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Bestuur: 

Voorzitter   : Jan Been 
Secretaris   : Irene van Vliet 

Penningmeester  : Arie Groenevelt 
Algemeen bestuurslid : Francisca Dorothal 

 

Januari 2021 
 

Voorwoord: 

 
Het jaar 2020 is een jaar geworden van hoe lossen we dit nu, door de 
maatregelen ter bestrijding van Covid-19 virus. 
 

Gelukkig hebben alle bestuursleden een laptop zodat we digitaal konden 
vergaderen. De overleggen met de directeur bestuurder van Groen Wonen Vlist, 

de raad- of afzonderlijke leden van de raad van commissarissen, gingen ook 
vanaf maart meestal digitaal. Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen 
waren bestuursleden, afzonderlijk of gezamenlijk wekelijks via de digitale 

snelweg met elkaar en anderen in overleg om zo kennis te delen ter 
onderbouwing voor het verantwoord besluiten kunnen nemen als bestuur.  

 
Wij betreuren het dat we in 2020 geen Huurdersborrels hebben kunnen 
organiseren in alle drie de kernen, maar hopen dit in 2021 weer te realiseren. 

 
Terugkijkend zien we 2020 als een heel druk en bewogen maar zeker niet als een 

verloren jaar. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

namens het bestuur, 
 
 

Irene van Vliet, 
secretaris Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist. 
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Huurverhoging 2020 en andere zaken: 
 

 HB HSV (Huurdersbelang) heeft in 2020 een gekwalificeerd advies 
uitgebracht over het voorstel van de directeur over de huurverhoging van 

2020. De huurverhoging is in 2020 zo beperkt mogelijk gehouden en is 
lager dan het landelijk gemiddelde uitgevallen.  

 Diverse bestuursleden hebben cursussen gevolgd bij, bijvoorbeeld de 

Woonbond en Atrivé ook deze cursussen waren allemaal digitaal. 
 Huurdersbelang werkt met één extern adviseur om ons te begeleiden bij 

(algemene) en soms moeilijke bestuurlijke vraagstukken en één die ons op 

het gebied van bouwkunde ondersteund. Ook is er regelmatig contact met 

de consulent van de Woonbond en zo nodig ook met de juridische 

ondersteuning.  

 Door het statutair aftreden van de huurderscommissaris dhr. Harold 

Jansen  is Huurdersbelang nauw  betrokken geweest bij de sollicitatie- 

procedure en gesprekken over een nieuwe huurderscommissaris. In 

samenspraak met de RvC is een profiel opgesteld. Mevr. Paulien Tanja is 

de nieuwe huurderscommissaris geworden. De professionele sollicitatie- en 

selectieprocedure in samenwerking met de Raad van Commissarissen 

(RvC)  tot volle tevredenheid van Huurdersbelang verlopen. 

 Per 17 november is Jan Been als Voorzitter aangetreden en door de 

Algemene Ledenvergadering benoemd.  

Projecten 

 In het verslagjaar zijn de karakteristieke huurwoningen uit de jaren twintig 

van de vorige eeuw aan de Hoflaan/Bovenkerk gesloopt. Huurdersbelang 

en Groen Wonen Vlist zijn het in goede samenwerking eens geworden over 

de bouw van plm. 22 appartementen voor ouderen.   Er is een 

klankbordgroep Rembrandtlaan/Frans Halsstraat opgericht Dick Schuiling 

is als bouwkundige adviseur bij alle besprekingen aanwezig en heeft 

mandaat van het bestuur van Huurdersbelang om beslissingen te nemen. 

Met ingang van 1 oktober 2020 is er een sociaalstatuut voor de bewoners 

van de Rembrandtlaan en Frans Halsstraat. Dit statuut regelt onder meer 
de hetgeen komt kijken bij herhuisvesting, urgentie toewijzing, financiële 

vergoedingen etc. Huurdersbelang is bijzonder tevreden over de 
samenwerking met Groen Wonen Vlist bij dit project. Afhankelijk of dit 
project past binnen het gemeentelijk bestemmingsplan kan er, denken wij, 

in 2022 begonnen worden met sloop en nieuwbouw. 

 Voor de plannen met Galgoord in Haastrecht is er een brief door 

Huurdersbelang en Groen Wonen Vlist naar de gemeente- en 
gemeenteraad gestuurd om er voor te pleiten dat er  ook sociale 

huurwoningen gebouwd dienen te worden in dit gebied. In dit plan is tot 
onze verbijstering geen enkele huurwoning opgenomen. Het is gebruikelijk 

in den lande dat plm. 25% tot 40% van de te bouwen woningen bestaat 
uit sociale huurwoningen, ook bij particuliere ontwikkelingen zoals deze. In 
de prestatieafspraken met de gemeente hebben zowel Groen Wonen Vlist 

alsmede Huurdersbelang hiervoor gepleit. Huurders, woningzoekenden, 
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zowel ouderen en jongeren in Haastrecht willen ook graag een woning die 
betaalbaar is. Huurdersbelang en Groen Wonen Vlist zijn tegen het alleen 
bouwen van dure koopwoningen in dit gebied. De gemeenteraad heeft de 

opdracht gegeven aan het college van b. en w. om de realisatie van 
sociale huurwoningen nadrukkelijk te gaan bekijken en met de 

ontwikkelaar van dit (voormalige) bedrijventerrein te gaan afspreken. 
 Reigerstraat Haastrecht, dit project is inmiddels afgerond. 
 Plaatsen zonnepanelen op diverse huurwoningen. Dit loopt nog. Maar tot 

tevredenheid zijn er al vele geplaatst. 
 Project materiaal storten onder vloeren in Kunstschilderswijk in Stolwijk, is 

inmiddels afgerond. 
 

Evaluatie Fusie 
 

Huurdersbelang heeft deelgenomen aan de inhoudelijke evaluatie van de fusie. 
Direct na het niet doorgaan van de fusie heeft Huurdersbelang voorgesteld dit 

proces te evalueren. Dit om te leren van de dingen die goed zijn gegaan en niet 
goed zijn gegaan, zodat er in (mocht dit in de toekomst nogmaals aan de orde 
komen) het volgende geval, in het vroegste stadium bekend is hoe betrokken 

partijen hier tegenover staan. Zoals bekend hebben de betrokken 
woningcorporaties bij de fusie de stekker uit de fusiebesprekingen getrokken 

omdat ze geen vertrouwen hadden in de goede afloop. Het bureau Van 
Nimwegen heeft deze evaluatie uitgevoerd. Zowel Huurdersbelang als Groen 
Wonen Vlist konden zich vinden in deze evaluatie. Opmerkelijk was dat de 

woningstichting Gouderak en de huurdersorganisatie uit Gouderak niet wensten 
deel te nemen aan deze evaluatie.   

 
 
Huisvestingsverordening gemeente Krimpenerwaard 

 
Het bestuur heeft diverse gesprekken en adviezen uitgebracht aan de gemeente 

met betrekking tot herziening van de Huisvestingsverordening. Het is voor 
Huurdersbelang belangrijk dat zoveel mogelijk huurders/woningzoekenden uit de 
kernen bij voorrang een woning toegewezen kunnen krijgen, zowel bij 

nieuwbouw als andere woningtoewijzingen. Wij zijn verheugd dat de 
gemeente(raad) veel van de voorstellen en suggesties van Huurdersbelang heeft 

overgenomen. De Huisvestingsverordening is eind vorig jaar door de 
gemeenteraad vastgesteld en in werking getreden per 1 januari 2021. 
 

Maatschappelijke visitatie 
 

In 2019 is deze visitatie gestart. Een visitatie houdt in dat de resultaten van de 
woningcorporatie Groen Wonen Vlist van de afgelopen vier jaar tegen het licht 

worden gehouden. De rijksoverheid is de opdrachtgeven van zo’n visitatie. De 
corporatie wordt op alle terreinen doorgelicht, financiële prestaties, inspanningen 
met betrekking tot het bouwen, communicatie met onder meer de huurders, 

prestaties op het gebied van wonen, welzijn, leefbaarheid en zorg. Maar ook de 
samenwerking met de huurdersorganisatie staat op de agenda van deze visitatie. 

Gemiddeld gesproken komt Groen Wonen Vlist goed door deze visitatie, daar zijn 
wij blij mee. Natuurlijk valt er op sommige terreinen iets- of veel te verbeteren. 
Huurdersbelang houdt ook hier de ontwikkelingen die in het belang van de 
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huurders zijn goed in de gaten en kaart deze ook aan bij de corporatie. 
Huurdersbelang heeft in de visitatie ook gepleit voor zoveel mogelijk openheid en 
openbaarheid en transparantie bij het nemen van besluiten door de corporatie.  

Ons bestuur besloot de schriftelijke reactie op het Visitatierapport met een 
opmerking uit het rapport van de Visitatiecommissie die ons uit het hart is 

gegrepen:  ‘Indien Groen Wonen Vlist de HB HSV (Huurdersbelang) echt als een 
gelijkwaardige partij wil zien, dan moeten zij ook als gelijkwaardige partij 

behandeld worden’.                

  
 
Algemene Ledenvergadering  

De Ledenvergadering heeft dit jaar op een ander wijze plaatsgevonden dan 
gebruikelijk. Leden van onze vereniging konden via onze email reageren op de 

stukken en die ter inzage hebben gelegen. 
Tot tevredenheid van de leden is dit behandeld. In de vergadering is, zoals al 

opgemerkt, Jan Been tot voorzitter benoemd. Voor het overige waren er geen 
op- en/of aanmerkingen op het gevoerde (financiële) beleid. Ook in 2020 heeft 
het bestuur huurders opgeroepen zich als wijkambassadeur of (kandidaat) 

bestuurslid te melden. 
 

Communicatie 
Huurdersbelang informeert leden/huurders via de website, email, nieuwsbrieven, 
zowel digitaal als schriftelijk en via de media over zaken die belangrijk zijn voor 

de huurders en woningzoekenden van sociale huurwoningen. Daarnaast nemen 
veel huurders eerst contact op vóór dat zij de verhuurder benaderen contact op 

met Huurdersbelang over een woningklacht. Huurdersbelang, moet deze 
huurders dan direct verplicht doorverwijzen naar Groen Wonen Vlist. 
Huurdersbelang mag niet optreden als klachtenloket. Behalve in gevallen van 

een algemene klacht van vele huurders over bepaalde onderwerpen. 
Huurdersbelang kaart dit dan uiteraard direct aan bij Groen Wonen Vlist.  

 
Vertrek directeur bestuurder Groen Wonen Vlist/procedure benoeming 

nieuwe directeur bestuurder 
 
Per 1 december heeft directeur bestuurder Jacques Reniers de functie als 

directeur bestuurder bij de woningcorporatie Poortugaal aangenomen. De heer 
Benno Gruijters is als ad interim directeur bestuurder vanaf deze datum 

aangesteld. Voor wat betreft het benoemen van een nieuwe directeur bestuurder 
hebben Huurdersbelang en de RvC goede afspraken gemaakt. Voor werving en 
selectie wordt (gelet op de goede ervaringen bij de benoeming van de 

Huurderscommissaris) gebruik gemaakt van hetzelfde bureau, Public Spirit. Naar 
verwachting zal medio mei/juni/juli 2021 een nieuwe bestuurder aantreden.  
 


