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Toewijzing huurwoningen Groen Wonen Vlist 
 
De laatste tijd is er behoorlijke discussie omtrent het toewijzen van sociale 
huurwoningen van de woningcorporaties in de Krimpenerwaard, ook in de raad van  
de gemeente Krimpenerwaard. 
 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist heeft hierover een duidelijk standpunt. Dit 
is reeds meerdere malen aan de directeur van Groen Wonen Vlist kenbaar 
gemaakt. De laatste keer is dat in december 2018 en januari 2019 jaar nog gedaan 
naar aanleiding van de irritatie en het ongenoegen dat is ontstaan bij het toewijzen 
van de 14 nieuwe woningen in Stolwijk. 
    
Ons standpunt is:  
1. Eerst toewijzen aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor een 

sociale huurwoning uit de betreffende kern, dus uit Haastrecht, Stolwijk, Vlist 
2. Is er geen belangstelling van woningzoekenden uit die betreffende kern, dan 

pas kan de woning worden aangeboden aan overige woningzoekenden uit de 
gemeente Krimpenerwaard 

3. Mocht uit de groep genoemd onder 2 geen belangstelling bestaan dan dient 
de woning te worden aangeboden aan woningzoekenden binnen de 
woningregio  Midden Holland. 

4. Mocht uit de groep genoemd onder 3 geen belangstelling ontstaan dan pas 
kan de woning worden aangeboden aan woningenzoekenden uit geheel 
Nederland. 

 
Wij maken op deze regel één uitzondering en dat is voor zogenoemde rijks 
voorkeurwoningen, u moet hierbij denken aan, bijvoorbeeld de door het rijk 
opgelegde verplichting tot het huisvesten van vergunninghouders. Voor wat betreft 
het aantal instromers uit instellingen, zoals bijvoorbeeld Geestelijke 
Gezondheidsinstellingen en  gevangenissen dient een afzonderlijk afspraak 
gemaakt te worden over het aantal woningen toe te wijzen woningen in de 
Krimpenerwaard. Deze afspraak dient te zijn gebaseerd op een EERLIJKE verdeling 
over de woningcorporaties in Midden Holland en de woningcorporaties in de 
Krimpenerwaard..  
Ons standpunt past ook uitstekend in de Regionale Agenda Wonen Midden Holland 
van mei 2019 (dus van alle gemeenten in Midden Holland) waarin staat dat de 
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regiogemeenten zich zullen inspannen voor eenduidigheid in de 
huisvestingverordeningen en het woonruimteverdelingssysteem en ook streven naar 
één gezamenlijke verordening en één verdeelsysteem te gaan hanteren, waarbij 
lokaal maatwerk en experimenteerruimte mogelijk blijft. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wij roepen alle partijen die te maken 
hebben met het toewijzen van sociale 
huurwoningen op in het belang van alle 
doelgroepen, (starters, senioren, instromers, 
etc., etc.) heel snel werk te maken van een 
snelle herziening van de bestaande 
Huisvestingsverordening gemeente Krimpenerwaard.  
 
Mede op deze manier kunnen wij iedereen, jong en oud perspectief bieden om te 
blijven wonen in hun (geboorte) dorp. Dit alles is niet alleen vanuit een 
volkshuisvestelijk belang noodzakelijk maar ook voor de leefbaarheid en 
instandhouding van voorzieningen. Er is dus geen tijd te verliezen. 

 
 

 
Wij hebben versterking nodig 

 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is op zoek naar één of twee 
nieuwe bestuursleden. Bent u huurder van Groen Wonen Vlist (GWV) en wilt u of jij 
bestuurservaring opdoen en meewerken de sociale huurdersbelangen te 
vertegenwoordigen? Aarzel dan geen moment en stel je kandidaat.  
Bestuursleden van Huurdersbelang: 
• zijn huurders van GWV en zijn (of worden) lid van Huurdersbelang 
• zijn mondig en betrokken bij het onderwerp  
• hebben het vermogen  om zich in te leven in de wereld van mede-huurders en 

bij te dragen aan verbetering van woon- en leefklimaat 
• zijn wekelijks een paar uren voor het bestuurswerk  beschikbaar 
• ontvangen een kleine  belastingvrije (onkosten)vergoeding  
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Kandidaten kunnen zich tot 31 augustus 2019 aanmelden, liefst  per mail: 
huurdersbelang.hsv@gmail.com met vermelding: nieuw bestuurslid  
  
Schriftelijk kan natuurlijk ook, richt dan uw brief aan: 
Secretariaat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 
p/a Dahliastraat 33 
2821 VP  Stolwijk 
 

Als je interesse hebt in deze functie en dat hopen we, 
dan verzoeken we je een schriftelijke motivatie in te 
sturen en daarin ook iets te vertellen over je 
achtergrond, zoals werk- of bestuurservaring . Het 
bestuur nodigt na 31 augustus 2019 geschikte 
kandidaten uit voor een gesprek en stelt een 
voordracht samen voor bestuur.  
 
 
 

 
Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor 
een perioden van 3 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling van 
de kandidaten en wederzijdse ‘klik’, vindt voordracht plaats aan de 
ledenvergadering.  
 
Huurdersbelang behartigt de collectieve  belangen van meer dan 1.000 huurders in 
het werkgebied van GWV en is een sociale huurdersorganisatie.  Huurdersbelang is 
lid van de Woonbond. Het bestuur geeft in overleg met onze leden en huurders, met 
GWV, de gemeente en andere partners invulling aan huurdersrechten en 
huurdersbelangen en volkshuisvestelijke taken, onder andere via wettelijk 
vastgelegde adviestaken.           
 
Als nieuw bestuurslid kom je in een enthousiast en zeer betrokken team. 
Wij zien jouw of uw sollicitatie graag tegemoet. 
 
Het Bestuur HB HSV 
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IRRITATIE OVER UITSPRAKEN DIRECTEUR GROEN WONEN VLIST   

 
Het Algemeen Dagblad berichtte op 5 juni 2019 dat de fusie tussen Groen Wonen 
Vlist (GWV) met de drie kleine corporaties in de Krimpenerwaard van de baan is. De 
betreffende besturen en raden van Commissarissen hadden eerder de stekker er uit 
getrokken om zoals in het gezamenlijke persbericht van de corporaties staat:  ‘Er is 
onvoldoende vertrouwen dat we alle benodigde instemmingen verkrijgen en komen 
tot de gewenste juridische structuur voor de fusiecorporatie. ’  
 
In hetzelfde artikel stond: ‘De besturen zetten de gesprekken stop, omdat hen 
duidelijk is geworden dat huurdersvereniging Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, 
Vlist tegen is.’ Het artikel gaat verder en citeert  vervolgens  Jacques Reniers, 
directeur van Groen Wonen Vlist die ook opmerkt ‘Er was geen beweging in te 
krijgen’.  
 
Tijdens de ledenvergadering van GWV op 11 juni is door één van de leden aan de  
directeur gevraagd of het klopt dat hij deze uitspraken (dat Huurdersbelang de 
oorzaak is van het mislukken van de fusie) heeft gedaan in het AD. De directeur 
ontkende dit stellig en merkte op dat hij het vaker heeft meegemaakt  dat 
journalisten een eigen verhaal publiceren wat niet overeenstemt met hetgeen is 
gezegd of geschreven. Het AD bevestigde overigens, bij navraag door 
Huurdersbelang, dat betreffende uitspraken wel degelijk door de directeur zijn 
gedaan.  
 
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist  (Huurdersbelang) is- en was zeer 
verbolgen over dit bericht omdat dit in strijd is met de waarheid (om het netjes te 
zeggen). Huurdersbelang heeft de directeur gevraagd dit onjuiste bericht  te 
rectificeren en dit ook kenbaar te maken naar allen die betrokken zijn geweest bij 
het fusieproces. Ondanks herhaaldelijk  schriftelijk verzoek van Huurdersbelang is 
dit tot op heden niet gedaan.  
 
Wel heeft de directeur Huurdersbelang laten weten: 
‘Op wat de krant heeft gepubliceerd heb ik geen invloed gehad.  Dit is buiten mijn 
medeweten omgegaan. Woorden die niet van mij zijn kan ik helaas niet rectificeren’. 
 
In de IJsselbode van 12 juni gaf de directeur  van GWV opnieuw ‘de schuld’ voor het 
mislukken van de fusie aan Huurdersbelang door op te merken ‘Omdat de grotere 
corporatie Qua Wonen niet in het traject opgenomen was, is het hierop afgeketst’.  
Ook deze uitspraak van de directeur is, net zoals de uitlatingen in het AD  volstrekt 
onjuist.   
 
Als opdracht uit de ledenraadplegingen heeft Huurdersbelang aan de besturen van 
de betrokken corporaties, waaronder dus GWV, volledige openbaarheid gevraagd  
van alle financiële gegevens, voor dat zij eventueel zou instemmen met een fusie. 
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Die gegevens zijn nooit verstrekt, het geheime financiële risico onderzoek is geheim 
gebleven, nog steeds overigens. Waarom, dat weten wij niet. Naar de echte reden 
voor het afblazen van de fusie moeten, ook wij dus nog steeds raden.  
 
Het bestuur van Huurdersbelang vindt noodzakelijk om opening van zaken te geven 
vanwege de vele vragen die wij hebben gekregen van onze leden/huurders. Via de 
mail, telefoon en mondeling  over de onjuiste, niet waarheidsgetrouwe uitlatingen en 
berichtgeving over het afblazen van de fusie. 
 
Huurdersbelang en de directeur van GWV hoeven het natuurlijk niet altijd met elkaar 
eens te zijn, maar het bestuur van Huurdersbelang hecht zeer aan juiste, eerlijke en 
correcte uitlatingen, dat is ook de reden waarom wij, op verzoek van onze 
leden/huurders opening van zaken geven, zowel op onze website als in de 
nieuwsbrief.  
 
Huurdersbelang heeft dit bericht ook ter informatie gestuurd aan alle betrokkenen bij 
het fusieproces. 
Zodat het iedereen duidelijk is dat NIET Huurdersbelang de fusie heeft afgeblazen 
maar alle verantwoordelijke bestuurders en directeuren van de betrokken 
corporaties, om welke reden(en) dan ook.   
 
Ter informatie nog het volgende: alle verklaringen die namens 
Huurdersbelang zijn afgelegd in de pers/media geven en gaven 
Huurdersbelang geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze zijn 
door alle media zorgvuldig weergegeven.   

 

Kamer wil bescherming huurders bij uitblijven 

verduurzaming 

 
Huurders die de komende jaren hun gasrekening zien stijgen, terwijl hun huisbaas 
weigert de woning te verduurzamen, mogen hier niet de dupe van worden, vindt de 
Tweede Kamer. 
 
Het energielabel geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig 
een woning is.  

 
Het kabinet wil de belasting op gas de 
komende jaren verhogen, terwijl de heffing op 
elektriciteit juist omlaag gaat. Dat moet mensen 
ertoe aansporen hun woning beter te isoleren, 
te kiezen voor een elektrische kookplaat in 
plaats van een gasfornuis, en voor bijvoorbeeld 
een warmtepomp in plaats van een cv-ketel. 
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Huurders in slecht geïsoleerde woningen 
De PvdA, GroenLinks en de SP dienden een motie in met de oproep aan het 
kabinet om deze huurders te beschermen tegen stijgende woonlasten. De motie is 
unaniem door de Kamer aangenomen. De Woonbond pleitte deze week in een brief 
aan de Tweede Kamer nog voor het beschermen van deze huurders. Bijvoorbeeld 
door het bevriezen van de huurprijs van huurwoningen met de slechtste labels. Dat 
zet een rem op stijging van de woonlasten in deze woningen en is een prikkel voor 
verhuurders om toch te verduurzamen. De Woonbond is blij met de steun van de 
hele Kamer voor de bescherming van huurders in onzuinige woningen. 
 
Warmtetarief omhoog door koppeling gasprijs 
De verhoging van de belasting op gas werkt ook direct door in het warmtetarief voor 
warmtenetten. Dit tarief is namelijk gekoppeld aan de gasprijs. Dat is een doorn in 
het oog van niet alleen de Woonbond, maar ook van de Consumentenbond en 
Vereniging Eigen Huis. Warmtenetten moeten een aantrekkelijk alternatief voor gas 
worden en niet net zo duur of nog duurder. De directe doorwerking van de belasting 
op gas in het warmtetarief moet stoppen. Daar zal de komende tijd nog extra druk 
voor nodig zijn. 
 
Bron: Woonbond 

 

VAKANTIE 
 
Wij wensen alle inwoners van Stolwijk, Haastrecht, Vlist een fantastische 
(zomer)vakantie.  
 
Ook wij gaan er even tussenuit van: 
maandag 22 juli tot en met maandag 26 augustus.  
 
U kunt ons wel via het mailadres bereiken. 
 
 
Namens het bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist 
 
Irene van Vliet, secretaris 

 
 

 
 
 


