder twee maanden huurachterstal heeft, brengt DOH
het bevoegde Sociaal Huis van de gemeente op de hoogte en vraagt te bemiddelen opdat de
huurachterstal wordt aangezuiverd. DOH stelt bij een achterstal, waar nodig, een afbetalingsplan
op in overleg met de huurder. In het geval dat de huurder dit niet volgt, verwittigt DOH het Sociaal huis en het CAW. DOH had eind 2018 een tiental afbetalingsplannen lopende. Bij 14 huurders
bedroeg de achterstal eind 2018 meer dan 1.000 euro.
▪

Voor de aanpak bij problematisch woongedrag beschikt DOH over een procedure met als doel de
betrokken huurders preventief te bezoeken om zo escalatie van problemen te voorkomen. De
procedure start bij een melding, klacht of burenconflict. In 2017 ontving DOH 466 meldingen over
overlast van huurders. De visitatiecommissie vindt het positief dat de DOH haar huurders regelmatig bezoekt en dat ze haar klanten zeer goed kent. Omdat DOH het vertrouwen van huurders
geniet en ze - waar nodig --- aanklampend werkt om uithuiszetting te vermijden in het belang van
de huurders zelf, waardeert de visitatiecommissie sterk haar inzet.

▪

DOH heeft sinds 2013 een samenwerkingsovereenkomst met het CAW voor de preventieve begeleiding van huurders die te maken hebben met een dreigende uithuiszetting. Via de begeleiding
probeert het CAW in de eerste plaats een uitzetting te vermijden en de huurders woonvaardigheden aan te leren. Het CAW begeleidt een 50-tal gezinnen die huren bij DOH in Oostende en Bredene. Het CAW hanteert een strikte aanpak en selectie afhankelijk van het sociaal profiel van de
cliënt alvorens een begeleidingsovereenkomst aan te gaan. Als gevolg hiervan volgt de maatschappelijk werker van DOH een 10-tal huurders zelf op.

▪

Ook met andere welzijnsactoren heeft DOH een actieve samenwerking, zonder dat dit in een samenwerkingsovereenkomst is verankerd. Zo bijvoorbeeld met
en
het Sociaal Huis Oostende, wat van bijzonder belang is gezien de demografische samenstelling van
de bevolking in Oostende (zie inleiding). Andere begeleidingsorganisaties zijn vzw Duinhelm, dat
volwassenen met een verstandelijke beperking opvolgt in hun zoektocht naar een geschikte woning, en t Staketsel, dat ambulante begeleiding biedt aan deze personen die zelfstandig wonen.
DOH werkt daarnaast samen met het straathoekwerk en vzw Samendivers, een armoedevereniging die projecten opzet met en voor etnisch-culturele minderheden. De visitatiecommissie stelt
vast dat DOH haar samenwerking goed uitgebouwd heeft met diverse welzijnsactoren en dat deze actoren dit ook bevestigen in de gesprekken (zie ook OD 6.2).

▪

Een kleine groep van huurders vraagt extra aandacht van DOH en welzijnsactoren. Het gaat hier
over (vaak) vrouwelijke huurders met jonge kinderen, wisselende partners en een verslavingsproblematiek. Ook al betreft het hier slechts een 10-tal klanten, toch zorgen zij voor grote overlast
ten aanzien van andere bewoners. Om hieraan te remediëren werkt DOH onder andere samen
met het KIDO-project (kinderen van drugsgebruikende ouders) van het Medisch-Sociaal Opvangcentrum (MSOC). De woon- en welzijnsactoren evenals de aanwezige huurders bevestigden deze
problematiek maar begrijpen dat de mogelijkheden waarover de SHM beschikt om deze problematiek aan te pakken uiteindelijk beperkt zijn. Volgens de visitatiecommissie schat DOH deze specifieke problematiek correct in.

▪

De welzijnsactoren bevestigden de goede en steeds toenemende samenwerking met DOH en de
grote betrokkenheid van DOH bij problematische situaties. DOH neemt volgens de welzijnsactoren
de woonzekerheid van de huurders ter harte, ook al wordt ze volgens enkele actoren overbevraagd. DOH toont respect voor de taken van de welzijnspartners en laat ieder hun werk doen,
zodat er geen rolverwarring is. Verschillende welzijnsactoren --- maar niet allemaal --- overleggen
met de SHM over individuele casussen, zodat de gepaste begeleiding en opvolging verzekerd
wordt. De welzijnsactoren bevestigen de positieve resultaten van deze aanpak, wat volgens hen
af te lezen valt uit het beperkt aantal uithuiszettingen. De visitatiecommissie vindt dit een goede
aanpak, maar anderzijds is het behouden van het overzicht tussen alle actoren en de verschillende begeleidingsinitiatieven nog een aandachtspunt.

▪

DOH houdt sinds korte termijn de redenen bij waarom de huurovereenkomst beëindigd wordt
door de verhuurder volgens de categorieën zoals omschreven in het KSH, maar kon gezien de beperkte data nog geen beleidsmatige conclusies trekken. In 2017 vonden vier uithuiszettingen plaats
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omwille van het veroorzaken van leefbaarheidsproblemen, maar geen omwille van domiciliefraude, huurachterstal of gebrek aan onderhoud van de woning. In 2018 vonden drie uithuiszettingen
plaats omwille van overlast, achterstal en domiciliefraude.

OD 4.3: De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan
Beoordeling: goed

DOH heeft haar visie op de leefbaarheidsproblematiek uitgebouwd op basis van de inbreng van een
externe partner. Zowel de uitwerking als de praktische uitvoering zijn voornamelijk in handen van
deze partner. Door de uitbesteding realiseert DOH toch een degelijke invulling aan deze doelstelling en
getuigt haar aanpak van een goede inschatting van de leefbaarheidsproblemen en van de oplossingen
die de acties bieden. Naar aanleiding van een toekomstig stadsvernieuwingsproject worden extra
initiatieven genomen vanaf de conceptfase in samenwerking met de lokale overheid. DOH verhuurt
ook woningen voor tijdelijke bewoning aan Samenlevingsopbouw om daardoor hinderlijke leegstand
te voorkomen. De visitatiecommissie vindt dat de DOH goed presteert voor deze operationele doelstelling.
▪

De SHM wenst het samenleven in de woonwijken te verbeteren en vond daartoe een geschikte
partner in Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Samen willen ze het mogelijk maken om sociale uitsluiting en armoede tegen te gaan en dit via drie buurtgerichte invalshoeken:
1. versterken van het sociaal netwerk bij kwetsbare gezinnen door het organiseren van ontmoetingsmomenten, een buurttuin, een uitleendienst voor bakfietsen en een huursysteem
voor energiezuinige toestellen;
2. werken aan een dynamische en groene inrichting van de publieke ruimte. Bij de herinrichting
van de pleinen in de wijk adviseert de SHM het stadsbestuur over de noden en wensen van
de bewoners;
3. organiseren van activiteiten, zoals buurtpicknicks, die de vertrouwdheid tussen bewoners
onderling vergroot en het onveiligheidsgevoelens en het sociaal isolement vermindert. Door
bewonersvergaderingen te houden in nieuwe gebouwen, werkt DOH preventief om overlast
te beperken en sociale contacten te stimuleren.
Samenlevingsopbouw legt daarbij de focus op het scheppen van ontmoetingskansen in de wijken
Stene, Vuurtoren en Nieuwe stad, maar werkt occasioneel ook in andere wijken. DOH stelt hierbij
één appartement in de wijk Nieuwe Stad en één woning in de wijk Stene ter beschikking van
Samenlevingsopbouw en één appartement voor Arktos (jongerenwerking) als antennepunten. De
leefbaarheidsstrategie van DOH is dan ook sterk gestoeld op de samenwerking met Samenlevingsopbouw, die zelf vorm geeft aan de samenlevingsversterkende buurtactiviteiten. De visitatiecommissie waardeert deze nauw samenwerking en het gezamenlijk zoeken naar de mogelijkheden om
het samenlevingsklimaat te verbeteren en te verstevigen. De visitatiecommissie merkt echter op
dat de SHM het initiatief en sturing voor deze initiatieven overwegend aan Samenlevingsopbouw
overlaat. Omdat Samenlevingsopbouw haar acties uitvoert in het kader van een overeenkomst
met DOH, en omdat van een SHM wordt verwacht dat ze haar duidelijke en onderbouwde visie
rond opgaan met leefbaarheidsproblematieken ook in de praktijk brengt, beveelt de visitatiecommissie de SHM aan een draaiboek op te maken waarbij de SHM stap voor stap zelf instaat
voor de samenlevingsversterkende activiteiten of de sturing hiervan meer naar zich toetrekt. De
visitatiecommissie suggereert om hierin de huurderswerkgroep (zie OD 4.4) te betrekken, om zo
tot een bij huurders gedragen aanpak te komen.

▪

, waar
een grootschalig stadsvernieuwingsproject zal plaatsvinden waarbij zowel de mobiliteit, het
openbaar domein als de voorzieningen herbekeken dienen te worden (zie OD 4.4). Dit project
wordt ondersteund door het stadsbestuur Oostende, het Sociaal Huis Oostende, De Gelukkige
Haard en DOH. Samenlevingsopbouw staat in voor de projectcoördinatie, de participatie van zoveel mogelijk bewoners uit de wijk, het betrekken van lokale partners en het opzetten van een
brede lokale samenwerking die de wijk ten goede komt. De partners voorzien door een klaver-
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bladfinanciering elk ¼ van de personeelskosten. DOH stelt een lokaal ter beschikking dat als centraal en toegankelijk aanspreekpunt in de wijk functioneert.
▪

Op andere initiatieven die door de lokale overheid of andere actoren genomen worden, speelt
DOH relatief weinig in. DOH geeft aan dat bewoners ook weinig voorstellen of vragen hebben
over de wijkwerking. In de wijk Westerkwartier organiseert DOH in samenwerking met het Sociaal Huis bijvoorbeeld een project dat ouderen leert werken met een tablet.

▪

DOH verhuurt 13 woningen buiten het sociaal huurstelsel en vangt hiermee onder andere structurele leegstand op in het kader van een geplande renovatie door tijdelijke bewoning (zie OD 2.1).
Samenlevingsopbouw verzorgt hierbij de begeleiding van de bijzonder kwetsbare bewoners. Samenlevingsopbouw vraagt iets meer dan minimum huurprijs, maar hieraan is een spaarformule
gekoppeld: de huurder bouwt maandelijks met een klein bedrag extra een budget op om zo een
huurwaarborg bij elkaar te sparen tegen het einde van deze tijdelijke bewoning. De tijdelijke bewoner kan hiermee dan gemakkelijker terecht op de privéhuurmarkt. Gelet op de lange wachtlijsten, is de kans immers heel klein dat hij een sociale woning toegewezen kan krijgen bij het einde
van de tijdelijke bewoning. Daarnaast heeft DOH nog drie verhuringen buiten het sociaal huurstelsel ter vermijding van leegstand in afwachting van renovatie. De SHM verhuurt de panden aan
een daklozenwerking, aan de welzijnsschakel voor vluchtelingen en aan het Sociaal huis Oostende.

OD 4.4: De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer
Beoordeling: goed

Het motto van DOH is duurzame huisvesting, levende buurten . DOH neemt daartoe initiatieven of
besteedt deze uit om zo huurders te betrekken in wijkbeheer of bij ingrijpende veranderingen in de
wijk. De SHM organiseert afwisselend in verschillende wijken bewonersvergaderingen en ontmoetingsmomenten naar aanleiding van nieuwe projecten. De activiteiten zijn goed gekend bij de huurders en worden gewaardeerd. DOH ondersteunt een actieve huurderswerkgroep. De visitatiecommissie vindt dat de DOH goed presteert voor deze operationele doelstelling.
▪

Het organiseren van bewonersvergaderingen en het ondersteunen van bewonersinitiatieven in
het algemeen, behoren tot de taken van de sociale dienst. Door bewonersvergaderingen te houden in nieuwe gebouwen, werkt DOH preventief om overlast te beperken en sociale contacten te
stimuleren (zie ook OD 4.3). De bewoners waarmee de visitatiecommissie sprak zijn tevreden over
de
welkomstdrink, waarop zowel de raad van bestuur als het personeel aanwezig is.

▪

DOH nodigt huurders of kandidaat-huurders uit op informatiemomenten naar aanleiding van de
opstart van een nieuw project, de officiële opening van een project of de aankondiging van verhuisplannen. Voor de wijk Stene werd bijvoorbeeld een actieplan opgesteld waarbij de informatie
over renovatie- en nieuwbouwplanning gecommuniceerd werd.

▪

DOH en Samenlevingsopbouw organiseerden in september 2018 een bijeenkomst voor de huurworden in deze wijk naar aanleiding van het stadsvernieuwingsproject waarbij zowel de mobiliteit, het openbaar domein als de voorzieningen herbekeken dienen te worden (zie OD 4.3). In samenwerking met het atelier KleinVerhaal en Samenlevingsopbouw werd een filmproject over solidariteit in deze woonwijk opgestart. Tachtig wijkbewoners stapten erin mee zodat de bewoners
uit de wijk hun steentje konden bijdragen om de film een lokaal karakter te geven. De visitatiecommissie apprecieert dat DOH preventieve zorg besteedt naar aanleiding van de ingrijpende
veranderingen die bewoners zullen ondergaan door verhuis, sloop en heropbouw van de wijk.

▪

DOH beschikt niet over een strategie om een gedegen informatie en communicatie met huurders
te ontwikkelen. Naar aanleiding van het project De Nieuwe Stad werd duidelijk dat een andere
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aanpak noodzakelijk werd. De SHM wil in samenwerking met een communicatiebureau het communicatiebeleid uitwerken (zie ook OD 6.1).
▪

DOH heeft een huurderswerkgroep, om zo de participatie van de bewoners in het beleid van de
SHM te bevorderen. Voor de begeleiding van deze groep heeft de SHM een langdurende samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Samenlevingsopbouw. De huidige huurderswerkgroep van
DOH bestaat uit een twintigtal huurders van de SHM. Vijf keer per jaar komen ze samen onder
begeleiding van een opbouwwerker. Tijdens deze samenkomsten wordt gepraat over de werking
van DOH maar wordt er ook geluisterd naar nieuws, problemen en noden die leven in de verschillende wijken. Bij elke samenkomst wordt er rond een bepaald thema gewerkt, zoals de huurlasten of het poetsen van gemeenschappelijke delen.

▪

De huurderswerkgroep is vertegenwoordigd in VIVAS. Ook wat bij VIVAS besproken wordt, komt
aan bod tijdens de huurderswerkgroep. Enkele van de bewoners waarmee de visitatiecommissie
sprak kennen de werking en bevestigen dat DOH respons gaf op voorstellen en signalen die via de
huurderswerkgroep naar de SHM doorstroomden.

▪

DOH stelt zich toe doel naar een huurdersadviesraad door te groeien, met vertegenwoordigers
uit de verschillende wijken. Volgens Samenlevingsopbouw is de huurderswerkgroep samengesteld
vindt dat een meer laagdrempelige en open werking waarbij het ook de moeilijk bereikbare doelgroepen betrekt, beter aansluit bij
de doelstelling dan te werken met een vaste en selecte kern van huurders. De visitatiecommissie
raadt DOH aan om samen met Samenlevingsopbouw te onderzoeken op welke wijze problemen,
suggesties of signalen van een bredere groep bewoners gehoord kunnen worden en doorwerking
vinden in het beleid van de SHM.

Volgens de welzijnsactoren waarmee de visitatiecommissie sprak neemt DOH zelf nog te weinig initiatief om de bewonersbetrokkenheid structureel te ontwikkelen. DOH is volgens de welzijnsactoren wel
aanwezig op informele momenten, zoals een nieuwjaarsdrink, en stelt zich daarbij aanspreekbaar op.
DOH en de welzijnsactoren zijn zoekende naar de juiste formule om bewonersbetrokkenheid te orgaDe visitatiecommissie vindt het een aandachtspunt voor DOH om de huidige initiatieven te evalueren
op hun effectiviteit en te bepalen welke doelstellingen en doelgroepen men wil bereiken met de bewonersparticipatie.

4.5 PRESTATIEVELD 5: FINANCIËLE LEEFBAARHEID
OD 5.1: De SHM is financieel leefbaar
Beoordeling: Goed

Aan de hand van de analyse van de financiële gezondheidsindex (FiGI) en de onderliggende financiële
tiecommissie aan dat de financiële leefbaarheid van DOH goed is. De cashflow uit de gewone en historische werking evolueert licht negatief, maar dit kan opgevangen worden door de positieve cashflow
uit de nieuwe investeringsuitgaven. De SHM beschikt over de nodig liquiditeit en voldoende financiële
reserves. De FiGI steeg van 36,5 in 2013 naar 43,5 in 2017.
▪

De financiële gezondheid van een SHM wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van de
Financiële Gezondheidsindex (FiGI). Het vertrekpunt van de FiGI zijn tien financiële kengetallen of
boekjaren berekend worden. Dit levert dertig kengetallen
op die de basis vormen van de berekening. De kengetallen beslaan de vier belangrijkste aspecten
van de financiële gezondheid van een onderneming: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en kostenbeheersing. Financiële gezondheid is namelijk meer dan winst alleen. Via een systeem van scores en wegingen wordt het eindresultaat, een score op 60 punten, bepaald. Hoe hoger de score,
hoe beter de financiële gezondheid. Voor elk van de vier aspecten wordt ook een deelresultaat
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berekend, zodat een SHM kan zien waar ze sterk of minder sterk presteert. De beoordeling gebeurt als volgt:
o

Een FiGI-score lager dan twintig, impliceert dat de financiële gezondheid van de SHM op
basis van de gewone bedrijfsuitoefening problematisch is;

o

een FiGI-score tussen twintig en veertig betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van
de SHM op dit moment in goede financiële prestaties resulteert, maar geeft tegelijk aan
dat de SHM een eerder beperkte financiële buffer heeft (in het bijzonder bij scores die
aanleunen bij twintig);

o

een FiGI-score van veertig of hoger betekent dat de gewone bedrijfsuitoefening van de
SHM zeer goede financiële prestaties oplevert, maar ook hier zullen contextfactoren, de
evolutie en het inzicht van de SHM daarin een bepalende rol spelen bij de beoordeling
van de financiële leefbaarheid.

Tabel 6: Evolutie FiGI DOH 2013-2017.

2013
36,5

2014
41,5
Liquiditeit
17

2015
43
Solvabiliteit
16

2016
38,5
Rentabiliteit
7,5

2017
43,5
Kostenbeheersing
3

▪

De FiGI voor DOH bedroeg 43,5 voor 2017. De FiGI steeg van 36,5 in 2013 naar 43,5 in 2017.

▪

Vooral de liquiditeit bleef de voorbije jaren sterk. De liquiditeitsratio schommelde in de voorbije
periode rond de 2,5 en dit is boven de norm van 1 (norm is: >1). De SHM verkoopt al een aantal
re prijzen die de SHM hiervoor kon krijgen. Deze verkopen genereren inkomsten die de financiële
situatie van de SHM ten goede komen (zie OD 3.1). Vooral de netto kaspositie bij de VMSW bleef
daardoor sterk, al was er een daling waar te nemen van ongeveer 8,9 mio euro in 2013 naar 7,8
mio euro in 2017. Wat de SHM niet nodig heeft voor de dagelijkse werking, stort zij door naar
haar rekening-courant bij de VMSW. Daar wordt het in eerste instantie gebruikt om de kosten
van de financiering door de VMSW te vergoeden (betaling interesten en kapitaalaflossingen van
VMSW-kredieten). Op deze wijze is de rekening-courant van de SHM bij de VMSW de sluitpost van
haar thesauriebeheer. In het geval van DOH is de financiële buffer dus sterk.

▪

Verder blijkt de financieringskost van de SHM onder controle is. Dit kan men afleiden uit de ratio
die de zelffinancieringsgraad meet en de ratio die de dekking van het vreemd vermogen op lange
termijn (VVLT) door de operationele cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening bepaalt. Deze ratio voldeden in de visitatieperiode telkens aan de norm. Deze financiële indicatoren leggen het
verband tussen de grootte van het vreemd vermogen en de cashflow die beschikbaar is om dit
vermogen (dus de schulden) af te lossen. Bovendien blijkt dat de andere bedrijfskosten stelselmatig verbeteren en onder controle zijn geraakt (zie OD 5.2).

▪

Die financiële leefbaarheid is onder andere het gevolg van de gerichte verkopen van onverhuurbare woningen. Daar staat tegenover dat bouwkosten de voorbije jaren wel opliepen waardoor
de SHM een beroep heeft moeten doen op eigen middelen of op duurdere marktconforme leningen wanneer ze bij bouwprojecten het subsidiabel leningsplafond heeft overschreden (zie OD 3.1).
DOH doet wel zoveel mogelijk een beroep op goedkope lange termijnfinanciering voor haar renovatieprojecten en dus zelden op de eigen middelen. De SHM heeft verder de kosten uit de gewone
bedrijfsvoering (zie OD 5.2), de huurdersachterstallen (zie OD 4.2) en de frictieleegstand (zie OD
5.2) onder controle. Ze dient evenwel een inspanning te leveren om de structurele leegstand beter
te beheersen. Ze heeft een voorzichtig aankoopbeleid van gronden en panden gevoerd maar dan
voornamelijk omwille van de beperkte beschikbaarheid van gronden en panden in de stad Oostende (zie OD 1.4 en OD 1.1).
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▪

De financiële leefbaarheid van DOH blijft positief evolueren. De financiële planning van de VMSW
(zie OD 5.4), onderbouwt de bovenstaande analyse. De vrije cashflow uit de nieuwe investeringen
evolueert in de positieve zin maar de cashflow uit de gewone werking en uit historische projectinvesteringen komt onder druk te staan. Vooral de relatieve hoge structurele leegstand speelt
hierin een rol (zie OD 5.2). Aanvullend voorziet de SHM dat ze gemiddelde een 10-tal huurwoningen per jaar zal verkopen. Dit ligt veel hoger dan de periode 2016 (2 verkopen)/2017 (geen verkopen) maar wel iets meer in de lijn van de historische gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015
waar gemiddelde een 7-tal huurwoningen per jaar verkocht werden. Ook dit zal de liquide middelen van de SHM ten goede komen (zie ook OD 3.1). De visitatiecommissie wijst er wel op dat de
verkoop van 10 onverhuurbare woningen op jaarbasis te hoog ingeschat kan zijn. Daar staat tegenover dat de SHM de onderhoudskosten voor de volgende jaren voorzichtig, dus hoog, heeft
berekend. Door de vele renovatie- en vervangingsbouwprojecten lijkt het logisch dat deze kosten
zullen dalen zodat er een buffer beschikbaar is.

▪

Inzake organisatiebeheersing merkt de visitatiecommissie tijdens de gesprekken op dat de SHM
zich bewust is van de beïnvloedende factoren voor de financiële leefbaarheid van de SHM, met
name een goede kostenbeheersing (zie OD 3.1 en OD 5.2).

OD 5.2: De SHM beheerst haar kosten goed
Beoordeling: goed

De visitatiecommissie constateert een goede kostenbeheersing door DOH. De SHM heeft een goed inzicht in haar kostenstructuur en de evolutie van de kosten over de tijd. De kostenbeheersing bij DOH
staat in functie van de financiële leefbaarheid maar wordt gecombineerd met het halen van de doelstelling vooropgesteld door de Vlaamse overheid. DOH haalt daarbij aantoonbare efficiëntiewinsten
en zet in op het voorkomen van ongeoorloofde uitgaven. Naast de werkings- en onderhoudskosten,
heeft de SHM ook de frictieleegstand onder controle. De structurele leegstand is vrij hoog onder andere door de vele vervangingsbouw- en renovatieprojecten die opgenomen zijn in de Masterplannen. De
SHM stelt deze ter beschikking voor tijdelijk bewoning en noodopvang maar DOH kan de vrijmaking
van woningen naar aanleiding van haar renovatie- en vervangingsbouwprojecten nog beter inplannen. De contractwijzigingen ten opzichte van het aanbestedingsbedrag bij nieuwbouw- en renovatieprojecten (huur) heeft de SHM onder controle. De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties op deze
operationele doelstelling als goed.
▪

De totale werkings- en onderhoudskosten bedroegen netto ongeveer 1,47 miljoen euro in 2017. De
personeelskosten en de uitbestede onderhouds- en herstellingswerkzaamheden vormen de twee
grootste uitgavenposten:
o De personeelskosten bedroegen ongeveer 800.000 euro in 2017; daarmee worden de
personeelskosten van 12,05
o De onderhoudskosten per woning daalden van ongeveer 800 euro in 2014 naar ongeveer 556 euro in 2017. In 2017 situeerde DOH zich daarmee in het midden van de
sector. Deze kosten dalen onder andere omdat de SHM nu inzet op renovatie (zie OD
2.1). De SHM heeft geen eigen onderhoudsteam en besteedt alle onderhoudswerken
uit.

▪

De totale werkings- en onderhoudskosten per woning daalden in de periode van 2013 tot en met
2017 van ongeveer 1.400 euro naar 983 euro. In 2017 hadden slechts 10% van de
lagere gemiddelde werkings- en onderhoudskosten. Dit is ook lager dan de forfaits die gebruikt worden in
de GSC-berekening (m.n. in 2017: 1.250 euro voor een appartement en 1.080 euro voor een woning).
De GSC-subsidie dekt het verschil tussen de reële inkomsten van de SHM's en een aantal geobjectiveerde uitgaven. GSC is bedoeld als sluitstuk van het financieringssysteem voor nieuwbouw- en
renovatieverrichtingen inzake sociale woningen.

▪

De SHM neemt maatregelen om de kosten te beheersen, onder andere in het kader van haar financiële leefbaarheid. De visitatiecommissie ervaart de organisatie dan ook als kostenbewust en
dit is ingebed in organisatiebestuur en - beheersing. Enkele voorbeelden die dit oordeel van de visitatiecommissie staven:
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o

o

o

o

o

iedere uitgave wordt kritisch doorgelicht op de noodzaak ervan. Dit is inherent aan
de toegekende delegatiebevoegdheid voor aankopen, waarbij sommige aankopen
vanaf bepaalde drempels door meerdere personen dienen goedgekeurd te worden;
de groeninrichting wordt overgedragen om te worden geïntegreerd in het openbaar
domein waardoor de gemeente instaat voor het onderhoud ervan. De kosten voor
het groenonderhoud zijn daardoor beperkt;
de SHM houdt regelmatig aanbestedingen voor de noodzakelijke diensten en leveringen en maakt daarbij gebruik van raamovereenkomsten aangezien dit volgens DOH
de efficiëntie ten goede komt zowel bij de onderhoudswerken als bij de reguliere
kantoorwerking. De SHM moet daardoor niet telkens bij iedere kleine opdracht prijs
vragen bij verschillende firm
voor gemeenschappelijke delen in projecten doet DOH een beroep op het
Vlaams EnergieBedrijf (VEB) voor de levering energie. VEB garandeert de laagste prijzen;
De SHM maakt gebruikt van een jaarbegroting om de herstellings- en onderhoudskosten op te volgen. Zo krijgt ze op een overzichtelijke manier inzicht in de evolutie van
de reële uitgaven en inkomsten ten opzichte van de gebudgetteerde waarden en ten
opzichte van de voorbije werkingsjaren.

▪

De contractwijzigingen ten opzichte van het aanbestedingsbedrag bij nieuwbouw- en renovatieprojecten (huur) heeft de SHM onder controle maar op het vlak van de bouwkosten in het algemeen dient ze haar ambitieniveau te verhogen (zie OD 3.1).

▪

De frictieleegstand was in de periode 2013 tot en met 2017 over het algemeen heel laag en
schommelde rond de 0,6%. Op 31/12/2017 stonden 9 woningen leeg (of 0,61% van het patrimonium). Daarmee situeerde de SHM zich bij de 20% SHM met de laagste frictieleegstand van de sector.
Dit beeld wordt ook bevestigd indien men het aantal maanden frictieleegstand vergelijkt met het
totaal aantal beschikbare verhuurmaanden voor het totale patrimonium. Dat bedroeg 0,57% of
101 maanden in 2017. Dit duidt op een veelal korte frictieleegstand. Bij opzegging door een huurder stuurt de SHM onmiddellijk de technische dienst ter plaatse om een voorcontrole uit te voeren (zie OD 3.2 en OD 4.1) zodat de woning eventueel snel terug in de goede staat wordt gebracht
om te verhuren. DOH schrijft slechts een kandidaat-huurder tegelijk aan. De verhuurbaarheid van
de aangeboden woning ligt dus over het algemeen erg hoog.

▪

Het aantal nieuwe renovatie- of vervangingsbouwprojecten die een verhuis van de huurder
noodzakelijk maakten is in de periode 2013-2017 gestegen (zie OD 2.1). De structurele leegstand
schommelde daarom tussen 4,38% en 7%. In 2017 had ongeveer een 15% van de SHM een hogere
structurele leegstand. Het aantal maanden structurele leegstand bedroeg in 2017 1.059 maanden
voor het totale patrimonium of 6,02% van de beschikbare verhuurmaanden . Aangezien een gedeelte van het patrimonium van de SHM aan kwaliteitsverhoging toe is, zal dit type leegstand in
de volgende jaren hoog blijven (zie OD 2.1). De SHM had ook een hoog aantal onverhuurbare woningen dat leegstond in afwachting van verkoop, bijvoorbeeld 11 woningen op 01/12/2018. In afwachting van renovatie/sloop/verkoop krijgen tijdelijk leegstaande panden een nieuwe bestemming. DOH werkt hiervoor samen met verschillende partners voor tijdelijke bewoning, noodopvang of buurtwerking. Eind 2018 waren dat 18 woongelegenheden. De visitatiecommissie raadt de
SHM aan nog meer in te zetten op het bestrijden van structurele leegstand en vooral door een
goeie inschatting te maken van de start van de renovatie- en vervangingsbouwprojecten. SommiHet onder controle houden van de leegstand heeft tal van voordelen zoals onder andere hogere
huurinkomsten, een verbetering van het imago als SHM en een betere aanwending van de overheidsinvesteringen, wat resulteert in een hogere maatschappelijke toegevoegde waarde. Een
zichtbaar grote leegstand kan ook leefbaarheidsproblemen creëren.

▪

De SHM volgt de leegstand op. Evenwel laat dit overzicht niet toe om de maanden (frictieleeg)stand op te volgen, enkel om het aantal dossiers op te volgen. De visitatiecommissie suggereert om ook deze data op te nemen omdat beide gegevens samen meer inzicht in de frictieleeg-
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stand mogelijk maken en er dus sneller kan ingegrepen en bijgestuurd worden bij langere frictieleegstand.

OD 5.3: De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
Beoordeling: goed

De SHM heeft inzicht in het ontstaan, de evolutie en de samenstelling van de huurdersachterstallen en
beschikt over een overzichtelijke procedure om huurdersachterstallen te voorkomen en te bestrijden.
De huurdersachterstallen zijn in de voorbije 5 jaren g
huurdersachterstallen. Dubieuze debiteuren worden correct in waardeverminderingen opgenomen,
volgens het debiteurenreglement. Ze neemt maatregelen om domicilie- en sociale fraude op te sporen
en aan te pakken. Op basis hiervan besluit de visitatiecommissie dat de SHM goed presteert voor deze
doelstelling.
▪

De totale huurdersachterstal bij DOH bedraagt 2,4% van de in 2017 gefactureerde bedragen (dit
betreft de maandelijkse huur en huurlasten van zowel de zittende huurders als de vertrokken
len daalden van ongeveer 3,7% in 2013 tot 2,4% in 2017 (zie ook OD 4.2). De procedure huurdersachterstal is overzichtelijk en het debiteurenreglement bevat informatie over de boekhoudkundimentering en bevatten duidelijke informatie over het definitief afboeken van de vorderingen op
de (vertrokken) huurders. Zo inventariseert de SHM de vorderingen op de vertrokken huurders
periodiek en boekt ze deze, na een beslissing van de raad van bestuur, af indien de betrokken
persoon gedurende 1 jaar of meer geen betalingen heeft verricht nadat de verrichting dubieus is
geboekt. Uit ervaring weet de visitatiecommissie dat de boekhoudkundige verwerking van huurdersachterstallen in de afgelopen jaren soms (onterecht) verschillend gebeurde van SHM tot SHM,
waardoor het niet opportuun is om op basis van de onderlinge positionering harde conclusies te
visitatieronde als expliciete vereiste bij deze doelstelling toegevoegd, wat op termijn zou moeten
bijdragen tot een betere ve
.

▪

Huurders met betalingsproblemen kunnen op elk moment met DOH overleggen om tot een afbetalingsplan te komen (zie OD 4.2). Op het moment van de visitatie waren er een 10-tal huurders
die gebruik maakten van een afbetalingsplan.

▪

De SHM heeft een opvolgingssysteem voor de huurdersachterstallen dat toelaat om dit op te volgen vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vertrokken huurders versus zittende huurder
en naar de hoogte van het bedrag. Maandelijks rapporteert de SHM daarover consistent aan de
raad van bestuur. DOH volgt ook de reden van de huuropzeggingen op (zie OD 4.2). Vanuit het
standpunt van organisatiebeheersing is dit positief.

▪

DOH doet inspanningen om domicilie- en sociale fraude te voorkomen en te bestrijden. Bij het
ondertekenen van het huurcontract wijst de SHM de huurder preventief op zijn plicht om bijwoning aan te geven. Verder wijst de SHM tijdens de talrijke huisbezoeken nogmaals op het belang
van het melden van bijwoning. Dit type van fraude bereikt de SHM vooral via een melding van de
buren en van de eigen personeelsleden. Bij dergelijke meldingen vraagt de SHM de huurder vervolgens om uitleg en om zich eventueel in orde te stellen. De SHM doet het nodige om de aanpassingen aan de huurprijs te berekenen. Eventueel zal de SHM via de stad Oostende de wijkagent inschakelen om een controle ter plaatse uit te voeren. DOH doet ook intensief beroep op data van
domiciliewijzigingen van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Tot nu toe heeft DOH een
tweetal dossiers bezorgd aan de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen voor
verder onderzoek. De SHM heeft wel een huurder in 2018 opgezegd wegens domiciliefraude. De
huurder had immers geweigerd zich in orde te stellen.
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OD 5.4: De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
Beoordeling: voor verbetering vatbaar

DOH maakt gebruik van de diensten van de VMSW voor het opmaken van een financiële planning. Het
resultaat wordt één keer per jaar besproken op de raad van bestuur waarbij ze aandacht besteedt
aan de financiële leefbaarheid voor de volgende jaren. De voorziene renovatieprojecten en de uitgaven voor de onderhouds- en herstellingswerken, onder andere bekostigd met eigen middelen, heeft ze
eveneens opgenomen in de planning. De SHM gebruikt de financiële planningen evenwel nog niet als
een beleidsinstrument. De visitatiecommissie oordeelt dat de prestaties voor het gebruiken van een
financieel plan voor verbetering vatbaar zijn.
▪

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

▪

De planning wordt één keer per jaar besproken en toegelicht op de raad van bestuur van de SHM.
Uit de betrokken verslagen kan de visitatiecommissie opmaken dat DOH de planning uitgebreid
bespreekt en aandacht besteedt aan de volledigheid van de geplande investeringen. De SHM vertrekt daarbij van alle lopende en geplande projecten tot en met 2026/2027. Dit vindt de visitatiecommissie een correcte tijdshorizon gelet op het investeringsvolume van de SHM.

▪

De visitatiecommissie heeft evenwel vastgesteld dat de SHM de voorziene budgetten voor de
uitgaven voor de onderhouds- en herstellingswerken, onder andere met eigen middelen, niet
heeft opgenomen op basis van de overeenkomstige planning maar op basis van de historische gegevens. De financiële planning is dus onvoldoende afgestemd met de geplande financiële stromen
van die onderhouds- en herstellingswerken. Dit verlaagt de realiteitszin van deze planning en
geeft de SHM daardoor een minder duidelijk inzicht in de evolutie van de financiële leefbaarheid.
Anderzijds is in de planning al een aanzienlijk forfait bedrag voorzien voor onderhoud en herstel
gefinancierd met eigen middelen, met name 1,2 miljoen euro per jaar.

▪

De visitatiecommissie beveelt aan dat de SHM intensiever gebruik zou maken van de financiële
planning en van de opgedane kennis om de financiële gevolgen van het geplande investeringsvolume beter op te volgen. Momenteel bespreekt de raad van bestuur van de SHM slechts eenmaal
per jaar de financiële planning. DOH zet financiële planningen dus nog niet in als een echt beleidsinstrument waarbij het effect van belangrijke investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld in het kader
van de Masterplannen, op de financiële gezondheid wordt nagegaan en waarbij de financiële consequenties van eventueel verschillende alternatieven kunnen afgewogen worden. De SHM heeft
ten opzichte van de vorige visitatie op deze operationele doelstelling wel vorderingen gemaakt.
De financiële planning is nu vollediger en wordt eenmaal per jaar grondig besproken op de raad
van Bestuur.

4.6 PRESTATIEVELD 6: KLANTGERICHTHEID
OD 6.1: De SHM informeert burgers snel en duidelijk
Beoordeling: goed

DOH informeert burgers snel en duidelijk door een laagdrempelig en klantgericht onthaal. DOH begeleidt kandidaat-huurders bij het in orde brengen van hun inschrijving, geeft toelichting over het patrimonium en het toewijzingssysteem. De SHM informeert klanten via een website en een uitgebreide
nieuwsbrief, maar bezit geen onthaalmap. De klanten vinden de klachtenprocedure terug op de webVISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD - 3320
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site, wat bij de vorige visitatie niet het geval was. De visitatiecommissie erkent de inspanningen om
de klachtenprocedure bekend te maken, waardoor DOH tegemoetkomt aan de aanbeveling uit het
vorige visitatierapport. De visitatiecommissie beoordeelt het informeren van klanten over de mogelijkheden en de voorwaarden van het huren van een sociale woning en het gevolgde toewijzingssysteem als 'goed'.
▪

Het kantoor van DOH is gelegen in het centrum van Oostende en is vlot bereikbaar met het
openbaar vervoer. In de straat is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Het kantoor is toegankelijk voor personen met een fysieke beperking. De klanten worden ontvangen in een afgesloten
kantoor dat voldoende privacy biedt. Het kantoor is geopend op drie werkdagen, namelijk op
maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 9.00 tot 12.00 uur. Op donderdag voorziet DOH een
avondopening zonder afspraak tussen 17.00 en 20.00 uur. Het kantoor is elke dag telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. Buiten de kantooruren is DOH bereikbaar via info@oostendsehaard.be. Het aantal openingsuren van het kantoor is met 12 uur per week eerder
beperkt. Tijdens het weekend is geen permanentie voorzien voor dringende technische problemen. Voor de vakantieperiode verwittigt DOH alle klanten schriftelijk van een tijdelijke permanentie voor dringende herstellingen.

▪

DOH begeleidt kandidaat-huurders bij het in orde brengen van hun inschrijving, geeft toelichting
over het patrimonium en het toewijzingssysteem maar kiest er bewust voor om kandidaten niet
te overstelpen met informatie. De SHM informeert naar aanleiding van de inhuurneming de nieuwe huurders individueel over rechten en plichten, herstellingen, huurprijsberekening, enz. (zie OD
4.1). De kandidaat-huurder wordt ook geïnformeerd over de mogelijkheid tot gespreide betaling
van de waarborg. Kandidaat-huurders uit Bredene kunnen voor een inschrijving en informatie
ook terecht op de dienst huisvesting van de gemeente Bredene. DOH beschikt niet over een

▪

Uit de tevredenheidsonderzoeken in de verschillende wijken (2018) blijkt over het algemeen een
grote tevredenheid van de huurders over de SHM. Over de dienstverlening, de bereikbaarheid van
medewerkers, de aandacht en begrip van medewerkers en de informatieverstrekking zijn 71% tot
94% van de respondenten (zeer) tevreden en 2% tot 14% (zeer) ontevreden. Over de snelheid en
kwaliteit van de herstellingen door DOH blijkt uit de score minder eensgezindheid.

Tabel 7: Resultaten tevredenheidsmeeting DOH.
Zeer tevreden
+ tevreden

Zeer ontevreden
+ ontevreden

71 tot 91 %

2 tot 14 %

Bereikbaarheid van medewerkers

82 tot 94 %

3 tot 11 %

Aandacht en begrip van medewerkers

71 tot 94 %

3 tot 13 %

Informatieverstrekking

72 tot 91 %

4 tot 13 %

Snelheid en kwaliteit van de herstellingen

54 tot 88 %

6 tot 34 %

Minimale tot maximale score over 7 wijken
Dienstverlening

▪

De meeste huurders waarmee de visitatiecommissie sprak, waren in het algemeen tevreden over
de dienstverlening van DOH, zowel over het onthaal, de administratie als over de uitvoering van
herstellingen. Enkele huurders menen toch dat de reactiesnelheid van de SHM naar aanleiding van
herstellingen soms te wensen overlaat, terwijl andere klanten een meer empathische en geduldige
houding verwachten wanneer zij (overlast)problemen signaleren aan de SHM. De visitatiecommissie vindt de aandacht en begrip ten aanzien van haar klanten naar aanleiding van deze meldingen
een aandachtspunt. Via verschillende kanalen - telefonisch, per e-mail, via website of aan het onthaal - kunnen de huurders een melding of een vraag voor een herstelling doorgeven. De onderlinge communicatie tussen technische dienst en de sociale dienst over de huisbezoeken functioneert als een intern signaal naar de betrokken diensten. Zo komt de informatie over bijvoorbeeld
de staat van de woning, inwonen of domiciliefraude bij de juiste medewerker terecht voor ver-
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dere opvolging. Ieder huisbezoek wordt geregistreerd in de beheersoftware van de SHM en is
raadpleegbaar door alle diensten, met uitzondering van de gevoelige informatie. De visitatiecommissie vindt deze uitwisseling van informatie tussen de diensten een sterkte van de SHM in het
belang van de communicatie naar klanten.
▪

De brieven aan de (kandidaat-)huurder zijn kort en zakelijk opgesteld, met verwijzing naar een
contactpersoon binnen DOH. Sinds 2016 ontvangen de huurders ook geen tussentijdse voorschotfacturen meer, maar één gedetailleerde en overzichtelijke afrekening van de totale huurkosten op
jaarbasis (zie OD 3.2). De bewoners waarmee de visitatiecommissie sprak, zijn tevreden over de
duidelijkheid van de briefwisseling, het emailverkeer en de kostenafrekening. De administratieve
medewerkers, die de brieven opstellen, hebben de opleiding klare taal gevolgd - juist omdat
sommige klanten de boodschap onvoldoende begrijpen - en zijn overtuigd dat ze de brieven
hiermee kunnen verbeteren.

▪

Bij de vorige visitatie werd vastgesteld dat het klachtenformulier niet beschikbaar was op de
website en de visitatiecommissie maakte hierover een aanbeveling. Een klacht indienen kan van-formulier. Wanneer DOH verwijst naar de
klachtenprocedure kan verwarring ontstaan tussen een melding over de woning of woonomgeving en een klacht over de dienstverlening van de SHM. De klachten waarover DOH rapporteert,
hebben daarom zelden betrekking op het functioneren van de SHM zelf, maar handelen wel over
burenconflicten, geluidsoverlast, overlast door huisdieren, enz. In 2016 werd één klacht naar een
personeelslid geuit, terwijl 12 andere meldingen betrekking hadden op overlast en sluikstorten.
Jaarlijks wordt er bij de Vlaamse ombudsman verslag uitgebracht over de interne klachtenbehandeling. Dit verslag is opgenomen in het jaarverslag. De huurders waarmee de visitatiecommissie sprak, gaven aan de klachtenprocedure niet te kennen of wensen er geen gebruik van te maken om de relatie met de SHM niet te verstoren. Daarom raadt de visitatiecommissie aan om deze
informatie periodiek op te nemen in de nieuwsbrief en in relevante briefwisseling. Het is nuttig te
melden dat de klachtenprocedure kosteloos is voor huurders.

▪

Met haar informatieblad wenste DOH alle betrokkenen te informeren over de werking van de
SHM. DOH trachtte dit informatieblad tweemaal per jaar naar zowel huurders als toekomstige
huurders te versturen. In het blad verschenen artikels --- met voor de doelgroep eerder lange en
moeilijke teksten - over onder andere nieuwe projecten, de werking en de medewerkers van
DOH, de wachtlijst, de behandeling van huurachterstal en het afbetalingsplan, enz. Het initiatief
stopte jammer genoeg na het tweede nummer.

▪

De website van DOH --- vernieuwd in 2016 --- is volgens de visitatiecommissie eerder bescheiden
qua vorm en inhoud. De structuur is wel overzichtelijk en de teksten zijn verwoord in klare taal.
Onder de startpagina vindt de lezer duiding over de SHM, haar medewerkers en de raad van bestuur. De kandidaat-huurders en huurders vinden beknopte informatie over inschrijven, toewijzen, de wachtlijsten, de huurprijs, herstellingen en het patrimonium van DOH. De website vermeldt de lokale toewijzingsregels van de gemeente waar de woning gelegen is. De website bevat
weinig of geen praktische tips over verhuizen, de plaatsbeschrijving, de technische installaties,
andere het Sociaal huis Bredene, het sociaal verhuurkantoor en informatie over energie besparen.
Behalve de download van het jaarverslag 2017, zijn er geen links naar de nieuwsbrieven, brochures of het vorige visitatierapport. DOH beschikt daarnaast over een facebook-pagina.

▪

Kandidaat-huurders kunnen hun plaats op de wachtlijst consulteren op de website met een paswoord. De welzijnsactoren zijn positief over de transparantie die DOH biedt over de positie op de
wachtlijst via de online-toepassing, maar de interpretatie van stijgen of dalen is moeilijk te begrijpen door de kandidaat-huurders zelf.

▪

DOH geeft aan dat ze in haar organisatiebestuur nog niet over een communicatiestrategie beschikt (zie OD 4.1). De SHM heeft nog geen eigen folders, een informatiepakket of onthaalmap voor
huurders. Naar aanleiding van het project De Nieuwe Stad werd een professionele aanpak
noodzakelijk. De SHM zocht - zonder succes - naar een communicatiebureau om het communicatiebeleid te ontwikkelen. De visitatiecommissie erkent dat DOH aan een globale communicatiestra-
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tegie werkt om snel en duidelijk informatie, aangepast aan het specifieke doelpubliek, te verstrekken. Het uitwerken van een strategie biedt meer garantie op een meer structurele inbedding van
communicatie in de organisatie.

OD 6.2: De SHM informeert beleidsinstanties en andere belanghebbende organisaties snel en duidelijk
Beoordeling: zeer goed

De communicatie met de VMSW, het agentschap Wonen-Vlaanderen en de gemeentebesturen in het
actieterrein verloopt correct en naar ieders tevredenheid. De actoren waarmee de visitatiecommissie
sprak toonden zich zeer positief over de actieve en open houding van de SHM. DOH onderhoudt intensieve en systematische contacten met de welzijnsactoren en geniet van een groot vertrouwen wat
betreft communicatie en afstemming. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van DOH
voor deze doelstelling als 'zeer goed',vooral omwille van de actieve manier waarop ze informatie
deelt en samen met de partners haar rol opneemt binnen het woon- en welzijnsbeleid en daarbij bijzondere sociale problematieken aanbrengt.
▪

Er zijn geen indicaties dat de informatiedeling met VMSW en Wonen-Vlaanderen niet optimaal zou
verlopen. Ook de gegevens op de prestatiedatabank werden tijdig geactualiseerd. Daardoor gaat
de visitatiecommissie ervan uit dat de communicatie correct verloopt.

▪

De op de gesprekken aanwezige gemeentelijke actoren getuigen dat DOH vlot informatie bezorgt
over de activiteiten van de SHM, zowel op eigen initiatief als op vraag. DOH neemt actief deel aan
het lokaal woonoverleg (LWO) in de gemeenten uit het actieterrein. Uit de verslagen van het
LWO, blijkt dat de directeur aanwezig is of vertegenwoordigd wordt. De aanwezige actoren wezen erop dat zij door de aanwezigheid op het LWO op de hoogte zijn van de toekomstige projecten. Ook de informatie-uitwisseling bij de projectgebonden contacten vanaf de conceptfase met
zowel administratie als met de schepenen bevoegd voor wonen verloopt zeer goed.

▪

DOH beschikt over een zeer uitgebreid netwerk van welzijnsactoren om de communicatielijnen
open te houden. De SHM wordt evenwel niet uitgenodigd op het welzijnsoverleg omdat de SHM
niet als een welzijnsactor aanzien wordt. De welzijnsactoren zoals Samenlevingsopbouw en CAW
getuigen van een steeds betere afstemming met DOH. De actoren en de SHM hebben een groot
vertrouwen in elkaars werking en tonen respect voor elkaars taken en de manier waarop ze uitgevoerd worden. De visitatiecommissie erkent de inspanningen van de SHM en beveelt aan om
door te gaan op de ingeslagen weg.

▪

Het vorige visitatierapport werd niet op de website geplaatst. De gemeentelijke actoren werden
niet ingelicht over de inhoud en de beoordeling van het visitatierapport. Omdat het communiceren over de visitatieresultaten een nieuwe vereiste is sinds 2017, is het aannemelijk dat de SHM
hieraan nog geen invulling heeft gegeven in de voorbij jaren. De visitatiecommissie beveelt dan
ook aan om het visitatierapport bekend te maken via de relevante communicatiekanalen.

OD 6.3: De SHM meet de tevredenheid van klanten
Beoordeling: voor verbetering vatbaar

DOH peilt niet op een objectieve en systematische wijze naar de tevredenheid van haar huurders.
Omdat de tevredenheid bij een huis-aan-huis-bevraging uit 2018 voor alle aspecten redelijk hoog is,
heeft DOH slechts in zeer beperkte mate de resultaten van die peiling in concrete verbeteracties vertaald. De SHM communiceerde niet over de resultaten van de metingen en hetzelfde geldt voor de
vooropgestelde verbeteracties. Daarom beoordeelt de visitatiecommissie de prestaties van DOH voor
deze doelstelling als 'voor verbetering vatbaar'.
▪

Bij de vorige visitatie in 2013 stelde DOH dat een eerste tevredenheidsonderzoek in voorbereiding
was. De visitatiecommissie beval toen aan om het onderzoek met enige regelmaat te herhalen en
vervolgens te communiceren over de ondernomen acties. In haar reactie op het visitatierapport
antwoordde DOH dat ze elk even jaar een andere groep klanten zou bevragen, de actiepunten
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zou vaststellen en ze zou communiceren. De visitatiecommissie betreurt dat dit voornemen niet
gerealiseerd werd.
▪

Pas in 2018 --- een jaar na de gevisiteerde periode - bevroeg DOH haar huurders in Oostende over
de tevredenheid met hun woning en de dienstverlening van de SHM. De voorzitter van de raad
van bestuur en de directeur bezochten persoonlijk alle huurders in Oostende. Daarbij ontvingen
de klanten een vragenlijst met een 50-tal vragen over de woning zelf, de gemeenschappelijke delen, de woonomgeving en de dienstverlening door DOH. De huurders die niet thuis waren kregen
de mogelijkheid om de enquête ingevuld terug te bezorgen en ontvingen hiervoor een voorgefrankeerde omslag. In totaal hebben 738 van de 1.187 Oostendse huurders de enquête beantwoord.
De visitatiecommissie erkent de inspanning die de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur geleverd hebben, maar oordeelt dat hiermee de vereiste doelstelling om op vooral een objectieve en systematische manier naar de tevredenheid te peilen, in het gedrang komt. De visitatiecommissie meent dat een goede tevredenheidsmeting de anonimiteit van de respondenten garandeert en volgens een logisch patroon periodiek herhaald wordt.

▪

In het algemeen tonen de huurders zich in deze tevredenheidsmeting tevreden tot zeer tevreden
over hun woning, alsook over de leefbaarheid in de buurt. De dienstverlening van DOH scoort
goed tot zeer goed. In de enquêtes werd niet gevraagd naar de bekendheid van de klachtenprocedure. De laagste score gaat over de grootte van het de woonst. De huurders zijn tevreden over
de gemeenschappelijke delen, behalve over het onderhoud ervan. Naar aanleiding van de bovenstaande resultaten besliste de raad van bestuur van 24/10/2018 om het schoonmaakbedrijf dat
toen instond voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen geen opdrachten meer toe te
kennen. DOH zorgde enkel voor feedback over deze verbeteractie aan betrokken diensten. De resultaten werden besproken op de raad van bestuur.

▪

DOH geeft zelf aan dat een globaal plan voor tevredenheidsmetingen ontbrak en dat de uitgevoerde enquête te omvattend was met een overvloed aan vragen en onvoldoende gericht op
mogelijke verbeterpunten. DOH begrijpt dat dergelijke grootschalige bevraging niet periodiek
herhaald kan worden. De directie kondigt een nieuw voorstel naar de raad van bestuur aan,
waarbij in de eerste plaats de eigen werking van de SHM bevraagd zal worden. DOH heeft daarnaast een concreet voornemen gemaakt om een tevredenheidsenquête te versturen naar huurders bij wie een herstelling in opdracht van DOH uitgevoerd werd door een externe aannemer.
Deze vragenlijst bevat zes vragen over de kwaliteit van de herstellingswerken die gequoteerd
worden met een score van slecht tot zeer goed. Op deze wijze wil DOH de aannemers regelmatig
evalueren.
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5. AANBEVELINGEN

5.1

Aanbevelingen voor de SHM

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

Zet in op het behalen van de ERP-doelen voor het patrimonium (exclusief de complexen uitgerust
met elektrische verwarming) onder andere om maatregelen te voorkomen voorzien in de Vlaamse Wooncode. Voor de complexen met elektrische verwarming is het aangewezen om de mogelijkheden in kaart te brengen om, binnen het wettelijke kader, een zo kwaliteitsvol mogelijke
woonst voor de huurder aan te bieden (inclusief totale woonlasten) rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de SHM (OD 2.1);

2.

Verhoog het ambitieniveau op het vlak van prijsbewust bouwen onder andere om te garanderen
dat het Masterplannen kostenbewust kunnen uitgevoerd worden. Daarom is het bewaken van de
kost, van bij de conceptfase tot aan de oplevering belangrijk (OD 3.1);

3.

Omdat van een SHM verwacht wordt dat ze haar duidelijke en onderbouwde visie rond het omgaan met leefbaarheidsproblematieken ook in de praktijk brengt, beveelt de visitatiecommissie de
SHM aan een draaiboek op te maken waarbij de SHM stap voor stap zelf de samenlevingsversterkende activiteiten uitschrijft of de sturing hiervan meer naar zich toetrekt conform haar visie op
de leefbaarheidsproblematiek (zie OD 4.3);

4.

Zet nog meer in op het bestrijden van structurele leegstand en vooral door een goeie inschatting
te maken van de start van de renovatie- en vervangingsbouwprojecten (OD 5.2);

5.

Zet de financiële planning in als een echt beleidsinstrument waarbij het effect van belangrijke
investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld in het kader van de Masterplannen, op de financiële leefbaarheid wordt nagegaan en waarbij de financiële consequenties van eventueel verschillende alternatieven kunnen afgewogen worden (zie OD 5.4);

6.

Herzie de gebruikte werkwijze voor de tevredenheidsmeting zodat de bevragingen anoniem en
periodiek herhaald kunnen worden, dat resultaten vertaald worden in acties en dat de verbeteracties gecommuniceerd worden naar de klanten. Inspiratie kan DOH vinden bij de online-tool met
naar de tevredenheid gepeild hebben (zie OD 6.3).

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:
DOH realiseert op de meeste operationele doelstellingen goede prestaties en op 1 operationele doelstelling zelfs zeer goede prestaties. Zodoende wordt het ambtshalve opleggen van een verbeterplan
niet noodzakelijk geacht, zeker indien de SHM, op basis van haar formele reactie voldoende garanties
biedt om via het ondernemen van concrete en valabele acties op middellange termijn minstens de
een redelijke termijn te remediëren.
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5.3 Aanbevelingen voor het Vlaamse woonbeleid
De visitatieraad heeft ervoor gekozen om aanbevelingen aan het beleid niet langer in individuele visitatierapporten op te nemen, maar gebundeld over een bepaalde periode over te maken aan de minister. Alle aanbevelingen worden ook opgenomen op de website van de Visitatieraad.

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 efficiëntoren wordt gebracht.

Een tijdelijke thuis kan soms wonderen doen
De woonnood voor mensen met een laag inkomen is overal in Vlaanderen heel hoog. Met een vervanheel wat sociale woningen voor langere tijd leeg, te wachten op een groepsrenovatie of zelfs op afbraak.
DOH ontwikkelde een Excell-model waarmee zij kan berekenen of een woning die in een renovatieproject is opgenomen tijdelijk ter beschikking gesteld kan worden. Het model bekijkt vooral de veiligheid, de uitrusting en de financiële haalbaarheid van tijdelijke verhuur.
Vervolgens liet DOH aan het middenveld weten dat zij wenste leegstaande woningen te verhuren aan
sociale organisaties. Een aantal van deze woningen die leegstaan bij renovatie verhuurt DOH aan
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen waardoor die ter beschikking worden gesteld aan personen
met een hoge en acute woonnood. In nauwe samenwerking met Samenlevingsopbouw is een concept
opgezet waarbij bewoners intense woonbegeleiding ontvangen en er werd een spaarformule uitgewerkt doordat DOH de laagste huurprijs hanteert. Concreet betekent dit dat bij de huurprijs maandeeen volgende verhuring kan dienen.
Maar de combinatie met het Excell-model maakt de aanpak van DOH bijzonder.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Overzicht gevoerde gesprekken
Vertegenwoordigers SHM (directie, voorzitter en bijkomende leden raad van bestuur)
- Jan Vanroose
Voorzitter
- Vanessa Vens
Directeur
- Johan Demuyt
Lid raad van bestuur
- Françoise Praet
Lid raad van bestuur
Medewerkers SHM
- Henk Van Hee
- Ulrike Dorchain
- Nico De Cock
- Kathia Baeteman
- Linda Boulanger
- Fabienne Brackx
- Natasha Capitaine

Externe boekhouder)
Financieel administratief medewerker
Projectingenieur
Coördinator-onderhoud
Maatschappelijk werker
Medewerker dienst huren
Kandidaat-huurders, verhuringen en onthaal

Woonactoren: ambtenaren van gemeenten en provincie
- Peter Jonckheere
Directie ruimtelijke ordening, wonen en economie stad Oostende
- Lieven Pascal
Directie ruimtelijke ordening, wonen en economie stad Oostende
- Jessie Vanmassenhove
Stedenbouwkundige ambtenaar Bredene

-

Benediekt Mommerency
Peter Tytgat
Tom Denduyver
Karen Viaene

-

Els Plovie
Nancy Vanderostijne
Ludo Van Gheluwe
Patrick Blondé
Kathy Renaudin

Wijkinspecteur Oostende
Hoofdinspecteur Oostende
Coördinator Cliëntoverleg Sociaal Huis Oostende
Programmaverantwoordelijke wonen --- Samenlevingsopbouw West
Vlaanderen
vzw Samen Divers
Straathoekwerker Oostende
Opbouwwerk voor Dak- en Thuislozen
CKG Kapoentje vzw
Huurdersbond West-Vlaanderen
CAW Noord West-Vlaanderen
Meldpunt senioren in Nood (Sociaal Huis)

Woonactoren: bewoners (en eventueel aanwezige bewonersondersteuners)
Er waren tijdens de visitatiegesprekken een twintigtal huurders aanwezig. De namen van de huurders
worden omwille van de privacy niet vermeld.
Woonactoren: lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen)
- Kurt Claeys
Schepen van Ruimte en Wonen --- Oostende
- Eddy Gryson
Schepen --- Bredene
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, OCMW, sociale zaken, armoedebeleid, financiën en onderwijs
- Yannick Wittevrongel
Algemeen directeur gemeente en OCMW Bredene
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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 het lezen 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 sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) kan op verschillende manieren haar patrimonium uitbreiden. Naast het realiseren van nieuwbouw kan
een SHM ook ‘goede woningen’ aankopen op de privé-markt
op voorwaarde dat de op de privé-markt aangekochte ‘goede woningen’ onmiddellijk als sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden of dat deze een investering van
maximaal 15.000 euro (exclusief btw) per woning vereisen
om als sociale huurwoningen te kunnen verhuren. Zoals voor
de realisatie van een nieuwe woning, kan de SHM voor de
aankoop van een goede woning een beroep doen op een
gesubsidieerde financiering, waarvan het maximumbedrag
gelijk is aan de som van het subsidiabele bedrag van de
grondverwerving en het subsidiabele bedrag van de bouw
van een sociale huurwoning.

briefwisseling naar een ander adres te verzenden). Indien de
kandidaat-huurder niet op deze herinneringsbrief reageert of
niet meer aan de inkomensvoorwaarde voldoet, wordt de
kandidaat-huurders geschrapt uit het register en verliest de
kandidaat-huurders zijn of haar plaats op de wachtlijst,
tenzij de kandidaat-huurder kan aantonen dat er sprake is
van overmacht.

aanmelding of aangemelde woningen: Om voor een subsidie
in aanmerking te komen moest een SHM tot 31 oktober 2017
als eerste stap een nieuw te realiseren woning ‘aanmelden’
bij de VMSW. Het procedurebesluit van 2017 spreekt echter
niet langer van aangemelde woningen. Vanaf dan spreken
we over de “projectenlijst”, als referentiebasis. Om op die
projectenlijst te komen moet een SHM verschillende stappen
doorlopen (zie ook Lokale beleidstoets en Renovatietoets).

BECO of Beoordelingscommissie: de BECO is een commissie
die bestaat uit een vertegenwoordiger van de minister van
Wonen, van VMSW, van Wonen-Vlaanderen, van VVH/VLEM
en van het VWF. De BECO bepaalt binnen de budgettaire
ruimte vastgesteld door de Vlaamse Regering het budget per
deelprogramma, kan beleidsaanbevelingen formuleren en
beslist over de opname (en schrapping) van projecten uit de
projectenlijst op de meerjarenplanning en korte termijnplanning.

actieterrein: Het actieterrein van een SHM is het gebied
waarin de SHM woningen verhuurt of zal verhuren en/of
sociale koopwoningen (of sociale kavels) realiseert, zal realiseren of in de voorbije 10 jaar heeft gerealiseerd. Dit terrein
wordt afgebakend door de gemeentegrenzen en het is de
SHM zelf die aangeeft in welke gemeenten zij sociale woningen en kavels zal verhuren of realiseren. Het staat een SHM
vrij om een onderscheid te maken in een actieterrein voor
huuractiviteiten en een actieterrein voor koopactiviteiten
Gemeenten waarin een SHM woningen ontwikkelt of verhuurt behoren automatisch tot het actieterrein van een
SHM.
actualisatie: Elke SHM die sociale huurwoningen verhuurt,
houdt in een inschrijvingsregister, ook ‘wachtlijst’ genaamd,
een lijst van kandidaat-huurders bij. De SHM is verplicht om
minstens elke twee jaar alle kandidaat-huurders aan te
schrijven met de vraag of ze nog geïnteresseerd zijn, of ze
nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde en/of hun gezinssituatie nog dezelfde is als op het moment van de initiële
inschrijving. De kandidaat-huurders moeten binnen de
daartoe vooropgestelde termijn de opgevraagde gegevens
bezorgen aan de SHM, waarbij ze eventueel ook hun voorkeur (bijvoorbeeld de ligging of het type van de woning)
kunnen aanpassen. Indien de SHM geen antwoord ontvangt,
verstuurt ze een herinneringsbrief aan de kandidaat-huurder
(aan het in het rijksregister opgenomen adres, tenzij de
kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de

ADL-woningen: Een ADL-woning is een in functie van het
faciliteren van de ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ (ADL)
(opstaan, zich wassen, zich aankleden, eten, iets vastnemen,
iets oprapen, zich binnenshuis verplaatsen, ...) aangepaste
woning waarbij de bewoner, voor een aantal dagelijkse
activiteiten, een beroep kan doen op een vergunde zorgaanbieder. Het bouwen van ADL-woningen is uitdovend. Bestaande ADL-woningen blijven uiteraard bestaan.

bijzondere sociale lening: Particulieren kunnen voor de
aankoop van een woning, het behoud van de woning in
geval van echtscheiding, het beëindigen van samenwoning
of het renoveren van hun enige woning twee soorten sociale
leningen afsluiten: (1°) leningen verstrekt door de VMSW of
het Vlaams Woningfonds (VWF) en (2°) 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 hanteren dan de meeste
private banken en geen eigen kapitaalinbreng verwachten.
Zowel de woning als de ontlener moeten aan bepaalde
voorwaarden voldoen (o.a. inkomens- en eigendomsvoorwaarden, voorwaarden qua maximale verkoopwaarde, enz).
Deze voorwaarden werden via het eengemaakt leningenbesluit op 13 september 2013 op elkaar afgestemd zodat het
voor een ontlener geen verschil meer uitmaakt waar de
lening wordt aangevraagd. De ‘bijzondere sociale lening’
wordt door de VMSW ‘Vlaamse Woonlening’ (cf.
www.vlaamsewoonlening.be) genoemd. Particulieren kunnen
ze afsluiten aan het loket van een aantal SHM’s. Het VWF
noemt de ‘bijzondere sociale lening’ ‘sociale lening’ (cf.
www.vlaamswoningfonds.be). De door de VMSW en het VWF
gehanteerde andersoortige terminologie resulteert in begripsverwarring, te meer er ook door EKM’s sociale leningen
worden verstrekt waarvoor er andere voorwaarden gelden.
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Zo geldt er bijvoorbeeld geen inkomensvoorwaarde in functie van het toekennen van een sociale lening door een EKM.
Voor de financiering van deze sociale leningen voorziet het
Vlaamse Gewest enkel in een gewestwaarborg en niet in een
subsidie, wat een grote impact heeft op de sociale rentevoet.
De bedoeling van sociale leningen van EKM’s is dat particulieren zonder veel spaargeld, en die niet in aanmerking
komen voor een ‘bijzondere sociale lening’ bij de VMSW of
het VWF, toch een eigen woning kunnen verwerven, zonder
dat ze daarvoor meer rente moeten betalen, zoals dat bij
private banken gebruikelijk is. Er zijn momenteel iets minder
dan 20 EKM’s actief, verspreid over heel Vlaanderen (cf.
www.sociaal-woonkrediet.be).
Bindend Sociaal Objectief (BSO): In het decreet houdende het
Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 wordt per gemeente), onder meer inzake de bijkomend te realiseren
sociale (koop en huur)woningen en kavels, een Bindend
Sociaal Objectief (BSO) bepaald. De nulmeting is de situatie
op 31 december 2007. Vanaf dan wordt de toename van het
aantal sociale (koop en huur)woningen en kavels jaarlijks
gemeten. Dit laat toe om vast te stellen of het vooropgestelde BSO al dan niet tijdig wordt of zal worden gerealiseerd.
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk (cf. www.caw.be)
CBO-oproep: Een Constructieve Benadering Overheidsopdrachten-oproep of kortweg CBO-oproep betreft een periodieke oproep die de VMSW lanceert bij private actoren om
voorstellen in te dienen voor de gunning van een of meer
aannemingsovereenkomsten, in de vorm van een onderhandelingsprocedure, met private inbreng van grond, voor het
ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen
binnen een door de beoordelingscommissie vastgesteld
budget.
convenant: Een ‘convenant’ is een overeenkomst waarin
partijen gemaakte afspraken vastleggen over het te voeren
beleid, de na te streven doelstellingen en de op te zetten
samenwerking.
C2008: De ‘C2008/Concepten voor sociale woningbouw’
betreft de tot 31/10/2017 voor bouwheren en ontwerpers
geldende leidraad. Onderwerpen zoals ‘geïntegreerd ontwerpen’, ‘lokaal overleg’, ‘aanpasbaar en aangepast bouwen’,
‘EPB’, ‘akoestiek’ en ‘onderhoud en renovatie’ komen daarin
uitgebreid aan bod. De C2008 was voorheen van toepassing
op elk project en elk voorontwerp waarvoor een SHM een
aanvraagdossier indiende. De ‘C2008’ werd met ingang van
01/11/2017 vervangen door bouwtechnische en conceptuele
normen en richtlijnen (zie ook ontwerpleidraad en simulatietabel).
Design and Build-oproep: Een Design and Build-oproep is een
periodieke oproep bij private actoren om voorstellen in te
dienen voor de gunning, in de vorm van een open of beperkte offerteaanvraag of een onderhandelingsprocedure, voor
het ontwerp en de bouw van sociale huur- of koopwoningen.
EKM: Erkende kredietmaatschappij (zie Bijzondere sociale
lening)
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 EPBeisen hebben betrekking op de thermische isolatie, de energieprestatie, de netto-energiebehoefte qua verwarming, het
binnenklimaat
(ventilatie
en
oververhitting)
(cf.
www.vlaanderen.be).
EPC: Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de

woning. Het EPC is verplicht vanaf het moment dat een
woning te koop of te huur staat. Het attest wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A (cf.
www.vlaanderen.be en www.energiesparen.be).
erkenningenbesluit: Het ‘erkenningenbesluit’ betreft 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 (cf.
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=101
9843).
ERP 2020: Het EnergieRenovatieProgramma (ERP) 2020 van
de Vlaamse overheid is een urgentieprogramma waarbij
beoogd wordt dat tegen 2020 alle daken geïsoleerd zijn, alle
enkele beglazing vervangen is door isolerend glas en alle
verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen zijn
gebannen. De gegevens van de patrimoniumenquête inzake
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.
FS3: FS3 staat voor “derde financieringssysteem voor de
realisatie en renovatie van sociale huurwoningen” en bouwt
verder op het vorige NFS2 (nieuw tweede financieringssysteem, dat op 1 januari 2008 in werking trad. Beide systemen
zorgen ervoor dat SHM’s (via de VMSW) voor de financiering
van sociale huurprojecten een beroep doen op renteloze
leningen dewelke voorzien in een aflossingstermijn van 33
jaar. De lening wordt begrensd door bepaalde prijsplafonds,
waarmee maximaal bedragen per type bouwverrichting
bedoeld worden. FS3 is een verfijning van NFS2 opdat de
uitgaven van een SHM (vnl. kapitaalaflossingen) beter afgestemd worden op de (huur)inkomsten.
goede woning: Een ‘goede woning’ is een bebouwd onroerend goed dat in aanmerking komt voor een snelle verhuring
als sociale huurwoning. Zie ook “aankopen goede woning”.
GSC of Gewestelijke Sociale Correctie: De Gewestelijke Sociale
Correctie (GSC) is een subsidiesysteem waarmee de Vlaamse
overheid lagere huurinkomsten van SHM’s door huurders
met een lager inkomen compenseert. De subsidie dekt het
verschil tussen de reële inkomsten van de SHM's en een
aantal geobjectiveerde uitgaven. GSC is bedoelt als sluitstuk
van het financieringssysteem voor nieuwbouw- en renovatieverrichtingen inzake sociale woningen.
huurdersachterstallen: Huurdersachterstallen zijn betalingsachterstallen van huurders aan SHM’s. Het kan daarbij gaan
om achterstallen qua huur, qua niet-betaalde huurlasten
evenals over achterstallige kosten voor uitgevoerde werken
of aangerichte schade. Om de huurdersachterstallen vergelijkbaar te maken tussen SHM’s worden alle (over meerdere
jaren) onbetaalde facturen (aan de huurders) gedeeld door
alle (aan de huurders) in één jaar gefactureerde bedragen.
IGS: intergemeentelijk samenwerkingsproject ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
instandhouding: Instandhouding betreft investeringen in de
renovatie, verbetering of aanpassing van bestaande woningen, gebouwen of niet-residentiële ruimten.
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 gemeentelijk of intergemeentelijk toewijzingsreglement)
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worden opgenomen (art. 1, eerste lid, 16° kaderbesluit sociale
huur).
korte termijnplanning: De korte termijnplanning betreft de
planning van verrichtingen waarvan de uitvoering of gunningsprocedure binnen een termijn van vier maanden opgestart kan worden. De beoordelingscommissie (zie BECO)
beslist minstens drie keer per jaar over de programmatie van
sociale woonprojecten. Ze programmeert projecten op de
meerjarenplanning en op de korte termijnplanning.
lokaal woonoverleg: In de Vlaamse Wooncode is voorzien dat
elke gemeente minstens één keer per jaar samen met de
sociale woonorganisaties en, in voorkomend geval, andere
woon- en welzijnsactoren die op haar grondgebied werken,
de doelstellingen bespreekt op het vlak van wonen op korte
of middellange termijn evenals de relatie daarvan met sociale en andere woonprojecten
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.
(cf.
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=101
6403&param=inhoud).
K-waarde of K-peil: de K-waarde geeft het algemene isolatieniveau van een woning aan. De K-waarde moet zo laag
mogelijk zijn: een lage K-waarde betekent namelijk dat een
woning beschikt over een hoog isolatieniveau, wat helpt om
warmteverliezen tegen te gaan. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarden (zie U-waarde) van de
verschillende bouwdelen en ook de compactheid van het
gebouw speelt een belangrijke rol. Dit is immers logisch,
want een compact gebouw heeft minder geveloppervlakte
langs waar warmte verloren kan gaan. De EPB-wetgeving
verplicht een K-waarde van ten hoogste K40 (of 40 W/m²K)
leegstand: Inzake leegstand dient een onderscheid te worden
gemaakt tussen structurele leegstand en frictieleegstand:
- structurele leegstand: binnen de visitatiemethodiek wordt
een woning als structureel leegstaand beschouwd wanneer deze woning gedurende minimaal zes maanden leeg
staat of als gevolg van de geplande uitvoering van een
renovatie- of bouwproject gedurende minimaal zes maanden zal leegstaan; SHM’s dienen in hun rapportering aan
de VMSW zelf aan te geven of een woning al dan niet
structureel leeg staat;
- frictieleegstand: frictieleegstand is in theorie de noodzakelijke leegstand om de woningmarkt naar behoren te doen
functioneren; in de context van de sociale woningmarkt
en de visitatiemethodiek wordt frictieleegstand beschouwd als een woning die die op de laatste dag van een
kalenderjaar niet verhuurd is en niet door een SHM als
structureel leegstaand werden aangeduid.
Lokale woontoets: Als eerste stap in de programmatiecyclus
moet de SHM voor elke project (nieuwbouw, vervangingsbouw of grootschalige renovatie) aan de gemeente vragen
om een lokale woontoets uit te voeren en daarover een
gunstige beslissing te nemen. Die lokale woontoets bestaat
uit een toets aan het bindend sociaal objectief (zie BSO), een
toets aan het gemeentelijk beleid, en een verbintenis om de
infrastructuur over te nemen in het openbaar domein van
de gemeente.
meerjarenplanning: De meerjarenplanning betreft de planning van de verrichtingen waarvan de uitvoering of de
gunningsprocedure binnen een termijn van drie jaar opgestart kan worden.
Nulmeting: zie Bindend Sociaal Objectief (BSO)
OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OD of operationele doelstelling: Een operationele doelstelling
(OD) is een uit een strategische doelstelling afgeleide prestatiegerichte doelstelling voor SHM's. Aan elke operationele
doelstelling zijn één of meerdere vereisten verbonden. Veelal
worden meerdere operationele doelstellingen uit één strategische doelstelling afgeleid.
ontwerpleidraad (bouwtechnische en conceptuele richtlijnen):
In de ontwerpleidraad wordt het vereiste kwaliteits- en
comfortniveau van sociale woningen wordt beschreven.
Daarbij gaat ook aandacht naar de meest kostenefficiënte
wijze waarop dat niveau kan worden bereikt. De richtlijnen
hebben betrekking op de inplanting en de omgeving, de
planfunctionaliteit, het wooncomfort, de stabiliteit en de
technieken. De ontwerpleidraad maakt intrinsiek deel uit van
het geldende kader om sociale woningen te ontwerpen, te
bouwen, te renoveren en de kostprijzen ervan te bepalen.
prestatiedatabank: De prestatiedatabank is de digitale databank, waarin de omgevings-, effect-, en prestatie-indicatoren
van de SHM’s zijn opgenomen. Van die gegevens vertrekt de
visitatiecommissie bij het beoordelen van de prestaties van
een SHM.
projectenlijst: de projectenlijst bevat een lijst met projecten
waarvan de verrichtingen principieel vatbaar zijn voor
programmatie (en dus subsidiëring). Behoudens uitzonderingen moeten alle projecten eerst een lokale beleidstoets
doorlopen (en renovatie- of vervangingsbouwprojecten ook
een renovatietoets) alvorens ze op de projectenlijst kunnen
komen. Nadat een project op de projectenlijst staat, kan het
achtereenvolgens op de meerjarenplanning en de korte
termijnplanning komen, alvorens het project in uitvoering
gaat.
recht van voorkoop: SHM’s kunnen in bepaalde daartoe
aangewezen gebieden een 'recht van voorkoop' uitoefenen.
Indien in die gebieden een woning of een bouwgrond wordt
verkocht, kan een SHM die woning of bouwgrond aankopen
aan dezelfde voorwaarden als de kandidaat-kopers. Het
recht van voorkoop heeft tot doel om SHM’s in staat te
stellen bepaalde woningen of voor woningbouw bestemde
percelen te verwerven om die vervolgens aan te wenden in
functie van het realiseren van sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels.
renovatietoets: Voor renovatie- of vervangingsbouwprojecten moet de VMSW een gunstig advies leveren in het
kader van de renovatietoets om het project op de projectenlijst te zetten. De renovatietoets komt na de verplichte lokale
beleidstoets die de gemeente uitvoert en omvat een advies
over de rationaliteit van het voorgestelde project.
Samenlevingsopbouw: sector van buurt- en opbouwwerk
simulatietabel: Simulatietabellen zijn bedoeld om SHM’s een
raming te laten maken van hun projecten en worden sinds
2013 ook gebruikt om het maximaal investeringsbedrag te
berekenen, waarvoor een SHM een gesubsidieerde lening kan
krijgen. Het maximaal subsidiabel bedrag wordt voor elke
woning afzonderlijk berekend, en is o.a. afhankelijk van de te
realiseren woonoppervlakte.
sociale last: Het begrip ‘sociale last’ werd ingevoerd via het
decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) dat dateert van 27
maart 2009. Het in een bouwvergunning opleggen van een
sociale last verplichte de verkavelaar of bouwheer ertoe om
in bepaalde gevallen handelingen te stellen opdat, in verhouding met het door hem of haar beoogde verkavelings- of
bouwproject, tevens in een sociaal woonaanbod zou worden
voorzien. In alle gemeenten die niet op een vastgestelde
wijze aan het Bindend Sociaal Objectief (BSO) voldeden,
werd aanvankelijk, inzake bepaalde stedenbouwkundige en
verkavelingsaanvragen, een sociale last opgelegd. Het

VISITATIERAAD SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN | PRESTATIEBEOORDELING DE OOSTENDSE HAARD - 3320

PAGINA 48 VAN 52

Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 de in het DGPB vooropgestelde regeling inzake
de sociale lasten (cf. artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB)
vernietigd. Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het
Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de sociale
lastenregeling. Meer in het bijzonder werden de bepalingen
vernietigd inzake de gewestelijke en gemeentelijke normen
sociaal woonaanbod (artikel 4.1.8 t.e.m. artikel 4.1.11 DGPB), de
normen sociaal woonaanbod in plangebied (art. 4.1.12 en
4.1.13 DGPB) en de gebiedspecifieke typebepaling voor RUP’s
waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod (artikel
7.2.34, §1, DGPB). De overige bepalingen van boek 4 (maatregelen betreffende betaalbaar wonen), waaronder het bindend sociaal objectief, het gemeentelijk actieprogramma en
de regeling inzake het bescheiden woonaanbod, blijven
onverkort gelden.
sociale lening: zie Bijzondere Sociale Lening
SVK: Sociaal Verhuurkantoor
www.huurpunt.be)

(cf.

www.vmsw.be

en

toewijzingsreglement: Het toewijzingsreglement bepaalt op
welke manier een niet-verhuurde sociale huurwoningen in
Vlaanderen aan wie verhuurd kan worden. Het ‘toewijzen’
gebeurt op basis van strikte regelgeving die in het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) wordt vermeld. Deze regelgeving
voorziet tevens dat gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in bepaalde gevallen en onder
strikte voorwaarden bijkomende specifieke voorrangsregels
qua toewijzing kunnen bepalen. Zo kan een gemeente of een
intergemeentelijk samenwerkingsverband 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 (cf. art. 26 KSH).

VLEM: Vlaamse Erkende Maatschappijen (SHM’s die sociale
koopwoningen ter beschikking stellen)
VMSW: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (cf.
www.vmsw.be)
voorrangsregels: Artikel 19 van het Kaderbesluit Sociale Huur
(KSH) voorziet de voorrangsregels die van toepassing zijn als
een SHM een sociale huurwoning toewijst. Artikel 20 van het
KSH voorziet in een aantal voorrangsregels waarbij een SHM
vrij kan kiezen of ze die al dan niet toepast.
VTE of voltijdse equivalent: Een voltijdse equivalent 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.
VVH: Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
(www.vvh.be)
VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(www.vvsg.be)
VWF: Vlaams Woningfonds (www.vlaamswoningfonds.be)
wachtlijst: zie actualisatie
Wonen-Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, deel uitmakend
van
de
Vlaamse
overheid.
(cf.
www.wonenvlaanderen.be)

Toezichthouder: de toezichthouder voor de sociale huisvesting, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode
U-waarde: De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er verloren gaat per m² en per tijdseenheid bij een temperatuurverschil van 1°C tussen het binnen- en het buitenklimaat. De Uwaarde wordt daarom uitgedrukt in W/m²K en moet best zo
laag mogelijk zijn. Een lage U-waarde betekent namelijk dat
er weinig warmte verloren gaat.
VAPH : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(cf. 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 daartoe door de Vlaamse Regering erkend
zijn (cf. Hoofdstuk Xbis van het Kaderbesluit Sociale Huur).
VIVAS: Vereniging Inwoners VAn Sociale woningen
Vlaamse woonlening: zie ‘bijzondere sociale lening’
Vlabinvest: Vlabinvest (voluit: Vlaams Agentschap voor
Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant) biedt SHM’s de
mogelijkheid om via een investeringsfonds betaalbare kavels,
huur- en koopwoningen in de Vlaamse rand rond Brussel te
realiseren zodat mensen met een klein tot middelgroot
inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen. SHM’s kunnen
met een Vlabinvestfinanciering zowel huur- als koopwoningen aanbieden. De toelatingsvoorwaarden voor een Vlabinvestwoning zijn ruimer dan voor sociale woningen, maar
ook de huurprijzen en verkoopprijzen liggen doorgaans
hoger.
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www.visitatieraad.be
info@visitatieraad.be
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Formele reactie van
De Oostendse Haard (3320),
Oostende
op het visitatierapport
van 30 juli 2019

Beslissing van de minister
n.a.v. het visitatierapport
van 30 juli 2019 van
De Oostendse Haard (3320),
Oostende

