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Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 

 

September 2018 

 

 

FUSIE/SAMENWERKING 

WONINGCORPORATIES KRIMPENERWAARD 

 

In maart 2018 is onderzoeksbureau Atrivé gestart met het onderzoek naar 

samenwerking tussen de woningcorporaties van Ammerstol ( 266 

woningen), Ouderkerk aan den IJssel (266 woningen), Groen Wonen Vlist 

(1030 woningen) en de onder verscherpt toezicht *) geplaatste corporatie 

Gouderak (361 woningen). Op 1 juni heeft genoemd bureau een 

‘Perspectiefnotitie’ hierover uitgebracht aan de directies van de 

corporaties. Op 5 september zijn de betrokken Huurdersverenigingen, 

waaronder Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, over deze 

verkenning geïnformeerd.  

 

Atrivé adviseert het onderzoeken van de mogelijkheid van een fusie tussen 

genoemde corporaties. Dit om de huidige kwetsbaarheid op te lossen. Door 

het samengaan ontstaat er, aldus Atrivé;  ‘een corporatie met meer 

organisatorische en strategische slagkracht (zowel in capaciteit als 

professionaliteit)’. 

 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist zal dit rapport zorgvuldig 

bestuderen maar heeft al in het vroegste stadium aangegeven dat er met 

deze fusie nog steeds sprake is van een kleine kwetsbare/zwakke  

corporatie . De vraag die moet worden gesteld is, of deze kleine corporatie 

in staat is de toenemende complexiteit, noodzakelijk investeringsvermogen 

en de impact van huidige en toekomstige wet- en regelgeving op een 

verantwoordelijke wijze kan uitvoeren.  

 

Al deze zaken zijn van groot belang voor  de huurder, zeker gelet op de 

enorme duurzaamheidsopgave/ energietransitie van de huurwoningen.                                                                     

Huurdersbelang is voorstander van één krachtige, deskundige en 

professionele corporatie voor de gehele Krimpenerwaard, dus inclusief 

QuaWonen.  
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Een corporatie waarbij huisvesting van mensen die zijn aangewezen op een 

huurwoning centraal staat en dienstverlening naar de huurders optimaal 

wordt uitgevoerd en tevens in staat is alle toekomstige ontwikkelingen 

daadkrachtig en slagvaardig aan te pakken. Dit alles tegen aanvaardbare 

woonlasten.   

 
*) Woningstichting Gouderak uit Gouderak is per 8 maart 2017 onder verscherpt 

toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Autoriteit ziet 

tekortkomingen in de governance en risico’s vanuit het zorgvastgoed dat de 

stichting bezit. De tekortkomingen in de governance betreffen de kwaliteit van het 

interne toezicht, de naleving van de governance code en de moeizame relatie die de 

woningstichting heeft met de belangrijke stakeholders zoals de gemeente en 

huurders. 

 

 

Bergingen Sportlaan in Stolwijk opgeknapt 
 

In 2015 heeft Groen Wonen Vlist 

aan de woningen in de Sportlaan 

onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd. De bergingen zijn toen 

niet meegenomen. Na onderzoek is 

besloten de bergingen ook op te 

knappen. De bergingen zijn 

voorzien van nieuwe dakpannen en 

nieuw voegwerk. Ook is het metselwerk hersteld en zijn er nieuwe goten 

aangebracht. Daarnaast hebben de kozijnen en deuren een schilderbeurt 

gekregen.De bergingen kunnen door deze werkzaamheden weer een lange 

tijd mee. 

 
Bron: Groen Wonen Vlist 

 

 

Buurt BBQ wijk “Overwetering” Stolwijk 

 

Op zaterdag 22 september (landelijke burendag) hebben 

enkele bewoners van de wijk “Overwetering” voor de tweede 

keer een buurt BBQ georganiseerd. Er waren ruim 60 

buurtbewoners aanwezig en het was een gezellige boel. 

Hoewel het weer niet echt meewerkte was de tent ruim voldoende om 

iedereen te herbergen - inclusief koelkast biertap en BBQ ’s - en de sfeer 

was optimaal; met voor de kinderen een (overdekt) springkussen. 

Ook werd er nog een muziekquiz gehouden met heuse bekers te verdienen 

en een troostprijs. Maar eigenlijk ging het natuurlijk alleen om de 

gezelligheid. 
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Hieronder een korte impressie van de middag/avond. 

 

De kinderen vermaakten                

zich prima in het springkussen. 

 

De bekers staan klaar 

 

 

       Eerst koffie met ........ 

 

 

     

  

  

    

    

 

 

Waarover spraken zij???? 

 

En dan wordt de BBQ geopend!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulde voor de beide kok’s die zoveel mensen moesten verzorgen en ze 

deden het perfect 
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Gemeenten willen streep door hoge belastingdruk 

corporaties 

 

Gemeenten maken zich ernstige zorgen over de oplopende belastingdruk 

voor woningcorporaties. Dat maakt de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

bekend. 

 

Het gaat om de invoering van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-

richtlijn. De ATAD gaat woningcorporaties jaarlijks rond 300 miljoen kosten.  

 

Huurders en woningzoekenden betalen de rekening 

De Woonbond deelt de kritiek van de gemeenten op de hoge heffingen voor 

de sociale huursector. Uiteindelijk zijn het de huurders en woningzoekenden 

die hiervoor de prijs betalen. De woonlasten in de sociale huursector zijn 

voor veel huurders al onbetaalbaar en moeten omlaag.  Er moet veel nog 

gebouwd worden om het tekort aan betaalbare huurwoningen weg te 

werken. Het is niet reëel tegelijkertijd de sociale huursector met steeds 

hogere heffingen op te zadelen. Daarnaast moeten de komende jaren veel 

woningen verduurzaamd worden, waarbij het kabinet corporaties vraagt om 

het voortouw te nemen. Dat leidt tot hoge kosten die niet ook nog eens op 

huurders mogen worden afgewenteld. Bij het klimaatakkoord is dan ook 

nadrukkelijk gesteld dat de verhuurderheffing gehalveerd moet worden. Wat 

de Woonbond betreft zou de verhuurderheffing helemaal worden afgeschaft. 

 

 

Huurdersborrel in de drie kernen 

 
Evenals vorig jaar gaan wij weer een huurdersborrel 

organiseren in de drie dorpskernen.  Alle avonden 

starten om 19.30 uur, zaal open: 19.15 uur. 

Mocht u niet op de datum aanwezig kunnen zijn in 

uw eigen woonplaats, dan bent u ook van harte 

welkom op een van de andere locaties.  

 

Maandag 12 november: 

“Vlisterstee” in Vlist 

 

Donderdag 15 november: 

“Het Witte Hof” in Haastrecht 

 

Donderdag 29 november: 

“Het Kwartier” in Stolwijk 


