
Huurdersbelang HSV
T,a.v. het secretariaat
P/a. Dahliastraat 33
2821 VP Stolwijk

Haastrecht, 27 mei 2020

Betreft: reactie visitatierapport
Behandeld door: de heer ir. J.F.G. Reniers

Geacht bestuur van de huurdersvereniging,

Wij danken u voor de reactie op het visitatierapport. U heeft in uw reactie een aantal
adviezen en aanbevelingen gegeven. Wij zullen ze in algemene zin ter harte nemen bij
toekomstige besluitvorming en bij ons handelen.

Voorts heeft u enkele vragen gesteld:

Waarom hebben wij het rapport pas begin 2O2O ontvangen?
De rapportage vanuit Ecorys is inderdaad in juli 2079 aan Groen Wonen Vlist
aangeboden. Daarna moesten nog enkele processtappen gezet worden, zoals het
opstellen van de bestuurlijke reactie en de goedkeuring door de Stichting Visitatie
Woningcorporaties. Wij kregen begin 2020 melding dat het rapport door de stichting
Visitatie Woningcorporaties goedgekeurd was en daarna is de gebruikelijke weg van
verspreiding onder de stakeholders en bekendmaking gevolgd.

Welke zaken uit het visitatierapport worden opgepakt?
In de recensie van het rapport wordt een aantal aandachtspunten voor de komende
periode meegegeven waarmee wij de komende jaren aan de slag gaan.

a. Leg de taken en verantwoordelijkheden van Huurdersbelang vast in een
sa menwerkingsovereen komst.
Wij stellen graag een samenwerkingsovereenkomst op Vertrekpunt is wat ons
betreft hetgeen in de Overlegwet en in de Woningwet is vastgelegd over die
positie. Daarnaast is het belangrijk om het proces van samenwerken met elkaar
vorm en inhoud te geven. Wij gaan graag op korte termijn het gesprek met u
hierover aan.

b. Leg bij de vermogensinzet expliciet de relatie met de maatschappelijke
opgaven in het werkgebied.
Wij pakken dit punt actief op. We werken wij aan een communicatiestrategie om
bij de huurders en externe partijen meer bekendheid te brengen over de
activiteiten en prestaties van Groen Wonen Vlist
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Dan was er nog een derde aandachtspunt dat betrekking had op de mogelijke fusie

c. Houd goed in de gaten dat door een mogelijke fusie de eigenheid en lokale
betrokkenheid geborgd blijven.
Wij hebben tijdens het fusieproces sterk ingezet op de eigenheid en lokale
betrokkenheid, wat wij verwoord hebben onder het motto Dorps en Dichtbij. Dat
blijft voor ons een belangrijk item. Wij willen dichtbij onze huurders blijven en
waar mogelijk maatwerk leveren.

Dit zijn natuurlijk niet de enige zaken die we gaan uitvoeren. Afgeleid van onze
strategische visie hebben we een jaarplan met zaken die we elk jaar willen uitvoeren of
bereiken. We gaan in juni beoordelen wat de impact van de uitbraak van het Coronavirus
is geweest en zal zijn op het jaarplan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u verdere vragen
hebben, ze gerust.
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