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Voorwoord
Voor u liggen het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening 2019 van De Bewonersraad. In dit verslag vindt u een overzicht
van de ontwikkeling van de vereniging en van de belangrijkste werkzaamheden en activiteiten die in het afgelopen jaar zijn
verricht en uitgevoerd. De Ledenraad heeft dit verslag vastgesteld in zijn jaarvergadering van 29 september 2020. Dit
jaarverslag zal voor de laatste keer in zijn huidige vorm verschijnen. We werken er naar toe dat het volgend jaarverslag een
hybride vorm zal gaan krijgen waarbij wij onszelf verplichten om onszelf méér samenvattend te verantwoorden.
Op 23 december 2019 bestond De Bewonersraad 26 jaren. De huurdersvereniging heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot
een invloedrijke organisatie binnen het woningmarktgebied Friesland. Niet alleen vervult De Bewonersraad een belangrijke
rol op het volkshuisvestelijke domein, inmiddels strekt deze zich ook uit tot het sociale domein. Niet in de laatste plaats dankzij
de inbreng van de kant van De Bewonersraad is bij gemeenten en corporaties – en ook bij andere actoren wier beleid impact
heeft op de betaalbaarheid van wonen – het besef gegroeid dat het volkshuisvestelijke en sociale domein in belangrijke mate
twee kanten vormt van een en dezelfde medaille. De Bewonersraad heeft in de afgelopen jaren een stem verkregen in tal
van commissies en werkgroepen binnen heel Friesland, met behulp waarvan hij reeds aan de voorkant – namelijk bij het tot
stand brengen van beleid – de belangen van zijn ruim 30.000 leden weet te behartigen. Een rol die alleen maar met behulp
van een permanent besef van te leveren eigen kwaliteit geconsolideerd kan worden.
Eind 2019 heeft de vereniging afscheid genomen van, in chronologische volgorde, zijn algemeen directeur en zijn voorzitter
van het verenigingsbestuur. Zijn 2e algemeen directeur, Frank van den Broek, werd na afloop van een mini-symposium op
21 november te Katlijk – met als thema: de noodzaak tot kwaliteitssturing binnen huurdersbelangenorganisaties – een
receptie aangeboden. Tijdens dit symposium verzorgden een tweetal externe experts – namens NHL/Stenden en Cedris,
respectievelijk uit de domeinen van het hoger onderwijs en de inclusieve arbeidsmarkt – inspirerende inleidingen over de
(maatschappelijke) waarde van kwaliteitsdenken binnen organisaties actief in het publieke domein. De Bewonersraad nam
de uitdaging als eerste aan om tezamen met collega-huurdersorganisaties, corporaties en externe deskundigen een traject
op te zetten dat inzicht geeft en uitzicht biedt op een voortgaand kwaliteitsraam voor huurdersorganisaties, waaraan het
dagelijkse functioneren van de eigen organisatie gespiegeld en (door-)ontwikkeld kan worden. Alles vanuit het motto dat
sociale huurders overal in Friesland recht hebben op de best denkbare belangenbehartiging, ongeacht van welke corporatie
zij huren en ongeacht bij welke huurdersvereniging zij zijn aangesloten. Frank van den Broek was algemeen directeur sinds
01 april 2015.
Op 17 december werd voorzitter Sjouke Stuurman tijdens de bijeenkomst van de ledenraad – het hoogste verenigingsorgaan
binnen De Bewonersraad – in de bloemetjes gezet en hulde betoond voor zijn voorzitterschap, dat, voorafgegaan door een
tweetal jaren als algemeen bestuurslid, sinds 2012 een tweetal aaneengesloten periodes van telkens 4 jaren omvatte. Een
voorzitterschap dat zich in belangrijke mate heeft laten kennen als ontwikkelings- en moderniseringsgezind.
In diezelfde bijeenkomst van de ledenraad werden de notulen van de vorige bijeenkomst vastgesteld, waarin de ledenraad
zijn instemming heeft gegeven tot modernisering van de verenigingsstatuten en daaruit voortvloeiende interne reglementen.
Belangrijke wijzingen betreffen de benoemingsmomenten en (maximale) zittingsduur van leden van de ledenraad alsmede
de maximale zittingsduur voor leden van het bestuur, het op de directie toezichthoudende verenigingsorgaan. Bovendien is
op grond van de toegenomen belangen van De Bewonersraad thans voorzien in de mogelijkheid om desgeraden niet-leden
van de vereniging te benoemen tot lid van dit bestuur. De wijzigingen zullen ingaan op 01 januari 2021 bij het aantreden van
de eerstvolgende, nieuw te kiezen, ledenraad.
Ook in 2019 stonden de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van woning en woonomgeving wederom
centraal in de belangenbehartiging. In het navolgende verslag leest u hierover meer.
In 2019 heeft De Bewonersraad opnieuw diverse keren publiekelijk als stem van sociale huurders mogen fungeren. Zowel
radio, televisie als de schrijvende pers toonde belangstelling voor het geluid van onze vereniging.
Naast het feit dat het jaar 2019 werkinhoudelijk conform de eigen prestatieafspraken is verlopen, is het ook verheugend dat
de vereniging binnen de vastgestelde begroting heeft geopereerd. Graag bedank ik alle medewerkers van het werkapparaat
en leden van de vereniging, die dit hebben helpen mogelijk te maken.
Tot slot, dit voorwoord zou incompleet zijn zonder een woord van dank aan eerdergenoemde heren, Sjouke Stuurman en
Frank van den Broek. Beiden hebben op eigen wijzen De Bewonersraad naar een (nog) hoger plan helpen brengen.
Gert (H.G.T.) Brouwer
algemeen directeur De Bewonersraad
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1. ONTWIKKELING VERENIGINGSORGANISATIE
1.1.1

Algemeen

De digitale raadpleging van de leden is niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering
binnen de vereniging. In 2019 is opnieuw een aantal (9) grotere enquêtes onder de leden afgenomen.
Bij enkele enquêtes hebben we samengewerkt met andere organisaties. Met Het Fries Sociaal Planbureau is in
november gesproken over het uitvoeren van gezamenlijke onderzoeken en het gebruik maken van elkaars data.
De eigen enquêtes kenden de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse meting jongerenpanel Bewonersraad
WMO aanvraag voor aanpassingen in de woning
Controle CV ketel AGPO
Inzicht naar energiekosten onder leden
Verbruik en kosten energie
Mening leden websites Bewonersraad.nl en frieshuurderssteunpunt.nl
Aanmelden online panel
Aanmelden kandidaten Dreamhûs
Woonlastenonderzoek 2019

De enquêtes, die we richten tot al onze leden of een deelselectie, sturen wij zowel schriftelijk als
online. De gemiddelde response op schriftelijke enquêtes bedraagt tussen de 15 en 20%.
Enquêtes die we uit doen gaan via ons online panel mogen rekenen op een response van ruim
60%.
Dit online panel bestond ultimo 2019 uit 650 leden. Hierdoor hebben we binnen het woningmarktgebied Friesland
een goede verdeling tussen gemeenten en corporaties kunnen realiseren per regio.
Inzake ons jongerenpanel is in 2018 besloten deze louter online voort te zetten omdat dit bij deze doelgroep veel
beter functioneert. Ook dit panel is in 2018 via een wervingscampagne sterk uitgebreid. Inmiddels bestaat ons
jongerenpanel uit ruim 80 leden.

1.1.2

Bestuur

Het bestuur kwam in 2019 vijf keer in formele vergadering met de directie bijeen.
In verband met het opvolgingsvraagstuk voor de positie van ‘algemeen directeur’ kwamen bestuur, directie en
de externe consultant sinds april diverse keren om specifieke redenen bijeen. Het bestuur vervulde een leidende
rol bij de selectie- en benoemingsactiviteiten die vooraf gingen aan en hebben geleid tot de tijdige benoeming
van een opvolgend algemeen directeur.
In de vergadering van de ledenraad van 17 december werd op statutaire gronden afscheid
genomen van de voorzitter van de bijenkomsten van de ledenraad, tevens voorzitter van
het verenigingsbestuur, de heer Sjouke Stuurman. In diezelfde maand nam ook het bestuur
van zijn voorzitter op gepaste wijze afscheid. Sjouke is jarenlang actief geweest voor de
vereniging, waarvan 8 jaar als voorzitter van het bestuur en de ledenraad.
Als gevolg van verschillen van inzicht binnen het verenigingsbestuur zag vicevoorzitter, de heer Johan Huisman,
zich eind november onverhoopt genoodzaakt zich uit het bestuur en de ledenraad terug te trekken. Het bestuur
betreurt deze gang van zaken, maar respecteert zijn keuze ten volle.
Het bestuur is beide heren zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan de rol en positie die De Bewonersraad thans
binnen het volkshuisvestelijke domein in Friesland kan innemen.
De rol van voorzitter van het verenigingsbestuur, en tevens voorzitter van de bijeenkomsten van de ledenraad
wordt vanaf 2020 ingenomen door mevrouw Gelly Visser, voormalig wethouder bij de vroegere gemeente
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Leeuwarderadeel. Door de ledenraad werd de door het verenigingsbestuur voorgestelde heer Jaap Blaauw,
voormalig schoolhoofd te Britsum en een al geruime tijd zeer actieve vrijwilliger binnen De Bewonersraad,
benoemd tot algemeen lid.
Het bestuur kent ultimo 2019 derhalve een vacature, aan de invulling waarvan door het verenigingsbestuur,
conform afspraken met de ledenraad uit 2016, begin 2020 prioriteit zal worden gegeven.
Begin 2020 zal het bestuur tevens nader oordelen over een actualisatie van zijn portefeuilleverdeling.
De onderwerpen waarover het bestuur zich in 2019 heeft willen buigen treft u ter bekorting van dit verslag aan in
bijlage 1.

1.1.3

Ledenraad

In 2019 heeft de ledenraad van de vereniging vier maal regulier vergaderd. Het betrof het derde jaar uit de
zittingsperiode van de huidige ledenraad. De opkomst was hoog en de gedachtewisselingen geanimeerd.
In de vergadering van 18 juni werden het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld. In de vergadering van
17 december werden het verenigingsplan en de begroting 2020 vastgesteld.
De ledenraad kwam voor een speciale zitting bijeen en wel op 15 oktober. Deze bijeenkomst stond in het teken
van de voordracht tot benoeming van de heer Gert Brouwer door het verenigingsbestuur tot opvolgend algemeen
directeur per uiterlijk 01 januari 2020. Een benoeming die aan het eind van woensdag 27 november reeds met
een symbolische overdracht van de ‘directiesleutels’ de facto werd geeffectueerd.
De onderwerpen waarover de ledenraad zich in 2019 heeft willen buigen treft u ter bekorting van dit verslag aan
in bijlage 2.

1.1.4

Regioraden

De geografische indeling van de regioraden is in overeenstemming gebracht met de regio-indeling van het
woningmarktgebied Friesland, zoals deze wordt gehanteerd door de provincie.

Op de Friese eilanden kent De Bewonersraad slechts een enkel lid. De meeste sociale huurders kennen hun
eigen vorm van huurdersvertegenwoordiging. Op Terschelling is huurdersvereniging De Brandaris actief. Later
meer hierover.
In 2019 startten een drietal pilots ‘regioraden nieuwe stijl’. In deze pilots wordt een meer eigentijdse wijze van
leden(vrijwilligers)inzet uitgeprobeerd. Deze inzet biedt de regioraadsleden gelegenheid zichzelf alsmede de rol
en functie van De Bewonersraad dichterbij de ‘gewone’ leden te brengen. Ook hoeven kandidaatregioraadsleden zich op voorhand niet meer te committeren voor een – als (vandaag-de-dag te) lang ervaren –
periode van vier jaren. De in deze pilot deelnemende regioraadsleden kwamen in 2019 verschillende keren
plenair met het regiomanagement bijeen. Tijdens de bijeenkomst in oktober van de regioraden is met elkaar
gesproken over de ervaring(en) met de regioraad nieuwe stijl. Een formele evaluatie wordt aan de hand van de
inbreng van de regioraadsleden nog geformuleerd. Een eerste indicatie wijst in de richting, dat ondanks het
opstartongemak de animo de pilot voort te zetten groot is.
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1.1.5

Vrijwilligers

Op 31 december 2019 waren buiten de vele honderden deelnemers aan de digitale panels 85 formele vrijwilligers
actief binnen de vereniging.
Vrijwilligers vervullen functies in het bestuur, de ledenraad en de regioraden. Ook bemensen zij commissies,
zoals bijvoorbeeld voor de jaarlijkse steekproef naar de volledigheid en actualiteit van de ledenadministratie. Ook
werkten vrijwilligers wederom mee aan het jaarlijkse betaalbaarheidsonderzoek voor die huurders, die als gevolg
van de bij de inflatie achterblijvende stijging van het minimumloon dan wel de daarvan afgeleide uitkeringen in
betalingsproblemen (dreigen te) komen.
In 2019 heeft De Bewonersraad in dit kader met behulp van triage 1 uiteindelijk voor enkele tientallen leden de
aandacht gevraagd bij corporaties en/of gemeenten bij te dragen aan maatwerkoplossingen. In bepaalde
situaties heeft deze interventie daadwerkelijk geleid tot zo een oplossing.
- Het verlagen van een huurprijs van enkele euro’s boven de liberalisatiegrens tot onder deze grens.
Hierdoor kwam de huurder in aanmerking voor huurtoeslag.
- Een verhuurder heeft enkele huurders aangeboden om samen op zoek te gaan naar een woning,
passend bij het inkomen, waarbij de gemeente is gevraagd bij te dragen in de verhuiskosten.
- Een verhuurder heeft de technische installatie van de woning opnieuw gecontroleerd op het rendement,
om uit te sluiten dat de huurder onnodig hoge stookkosten maakt vanwege een slechte installatie.
De Bewonersraad kent bovendien een geweldig team van samenstellers van welkomstpakketten voor nieuwe
leden, dat verschillende keren per jaar in actie komt.
Helaas hebben we ook door ziekte of andere omstandigheden van enkele nauw bij de vereniging betrokken
vrijwilligers afscheid moeten nemen. Vanuit de vereniging is hier op gepaste wijze aandacht aan besteed.

1.1.6

Bewonerscommissies

De Bewonersraad kent circa 60 actieve en ‘rustende’ bewonerscommissies. De actieve
bewonerscommissies/-raden, waarin huurders zich hebben verenigd om hun
volkshuisvestelijke belangen te behartigen bij de verhuurder treffen we voornamelijk aan
binnen de stedelijke omgeving in wijken die voorwerp worden van ingrijpende interventies.
Op vele, met name rurale, plekken binnen het werkgebied van De Bewonersraad zijn vaak
in het geheel nog geen commissies opgericht. Dat huurders in geheel Friesland te maken
gaan krijgen met dergelijke interventies vloeit alleen al voort uit de komende energietransitie.
In de ogen van De Bewonersraad zijn de belangen van huurders er mee gebaat dat zij zich verenigen in één
stem, de bewonerscommissie. Alleen dan kent hun stem gewicht. Gemeenten en corporaties tonen zich ook
bereid om naar die stem te luisteren, maar hechten om begrijpelijke wijze wel aan de gezamenlijkheid van die
stem. Hierin ligt dan ook de opgave van De Bewonersraad om onder bewoners het belang van vereniging en
onderlinge solidariteit op te wekken.
Tezamen met de oproep van actieve commissies in 2018 tot een voor hen eenduidig aanspreekpunt binnen De
Bewonersraad leidde een en ander tot een nieuwe functie binnen het werkapparaat van de vereniging: de
adviseur bewonerscommissies. In een tweetal wervings- en selectieprocedures kon deze functie uiteindelijk
begin augustus worden ingevuld. Aan deze functie is als nadrukkelijke opdracht meegegeven de
commissiedichtheid in geheel Friesland te vergroten. Om de voortgang van deze opdracht te volgen is aan een
van de wanden in de werkruimte van de functiehouder een grote kaart van Friesland aangebracht, waarop deze
met behulp van symbolen zichtbaar wordt gehouden. Oogmerk is om vanaf eind 2021 (het werkgebied van De
Bewonersraad binnen) Friesland zo geheel mogelijk bedekt te zien met actieve bewonerscommissies, zodat
overal de leden van de vereniging hun stem kunnen laten horen in de verduurzamingsoperatie en het
werkapparaat in deze als facilitator en procesbegeleider kan fungeren.
In 2019 is – na een gevoelig ontwikkel- en besluitvormingsproces – een nieuw reglement ‘erkende
bewonerscommissies’ opgeleverd. Aanleiding hiertoe was de noodzaak tot verbetering van de financiële
verantwoording door commissies aan De Bewonersraad in die gevallen waarin commissies jaarlijks een
geldelijke bijdrage (wensen te) ontvangen van de huurdersvereniging. Door De Bewonersraad erkende
1

Triage: hier te begrijpen als het beoordelen van financiële situaties van en inzicht in (ook) de eigen rol in het bereiken van oplossingen onder huishoudens in
verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de problematiek en de mate van oplossingsbereidheid.
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commissies kunnen sindsdien kiezen uit een tweetal ondersteuningspakketten: ondersteuning enkel in natura
dan wel in een combinatie van in natura én in geld. Aan die laatste keuze zijn meer verantwoordingseisen en
kosten voor het openen en in stand houden van een zakelijke rekening verbonden. De Bewonersraad vergoedt
daarvan overigens ook niet alle kosten.
In 2019 ontvingen 28 bewonerscommissies een financiële bijdrage.
In 2019 zijn de bewonerscommissies op uitnodiging van De Bewonersraad eenmaal bijeen geweest.
Elkien heeft in 2018 diverse complexen verkocht aan Vastgoed Syndicering Nederland nv (VSN). Deze
complexen zijn door VSN binnen Friesland ondergebracht in de Stichting Woningmaatschap Leeuwarden.
Op grond van bestaande verhoudingen tussen Elkien en haar huurdersorganisaties Nieuw Elan en De
Bewonersraad sloot rechtsopvolger VSN met beiden een aparte samenwerkingsovereenkomst. In 2019 werd
duidelijk dat huurders in Drachten om hun moverende redenen wilden overstappen van Nieuw Elan naar De
Bewonersraad, hetgeen medio van dat jaar ook zijn beslag heeft gekregen. De desbetreffende huurders, in een
complex dat uit zowel eigenaren als huurders bestaat, vormden met elkaar reeds een formele
huurderscommissie. De adviseur bewonerscommissies van De Bewonersraad heeft inmiddels aldaar haar
opwachting gemaakt.

1.1.7

Werkapparaat: het bureau

Het professionele werkapparaat van De Bewonersraad bestond eind 2019 uit een zevental organieke functies,
te weten:
•
•
•
•
•
•
•

officemanager
adviseur klant en informatie
adviseur bewonerscommissies
regiomanager
adviseur PR en communicatie
adviseur marketing en innovatie
algemeen directeur

Per mei trad een 4e regiomanager aan, de heer Ruud Leerink, en per augustus de eerste adviseur
bewonerscommissies, mevrouw Anke Wisselink. De functies worden vervuld door een 10-tal medewerkers.
Op 11 oktober 2019 vond het jaarlijkse personeelsuitje plaats. Ditmaal georganiseerd door
regiomanager Ruud Leerink. Na een gezamenlijke lunch in Staniastate te Oentsjerk werd in
het glasatelier van Jan Hooghiemstra onder alle medewerkers een nadrukkelijk appèl gedaan
op de individuele verbeeldingskracht, creativiteit, zorgvuldigheid en netheid. Gekozen kon
worden uit verschillende glassculpturen, die met behulp van een breed kleurenpalet aan
verfspuiten tot (een fantasierijk) leven gebracht moesten worden.
Enkele dagen later kon het in de tussentijd gebakken eindresultaat in het atelier van Hooghiemstra worden
opgehaald. Naar verluidt konden de resultaten niet ieder thuisfront meteen bekoren….. Zodat er, net als in het
echte werk, altijd ruimte blijft voor verbeteren.
Het werkapparaat heeft in 2019 met arbeidsverzuim te maken gehad, dat als significant hoger dan het langjarig
gemiddelde gezien kan worden. Deels als gevolg van reeds eind 2018 ingezet langdurend verzuim binnen het
regiomanagement, maar ook later dat jaar door fysieke ongemakken binnen de groep adviseurs. Naar mate 2019
vorderde, liep ook dit verzuim gelukkig weer terug naar langjarige proporties.
In januari 2019 maakt algemeen directeur Frank van den Broek bekend dat hij zijn arbeidsovereenkomst per april
nog slechts wilde verlengen tot uiterlijk het einde van het jaar. Aspiraties om vanaf 2020 in Spanje
de flamenco onder de gitaarduim te krijgen brachten hem tot dit besluit. Net als in 2014 werd GITP
uit Utrecht voor de opvolgingsprocedure in de arm genomen. De zoek- en wervingsacties leidden
in de zomer tot 27 belangstellenden, die na een aantal selectierondes, assessment en
antecedentenonderzoek in september uitmondden in de voordracht door het verenigingsbestuur
aan de ledenraad van kandidaat Gert Brouwer tot opvolgend algemeen directeur. Op 28 november
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trad Gert, na oprichter Klaas van der Veen en Frank van den Broek, aan als de 3e algemeen directeur van
huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

1.2

Leden en ledenbestand vanaf 2010

Ook in 2019 werd de ledenbijdrage niet verhoogd2. Hoewel de vereniging beschikt over een eigen vermogen dat
de huurdersorganisatie – conform opdracht van de ledenraad uit 2013 - in staat stelt om in geval van disruptieve
besluitvorming onder corporaties 3 haar rol en functie nog verschillende jaren geheel zelfstandig en op identieke
wijze voort te zetten, beliepen de kosten per ultimo 2018 allengs het inkomstenniveau van 2015 4.
Het bestuur is in bijzondere gevallen bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting
tot het betalen van de ledenbijdrage. In 2019 heeft het bestuur voor 16 leden gebruik gemaakt van deze
bevoegdheid.
De Bewonersraad kent een betaald en een gratis lidmaatschap. Het laatste duurt vanaf het moment van
toetreding tot de vereniging 6 maanden. Lid worden dient expliciet te gebeuren, onder meer blijkende uit een
ondertekende wilsverklaring. Op ieder moment kunnen leden dit lidmaatschap weer opzeggen. Het lidmaatschap
geeft niet meteen toegang tot alle producten en diensten van de vereniging. Veelal geldt hiervoor een drempeltijd.
De ledenontwikkeling kent sinds 2010 de volgende trend:

Ledenontwikkeling 2010 - 2019
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Eind 2019 kende De Bewonersraad in totaal 30.586 leden, waarvan 28.811 betalende leden en 1.775 nietbetalende kennismakingsleden. Ten opzichte van 2018 is het totale ledenbestand van de vereniging in 2019
gewijzigd met 0,274%. Voor een overzicht per gelieerde corporatie wordt kortheidshalve verwezen naar bijlage
3.

1.3

ALGEMENE ACTIVITEITEN

Gemiddeld eens per 2 maanden ontmoeten Friese huurdersorganisaties elkaar in Heerenveen voor overleg,
afstemming en het behandelen van thema’s: de Overlegtafel Samenwerkende Huurdersorganisaties Friesland
(OSHF). De OSHF treedt op als gesprekspartner voor de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW) en richt
zich in voorkomende gevallen ook tot de Vereniging Friese Gemeenten (VFG). In het provinciale Wenjen Oerlis
Fryslân vervult De Bewonersraad de stem van de OSHF.

2

Wel werd begin 2019 de inflatiecorrectie 2018 in de richting van de gelieerde corporaties weer doorberekend. Dat was niet meer gebeurd sinds 2013 (!).
Dat het hier niet slechts gaat om een doemscenario moge blijken uit een recent en levensecht voorbeeld met betrekking tot corporatie WoonFriesland, zie
paragraaf 4.1.5.
4
De Bewonersraad zal in nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met corporaties en verhuurders uitgaan van jaarlijkse prijsaanpassingen ter hoogte van de
jaarlijkse huursomverhoging door de gelieerde corporaties.
3
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Nadat samenwerking van de OSHF en de VFW eind 2018 uitmondde in de op- en inrichting van de Provinciale
Klachtencommissie Corporaties voor het gehele woningmarktgebied Fryslân 5, heeft deze samenwerking medio
2019 ook geleid tot de harmonisatie onder alle Friese corporaties van sturingsindicatoren, die de vraagdruk onder
actiefwoningzoekenden monitoren. Daardoor is eindelijk invulling gegeven aan het thema uit de
prestatieafspraken ‘(sturing op de) beschikbaarheid van voldoende en voldoende geschikte woningen voor
diverse groepen huishoudens onder actief woningzoekenden’. Met behulp van eensluidende sturingsinformatie
kan het tripartite-overleg dieper duiken in informatie die aantoont dat de beschikbaarheid van woningen voor de
doelgroepen van volkshuisvestelijk beleid hun aller aandacht behoeft.

1.3.1 PR en communicatie
Ook in 2019 bracht De Bewonersraad zijn standpunten in diverse uitingen over het voetlicht. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van brieven aan gemeenten en corporaties waarin samenvattingen, conclusies en
aanbevelingen naar aanleiding van verschillende enquêtes staan verwoord. En draagt De Bewonersraad zijn
mening uit in de jaarlijkse inzetbrief ten behoeve van jaarlijkse prestatieafspraken – zie verderop in bijlage 6 van
dit verslag.
Ter gelegenheid van het vertrek van voormalig algemeen directeur Frank van den Broek plaatste de Leeuwarder
Courant in de editie van 30 november een uitgebreid interview met hem met als titel 'Energietransitie bedreigt
armste huurders'.
Er moesten ook in 2019 brieven verzonden worden aan enkele colleges om aandacht te vragen voor zaken die
verband houden met de kwaliteit van het tripartiteproces als bedoeld in de Woningwet 2015. In het bijzonder het
ontbreken van bestuurlijke ‘power’ in de gemeenten Súdwest Fryslân en Waadhoeke blijft De Bewonersraad
zorgen baren.
1.3.1.1 Eigen communicatiekanalen
De Bewonersraad kent ook ‘eigen’ communicatiekanalen, zoals: De Bewonerskrant, de Nieuwsbrief,
Facebookpagina, LinkedIn, het ‘digitale panel’, de ‘chat’, die alle worden ingezet ten behoeve van de behartiging
van de volkshuisvestelijke belangen van de ruim 30.000 leden.
Bij enkele van deze in 2019 gehanteerde middelen kan het volgende worden opgemerkt:
De Bewonerskrant
De krant verschijnt viermaal per jaar in een oplage van circa 31.000 exemplaren. De onderwerpen verenigen
het nuttige en het aangename. Betreffen zowel eigen bijdragen, verhalen van leden alsmede interviews met
derden. Onder de leden bestaat daarom in hoge mate waardering voor de vorm en de inhoud ervan.
Nieuwsbrief
Nieuwsbriefthema’s waren:
•
•
•

Januari: wat verandert er voor huurders in 2019?
Vooruitblik van gevolgen van nieuwe ontwikkelingen plus de onderwerpen waar de vereniging zich mee
bezig gaat houden, zoals beschreven in het Verenigingsplan.
Mei: de jaarlijkse huurverhoging;
Welke huurprijsaanpassingen gaan de aan De Bewonersraad gelieerde corporaties per juli doorvoeren,
wat was het voorstel en wat vond uw vereniging?
Oktober: het woonlastenonderzoek
Net als in 2018 boden we de leden in jaargang 2019 als service aan mee te doen aan het
woonlastenonderzoek. Door invullen van het formulier kreeg men inzicht in alle kosten rondom wonen
en betaalbaarheid: zijn de woonlasten nog betaalbaar en niet te hoog opgelopen?

Ook dit medium verschijnt nog altijd in papieren versie. Hierbij zijn de kosten en de milieu-impact niet
verwaarloosbaar. Van oudsher wordt dit medium vooral ingezet voor het nader toelichten van specifieke thema’s.
Hier rijst de vraag of dit wel zo moet blijven en of de Nieuwsbrief alleen in digitale vorm uitgebracht moet worden.
5

Waarmee de rechtsgelijkheid voor sociale huurders in geheel Friesland nadrukkelijk is bevorderd.
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Hier speelt mee dat in het jaarplan 2019 de ambitie verwoord is de nieuwsbrieven in een hogere frequentie uit te
brengen. Reden daarvoor is de overweging dat er regelmatig volkshuisvestelijke onderwerpen zijn die om nadere
toelichting vragen, maar die daarvoor buiten de boot vallen omdat ofwel het moment van verschijnen van de
nieuwsbrief als ‘mosterd na de maaltijd’ zal worden ervaren, ofwel de regulier ingeplande editie al ‘gevuld’ is.
In het jaar 2019 is voor alle onderwerpen uit het marketing/communicatieplan de tijd besteed aan onderzoek naar
de haalbaarheid, kosten, voor- en nadelen en dergelijke. Wat de online nieuwsbrief betreft zijn er behalve de
voordelen ook een aantal zaken om rekening mee te houden. Onder andere is dat de forse extra belasting qua
tijd en energie voor meerdere medewerkers van het werkapparaat bij het laten uitgaan van een maandelijkse
nieuwsbrief (ten opzichte van 3x per jaar).
Om te testen of een zo frequente en online nieuwsbrief gaat werken voor onze leden, willen we deze graag een
aantal keren proefondervindelijk uitgeven en daarna de ervaringen testen. Hiervoor hebben we het nieuwe CRMsysteem nodig, dat in 2020 operationeel is.
Bovendien zijn met de aanstelling in het verschiet van een nieuwe algemeen directeur van De Bewonersraad
alle acties van het marketing/communicatieplan waar nog een definitieve ‘go-no go’ op moest vallen, op basis
van het gedane onderzoek, uitgesteld naar besluitvorming door de nieuwe directeur.
Het digitale panel
Vanaf de opbouw van het panel is gestreefd naar een evenwichtige spreiding onder de leden binnen het
werkgebied van De Bewonersraad. In 2019 zijn we daarin in belangrijke mate geslaagd: elk van de gemeenten
in de 5 woonregio’s in Friesland en ieder daarbinnen aan De Bewonersraad gelieerde corporaties is proportioneel
in het panel vertegenwoordigd.
Het aantal panelleden heeft zich als gevolg van een speciale wervingsactie via De Bewonerskrant medio 2019
goed uitgebreid: bedroeg het aantal in 2016 bij zijn oprichting 68, eind 2019 was dit aantal opgelopen tot 650
leden. Het jongerenpanel is als gevolg van deze wervingsactie verdubbeld van 40 panelleden naar 80 panelleden
eind 2019. Een continue groei van het online panel is van belang vanwege de betrouwbaarheid bij de diverse
onderzoeken.
Facebook
Het gebruik van de Facebookpagina van De Bewonersraad kent sinds de start in oktober 2016 het volgende
verloop:
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Dit aantal is nog steeds niet in verhouding met de ruim 30.000 leden van De Bewonersraad. Terwijl op Facebook
een aantal keren per week berichtjes verschijnen (zowel de leuke, want Facebook draait om likes, als de serieuze
berichtjes), levert dat niet heel drastisch veel extra likes op. Gesponsorde Facebookacties, zoals gesponsorde
berichten of win-acties onder een gespecificeerde doelgroep, doen we als Bewonersraad niet. Dat is een
beleidskeuze. Hierbij gaat het om te betalen acties aan Facebook. Naast Facebookberichten hebben we in elke
Bewonerskrant een oproep of kort artikeltje om potentiële volgers te interesseren ons te volgen. Daarnaast
nodigen we een nieuw verkregen liker op een bericht uit om ons te gaan volgen. Daar wordt niet altijd op
gereageerd.
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Website
Het bezoek aan de website van De Bewonersraad kent sinds de start in oktober 2015 het volgende verloop:
•
•
•
•
•

eind 2015: 1.767 bezoekers, waarvan 83% nieuwe en 17% terugkerende
eind 2016: 4.260 bezoekers, waarvan 80% nieuwe en 20% terugkerende
eind 2017: 7.500 bezoekers, waarvan 83% nieuwe en 17% terugkerende
eind 2018: 9.919 bezoekers, waarvan 86,8% nieuwe en 13,2% terugkerende
eind 2019: 12.537 bezoekers, waarvan 87,5% nieuwe en 12,6% terugkerende
De website vertoont daarmee nog steeds een stijgende lijn van het aantal bezoekers.

In diagram vertaald is dit het beeld:
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Chat
Het gebruik van de chatfunctie van De Bewonersraad kent sinds de start in oktober 2016 het volgende verloop:
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1.3.1.2 Project ‘Dreamhûzen’ in Delft

Zoal bekend is De Bewonersraad partij in dit project. In mei werden de drie huizen op het terrein van de ‘Green
Village’ van de TU Delft door bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd. In opdracht van WoonFriesland werden
daarbij de bouwvoorschriften uit de begin jaren ‘70- gevolgd, omdat onder de woningvoorraad van deze
corporatie – net als overigens van andere corporaties in Friesland – een substantieel deel bestaat uit
woningen uit deze jaren. In juni nam De Bewonersraad in een podiumgesprek deel aan het startritueel van de
driejarige ‘challenge’, die er toe moet leiden dat jonge bedrijven voor de verduurzaming van dergelijke
woningen relevante innovaties bedenken die aldaar uitgeprobeerd kunnen worden. Innovaties moeten daartoe
onder meer opschaalbaar, bedrijfszeker en bedieningseenvoudig zijn in het belang van de doelgroepen van
volkshuisvestelijk beleid.
In augustus kon De Bewonersraad zijn eigen, uit vijf bij WoonFriesland hurende leden bestaande,
expertisepanel samenstellen. Dit panel pendelt samen met de regiomanager van De Bewonersraad periodiek
naar Delft om in gesprek met de direct betrokkenen – waaronder uiteraard de bewoners van de ‘Dreamhûzen’ -
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te spreken over ervaringen en vraagstukken die bijdragen aan een beoordeling van de geschiktheid van
uitgeprobeerde innovaties voor (experimentele) toepassing in Friesland.
In september waren alle drie de woningen verhuurd aan specifieke woningzoekenden uit (de omgeving van)
Delft. Op 14 oktober sprak De Bewonersraad aldaar ter gelegenheid van de start van het publiciteitsoffensief
voor het project met (de vervanger) van de minister van Wonen over zijn beweegredenen tot deelname aan het
project en het belang ervan voor zijn leden.
1.3.1.3 Frieshuurdersteunpunt.nl

Op 19 december 2018 werd het digitaal portaal ‘www.frieshuurderssteunpunt.nl’ in gebruik genomen. Het is een
portaal dat eigendom is van Friese huurdersorganisaties en beheerd wordt door De Bewonersraad. Het bevat
per gemeente en corporatie verwijzingen naar bestaande regelingen, waarvan de gebruikmaking kan leiden tot
vergroting van het inkomen respectievelijk de verlaging van de kosten voor een huishouden. Ook de sites van
de corporaties en enkele gemeenten zelf verwijzen naar het portaal.
Het aantal bezoekers bedroeg in 2019: 2.194 bezoekers.
De huurdersvereniging uit Harlingen heeft een opzet gemaakt voor een flyer, De Bewonersraad zal hieraan een
vervolg geven tot definitieve uitgave. Het is de bedoeling om deze flyer naar de huidige leden van de
samenwerkende Friese huurdersverenigingen te sturen, in informatiepakketten voor nieuwe huurders en naar
instanties (zoals gebiedsteams, Humanitas, e.d.), zodat mensen op de hoogte zijn van het bestaan van
Frieshuurderssteunpunt.nl

1.3.2

Marketing en innovatie

Strategie en markt

De vereniging bepaalde met ingang van 2019 een drietal centrale uitdagingen:
1.
2.
3.

het bouwen aan een tussen vereniging en leden wederzijdse betekenisvolle klantrelatie
het aanbieden van diensten aan specifieke groepen huurders in de commerciële markt
het positioneren van De Bewonersraad als hét platform voor de collectieve belangen(behartiging) van
huurders(verenigingen) in Friesland.

Nieuw klantrelatiesysteem (: CRM)

Door het startupbedrijf TeamCoda uit Tilburg wordt sinds medio 2018 samen met het werkapparaat gewerkt
aan de modernisering van de eigen IT-omgeving. Zowel de geleidelijke gedateerdheid van de zo jarenlang
vertrouwde omgeving als de Europese invoering van de Algemene Verordening Gegevensbeheer in mei 2018
leidde De Bewonersraad tot het uitschrijven van een aanbesteding die ten slotte gegund werd aan deze
zuidelijke startup.
De modernisering kent een drietal aspecten, te weten:
•
•
•

de ledenadministratie ten behoeve van het functiegebied Officemanagement
het klachtenbeheer ten behoeve van het functiegebied Hulpdienst
het klantmanagement ten behoeve van het functiegebied Marketing en Innovatie.

Omdat De Bewonersraad koos voor de ontwikkeling van een maatwerkpakket heeft het werkapparaat tot zijn
genoegen invloed kunnen uitoefenen op de deelresultaten. In 2019 zijn vorderingen gemaakt op de eerste twee
aspecten, als gevolg waarvan na een periode van schaduwdraaien de modernisering van de ledenadministratie
en het klachtenbeheer een feit zijn. Met ingang van 2020 kunnen de oude pakketten afgeschakeld worden.
Het laatste aspect zal in de eerste helft van 2020 zijn beslag krijgen, waarmee de basis zal zijn gelegd voor het
invullen van eerdergenoemde eerste centrale uitdaging.
Eerste activiteiten ten behoeve van de commerciële (ver)huurdersmarkt

In januari en juni zijn met behulp van onder meer huis-aan-huis PR-campagnes contacten gezocht met
bewonerscommissies en huurdersverenigingen binnen de commerciële (ver)huurdersmarkt. De opbrengst van
deze inspanningen bleek beperkt. Al snel werd duidelijk dat deze markt geen collectieve organisatiegraad kent.
Bestaande commissies en verenigingen onderhouden geen onderlinge contacten, de onderwerpen waarover zij
in overleg treden met hun verhuurders is vooral (eigen) complexbepaald.
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De adviseurs Marketing/Innovatie en bewonerscommissies hebben in het najaar eerste gesprekken gevoerd met
een aantal belangstellenden waaronder een tweetal bewonerscommissies en enkele zelfstandige commerciële
huurders. Samenwerking zou gezien moeten worden op het gebied van onderwerpen die de alledaagse
woonproblematiek overstijgen, o.a. strategische kwesties zoals bijvoorbeeld verduurzamingsplannen van
verhuurder, op het gebied van veiligheid, onderhoudsplannen op langere termijn van het woongebouw en
juridische wet- en regelgeving. De belangstelling blijkt echter momenteel onvoldoende om concreet stappen
richting belangenbehartiging in de commerciële markt te kunnen maken. Besloten is als volgende stap
gesprekken aan te gaan met het GPHP (gezamenlijke particuliere huurders platforms) de landelijke
belangenorganisatie
voor
huurders
die
huren
via
commerciële
verhuurders.

1.3.3 De Hulpdienst
Iedere werkdag kunnen leden tussen 9.00 en 12.30 uur contact opnemen met de telefonische
hulpdienst voor informatie en ondersteuning. De digitale chatfunctie, onderdeel van de
hulpdienst, is ook buiten deze tijden te gebruiken.
Het merendeel van de chatberichten omvat vragen met betrekking tot het lidmaatschap, uitgezette enquêtes en
het toestaan van het gebruik van e-mail adressen door De Bewonersraad. De overige vragen zijn opgenomen in
de hierna volgende thema’s die de hulpdienst hanteert.
Het aantal hulpvragen via de telefoon toont het volgende beeld:

Hulpvragen via telefonische hulpdienst
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Door de adviseur ‘klant & informatie’ wordt bijgehouden over welke zaken ten aanzien van welke corporatie de
hulpdienst telefonisch wordt geraadpleegd. Analyse van de contacten leert dat in 2019 op hoofdlijnen met name
advies en/of ondersteuning gevraagd werd op de volgende thema’s:
Opgevallen onder de categorie ‘overige vragen’ is de stijging van meldingen van huurders die de aanslag
rioolheffing moesten betalen. Na aanleiding van de gemeentelijke fusie zijn nu de inwoners van de voormalige
gemeente Kollumerland geconfronteerd met rioolheffing. In het verleden werd deze betaald door Thús Wonen.
De inwoners van de andere voormalige gemeenten betaalden de heffing al een aantal jaren.
Gerelateerd aan het percentage leden per gelieerde corporatie bleken de meeste contacten met de hulpdienst
betrekking te hebben op de corporaties Thús Wonen, WoonFriesland, Elkien en Wonen Noordwest Friesland.
De Bewonersraad geeft ieder jaar in absolute aantallen de meeste adviezen en/of ondersteuning aan leden die
bij WoonFriesland huren. Als er alleen naar de contactmomenten wordt gekeken geeft dit een vertekend beeld.
Er moet rekening gehouden worden met het aantal leden per woningcorporatie. Gekeken naar het aantal leden
per woningcorporatie is het contact van de leden die bij WoonFriesland huren juist relatief laag en zien we dat
Thús Wonen hierin relatief hoog zit. De onderstaande tabel geeft verhoudingsgewijs het aantal ledencontacten
per woningcorporatie weer met De Bewonersraad.
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Tabel 1

VERHOUDING TUSSEN AANTAL LEDEN
PER WONINGCORPORATIE EN AANTAL GEBRUIKERS HULPDIENST

Leden

2017
Accolade
Elkien
Thús Wonen
Weststellingwerf
Wonen Noordwest Friesland
WoonFriesland

Leden

2018
Accolade
Elkien
Thús Wonen
Weststellingwerf
Wonen Noordwest Friesland
WoonFriesland

Accolade
Elkien
Thús Wonen
Weststellingwerf
Wonen Noordwest Friesland
WoonFriesland

%
64
124
90
30
42
235

contacten

3.758
5.550
3.113
2.077
2.474
13.470
Leden

2019

contacten

3.675
5.493
3.040
2.102
2.409
13.361

%
77
133
83
27
55
306

contacten

3.825
5.606
2.873
2.079
2.353
13.727

1,7
2,3
3,0
1,2
1,7
1,8

2,0
2,4
2,6
1,3
2,2
2,3
%

70
112
71
21
46
290

1,8
2,0
2,5
1,0
2,0
2,1

De ontwikkeling van de telefonische dienstverlening tussen begin 2013 en eind 2019:
Tabel 2

CONTACTEN HULPDIENST
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Provinciaal overleg

Toen in de zomer duidelijk werd dat de heer Johannes Kramer voor het Wenjen Oerlis de nieuwe gedeputeerde
zou worden namen Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad op 18 september het initiatief tot een
indringend tripartite-gesprek met deze gedeputeerde. Dit om de ontbrekende continuïteit van dit belangrijke
overleg bij hem onder de aandacht te brengen. Tevreden met de uitkomst van dit overleg werd uitgezien naar de
eerstvolgende bijeenkomst van het Wenjen Oerlis. Nog voor dat het zover kwam bereikte ons echter het bericht
dat deze gedeputeerde tot het burgemeesterschap geroepen was van de gemeente Noardeast Fryslân. Eind
november bleek dat de FNP Klaas Fokkinga aangezocht had om in de voetsporen te treden van Johannes
Kramer. Alles bij elkaar is de provincie in heel 2019 bestuurlijk niet een keer betrokken geweest bij het Wenjen
Oerlis, ondanks indringende appèls van de deelnemers op de portefeuille houdende gedeputeerde om - onder
meer inzake de energietransitie - regie te nemen, zodat processen binnen de woonregio’s in geheel Friesland

15

VERSLAG & REKENING 2019

min of meer identiek en niet competitief verlopen en geleerd kan worden van elkaar. Het is opnieuw afwachten
of het Wenjen Oerlis in Klaas Fokkinga nu wel kan rekenen op provinciale bestuurskracht!

3.

Gemeentelijk overleg

Met de overgrote meerderheid van de Friese gemeenten heeft zich sinds de invoering van de Woningwet
in 2015 een volwassen tripartite-overleg ontwikkeld, waarin rol en positie van De Bewonersraad zeer serieus
wordt genomen. Bij een enkele gemeente blijven zorgen: de persoonlijke interesse van een wethouder voor het
woondossier en diens inzicht in de verwevenheid hiervan met het sociaal domein bepaalt in samenhang met de
interactie tussen wethouder en ambtenaren in doorslaggevende mate de volwassenheid van het tripartiteoverleg. De Bewonersraad heeft zich om die redenen ook in 2019 schriftelijk moeten richten tot een aantal
gemeenten met voorop (opnieuw) de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke, en in mindere mate de
gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De VFG is op de hoogte van onze zorgen.
Op de Friese eilanden is de rol van De Bewonersraad nog altijd beperkt. De gemeente Schiermonnikoog kent
een overleg tussen WoonFriesland en een Raad van Advies. De gemeente Vlieland kent een overleg met
WoonFriesland en de eilandbewonerscommissie. De gemeente Ameland is niet in willen gaan op het aanbod
van De Bewonersraad volkshuisvestelijke ondersteuning en advies te geven aan de eilandbewonerscommissie
en het eigen woonbedrijf. De gemeente Terschelling kent een overleg met WoonFriesland en de lokale
huurdersvereniging De Brandaris: hieraan kan dan weer wel toegevoegd worden dat De Brandaris en De
Bewonersraad samen met huurdersbelangenvereniging Heerenveen inmiddels deelnemen aan het
Platformoverleg WoonFriesland, dat wordt voorgezeten door De Bewonersraad. Hierdoor maakt De Brandaris
goed gebruik van de inbreng van De Bewonersraad elders in Friesland.
Ook de rol van De Bewonersraad in de gemeenten de Fryske Marren en Harlingen is beperkt, als gevolg van het
geringe aantal woningen van de gelieerde corporaties Elkien en WoonFriesland in beide gemeenten. De invloed
is vooral indirect, en wel via de OSHF. De Bewonersraad vraagt jaarlijks wel aan beide gemeenten haar inzet
jegens de huurders van corporaties met welke prestatieafspraken worden gemaakt, ook gestand te doen jegens
die van de leden die huren van Elkien en WoonFriesland.

3.1

Taskforce statushouders

De gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders was in 2019 opnieuw laag. De
‘taskforce’ hoefde dan ook niet bijeengeroepen te worden. Verwacht wordt dat deze
taakstelling vanaf 2020 weer gaat oplopen, nu duidelijk is dat het Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers binnen gemeenten naarstig op zoek is naar nieuwe of te
heropenen locaties.

3.2 Woonvisie en prestatieafspraken
Nog altijd met uitzondering van de gemeente Waadhoeke beschikken alle gemeenten waarin De Bewonersraad
actief is over een actuele woonvisie. Deze herindelingsgemeente teerde ook in 2019 nog altijd op een gedateerde
regiovisie en achterhaalde beelden vanuit de inmiddels opgeheven gemeenten Franekeradeel, respectievelijk
Menameradiel en het Bildt. Het gehele jaar 2019 is door De Bewonersraad in samenspraak
met de corporaties Wonen Noordwest Friesland en Accolade aangedrongen op politieke
prioriteit binnen Waadhoeke, omdat voor huurders onhelder is wat zij vanuit de woonvisie
van hun nieuwe gemeente mogen verwachten. Maar men (: meer specifiek vooral de
gemeenteraad) kiest in deze gemeente voor een naar de mening van De Bewonersraad erg omslachtig
besluitvormingsproces, waarin van burgers een vorm van participatie wordt gevraagd waarbij vele kikkers in een
en dezelfde kruiwagen worden geladen. En bekend is wat daar veelal van komt…..
Een punt van zorg is dat De Bewonersraad in gemeenten, waarin de aan deze huurdersorganisatie gelieerde
corporaties beperkt bezit hebben, voor zijn leden aldaar te weinig invloed heeft. Het betreft in dit kader de
gemeenten De Fryske Marren en Harlingen. Met deze gemeenten vindt tot op heden geen tripartiteoverleg, als
bedoeld in de Woningwet 2015 plaats. De desbetreffende corporaties kennen hieraan onvoldoende prioriteit toe,
reden waarom De Bewonersraad alleen indirect via de Overlegtafel Samenwerkende Huurdersorganisaties in
Friesland (OSHF) kan bijdragen aan de inhoud van (woonvisie en) prestatieafspraken. We hebben deze
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gemeenten gevraagd om ook onze leden te laten profiteren van de door de gemeente vermelde inzet in de
prestatieafspraken.
De door De Bewonersraad in 2016 opgestelde huurprijsspiegel wordt in alle prestatieafspraken als referentiebron
gehanteerd. Het is daardoor goed mogelijk de impact van allerhande woningvoorraadbesluiten op hun effecten
op de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit te beoordelen. Naar mate echter de verduurzamingsoperatie
meer aandacht krijgt, neemt het belang van een spiegel toe die naast de effecten van deze operatie op de
huurprijzen ook die op de energielasten meet. Immers overheden, corporaties, bouwbedrijven en installateurs
willen de huurders graag laten weten dat verduurzaming goed is voor de portemonnee.
Om die reden heeft De Bewonersraad in juli binnen zijn werkgebied een eerste versie van deze
woninglastenspiegel ter discussie aangeboden aan gemeenten en corporaties. Ook Aedes en de Woonbond
hebben zich inmiddels gestort op dit thema. De Bewonersraad heeft de corporaties voorgesteld om een
gezamenlijke werkgroep in te richten, die beide modellen op hun merites kan beoordelen en in 2020 met een
eensluidende versie voor het hele woningmarktgebied Friesland kan komen.
Tabel 3: woninglastenspiegel De Bewonersraad versie 1.0 van 19 juli 2019

Woninggrootte
Label, woninggrootte en type huishouden

Meergezins/etagewoning
Eengezinswoning
Meergezins/etagewoning
Eengezinswoning
Meergezins/etagewoning
Eengezinswoning

Label

Type woning

Van

A
Aedes
+WB

Label A Label A Label A Label A
Size S Size S Size M Size M
1 pers 2 pers 1 pers 2 pers

A+
Aedes
+WB

Label A+ Label A+ Label A+ Label A+
Size S
Size S Size M Size M
1 pers 2 pers 1 pers 2 pers

A++
Aedes
+WB

Label A++ Label A++ Label A++ Label A++
Size S
Size S
Size M
Size M
1 pers
2 pers
1 pers
1 pers

B

Besparen
energielasten

€ 10

€5

€7

€5

€9

€ 35

€ 16

€ 25

€ 19

€ 30

€ 45

€ 21

€ 33

€ 25

€ 38

B

Besparen
energielasten

€ 10

€ 10

€ 15

€ 12

€ 18

€ 35

€ 35

€ 54

€ 41

€ 63

€ 45

€ 45

€ 69

€ 52

€ 82

A

Besparen
energielasten

€ 26

€ 12

€ 19

€ 14

€ 22

€ 37

€ 17

€ 27

€ 20

€ 32

A

Besparen
energielasten

€ 26

€ 26

€ 40

€ 30,23

€ 47

€ 37

€ 37

€ 57

€ 43

€ 67

A+

Besparen
energielasten

€ 11

€5

€8

€6

€9

A+

Besparen
energielasten

€ 11

€ 11

€ 17

€ 13

€ 20

In tabel 3 is voor de verduurzamingsoperatie een relatie gelegd tussen het aantal m 2 woningoppervlak, het
energielabel, de effecten op het woningwaarderingssysteem (:WWS) en de te verwachten energiebesparing. Op
deze wijze kan aan de hand van werkelijk verbruikte energie bezien worden of de tekentafelbesparingen ook in
de praktijk daadwerkelijk bereikt worden.
In tabel 4 is de huurprijsspiegel 2019 weergegeven. Wat met de verduurzamingsoperatie zichtbaar wordt is dat
de piramidale huurprijsopbouw van de woningvoorraad qua vorm aan het veranderen is. Geleidelijk aan neemt
het aandeel goedkope en betaalbaar laag I en II af, en het aandeel betaalbaar laag III en eerste huurtoeslaggrens
toe. Zeker in gebieden waar herstructureringsplannen verrijzen is deze tendens goed zichtbaar. Vooralsnog ziet
De Bewonersraad nog geen bewijs om te veronderstellen dat oplopende huurprijzen ten gevolge van deze
verduurzamingsoperatie (meer dan) worden gecompenseerd door dalende energielasten.
Tabel 4: huurprijsspiegel De Bewonersraad versie 2019
Huurprijsspiegel 2019 in €
Van

Tot
€ 424,44

Tot 23 jaar huurtoeslag

Goedkoop

€424,45

€ 484,38

€484,39

€ 547,56

€547,57

€607,46

1-2 pers huurtoeslaggrens

Betaalbaar laag III

€607,47

€ 651,03

>2 pers huurtoeslaggrens

Betaalbaar hoog

€651,04

€ 720,42

Meer
dan

€ 720,42

Betaalbaar laag I
Betaalbaar laag II

Bereikbaar
Liberalisatiegrens

Vrije sector

Naast de prestatieafspraken was De Bewonersraad ook betrokken bij gemeente-overstijgende
samenwerkingsverbanden binnen het volkshuisvestelijk domein, zoals de totstandkoming per ultimo 2021 van
regionale energiestrategieën. Overigens brengt de energietransitie het volkshuisvestelijke domein steeds dichter
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bij het verduurzamingsdomein, als gevolg waarvan het voor tripartite-overleg tussen gemeente, corporatie en
huurdersorganisatie niet alleen meer om samenloop met het sociale domein gaat. We zien dan ook in
toenemende mate de portefeuillehouders energietransitie aanschuiven bij het tripartite-overleg. Een ontwikkeling
die beantwoordt aan uitdrukkelijke wensen van De Bewonersraad.
Inhoudelijk gaat De Bewonersraad voor alle gemeenten in het werkgebied steeds uit van dezelfde thema’s, die
het belang van onze leden rechtstreeks raken. Wel worden deze zoveel mogelijk specifiek ingekleurd voor iedere
gemeente. Voor de verschillende gemeenten is de situatie per ultimo 2019 kortgezegd als volgt.

3.2.1. Leeuwarden
De gemeente wisselde in eind januari van portefeuillehouder: Henk Deinum werd opgevolgd door
Hein de Haan. Net als zijn voorganger heeft de nieuwe portefeuillehouder een arbeidsverleden in de
corporatiewereld.
Leeuwarden kent qua huishoudinkomen al tientallen jaren een relatief arme bevolking, die een relatief hoge
concentratie volkswijken tot gevolg heeft gehad. Tezamen met het huidige rijksbeleid ten aanzien van langer
thuis wonen en extramuralisering levert dit in hoge mate sociale problematieken op in deze wijken. Teneinde dat
tij te keren heeft de gemeente ingezet op de ‘inclusieve stad’. Een stad waar het door onderlinge vermenging
van bevolkingsgroepen voor een ieder goed toeven is. Hiertoe moeten bestaande volkswijken geherstructureerd
worden en nieuwbouwwijken (veel meer) opengesteld voor sociale huurders (: Middelsee). Hoewel De
Bewonersraad de idee van de ‘inclusieve stad’ ten volle omarmt, maakt de huurdersvereniging zich zorgen over
de effecten van de wijze waarop Leeuwarden aan dit begrip invulling wil geven. Immers vermenging door
herstructurering wil zeggen dat goedkope woningen zullen worden afgebroken en vervangen door du(u)r(der)e,
met als bedoeld, maar ongewenst gevolg dat (een deel van de) sociale huurders uit hun vertrouwde buurten
moeten vertrekken. Voor hen wordt voorzien in nieuwe huisvesting – overigens veelal ook duurder dan de achter
te laten woning – in onder meer de nieuwe wijk Middelsee. Een wijk die in termen van marketing in 2019 vooral
werd gepusht door architectonische en landschappelijke ‘selling points’ maar niet door een heldere focus op een
zodanige infrastructuur die de aantrekkelijkheid voor sociale huurders onweersproken maakt. Associaties met
mislukte woonwijken in de stad Groningen, zoals Beijum en Leeuwenborg, doemen dan al snel op.
Ook moest De Bewonersraad attent blijven op het dossier van het ‘aanvalsplan voor het beheer van de huur-,
woonlasten- en woonzorgquotes’.
Alweer in 2017 werden de resultaten van het woonzorgquote-onderzoek onder huurders van de corporaties
WoonFriesland en Elkien gepubliceerd, waaruit bleek dat een ongewenst aantal huishoudens structureel uitkwam
boven de in de prestatieafspraken als maximaal aanvaardbaar omschreven quote van 40%. De conclusies uit dit
rapport hadden eind 2017 moeten resulteren in een aanvalsplan om de te hoge woonzorgquote voor specifieke
doelgroepen te (helpen) verlagen. Niet alleen was dit plan eind 2017 nog niet gerealiseerd, dat geldt zelfs voor
eind 2018.
In februari 2019 meende de gemeente zich met een overzichtsbrief van lopende activiteiten aan de
gemeenteraad gekweten te kunnen achten van de raadsbrede motie uit augustus 2017, die had opgeroepen tot
dit aanvalsplan. Vooral door toedoen van De Bewonersraad werd deze brief door de net aangetreden wethouder
weer vroegtijdig ingetrokken. In april daarop organiseerde de gemeente het mini-symposium ‘Grip-op-de-knip,
waaraan, naast door lokale corporaties en diverse schuldhulporganisaties, ook werd deelgenomen door onder
meer de vereniging PEL (: platform een – en tweepersoonshuishoudens in Leeuwarden), Nieuw Elan en De
Bewonersraad. Niet bleek dat er in Leeuwarden onvoldoende aanbod aan ondersteuning beschikbaar was, maar
vooral een gebrek aan effectiviteit van dit aanbod. De organisaties bleken in overwegende mate vooral begaan
met hun eigen institutioneel belang, waaraan door de gemeente steeds weer tegemoet gekomen wordt door een
veelheid aan individuele subsidiebijdragen. De wethouder is bij de eindreflectie op het symposium door De
Bewonersraad erop gewezen dat in stand houden van dit ondersteuningsaanbod nooit zal leiden tot genoemd
aanvalsplan en opnieuw is zijn aandacht gevraagd voor het alternatief van de drie huurdersorganisaties6.

dit alternatief gaat uit van een (bijvoorbeeld) jaarlijks ‘uitgebreide (niet-bestuurlijke) prestatieafsprakentafel’ waaraan, naast door corporaties,
huurdersorganisaties en gemeenten, wordt deelgenomen door gemandateerde vertegenwoordigers van bedrijven wier beleid effect heeft op de quotes. Een
gewogen voorselectie van om maatwerkoplossingen vragende problematiek bij huishoudens wordt gedaan door corporaties, gemeenten en
huurdersorganisaties. Een dergelijke wijze ligt bij uitstek in het verlengde van het jaarlijks door De Bewonersraad uitgevoerde onderzoek naar
betalingsproblematiek onder leden als gevolg van de jaarlijkse woonlasten.
6
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Tegen deze achtergrond moet ook de, door De Bewonersraad toegejuichte, experimentele inzet in de
zomermaanden van ‘de VoorzieningenWijzer’ in de stad en binnen het woningbezit van
Elkien worden gezien.
‘De Voorzieningenwijzer’ sluit in de zienswijze van De
Bewonersraad naadloos aan bij het alternatief en zou, in aanvulling op haar
‘kernactiviteiten7, uitstekend kunnen functioneren als secretaris van de voorselectie die
leidt tot inbreng in de jaarlijkse niet-bestuurlijke prestatieafsprakentafel.
Het zou van lef getuigen wanneer de wethouder de jaarlijkse subsidiebedragen voor allerhande
vrijwilligersorganisaties bij wijze van proef gedurende een drietal jaren ook zou willen investeren in genoemd
alternatief. De Bewonersraad heeft wethouder Hein de Haan al toegezegd te helpen bij het van te voren
vaststellen van de succesbepalende factoren en daarbij behorende prestatie-indicatoren voor , op grond waarvan
in tegenstelling tot de werkwijze van vrijwilligersorganisaties ook daadwerkelijk gestuurd kan worden op de
effectiviteit van deze interventie.
In oktober spraken de tripartite-partijen uit de Woningwet 2015 af dat de gemeente als regiehouder tot toetreding
van andere actoren, wier beleid effect heeft op genoemde quotes, tot periodieke deelname aan de
werkorganisatie van de prestatieafsprakentafel zal proberen te bewegen. Het gaat hierbij dan onder meer om
energieleveranciers, netbeheerders, het waterschap en zorgverzekeraars.
De materiekundige en bestuurlijke overleggen vragen permanent de nodige alertheid van De Bewonersraad.
Politici en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden blijken nog al eens ‘broedende kippen’ op ideeën die niet
eerder voorgelegd zijn aan corporaties en huurdersorganisaties, bij het uitkomen waarvan deze zich om
begrijpelijke redenen gepasseerd voelen.
Ook voor 2020 werden in 2019 tijdig prestatieafspraken gemaakt. Maar in de ogen van De Bewonersraad blijft
het moeilijk voor de gemeente haar eigen rol daarin ‘smart’ te verwoorden. Door het ontbreken van
sturingsindicatoren wordt vervolgens het hoge ambitieniveau niet waargemaakt.
Nog altijd heeft de gemeente geen definitief antwoord op de wijze waarop de majeure bezuinigingsronde binnen
het sociaal domein zal worden opgevangen. Er zijn nadrukkelijk wel plannen, die ook het publieke debat hebben
gehaald. Maar er is ook nog veel twijfel over de effectiviteit en haalbaarheid ervan. Dit gegeven heeft zeker
invloed gehad op het proces en de uitkomst van de te maken prestatieafspraken in deze gemeente.
Zo is uiteindelijk eind 2019 met ‘stoom en kokend water’ het aanvalsplan voor 2020 vanuit de werkgroep
betaalbaarheid Leeuwarden tot stand gekomen. Voor 2020 zijn een aantal uitvoeringspunten opgenomen
waaronder: aandacht voor ‘vroegsignalering’, netwerkbijeenkomst(en) voor professionals en evaluatie van de
pilot met de VoorzieningenWijzer.
In de aanloop naar de nieuwe Wet Inburgering (van kracht in 2021) zal de regierol van de integratie van
statushouders weer bij de gemeente komen te liggen. De afspraken die de gemeente in samenspraak met de
corporaties en de huurdersorganisaties maakt worden vastgelegd in een gezamenlijk plan van aanpak. Daar
waar in de meeste gemeenten in Friesland de urgentie is gevoeld dit adequaat op te pakken en vast te leggen,
is dit helaas voor de gemeente Leeuwarden nog niet gerealiseerd.
Ook op het vlak van verduurzaming van de sociale woningvoorraad met name met betrekking tot de gesprekken
met de gemeente over de ontwikkeling van warmtetransitie plannen per wijk verlopen stroperig.
De stad kent een zekere druk op de woningmarkt, met name als het om de betaalbare voorraad gaat. Via haar
gronduitgifte en daarbij behorende prijzen heeft de gemeente een niet-onaanzienlijke invloed op deze
betaalbaarheid. Hier ligt ook merkbaar politieke pijn.

3.2.2.

Noardeast Fryslân en Dantumadiel

deze bestaan – kortgezegd – op aanvraag uit huisbezoeken met behulp waarvan de inkomsten- en uitgavenstroom binnen een huishouden wordt
geanalyseerd op mogelijkheden tot vergroting van de inkomsten en/of verlaging van de uitgaven. Bijvoorbeeld via toeslagen en/of kwijtscheldingen op grond
van on – of minvermogendheid. Aan het eind van de analyse helpt de VoorzieningenWijzer het desbetreffende huishoudens ook daadwerkelijk met de
bureaucratische rompslomp en terugbetalingsrisico’s die in Nederland nu eenmaal inherent lijken aan het in aanmerking komen voor vormen van financiële
verlichting.
7
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Per 01 januari 2019 gingen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. als
gevolg van herindeling verder als gemeente Noardeast-Fryslân.
Dantumadiel bleef bestuurlijk als zelfstandige gemeente bestaan, maar maakt ambtelijk deel uit van een
gezamenlijke werkorganisatie. Dat omvat derhalve ook het volkshuisvestelijke en sociale domein. De kwaliteit
van overleggen en prestatieafsprakenproces in de zin van de Woningwet 2015 hebben op generlei wijze hinder
ondervonden van de beslommeringen die een dergelijke herindeling dikwijls tot gevolg hebben.
Kenmerkend is de continuïteitsborging, die de vakmensen vanuit betrokken partijen onder dit proces wisten aan
te brengen. Zowel de horizontale samenwerking tussen deze partijen, als de verticale tussen bestuurders en hun
vakmensen bij iedere partij afzonderlijk is tot de verbeelding blijven spreken. Waarmee ook de belangen van
sociale huurders gediend zijn.
De prestatieafspraken voor 2020 tussen de gemeenten, de corporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest
Friesland en De Bewonersraad kwamen soepel tot stand. Extra aandacht was er voor het betrekken van het
sociaal domein binnen de prestatieafspraken 2019 op de thema’s ‘betaalbaarheid’ (betalingsproblematiek)
‘leefbaarheid’ (overlast en personen met verward gedrag) en ‘wonen & zorg’ (aanpassingen in woningen).
Partijen maakten in aansluiting op de ambities in de 2e helft van 2019 een proef met de inzet van de
VoorzieningenWijzer mogelijk. Resultaten worden in de loop van 2020 ingewacht en komen naar verwachting
daadwerkelijk in een werkwijze aan de orde die hiervoor onder de gemeente Leeuwarden nog hoopvol is
beschreven.
Prettig is ook dat de gemeenten hun bijdragen in deze afspraken ook expliciet van toepassing hebben willen
verklaren op de leden van De Bewonersraad die huren bij de corporaties Accolade en WoonFriesland, die in dit
gebied beiden slechts beperkt bezit hebben en om die reden geen deel uitmaken van het tripartite-overleg als
bedoeld in de Woningwet 2015.
Waardering in deze regio verdient in het bijzonder de durf van deze gemeenten en de corporaties Thús Wonen
en Wonen Noordwest Friesland de randen van regelgeving op te zoeken ten behoeve van het leefbaar houden
van een door bevolkingskrimp kwetsbaar wordende woonregio.
Deze twee gemeenten zijn samen met Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen een pilot gestart om 100
huishoudens deel te laten nemen aan De VoorzieningenWijzer. Dit houdt in dat met bewoners gekeken wordt of
ze via het aanvragen van toeslagen, het doen van een aangifte inkomstenbelasting of het overstappen van zorgen energieleverancier geld kunnen besparen. Op 1 oktober is het startschot gegeven, aan het einde van het jaar
hebben 98 huishoudens deelgenomen. Een deel van de deelnemers werd bevestigd in de gedachte dat men het
al goed deed, voor overige kandidaten is een gemiddelde besparing van € 479,- het resultaat .

3.2.3.

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Voor de eerste keer in een jaarverslag van De Bewonersraad worden deze gemeenten bij elkaar
gebracht in een en dezelfde paragraaf.
Dit is een gevolg van besluitvorming binnen beide gemeenten om in het volkshuisvestelijke en sociale domein
ambtelijk én bestuurlijk gezamenlijk op te trekken. In de ogen van De Bewonersraad een prima besluit met in
2019 een hoog rendement. Het heeft tot buitengewoon korte lijnen geleid en een aanzienlijke verbetering van de
continuïteitsborging van overleg en prestatieafsprakenproces 8. De in de gemeente Tytsjerksteradiel in het
voorjaar herijkte woonvisie is door de gemeente Achtkarspelen geadopteerd en bewerkt naar eigen behoeften
en belangen. Waar weliswaar uiteraard accenten verschillen, staan beide gemeenten op hoofdlijnen voor
identieke ambities. Maar de thans ingeslagen werkwijze lijkt steeds meer op die van de gemeenten Noardeast
Fryslân en Dantumadiel, en dat is veelbelovend.
Het zou mooi zijn wanneer corporatie SWA uit Achtkarspelen daarin aanleiding zou willen zien om zich, nu aldaar
in november een wijziging van bestuurder heeft plaatsgevonden, ook zou aansluiten bij deze gezamenlijkheid.
Dat zou het harmoniseren van niet-corporatiespecifieke opgaven in het belang van hun beider sociale huurders
ten goede komen.

8

Aldus werd een verrassend antwoord gegeven op de oproep van De Bewonersraad van april aan de portefeuillehouders volkshuisvesting van beide gemeenten nieuwe impulsen te
geven aan de (stagnerende) voortgang van overleg en proces.
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Zorg van De Bewonersraad blijft over het hardnekkig geloof binnen een deel van de lokale gemeenschappen
binnen beide gemeenten in de noodzaak tot het uitbreidingsnieuwbouw voor starters en senioren. Een geloof dat
niet aansluit op onderzoeksresultaten. Met uitzondering van enkele centrumplaatsen binnen beide gemeenten is
de vraagdruk immers bescheiden.
In 2019 is zowel ambtelijk als bestuurlijk op goede wijze samengewerkt aan het opleveren van de
prestatieafspraken voor 2020.
De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn voortvarend aan de slag gegaan met de Transitievisie
Warmte. Hiermee lopen ze sterk voor op de overige Friese gemeenten. De kansen zijn in kaart gebracht, er is
zelfs één dorp dat een flink eind op weg is om energieneutraal te worden. De gemeente Tytsjerksteradiel en de
Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) zetten alle zeilen bij om 80 tot 90% van alle woningen van het aardgas af te
koppelen. Het project is onderdeel van het rijksprogramma ‘Proeftuinen voor aardgasvrije wijken.’ Bewoners
wordt bijvoorbeeld een gratis Quick Scan van de woning aangeboden.

3.2.4.

Smallingerland

In deze gemeente vonden verschillende ambtelijke en bestuurlijke wisselingen plaats die niet
bevorderlijk bleken voor de voortgang van overleg en prestatieafsprakenproces.
De Bewonersraad wordt door de gemeente overigens keurig betrokken bij de voorbereiding van verschillende,
voor de volkshuisvesting relevante, thema’s, maar de wisselingen zorgden wel voor hiaten in de voortgang.
Het dossier ‘woonwagenstandplaatsen en woonwagenhuur Smallingerland’ kon ook in 2019 wederom niet
afgesloten worden. Het aspect van de standplaatsen boekte ondanks alle tijdrovende bodem- en
milieueffectenonderzoeken, wisselingen van wethouders en dossierambtenaren wel een zekere voortgang –
waarbij wordt opgemerkt dat niet de extra 20 staanplaatsen uit het behoefteonderzoek van 2016 zullen worden
opgeleverd, maar circa 15 te weten: circa 12 in het dorp Drachtstercompagnie en circa 3 in de wijk De Folgeren
te Drachten. Het lijkt er tevens op dat ook de burgerij ter plaatse geen bezwaren zal gaan inbrengen tegen beide
locaties: de locatie in Drachtstercompagnie ligt op zekere afstand van de dorpskern en in de wijk De Folgeren
bevindt zich al vele jaren een (kleine) woonwagencampus.
Het dossier haakte echter nog altijd op het aspect van de beschikbaarheid van huurwagens voor die huishoudens
die onvoldoende middelen hebben om in een eigen woonwagen te voorzien. Zoals bekend weigerde
WoonFriesland om haar moverende redenen van begin af aan de rol van verhuurder van wagens op zich te
nemen. Accolade, dat in de gemeente Súdwest-Fryslân wel enkele huurwagens in exploitatie heeft, bleef de
mening aanhangen dat in Smallingerland niet zozeer een rol voor haar, maar op grond van onderlinge solidariteit
vooral voor WoonFriesland aangewezen was. Medio 2019 ontdekte De Bewonersraad dat WoonFriesland buiten
medeweten van de huurdersorganisatie in 2016 een overeenkomst met de gemeente Smallingerland had
gesloten waarin de gemeente een soort van dispensatie aan de corporatie verstrekte om te voorzien in
huurwagens.
De Bewonersraad was daarop van mening dat deze overeenkomst als gevolg van de invoering in juli 2018 van
het rijksbeleidskader ‘gemeentelijk woonwagenbeleid en staanplaatsen’ door de gemeente geen gestand meer
kon worden gedaan, want in strijd met hogere regelgeving. Hierop besloot De Bewonersraad de gemeente
Smallingerland en corporatie WoonFriesland in kennis te stellen van het feit dat de huurdersorganisatie
gerechtelijke stappen ging zetten teneinde de rechter te verzoeken de instandhouding van de overeenkomst door
de gemeente sinds juli 2018 te beoordelen als een onrechtmatige overheidsdaad jegens een specifieke groep
woonruimte zoekende huurders. De overeenkomst zou ongetwijfeld vernietigd zijn geworden door de rechter op
grond van strijd met een rijksregeling ‘met directe werking naar burgers’. Partijen hebben het echter niet zover
willen laten komen: WoonFriesland maakte eind 2019 bekend dat zij geen nakoming meer verlangt van deze
overeenkomst. Hierdoor kan weer zonder beperkingen vooraf binnen het tripartite-overleg voluit gesproken
worden over de wijze waarop alsnog door een lokale sociale verhuurder zelf of via derden voorzien wordt in het
beschikbaar stellen van huurwagens in de gemeente Smallingerland. De Bewonersraad betreurt de moeizame
weg die dit dossier door moet maken in hoge mate en voelt mee met de momenten van radeloosheid onder de
(kandidaat-)woonwagenbewoners. Het vraagt van hen veel vastberadenheid en uithoudingsvermogen. De
huurdervereniging is blij dat hij zijn invloed en doorzettingsmacht heeft kunnen inzetten om ook een
dossierkanteling in het aspect van de huurwagens te weeg te brengen. Het zal partijen sieren indien het gehele
dossier in de loop van 2020 kan worden gesloten!
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Een ander precair dossier in deze gemeente bestond uit het plan van corporatie Accolade voor de sloop en
vervangende nieuwbouw van oude huizenblokken aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart. Een dossier
waarin zich, naast bewoners en corporatie, ook nadrukkelijk de gemeenteraad, de pers en de welstandcommissie
‘Hûs en Hiem’ hebben geroerd. Najaar 2019 werd duidelijk dat de gemeenteraad zich neerlegde bij een
aangepast plan van Accolade, dat renovatie en behoud van een tweetal van de betreffende woningen omvatte,
maar verder sloop van de overige woningen en realisatie van vervangende nieuwbouw. Dit zal gaan impliceren
dat de huurovereenkomst met huurders door de corporatie zal worden opgezegd op grond van artikel 274 van
boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (: eigen gebruik). De vraag of zittende huurders zich vervolgens tot de
kantonrechter zullen wenden, hangt in belangrijke mate samen met de bereidheid van de corporaties in te gaan
op redelijke (herhuisvestings)wensen van betrokkenen. De Bewonersraad zal hierbij waken over een zorgvuldig
verloop van deze gesprekken. Voor het behartigen van de individuele inhoud ervan kunnen bewoners zich op
hun verzoek laten bijstaan door een door de huurdersvereniging beschikbaar gestelde advocaat.
Grosso modo is de uitvoering van de prestatieafspraken in 2019 volgens plan verlopen. Het beleid en de
afspraken rond woonwagenstandplaatsen waren veelvuldig onderwerp van aandacht en discussie. Partijen
komen maar moeizaam tot afspraken over locaties voor woonwagenstandplaatsen. Ook aangaande de vraag
naar huurwagens, naast koop, bleek lastig overeenstemming te bereiken. Een tweede punt dat slechts moeizaam
op gang kwam is de instelling en inzet van een werkgroep betaalbaarheid, die zich bezig gaat houden met het in
samenwerking aanpakken van schulden- en betalingsproblematiek. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van
een instrumentenkoffer. De gemeente gaf hieraan in eerste instantie geen prioriteit. Na enig aandringen is
hiervoor toch tijd en ruimte vrijgemaakt en is de werkgroep van start gegaan.
De inhoud van de prestatieafspraken voor 2020 kond tijdig worden vastgesteld.
In september zijn door de tripartitepartners enkele wijken in Drachten bezocht in het kader van het thema
‘leefbaarheid’. Zichtbaar werd op verschillende plekken het verschil in onderhoud tussen de voor verhuur
bestemde corporatiewoningen en de indertijd door deze corporaties verkochte woningen. Niet alleen levert het
een beeld op van inefficiënt te beheren ‘versnipperd bezit’, maar ook wordt duidelijk dat verkochte woningen
bepaald niet altijd tot de parels in de straat behoren. Met gevolgen voor de kwaliteit van de leefbaarheid.
Ook werd zichtbaar dat het beheer van de openbare ruimte door de gemeente te wensen over laat.
In de plaats Drachten is sprake van een zekere druk op de woningmarkt, met name als het om de betaalbare
voorraad gaat. Via haar gronduitgifte en daarbij behorende prijzen heeft de gemeente een niet-onaanzienlijke
invloed op deze betaalbaarheid. Corporatie Accolade heeft zich bereid verklaard in uitbreidingsnieuwbouw te
investeren. Onderhandeld werd in 2019 met name over locaties.
Zorg van De Bewonersraad blijft over het hardnekkig geloof binnen een deel van de lokale gemeenschappen
binnen de gemeente in de noodzaak tot het uitbreidingsnieuwbouw voor starters en senioren. Een geloof dat niet
aansluit op onderzoeksresultaten.

3.2.5. Opsterland
Met de gemeenten, opgenomen in hoofdstuk 3.5.2.2. vormt Opsterland in de ogen van De Bewonersraad de
‘kopgroep’ qua overleg en prestatieafsprakenproces als bedoeld in de Woningwet 2015. Niet alleen is op
vergelijkbare wijze als bij Noardeast Fryslân en Dantumadiel in Opsterland een robuust dwarsverband van
bestuurlijke en materiekundige overleggen aangebracht tussen de volkshuisvestelijke en sociale domeinen, deze
gemeente had ook niet veel afwegingstijd nodig om het Leeuwarder aanvalsplan van PEL en De Bewonersraad
te omarmen.
Gemeente en huurdersorganisatie hebben corporaties (met name) WoonFriesland en Elkien ertoe weten te
bewegen aan de overleggen en prestatieafspraken zoveel mogelijk in elkaars aanwezigheid deel te nemen. Gelijk
dat ook in andere gemeenten al gebeurde. Het voorkomt veel dubbel werk. Alleen het corporatiespecifieke leent
zich dan nog voor gescheiden overleg en/of afspraken.
Zowel het ambtelijk als bestuurlijk overleg prestatieafspraken verloopt naar aller tevredenheid. In 2019 hebben
de gemeente, corporaties en De Bewonersraad gezamenlijk een raadsinformatie-avond georganiseerd om de
raad geïnformeerd te houden over de context waarbinnen de volkshuisvestelijke belangen door de tripartite-
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partners worden behartigd. Zo verkrijgt de raad ook inzicht in de mate waarin de vigerende gemeentelijke
woonvisie wordt gerealiseerd.
De inhoud van de prestatieafspraken voor 2020 konden samen met de corporaties Elkien en WoonFriesland
tijdig worden vastgesteld. Ook het evalueren van de voortgang van prestatieafspraken uit een vorig jaar is bij
deze gemeente in goede handen. Overigens vraagt dit van Elkien nog wel de bereidheid om de
voortgangsmonitor van de lopende afspraken in te richten op eenzelfde wijze als WoonFriesland al sedert enkele
jaren op zeer inzichtelijke wijze voor gemeente en huurdersorganisatie doet.
Interessant, ook voor De Bewonersraad, is dat zich binnen deze gemeente een van de proeftuinkernen in het
kader van de energietransitie bevindt: het dorp Wijnjewoude (: WEN, Wijnjewoude Energie Neutraal). De
gemeente is er veel aan gelegen dit (voorbeeld)dorp binnen enkel jaren geheel ‘van het gas af te krijgen’ en heeft
van (met name) corporatie Elkien, en De Bewonersraad gevraagd daarin onder meer via kennisdeling en
voorlichting actief bij te dragen. Een relatie tussen WEN en de huurdersorganisatie is inmiddels dan ook tot stand
gebracht.
Op de woningmarkt van deze gemeente rust slechts een geringe druk, waarbij deze in de kernen Gorredijk,
Beetsterzwaag en Bakkeveen uiteraard wat hoger is dan elders in dezelfde gemeente.
In Opsterland wordt jaarlijks een ontmoeting georganiseerd tussen de woningcorporatie, huurdersorganisatie en
het ambtelijk apparaat van het sociaal domein in Opsterland. Gezamenlijk worden de gemaakte
prestatieafspraken doorgenomen. Indien nodig worden aanvullende werkafspraken gemaakt. Resultaat is dat er
korte lijnen ontstaan tussen de organisaties. Bij vragen en problemen weet men elkaar snel te vinden. Dit past
bij de pragmatische houding van deze gemeente.

3.2.6.

Heerenveen

Ambtelijk en bestuurlijk heeft de gemeente de goede draad uit 2017 weer opgepakt. 2018 moet maar
als een ‘wat minder tussenjaar als gevolg van de verkiezingen’ beschouwd worden. In 2019 werd namens de
gemeente uiteindelijk ook hier door twee wethouders aan het bestuurlijk overleg deelgenomen. Dus daarmee
ook in deze gemeente een gerealiseerd dwarsverband tussen de volkshuisvestelijke en sociale domeinen.
Voor deze gemeente zijn als gevolg van eerdere herindelingen drie corporaties en twee huurdersorganisaties
‘beschikbaar’, wat de cyclus van planning en control van de jaarlijkse prestatieafspraken wat complexer maakt
dan elders9. Dit heeft de gemeente naarstig gebracht tot een zoektocht naar vermindering van agendadruk. Deze
is gevonden in het maken van een onderscheid tussen ‘going concern’ en ‘growing concern’ afspraken. Het
bestuurlijk overleg wordt in die zienswijze vooral ingezet om, naast de voortgang op de hoofdlijnen van de
vigerende prestatieafspraken, besluiten te nemen over voorstellen van de werkgroep materiekundigen over
specifieke thema’s die ten behoeve van genoemde domeinen opname verdienen in ‘going concern’.
Voor 2020 zijn deze thema’s:
•
•
•
•

•
•

9

nieuwbouw sociale huur (Accolade): concrete nieuwbouw vloeit voort uit een gedeelde, bredere visie
over betaalbaar, beschikbaarheid en kwaliteit
leefbaarheid fysiek (WoonFriesland): oogmerk is om fysieke werkzaamheden in wijk en buurt tijdig af te
stemmen
vroegsignalering en maatwerk betaalbaarheidsrisico (Bewonersraad). Dit moet helpen om het risico op
betaalachterstanden te verlagen
langer thuis (Accolade): ouderen worden geacht langer thuis te blijven. Bovendien blijkt dat zij veel
minder verhuisgezind zijn dan in overheidsplannen veelvuldig werd aangenomen. Terwijl zij daardoor
dikwijls gezinswoningen bezet houden. Hoe deze spiraal te doorbreken?
duurzaamheid/aardgasvrij (allen): met de gemeente als regisseur
toekomstbestendig wonen (HBV Heerenveen): aanleiding is de zware regenval van afgelopen zomer.
Dit zal in de toekomst vaker voorkomen. Ook de toenemende hitte, met name ouderen hebben hiervan
last.

Met uitzondering wellicht van de gemeente Súdwest Fryslân, dat de ‘beschikking’ heeft over vier corporaties en vier huurdersorganisaties (!).
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De inhoud van de prestatieafspraken voor 2020 konden in deze gemeente samen met de corporaties Accolade,
Elkien en WoonFriesland tijdig worden vastgesteld.
Binnen het dorp Heerenveen is een zekere druk op de woningmarkt zichtbaar. Op overige plekken binnen de
gemeente is deze gering.
In 2019 is gestart met het samenstellen van een woningmarktmonitor. Doel is om zicht te krijgen op
beschikbaarheid van huurwoningen, uitgesplitst in grote en kleinere kernen. Gelijktijdig is deze monitor opgezet
voor de gemeente Súdwest Fryslân. In 2020 zal dit uitgebreid worden naar de rest van Friesland. Dit na de
totstandkoming van eenduidige Friese definities.

3.2.7. Weststellingwerf
In 2019 is dan dankzij de inzet van wethouder Hanneke Zonderland eindelijk het overleg en het daarbij
horende prestatieafsprakenproces geïnstitutionaliseerd. Zoals de Woningwet 2015 dat ook bedoelde.
Aan het bestuurlijk overleg wordt, naast door De Bewonersraad, deelgenomen door de beide in deze gemeente
actieve en aan de huurdersvereniging gelieerde corporaties Wst. Weststellingwerf en WoonFriesland. De
leergierigheid van deze wethouder maakte dit overleg direct puntig en zinvol. Zij begreep goed dat
prestatieafspraken bijdragen omvatten van alle drie de betrokken partijen: corporaties, huurdersvereniging én de
eigen gemeente. En wel op basis van een inhoud die volledig beantwoordt aan de eisen van het begrip
‘SMARTi’10. Dat voor de gemeenten hiermee ongetwijfeld enige gewenningstijd is verbonden, doet niet af aan
de verwachting van De Bewonersraad dat zijn leden op korte termijn ook in deze gemeente staat zullen kunnen
maken op een inhoud van geschreven prestatieafspraken, die niet zal onderdoen voor elders in Friesland.
Prestatieafspraken voor 2020 tussen alle partijen zijn tijdig gemaakt. Een toevoeging is dat vanaf het komende
jaar ieder afzonderlijk een voortgangsrapportage van de lopende prestatieafspraken opstelt.
Met de corporaties werken de huurdersorganisaties voor het gehele woningmarktgebied Fryslân aan de
verbetering van de parameters die tot een beter inzicht leiden in de aan regio’s in Friesland te koppelen maximaal
redelijke zoekduur voor actief woningzoekenden. De definiëring van de term “actief woningzoekenden”, staat
dan in het hele gebied voor dezelfde inhoud. Verwacht wordt dat dit na een overgangsperiode tot verbeterde
inzichten leidt in de zoekduur voor een sociale huurwoning in de gemeente Weststellingwerf.

3.2.8.

Ooststellingwerf

Deze gemeente is qua borging van het overleg en prestatieafsprakenproces wat verder dan
zustergemeente Weststellingwerf. Wethouder Fimke Hijlkema draagt het tripartiteoverleg een warm hart toe en
weet de eigen gemeente te bewegen tot allengs steeds ‘smarter’ verwoorde bijdragen.
Hoewel de materiekundigen van alle in deze gemeenten volkshuisvestelijk betrokken partijen elkaar ontmoeten
in diverse overleggen geldt dat tot spijt van De Bewonersraad nog niet voor het bestuurlijk overleg. Actium,
corporatie te Assen met substantieel bezit in Drenthe, en WoonFriesland kennen nog altijd hun eigen bestuurlijke
gescheiden overleggen, hetgeen verwonderlijk blijft nu dat elders niet (meer) het geval is. Het gebrek aan
samenspraak ontneemt partijen ook de gelegenheid te leren van ervaringen in de twee woningmarktgebieden
die in deze gemeente tezamen komen. Zo kende Drenthe voor zijn huurders al enige tijd goede resultaten bij de
inzet van de Voorzieningenwijzer – toen Friesland nog volop geloofde in de effectiviteit van talloze
vrijwilligersorganisaties op het terrein van de schuldhulp. En is Drenthe er al in geslaagd een geharmoniseerd
en geïntegreerd aanbodmodel voor woningzoekenden in de lucht te brengen, alwaar Friesland sinds 2017 nog
altijd worstelende is. De Bewonersraad is ervan overtuigd dat alleen al het tijdverlies bij deze twee onderwerpen
voorkomen had kunnen worden, wanneer beide corporaties én collega huurdersorganisatie MEVM vanaf 2016
tegelijkertijd aan een en hetzelfde bestuurlijk overleg hadden deelgenomen. De Bewonersraad zal in 2020
opnieuw hiervoor een lans breken.

10

Specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, resultaatgericht, tijdgebonden en inspirerend.
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Medio mei 2019 heeft de regiegroep een evaluatie van de prestatieafspraken 2019 per onderdeel uitgevoerd.
Vanuit de complexiteit van het onderwerp betaalbaarheid komt het verzoek hiervoor een specifieke werkgroep
in te richten. Ook de aanpak van de inzet van WMO-middelen vergt nog de nodige aandacht.
De inhoud van de prestatieafspraken voor 2020 konden samen met corporatie WoonFriesland tijdig worden
vastgesteld.

3.2.9.

Súdwest-Fryslân

Bestuurlijk overleg in deze gemeente is toch wel een zorgenkindje gebleven in 2019. Niet alleen voelden
corporatie Wonen Zuidwest Friesland en De Bewonersraad in juni alle redenen om toenmalig wethouder Stella
van Gent stevig aan te spreken op het ervaren gebrek aan volkshuisvestelijke partnership, ook het gebrek aan
bestuurlijke regie op het dossier ‘Nij Ylostins’ heeft De Bewonersraad er enkele keren toe gebracht zich in brieven
te wenden tot het voltallige college en publiciteit te zoeken. Het heeft niet geholpen dat betrokken wethouder als
gevolg van een vertrouwensbreuk in het college in november tot aftreden werd gedwongen.
Het is pijnlijk om opnieuw te moeten constateren dat de op een na grootste gemeente in Friesland, met de in de
context van de Woningwet 2015 wellicht meest complexe overlegstructuur, er maar niet in slaagt de vier
corporaties en de vier huurdersorganisaties het gevoel te geven dat zij de regie in de hand heeft en juist daarom
weet te inspireren tot gelijkwaardig overleg tussen al deze partijen.
Ook het politieke zigzagbeleid van enerzijds onderschrijving van onderzoeksresultaten over de grote verschillen
in druk op de woningmarkt binnen Súdwest-Fryslân en anderzijds toezeggingen aan de gemeenteraad dat
onderzocht zal worden hoe in iedere kern van deze uitgestrekte gemeente een minimumpercentage sociale
huurwoningen behouden zal blijven, hebben onder partijen grote scepsis over de onderlinge gelijkwaardigheid
teweeg gebracht.
Het gevoel dat deze gemeente van mening is dat zij ‘top-down’ kan aansturen – corporaties zijn buitendiensten
van de gemeente, en huurdersorganisaties zijn vooral de gesprekspartners van corporaties – kan bij De
Bewonersraad maar niet worden weggenomen. Dit leidt er ook toe dat de gemeente soms niet de aanvechting
kan weerstaan om dan maar tempo met een smaldeel van deze partijen te willen maken.
De prestatieafspraken voor 2020 in deze gemeente konden overigens samen met de corporaties Accolade,
Elkien, WoonFriesland en Wonen Zuidwest Friesland en hun huurdersorganisaties tijdig worden vastgesteld. Dit
dankt de gemeente dan vooral aan de materiekundigheid en grote mate van betrokkenheid van haar ambtenaren.
En is eerder het gevolg ondanks, dan dankzij de rol van de politiek verantwoordelijken.
De gemeente Súdwest Fryslân kenmerkt zich door het grote aantal werkgroepen waarin samengewerkt wordt
aan het uitwerken van de prestatieafspraken. In deze gemeente zijn grote stappen gemaakt met het vullen van
een instrumentenkoffer ter voorkoming, signalering en oplossen van betaalbaarheidsproblemen. Hierin is het van
belang dat alle partijen gezamenlijk optrekken om maatwerk te leveren. De opzet van deze instrumentenkoffer
is een aanzet voor de totstandkoming van deze koffer in andere gemeenten.

3.2.10.

Waadhoeke

Ondanks de nadrukkelijke ambitie lukte het Waadhoeke niet om in 2019 een woonvisie op te stellen.
De gemeenteraad heeft ervoor gekozen het proces ‘bottum-up’ vorm te geven, hetgeen uitgebreide dialogen met
de inwoners met zich mee brengt. Tegelijkertijd dient deze gemeente forse bezuinigingen te realiseren en haalt
deze zeker ook uit personeelsbezetting. Dus waar een op zich zeer democratisch proces om vooral ambtelijke
ondersteuning vraagt wordt hierin door het college niet voorzien. Het gevolg laat zich gemakkelijk raden:
stagnatie in de verwerking van al het onder de inwoners opgehaald ‘materiaal’ en veel verlies van
(verwerkings)tijd.
Hierdoor schuift politieke besluitvorming steeds weer in de tijd op. Beide in de gemeente actieve corporaties
Wonen Noordwest Friesland en Accolade en hun huurdersorganisaties zien dit met lede ogen aan, en voeren in
bestuurlijk overleg de druk op de wethouder Nel Haarsma en haar ambtelijke ondersteuning op. Hierbij komt dat
Waadhoeke ook zeker niet voorop loopt als het gaat om de vormgeving van de projectorganisatie die in opdracht
van de rijksoverheid moet leiden tot het opleveren eind 2021 van het gemeentelijk warmteplan. Een traagheid
die de corporaties parten speelt waar zij willen investeren in verduurzaming van hun woningvoorraad. Immers
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welke niet-fossiele energiebron zal gekoppeld worden aan welk deel van de gemeente? Zodat corporaties niet
nu tot investeringen overgaan die mettertijd niet aansluiten op de zienswijze van de gemeente.
Ook in deze gemeente, gelijk Súdwest-Fryslân, heeft De Bewonersraad enkele brieven geschreven aan het
college om haar zorgen terzake kenbaar te maken. In een van deze brieven is ook het aanbod gedaan mee te
denken over de inrichting van genoemde projectorganisatie, indien de gemeente verlegen zou zitten om
voldoende voorbereidingskracht. En is bij de provincie aandacht gevraagd voor de ongewenstheid van de steeds
groter wordende verschillen tussen de Friese gemeenten, waar het gaat om de vormgeving van de
energietransitie.
Na lang wachten werd in het najaar bericht ontvangen dat de gemeente De Bewonersraad zal betrekken bij de
projectorganisatie. Een goede zaak als gevolg waarvan de stem van de huurders gehoord zal worden.
De Bewonersraad vraagt zich in gemoede af of de gemeente haar regiefilosofie niet zou moeten willen
aanpassen. Als de middelen ontbreken om via een complexe consultatie van de bevolking voldoende voortgang
te boeken dan ‘keert de wal het schip’.
De prestatieafspraken 2019 in de gemeente Waadhoeke ontberen een vergezicht in de vorm van een woonvisie
en zijn derhalve nogal ad hoc. Gedurende het jaar is de gemeente er meermalen op aangesproken om vaart te
maken met deze woonvisie en partijen daarbij te betrekken. In de tweede helft van het jaar is hiermee een start
gemaakt, door de uitvoering van een woonlastenonderzoek. Dat de gemeente Waadhoeke een fusiegemeente
is, zorgt ervoor dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is om de prestatieafspraken met verve aan
te pakken en uit te voeren. Van nogal wat punten moeten wij constateren dat deze in enigerlei vorm terugkeren
in de prestatieafspraken voor 2020. Ook in Waadhoeke is eind van het jaar afgesproken van start te gaan met
een werkgroep betaalbaarheid en de ontwikkeling van een instrumentenkoffer.
De inhoud van de prestatieafspraken voor 2020 konden uiteindelijk tijdig worden vastgesteld. Dat was op zich
nog best spannend omdat tot op het laatst een meningsverschil tussen Accolade en huurdersvereniging Franeker
hieraan in de weg leek te staan. Maar door inschikken van de corporatie kon ook deze ‘angel uit het vlees gehaald
worden’. Omdat een woonvisie dus nog altijd niet beschikbaar is wordt de inhoud van de prestatieafspraken
vooral bepaald door de biedingen van de beide corporaties en de bijdragen van de kant van de beide
huurdersorganisaties.
Uit dit overzicht komt naar voren dat in de ogen van De Bewonersraad het overleg en de borging van het
prestatieafsprakenoverleg, zoals bedoeld in de Woningwet 2015 in 2019 in de gemeenten Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel, alsmede in de gemeente Opsterland het best verloopt en de rijkste inhoud kent. Gevolgd door
Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden alsmede Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Dan komen de beide
Stellingwerven. De meeste zorgen over de mate van behartiging van volkshuisvestelijke belangen van kwetsbare
groepen bewoners bleven ook in 2019 uitgaan naar de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
Ook de rol van De Bewonersraad in de gemeenten de Fryske Marren en Harlingen is beperkt, als gevolg van het
geringe aantal woningen van de gelieerde corporaties Elkien en WoonFriesland in beide gemeenten. De invloed
is vooral indirect, en wel via de OSHF. De Bewonersraad vraagt jaarlijks wel aan beide gemeenten haar inzet
jegens de huurders van corporaties met welke prestatieafspraken worden gemaakt, ook gestand te doen jegens
die van de leden die huren van Elkien en WoonFriesland.

4. GELIEERDE VERHUURDERS
4.1.DE CORPORATIES
Per januari is de ‘provinciale klachtencommissie corporaties’ actief. Een project waartoe De Bewonersraad begin
2018 opriep. Met uitzondering van corporatie SWA uit Achtkarspelen11 kunnen huurders van alle Friese
toegelaten instellingen nu gebruik maken van een en dezelfde klachtencommissie. Het behoeft geen nader
betoog dat hiermee de rechtsgelijkheid voor huurders in Friesland aanzienlijk vergroot is. De Bewonersraad nam
deel aan het projectteam.
VFW en OSHF beginnen elkaar nu echt beter te verstaan en begrijpen.

11

Wisseling van bestuurder in november opent wellicht voor ook SWA de deuren om haar huurders gebruik te laten maken van de provinciale klachtencommissie.
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In mei werd het samenwerkingsproject VFW en OSHF ‘Uniform meten van vraagdruk door Friese corporaties’
opgeleverd. Een project waartoe overigens al in 2017 door De Bewonersraad werd opgeroepen. In oktober werd
het advies van het projectteam door de VFW unaniem overgenomen, waarna in november ook de OSHF volgde.
De Bewonersraad nam deel aan het projectteam. Vanaf 2020 kan in het periodieke overleg van bestuurders en
materiekundigen in alle gemeenten van Friesland op gelijke wijze het thema ‘beschikbaarheid’ gemonitord
worden. Bovendien stelt het de tripartitepartijen op sub-woningmarktniveau in staat een lokale sturingsindicator
vast te stellen, bijvoorbeeld een maximaal redelijke zoekduur tussen het moment van inschrijving en het moment
van woningtoekenning voor actief woningzoekenden van zoveel weken of maanden.
Eind 2019 heeft de OSHF op voorspraak van De Bewonersraad aan corporaties en gemeenten bericht niet langer
voorstander te zijn van het koppelen van de maximale, jaarlijkse huurverhogingen aan het inflatiecijfer van het
CBS. Reden hiertoe was dat de inflatie over 2019 opnieuw aanzienlijk hoger was dan de door de rijksoverheid
toegewezen compensatie aan het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde rijksuitkeringen. Door de
Friese huurdersorganisaties wordt per juli 2020 een percentage voorgestaan dat maximaal dat compensatiecijfer
bedraagt. Alleen zo kan beantwoord blijven aan de eis van ‘betaalbaarheid’, zoals verwoord in
prestatieafspraken.
Periodiek worden de effecten van het verduurzamings- en herstructureringsbeleid op de betaalbaarheid van
wonen getoetst aan de hand van de huurprijsspiegel 12 van De Bewonersraad. Hieraan heeft De Bewonersraad
in 2019 een prototype toegevoegd van de ‘woonlastenspiegel’. Teneinde van dit prototype een versie 1.0 te
maken heeft De Bewonersraad VFW en OSHF opgeroepen een gezamenlijke projectgroep in te richten.
Op voorspraak van Elkien zal de OSHF zich in de eerste helft van 2020 buigen over het verzoek van de VFW te
bezien welke volkshuisvestelijke thema’s zich lenen voor een Friesland brede projectaanpak. Een zienswijze die
De Bewonersraad vanuit het belang van rechtsgelijkheid bijzonder aanspreekt.
Het is goed te constateren dat VFW en OSHF elkaar willen vinden. De Bewonersraad kan daarin als veruit
grootste huurdersvereniging een belangrijke afstemmingsrol vervullen en zich blijven opwerpen als actief
deelnemer. En daarmee een belangrijke samenbinder te blijven tussen grootschalige corporaties en kleine lokale
belangenorganisaties.
Als gevolg van de Woningwet 2015 houden corporaties zich steeds vaker bezig met de vraag welke nu de geografische kernen zijn waarop zij hun
huisvestingsactiviteiten wensen te richten. Niet alleen wordt dat ingegeven door de verwachte demografische ontwikkelingen in het woningmarktgebied Fryslân,
maar ook doordat corporaties inzien dat zij op allerlei plaatsen niet kunnen leveren wat in prestatieafspraken is afgesproken. Immers hoe moet een corporatie
tegemoet komen aan de eis van beschikbaarheid van voldoende en voldoende gevarieerde huisvesting als het bezit (soms) maar enkele tientallen woningen in
een plaats omvat?
Het vinden van een geïnteresseerde collega-corporatie of een derden-investeerder bleek in 2019 opnieuw niet vanzelfsprekend. Begrepen werd dat collegacorporaties niet erg happig lijken op elkaars bezit. Feit is dat corporaties op verschillende plaatsen in het woningmarktgebied bezit in de verkoop hebben gezet.

4.1.1. Accolade
In zijn relatie met de corporatie werkt De Bewonersraad structureel samen met huurdersvereniging
Franeker en in voorkomende gevallen met de in Ho-stess samenwerkende collega-huurdersorganisaties uit
Heerenveen, Joure en Sneek.
Ook in 2019 bleken de onderlinge visies op het huurdersbelang op de nodige te punten verschillen. We werden
geconfronteerd met de gevolgen van de qua communicatie moeizame gang van zaken in Drachten rondom de
herstructureringsplannen voor de hoek Noorderdwarsvaart/Geelgorsstraat, maar ook met een bijzondere
wijziging van de opvatting van de corporatie over de juridische weg die zij wenste te bewandelen in zaken van
herstructurering.
In het kort kwam het er op neer dat Accolade opeens van mening bleek dat niet alleen enkel een corporatie
beslist over de vraag of herstructurering gebaseerd wordt op ofwel artikel 220 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
ofwel artikel 274 van datzelfde boek 13, maar vooral dat dat kan zonder voorafgaande vormen van gesprek met
bewoners. In de ogen van Accolade werd het dus heel normaal dat bewoners slechts geconfronteerd worden
met het eenzijdige besluit en dat alleen nog overleg diende plaats te vinden over herhuisvesting.

12

De Bewonersraad heeft in 2018 de huurprijsspiegel nog niet kunnen omzetten naar een definitieve woninglastenspiegel, zie hierboven. Feit is wel dat Aedes en de Woonbond in dat
jaar samen een (begin van een) soortgelijk referentiekader hebben ontwikkeld, dat in belangrijke mate lijkt op hetgeen De Bewonersraad als oogmerk heeft: helpen bewaken dat
energetische woningverbeteringen daadwerkelijk bijdragen aan het betaalbaar houden van huurwoningen.
13
Kort-door-de-bocht: de route van artikel 274 doet een huurovereenkomst beëindigen, die van artikel 220 laat deze in tact. De eerste brengt de noodzaak van herhuisvesting met zich
mee, de eerste niet per se. De emotionele lading van 274 is voor huurders veel zwaarder dan die van 220.
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De Friese praktijk is altijd geweest dat een corporatie met huurders allereerst in gesprek gaat over een
voornemen tot het doen van onderzoek naar de vraag of een woningcomplex in het kader van
kwaliteitsverbetering en/of verduurzaming überhaupt in aanmerking kan komen voor renovatie en door
exploiteren, of als gevolg van zijn technische en/of volkshuisvestelijke staat juist voor sloop, en dus uit de
exploitatie moet worden genomen. Daar horen argumenten voor en tegen bij, onderzoeksrapporten en een
volwassen dialoog. Uiteindelijk is het op grond van de structuur van de wet weliswaar aan de corporatie om voor
een van beide juridische routes te kiezen, maar dan is de keuze voor een van beide routes in ieder geval mede
gebaseerd op de uitkomsten van deze dialoog met de betreffende groep bewoners – en haar
belangenorganisatie.
Accolade, dat haar woning bezit overigens op goede gronden graag bij de tijd wil houden, besloot medio 2019
de gang van zaken in Rotterdam-Zuid en ten voordele van haar collega Vestia aan te grijpen om te breken met
deze waardevolle Friese traditie. De kantonrechter te Rotterdam had Vestia namelijk in het gelijk gesteld bij haar
eenzijdig besluit huurovereenkomsten te beëindigen vanwege haar voornemen tot wijkvernieuwing en de
daaraan voorafgaande noodzaak bestaande wijken te slopen. Deze kantonrechter oordeelde dat individuele
belangen van huurders achtergesteld moesten (kunnen)worden bij het algemeen belang.
Accolade ging er bij haar eigen koerswijzing aan voorbij dat het voornemen van Vestia als sinds 2011 onderwerp
van gesprek was met vele partijen, waaronder expliciet bewoners en hun belangenorganisaties, en dat Vestia
derhalve na vele jaren overleg juridisch voortgang wilde forceren 14.
De Bewonersraad heeft tegen deze voorgenomen koerswijziging ogenblikkelijk stelling genomen en Accolade
juridische procedures in het vooruitzicht gesteld, mocht de corporatie die wijziging daadwerkelijk in de praktijk
willen brengen. Ook het co-creatie overleg inzake ‘protocol herstructurering en sociaal pakket’ werd in
samenspraak met collega huurdersorganisatie Franeker om die reden stilgelegd.
Na enkele maanden van onderling (juridisch) gesteggel werd in het bestuurlijk overleg van oktober door Accolade
kenbaar gemaakt dat het (toch) nooit haar voornemen was geweest om zonder vormen van overleg met
bewoners en hun belangenorganisatie, en geheel eenzijdig binnenskamers, te komen tot een besluit over de te
volgen route in zaken van renovatie of herstructurering. Waarmee de kou uit de lucht ging en het overleg over
het protocol hervat is kunnen worden.
De Bewonersraad heeft alle gelieerde corporaties gevraagd of zij het Woonakkoord 2019 van Aedes en de
Woonbond in ieder geval al naar de geest wilden naleven, zolang als de minister nodig heeft om regelgeving aan
de inhoud van dit akkoord aan te passen. Alle corporaties beaamden dat. Toch liet de uitvoeringspraktijk bij
Accolade zien dat de medewerkers van het klantencontactcentrum niet dienovereenkomstig handelden.
Huurdersvereniging Franeker kon aan de hand van voorbeelden aantonen dat aldaar niet gehandeld werd zoals
toegezegd door de directie. Omdat De Bewonersraad hierin opnieuw een voorbeeld zag van onvoldoende
leiderschap binnen Accolade is aandacht van het bestuur gevraagd voor een herhaling van de ‘heisessie’ uit
2017 en van de Raad van Commissarissen voor het ongenoegen over de organisatiesturing. De heisessie vond
begin oktober plaats, tijdens welke in heldere bewoordingen (opnieuw) kritiek is geuit op het gedrag van de raad
van bestuur. Ondanks de constatering ook, dat er wel degelijk ook sprake is van positieve effecten van de
heisessie 2017.
De Raad van Commissarissen zag in het ongenoegen van De Bewonersraad aanleiding eind mei in gesprek te
gaan over de toekomstige topstructuur van Accolade, waarvan de implementatie wordt verwacht na het aflopen
van de vigerende arbeidsovereenkomst rond augustus 2020 met het huidige bestuur. Verheugd kon De
Bewonersraad in dat gesprek constateren dat ook de Raad van Commissarissen van mening is dat voor de
schaalgrootte van Accolade een einde moet komen aan een topstructuur met een driehoofdige Raad van
Bestuur. Verwacht wordt dat de Raad van Commissarissen zal aansturen op een topstructuur zoals bij Elkien en
WoonFriesland: het CEO/CFO-model met (schier) gelijkwaardige posities. In dat overleg heeft De Bewonersraad
meteen ook maar aangegeven in ieder geval voor zichzelf een rol te zien – gelijk bij corporatie Elkien eind 2017
– bij het selectieproces voor een nieuw bestuur.
De meer-jaren-visie van Accolade, ook geldend in 2019, rust naar eigen zeggen op de pijlers betaalbaarheid,
zeggenschap, duurzaamheid en verbinding. De ambitie van Accolade om de woningvoorraad te verduurzamen
14

Overigens saillant detail is dat een andere kantonrechter van diezelfde rechtbank in januari 2020 tot een geheel ander besluit kwam.
Deze oordeelde dat Vestia de huurovereenkomst van 17 woningen omwille van sloop juist niet had mogen beëindigen omdat Vestia
onvoldoende gedaan had om de negatieve gevolgen van de inbreuk op de individuele belangen van betrokken huurders te compenseren.
Daardoor moest het algemeen belang (tot wijkvernieuwing en aanpak sociale problematiek) achtergesteld blijven bij het individuele belang.
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is vanuit het perspectief van maatschappelijke verantwoordelijkheid te prijzen. Het programma om woningen te
verbeteren en te verduurzamen leidt echter in veel gevallen tot een hogere huur en niet tot de verwachte
besparing in de portemonnee van de bewoners door lagere energielasten. Ook de tevredenheid van bewoners
over de voorspelde verbetering van het wooncomfort laat nu en dan te wensen over. Bovendien is een reeks aan
herstructureringen het gevolg, waarbij sloop en nieuwbouw plaats vindt en bewoners veelal niet willen of kunnen
terugkeren naar de nieuw gebouwde woningen, omdat deze niet passen bij hun woonwensen of voor hen
onbetaalbaar zijn. De communicatie met bewoners hierover laat nogal eens te wensen over. Werk aan de winkel
dus, waar het gaat om het realiseren van de eigen doelstellingen en ambities.
Alles bij elkaar oordeelt De Bewonersraad Accolade tot meer in staat is dan zij de afgelopen jaren heeft laten
zien. Met minder ‘bühne-achtige’ moderniteiten en meer ‘hands-on’-sturing. Tegelijkertijd ziet De Bewonersraad
binnen die tijdspanne wel de gewenste ontwikkeling. Het is op dat snijpunt dat de huurders van Accolade staat
moeten mogen maken op een bezielend, gedreven stuurmanschap (M/V), dat met absolute inachtneming van
betaalbaarheid glans weet te geven aan beschikbaarheid en kwaliteit van woning en wonen.
De Bewonersraad heeft aan Accolade in 2019 verschillende adviezen uitgebracht, welke zijn opgenomen in
bijlage 5.

4.1.2. Elkien
De relatie tussen Elkien en De Bewonersraad beweegt zich al sinds begin 2018 in een
opwaartse lijn. De Bewonersraad acht dit in belangrijke mate een verdienste van zowel bestuurder Harro Eppinga
als de huidige Raad van Commissarissen. Beiden zijn in staat gebleken de vastgoedcultuur van de corporatie te
doorbreken. Dat is ook goed te merken aan de koerswijziging die Elkien in 2019 heeft willen voorleggen aan de
beide gelieerde huurdersorganisaties, Nieuw Elan en De Bewonersraad: geen ‘bühne- achtige’, hoogst kostbare
verduurzamingsambities voor enkelen, maar stapsgewijze, no-regret verbeteringen voor vele. Met beide benen
op de grond, zogezegd, en ‘hands-on’ aangestuurd. Uiteraard heeft De Bewonersraad zijn steun betuigd aan
deze wijziging. In deze wijziging ziet De Bewonersraad overigens de koers van WoonFriesland terug, die al in
2016 mee wilde bewegen in een door De Bewonersraad voorgestane verduurzamingskoers. Dat nu ook Elkien
dit heeft willen doen, helpt ook de onderlinge relatie tussen deze beide grootste corporaties in Friesland te
verbeteren, die alleen al tezamen beschikken over een aanzienlijke doorzettingsmacht als het gaat om het
betaalbaar houden van wonen. En in de ogen van De Bewonersraad zal een belangrijk deel van de
betaalbaarheid van verduurzaming toch moeten voortkomen uit het collectief van corporaties en niet uit die van
een individuele.
Elkien heeft De Bewonersraad ook weten te overtuigen van de ernst waarmee zij het begrip ‘co-creatie van
volkshuisvestelijk beleid met huurdersorganisaties’ binnen de werkorganisatie heeft willen invoeren. Dit start bij
de oproep richting huurdersorganisaties om deze deelgenoot te maken van het feit dat de corporatie een thema
zou willen adresseren, bijvoorbeeld als ze daarmee in de praktijk en/of door regelgeving geconfronteerd wordt.
Ook is De Bewonersraad verheugd over de groei van de kwaliteit van en de transparantie van het
informatieniveau in de jaarambities van de corporatie, zie het jaarplan 2020.
Dat neemt niet weg dat dit alles niet automatisch leidt tot positieve bevindingen op alle voornemens van de
corporatie. Maar de huidige relatie is zodanig dat in dergelijke gevallen nader overleg voor de hand ligt in plaats
van dat de corporatie haar eigen weg vervolgt omdat is voldaan aan de rituele dans van een voorgeschreven
adviesprocedure. En dat is grote winst voor de (behartiging van de) belangen van huurders!
Corporatie en gelieerde huurdersorganisaties besloten medio 2019 dat zij uiteindelijk geen behoefte hadden aan
externe begeleiding om te komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Liever deden zij dit als gevolg
van de gegroeide onderlinge relatie op eigen kracht. Er is een voorbereidingsgroep samengesteld die een
conceptovereenkomst zal opstellen. Namens De Bewonersraad wordt hieraan deelgenomen door de
regiomanager. De samenwerkingsovereenkomst van oktober 2018 met Woningstichting Weststellingwerf is het
vertrekpunt, zodat geleidelijk aan ook alle overeenkomsten inhoudelijk beter op elkaar afgestemd worden. En
daarmee de opmaat gemaakt kan worden om tussen alle Friese huurdersorganisaties en corporaties een en
dezelfde samenwerkingsovereenkomst kan gaan gelden. En ook dat is grote winst voor de (behartiging van de)
belangen van huurders.
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De Bewonersraad is de Raad van Commissarissen van Elkien erkentelijk voor de wijze waarop zij heeft willen
samenwerken in de zoektocht van Nieuw Elan en De Bewonersraad naar een tweetal nieuwe
‘huurderscommissarissen’.
De doelen in het jaarplan 2019 van Elkien waren voornamelijk intern gericht. Belangrijk onderdeel was het
vormgeven van de beleidsachtbaan. In 2020 zal de wijkontwikkeling via deze beleidsachtbaan vorm gegeven
worden. Het moet duidelijk zijn wanneer de huurdersorganisatie aan zet is en op welke wijze individuele huurders
betrokken worden bij de wijkenaanpak.
Daarnaast is ingezet om te komen tot een nieuw Protocol Herstructurering en Sociale Pakketten. Hier zijn
meerdere overleggen over gevoerd. Door de breed opgezette aanpak duurt het langer voor er een eindproduct
gereed is. Echter wordt het eindresultaat op deze wijze breed gedragen door de organisatie.
De Bewonersraad heeft aan Elkien in 2019 verschillende schriftelijke adviezen uitgebracht, welke zijn
opgenomen in bijlage 5.

4.1.3. Woningstichting Weststellingwerf
Met het bestuur van Woningstichting Weststellingwerf is ook weer in 2019 op soepele wijze
overleg gevoerd. Het overleg kent een overwegend praktische insteek, die erg aansluit bij het karakter van
corporatie. De ambities van deze corporatie zijn zeer aansluitend op de behoeften van haar huurders
woningzoekenden, en liggen zeer dicht tegen de wensen van De Bewonersraad aan. De interactie
wisselwerking tussen de corporatie en De Bewonersraad is open en zeer constructief. De relatie met
corporatie is goed.
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Een aansprekend voorbeeld is wellicht dat de corporatie ook denkt aan de belangen van huurders van die
woningen, die om moverende redenen vooralsnog niet in aanmerking komen voor verduurzamingsrenovatie of
vervanging. Voor deze huurders stelt de corporatie in 2020 en 2021 middelen ter beschikking voor het plaatsen
van herbruikbare zonnepanelen. Zo kunnen ook deze huurders de financiële effecten van fiscaal zigzagbeleid
van het kabinet op het gebruik van fossiele energiebronnen in belangrijke mate bespaard blijven.
Begin 2019 ontving de corporatie haar vierjaarlijkse visitatierapport. De externe commissie, die de visitatie
uitvoerde, beloonde de corporatie met mooie rapportcijfers. De daarbij behorende omschrijvingen sluiten goed
aan bij de opvattingen van De Bewonersraad. Wel heeft de corporatie, gelijk Accolade, de neiging haar
volkshuisvestelijk opgaven te suboptimaliseren door te ruimhartige eigen sturingsindicatoren aan te houden op
de financiële parameters binnen de sector. Dat is goed nieuws voor de continuïteitsbelangen van de corporatie,
maar minder goed nieuws voor huurders van woningen die beter versneld voor verduurzamingsrenovatie of
sloop/nieuwbouw.
Dankbaar is De Bewonersraad voor de stelling van de corporatie dat zij onder alle aan de huurdersorganisatie
gelieerde corporaties het langst een echt piramidale opbouw van haar woningvoorraad garandeert.
Hoewel De Bewonersraad erbij de bestuurder en zijn toezichthouder in 2018 op aangedrongen heeft de
periodieke stakeholdersontmoetingen met ingang van 2019 te moderniseren, heeft deze oproep niet tot wijziging
geleid van de sleetse al jaren lang toegepaste formule.
In november bleek de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan te treden als nieuw bestuurder van
corporatie SWA te Achtkarspelen. De Bewonersraad gaat er van uit dat laatstgenoemde corporatie uit zijn
zelfgekozen isolement zal worden gehaald en deel gaat uitmaken van de VFW en haar contactraad (Stichting
Contactraad SWA) van de OSHF. De Bewonersraad wenst mevrouw mr. Emmy Elgersma veel succes in deze
functie en dankt haar voor de wijze waarop zij de huurdersorganisatie de afgelopen jaren gesprekspartner liet
zijn van de Raad.
Per 2020 zal huurderscommissaris drs. A. Schenkel haar als voorzitter van de Raad van Commissarissen
opvolgen.
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Op decentraal niveau heeft voornamelijk overleg plaatsgevonden over de diverse herstructureringsprojecten en
is begonnen met een update van het Protocol Herstructurering en de verschillende Sociale Pakketten voor
huurders bij sloop en groot onderhoud/renovatie.
De Bewonersraad heeft aan Wst. Weststellingwerf in 2019 verschillende schriftelijke adviezen uitgebracht, welke
zijn opgenomen in bijlage 5.

4.1.4. Wonen Noordwest Friesland
Eind oktober trad na een periode van ruim 16 jaren bestuurder Rein Hagenaars in verband met het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd terug en werd opgevolgd door mevrouw Martine Huizinga.
De Bewonersraad heeft met de corporatie, met dank aan Rein, een zeer goede relatie opgebouwd.
Tot aan diens terugtreden is vele jaren, en ook in 2019 goed en constructief overleg gevoerd. Het overleg kent
bij tijd en wijle een zeer inspirerende uitwisseling van onderlinge zienswijzen.
Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad hebben niet alleen eind 2018 samen opgetrokken in het
opstellen van een brief aan het college van gedeputeerde staten van Friesland en een publicatie in de
Leeuwarder Courant over het belang van regie op de wildgroei aan lokale woning- en energiesprongplannen,
maar ook trokken zij samen op ten behoeve van het (proberen te) revitaliseren van het Wenje Oerlis Fryslân. Zie
hoofdstuk 3.4 van dit verslag. Bovendien bleek Wonen Noordwest Friesland binnen de VFW een stevig
pleitbezorger van betere onderlinge samenwerking tussen corporaties en versterking van de relatie van de VFW
met de OSHF. Pleitbezorging die nauw aansloot bij de zienswijze van De Bewonersraad.
Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad sloten in 2019 een vernieuwd ’protocol herstructurering en
sociaal pakket’, waarbij gebruik is gemaakt van de inhoud van het protocol dat reeds geldt tussen corporatie
Thús Wonen en De Bewonersraad. Ook dat is wederom een stap in de richting van harmonisatie van regelgeving
ten behoeve van de (behartiging van de belangen van de) van huurders in Friesland.
Eind 2019 trokken Raad van Commissarissen en De Bewonersraad opnieuw samen op in de zoektocht naar een
nieuwe huurderscommissaris. Als gevolg van verhuizing ver buiten Friesland van commissaris René Idzenga is
in onderling overleg besloten hem niet voor te dragen voor een laatste termijn van vier jaren. De Bewonersraad
is de Raad van Commissarissen van Wonen Noordwest Friesland erkentelijk voor de wijze waarop zij opnieuw
heeft willen samenwerken in de zoektocht naar een nieuwe ‘huurderscommissaris’.
Bijzonder was het moment waarop Wonen Noordwest Friesland afgelopen zomer De Bewonersraad informeerde
over de noodzaak haar – mede op aandringen in 2017 van de huurdersvereniging – ambitieuze
verduurzamingsplannen vanaf 2023 los te laten. Redenen hiervoor bleken gelegen in externe omstandigheden,
waarbij vooral de rijksoverheid een belangrijke rol speelt. Deze heeft namelijk beschikt dat niet de ‘marktwaarde’
van de woningvoorraad maar de ‘beleidswaarde’ bepalend zal zijn voor het berekenen van de theoretische
investeringscapaciteit van een corporatie. Een administratieve aanpassing in Den Haag met grote gevolgen voor
deze capaciteit in krimpgebieden. Immers de waarde van de voorraad is een belangrijke pijler voor de omvang
van de borging door het sectorfonds WSW van noodzakelijke hypotheekleningen van een corporatie. Geen
borging, dan meer rente. Dat had tot gevolg dat Wonen Noordwest Friesland niet meer kan en wil toegroeien
naar de in de plannen opgenomen ambitieuze hypotheeklastenomvang per 2023.
Hoewel De Bewonersraad deze reflex van de corporatie goed begrijpt blijft hij zich verbazen over het feit dat
alleen Wonen Noordwest Friesland in 2019 hiervoor de expliciete aandacht vroeg van de huurdersorganisatie.
De overige vijf corporaties maakten wel enig gewag van genoemde effecten, maar zagen daar in niet dezelfde
onheilsbode als Wonen Noordwest Friesland. Het is ook daarom dat De Bewonersraad aan de corporatie heeft
gevraagd haar zienswijze op die komende ontwikkelingen te delen binnen de VFW, omdat De Bewonersraad zijn
begrip vanuit het perspectief van huurders minder lang kan volhouden als niet ook bij andere corporaties een
soortgelijke betekenis wordt toegekend aan Haags beleid. Dit verzoek had eind 2019 nog niet geleid tot een
standpunt van de VFW, bij het uitblijven waarvan De Bewonersraad in 2020 wellicht tot iets minder begrip voor
de zienswijze van Wonen Noordwest Friesland moet overgaan.
Zoals gezegd: de aangekondigde bijstelling van de oorspronkelijke, ambitieuze plannen zal eerst zijn beslag
krijgen vanaf 2023, dus voor de komende paar jaren gelden nog de voor huurders lonkende ambities.
Een buitengewoon moeizame kwestie betreft het dossier Interzorg, christelijk zorgcentrum in Ferwert. Willens en
wetens is dit dossier door het zorgcentrum, in de wetenschap dat zowel de directeur-bestuurder van Wonen

31

VERSLAG & REKENING 2019

Noordwest Friesland als de algemeen directeur van De Bewonersraad eind 2019 zouden terugtreden voor zich
uit geschoven.
Het dossier komt er kortgezegd op neer dat deze drie partijen in oktober 2017 schriftelijk overeenkwamen een
alternatief te ontwikkelen voor een door Interzorg af te sluiten bestaande doorgang tussen het zorgcentrum en
het appartementencomplex Foswert, eigendom van de corporatie en bewoond door leden van De Bewonersraad.
Een alternatief dat diende te beantwoorden aan een drietal eisen om voor de gebruikers als gelijkwaardig te
fungeren aan de afgesloten doorgang. Van meet af aan bleek Interzorg echter weinig trek te hebben in de
hiervoor te maken kosten, waardoor vertragingen optraden en halfbakken oplossingen werden voorgedragen.
Medio 2019 was voor corporatie en huurdersorganisatie – ondanks veelvuldig intermediëren van laatstgenoemde
– de maat vol en begin augustus diende een kort geding voor de voorzieningenrechter in Leeuwarden. Deze
stelde dat Interzorg te weinig had bijgedragen aan het nakomen van de overeenkomst en gaf het zorgcentrum
de opdracht om voor half november te komen met een door Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad
beoordeelbaar alternatief, dat voldeed aan de inhoud van de overeenkomst uit oktober 2017. Medio november
bleek Interzorg weliswaar gevolg te hebben gegeven aan de opdracht van de voorzieningenrechter, maar overleg
en feitelijke beoordeling terzake heeft in 2019 verder niet plaatsgevonden als gevolg van vakantie van een van
de hoofdrolspelers namens het zorgcentrum. Ook maakte Interzorg op voorhand al duidelijk dat zij niet alleen
voor de kosten van het alternatief wilde opdraaien. Een standpunt dat in oktober 2017 wellicht nog voor weinig
commotie zou hebben gezorgd, maar eind 2019 in het licht van de gebeurtenissen op voorhand een hypotheek
legt op het bereiken van een akkoord.
Sinds medio 2018 moeten de dikwijls hoogbejaarde huurders buiten om teneinde zich heen en weer te bewegen
tussen zorgcentrum en de eigen huurwoning. In voorkomende gevallen welswaar gehaald en gebracht. Daarmee
zijn zij nu al voor de tweede achtereenvolgende winter ‘slachtoffer’ van in de ogen van De Bewonersraad
buitengewoon onbehoorlijk bestuur.
Wat de bewoners daarvan vinden, maakten zij ook nadrukkelijk duidelijk in een korte schriftelijke verklaring,
ondertekend door alle bewoners.
De Bewonersraad wenst mevrouw Huizinga veel succes in deze nieuw functie en gaat ervan uit dat de onderlinge
werkrelatie op eenzelfde voet zal worden voortgezet.
De Bewonersraad heeft aan Wonen Noordwest Friesland in 2019 verschillende schriftelijke adviezen uitgebracht,
welke zijn opgenomen in bijlage 5.

4.1.5. WoonFriesland
Met het bestuur van WoonFriesland is in 2019 wederom goed en constructief overleg gevoerd
over de wijze waarop de belangen van huurders het best geadresseerd en geborgd konden
worden. Corporatie en De Bewonersraad treffen elkaar bij vele gemeenten in Friesland. Veelal in combinatie met
in ieder geval een collega-corporatie en een collega-huurdersorganisatie. Vanaf 2020 zullen WoonFriesland en
Elkien – behoudens uitzonderingen omwille van het corporatiespecifieke karakter – gezamenlijk deelnemen aan
het bestuurlijk overleg met de gemeente Opsterland. De Bewonersraad zal zich inzetten om datzelfde voor elkaar
te krijgen in de gemeenten Ooststellingwerf – corporatie Actium – en Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen – met
corporatie SWA. Gezamenlijke overleggen vergroot immers de kans op gelijke rechten en verplichtingen onder
huurders, hetgeen nu eenmaal bijdraagt aan hun onderlinge rechtsgelijkheid. Bovendien scheelt het veel
dubbelwerk voor met name de desbetreffende gemeenten.
Binnen deze vormen van samenwerking neemt die van het Platform Huurders WoonFriesland met de collega’s
van Huurdersbelangenvereniging Heerenveen en nu ook huurdersvereniging De Brandaris een bijzondere plaats
in. De Brandaris is aan het ‘proefdraaien’ binnen het Platform en neemt al deel aan de bestuurlijke overleggen.
Op een later moment zullen ze het besluit nemen of ze wel of niet definitief deel gaan uitmaken van het Platform.
Het overleg kende ook in 2019 bij tijd en wijle een zeer openhartige uitwisseling van onderlinge zienswijzen. In
de corporatie vindt De Bewonersraad ook een uitstekende medestander als het gaat om het behartigen van de
huurdersprioriteiten, te weten: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, en in die volgorde. In verschillende
gemeenten hebben WoonFriesland en De Bewonersraad zij-aan-zij getamboereerd op deze prioritering.
De corporatie afficheert zich sinds enige tijd als ‘hét sociale verhuurbedrijf’. Om aan binnen het volkshuisvestelijke
speelveld duidelijk te kunnen maken wat dan de onderscheidende kenmerken zijn ten opzichte van een ‘gewone’
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corporatie hebben WoonFriesland en De Bewonersraad in co-creatie een gezamenlijke werkgroep ingericht,
waaraan voor de huurdersorganisatie wordt deelgenomen door de regiomanager. Om onduidelijke redenen
binnen ‘hét sociale verhuurbedrijf’ is deze werkgroep in 2019 nog niet gestart. Zolang de vraag naar deze
onderscheidende kenmerken nog niet is beantwoord, ziet De Bewonersraad op zich geen verschil tussen
WoonFriesland en – bijvoorbeeld – Thús Wonen. Al kan niet ontkend worden dat de mogelijkheden die de
corporatie aan de huurdersorganisatie heeft geboden om zich te profileren in en te verbinden met het project
‘Dreamhûs’ op de campus The Green Village van de TU in Delft, hiertoe best gerekend zou kunnen worden.
Het project ging in juni van start met de lancering van de ‘challenge-periode’ van drie jaren, waarin technische
‘start ups’ van met name jonge ondernemers worden uitgedaagd geselecteerde verduurzamingsuitvindingen uit
te proberen in een echte woongemeenschap van drie echte en verhuurde woningen, gebouwd volgens al lang
achterhaalde bouwvoorschriften, maar waarvan corporaties in Friesland er nog vele exploiteren. In oktober
volgde de bestuurlijke opening van het project in aanwezigheid van de directeur Bouwen en Energie, de heer
drs. Ferdi Licher, die de honneurs voor de zieke minister drs. K.H. Ollongren waarnam.
Tijdens laatstgenoemde gebeurtenis kon De Bewonersraad ook haar ambassadeurspanel presenteren,
bestaande uit een vijftal huurders van vergelijkbare woningen uit het bezit van WoonFriesland. Het panel zal
periodiek via voortgangsbezoeken kennis nemen van de bevindingen van desbetreffende bewoners op de
campus, de producenten van de innovaties en de begeleiders in het project. Hun informatie komt dan weer via
de regiomanager bij De Bewonersraad terecht en vindt vervolgens zijn weg naar relevante bestuurlijke
overleggen met corporatie(s) en/of gemeente(n).
De Bewonersraad heeft op verzoek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen – en gehoord de
opvattingen terzake van de beide ‘huurderscommissarissen’ – mevrouw Roeli Mossel en de heer ir. Ap
Timmermans voorgedragen voor herbenoeming in de Raad. In juni werd met instemming van de Autoriteit
woningcorporaties de herbenoeming geëffectueerd. De Bewonersraad is de Raad van Commissarissen
erkentelijk voor zijn vertrouwen in de dame en heer. De Bewonersraad wenst ook hen een nieuwe zittingstermijn
vol wijsheid en inzichten toe.
WoonFriesland heeft De Bewonersraad in 2019 betrokken bij de co-creatie van het leefbaarheidsbeleid. Ook is
gesproken over het afschaffen van het geriefsverbeteringen beleid. De vraag is echter of het direct afschaffen
van dit beleid wenselijk is, zolang nog niet alle woningen een basiskwaliteit bezitten. Wenselijker is het om de
lijst met geriefsverbeteringen zodanig samen te stellen, dat eventuele aanpassingen geen conflict opleveren met
projectmatige woningverbetering.
In het verslagjaar is op een haar na een nieuw Protocol Herstructurering vastgesteld. Het advies is uitgebracht,
de laatste wijziging wordt door WoonFriesland doorgevoerd. Daarmee ligt er een mooi maatwerk document,
waarmee per project in overleg met de bewoners bepaald wordt hoeveel stappen nodig zijn om een project tot
een goed einde te brengen.
De Bewonersraad heeft aan WoonFriesland in 2019 verschillende schriftelijke adviezen uitgebracht, welke zijn
opgenomen in bijlage 5.

4.1.6. Thús Wonen
De Bewonersraad blijft onverminderd erg te spreken over de ontwikkelingen die de corporatie ook in
2019 heeft doorgemaakt. Veel aandacht gaat uit naar het verkrijgen van een betere grip op de
leefbaarheid van de woonomgeving, waarin een permanente dialoog met huurders een centrale plaats in neemt.
In de ‘slipstream’ hiervan gaat het natuurlijk ook over het sociaal domein van de gemeenten waarin de corporatie
actief is. Thús Wonen toont zich hierin zeer initiatiefrijk. De corporatie heeft sinds 2015 een metamorfose
ondergaan, die in Friesland ongekend is.
Ontwikkelingen die overigens de werkorganisatie wel onder druk zetten. De Bewonersraad heeft aandacht
gevraagd voor het organisatierisico dat met deze dadendrang opgeroepen wordt.
Ook voelt De Bewonersraad belangrijke steun vanuit Thús Wonen voor de verbetering van onderlinge
samenwerking van en afstemming tussen de Friese corporaties. Corporaties verschillen immers minder dan zij
doen voorkomen, zo meent ook deze corporatie. En met het idee het gezamenlijke Friese investeringsvermogen
van alle Friese corporaties tezamen te gebruiken voor de Friese volkshuisvesting wordt niet alleen sterk op het
Friese huurdersbelang ingezet, maar worden ook Haagse initiatieven tot overheveling van niet-gebruikt regionaal
investeringsvermogen naar een landelijk vereveningsfonds afgeweerd.
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Co-creatie van voor huurders relevante regelgeving samen met De Bewonersraad, of het nu om nieuw beleid of
ijking van bestaand beleid gaat, is voor Thús Wonen inmiddels vanzelfsprekend. Het loopt hierin nog altijd zonder
meer voorop. Partijen studeren ook samen op een werkwijze die beter anticipeert op de mate van acceptatie
onder huurders van voornemens tot herstructurering van wijken en buurten. Niet zoals Accolade wil Thús Wonen
het recht opeisen om eenzijdig en zonder overleg met huurders te bepalen dat artikel 274 van boek 2 uit het
Burgerlijk Wetboek van toepassing is – het recht tot opzegging van huurovereenkomsten – maar juist aan het
overleg van artikel 220 vasthouden – het bewerkstelligen van tenminste 70% instemming van huurders. Het is
voor De Bewonersraad soms ook moeilijk te begrijpen dat de bestuurders van Thús Wonen en Accolade binnen
VFW –verband fungeren als naast elkaar opererende voorzitter en vicevoorzitter, terwijl zij in hun dagelijkse
verantwoordelijkheden soms zo tegengesteld redeneren.
Aan het bestuurlijk overleg tussen corporatie en De Bewonersraad werd ook in 2019 vanuit Thús Wonen
deelgenomen door het voltallige managementteam van Thús Wonen. Uiterst constructief, zonder de eigen
verantwoordelijkheden geweld aan te doen.
De Bewonersraad overlegde tweemaal met de Raad van Commissarissen en nam in het kader van het
stakeholdersmanagement van de Raad deel aan een bijeenkomst van alle zakelijke relaties van de corporatie.
De verstandhouding van De Bewonersraad met de Raad van Commissarissen was opnieuw constructief.
Van De Bewonersraad mag de corporatie steun voor de ingeslagen wegen blijven verwachten.
Voor onze leden is het fijn dat Thús Wonen in 2019 de keuze heeft gemaakt om zonnepanelen aan te bieden
tegen een lage bijdrage voor de huurders. De huurders betalen via de servicekosten €1,- per paneel, daarmee
kan gegarandeerd worden dat de woonlasten van de huurders dalen.
De Bewonersraad heeft aan Thús Wonen in 2019 verschillende schriftelijke adviezen uitgebracht, welke zijn
opgenomen in bijlage 5.

4.2. Commerciële verhuurders
De Bewonersraad is als gevolg van verkoop van vastgoed door WoonFriesland en Elkien gelieerd aan een
tweetal commerciële verhuurders. Estea heeft in 2018 zorgvastgoed van WoonFriesland overgenomen en VSN
in datzelfde jaar regulier vastgoed van Elkien.

4.2.1 VSN
Vastgoed
Tussen deze verhuurder en De Bewonersraad bestaat een schriftelijk vastgelegde
Syndicering
overlegovereenkomst. De inhoud is in overwegende mate gelijk aan die, welke op
Nederland
moment van verkoop bestond tussen Elkien en haar beide huurdersorganisaties, Nieuw
Elan en De Bewonersraad.
De werkrelatie tussen VSN en De Bewonersraad is goed te noemen. Verhuur stoelt dan weliswaar op
commerciële doeleinden, maar de verhuurder toont daarbij nadrukkelijk een volkshuisvestelijk hart.
Opvallend was dat in het voorjaar de huurderscommissie ‘de Eems’ uit Drachten kenbaar maakte haar aansluiting
bij Nieuw Elan te willen inruilen voor een bij De Bewonersraad. Gevoelens van ongenoegen over de mate van
aandacht vanuit Nieuw Elan bleken een belangrijke drijfveer voor dit verzoek. Aan dit verzoek is vlot tegemoet
gekomen door VSN, als gevolg waarvan De Bewonersraad in een keer een 40-tal nieuwe leden mocht
verwelkomen. Samen met de adviseur bewonerscommissies van De Bewonersraad – en met in voorkomende
gevallen ook de inzet van de regiomanager - bereidt de huurderscommissie nu haar inbreng voor ten behoeve
van het overleg met VSN. Deze verhuurder maakt overigens op zijn beurt weer deel uit van de vereniging van
Eigenaren binnen het Eemscomplex. Zodat de inbreng van de huurderscommissie met betrekking tot de
besluitvorming van deze vereniging getrapt is. Het ligt op de weg van De Bewonersraad te bezien hoe deze kan
worden vergroot en ook overigens om de overlegovereenkomst meer te richten op de nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten met corporaties.
4.2.2 Estea Capital
Estea heeft, ondanks een welvarende start, sinds medio 2018 onvoldoende prioriteit gegeven aan
het toewerken naar een schriftelijk vast te leggen overlegovereenkomst. De Bewonersraad heeft WoonFriesland
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in het voorjaar nadrukkelijk moeten inschakelen om bij Estea aandacht te vragen voor deze stagnatie. Dit leidde
in mei tot een driepartijengesprek in Grou, op basis waarvan Estea zich heeft verontschuldigd voor het tijdverloop
en de gebrekkige communicatie. Hierna is in de zomer door Estea en De Bewonersraad gesproken over het
overlegproces dat in het najaar van 2019 zou moeten leiden tot een vast te leggen overeenkomst. Gekozen werd
voor een voorbereidingsgroep, bestaande uit twee regiomanagers van de huurdersvereniging en twee
vertegenwoordigers van Estea. Na een eerste bijeenkomst heeft De Bewonersraad toegezegd een
conceptversie van zo een overeenkomst op te stellen. Aan het einde van 2019 heeft dit nog niet geresulteerd in
een handtekening onder de overeenkomst.
Ondanks het ontbreken van een overeenkomst wordt de facto wel samengewerkt in het Lenna-project te
Wolvega. Dit project omvat een majeure omvorming van een gedateerde serviceflat annex hotelaccommodatie
naar een modern appartementencomplex voor senioren. De belangen van de bewoners worden behartigd door
een bewonerscommissie, die ondersteund wordt door De Bewonersraad.
Maar het is wel jammer dat de formalisering van de samenwerking hiervan zo lang op zich moet laten wachten.

5.

Voorgedragen commissarissen

In 2019 kon de samen met huurdersvereniging Franeker voorgedragen kandidaat de heer Almar
Wimer Siebenga MBA zijn zetel in de Raad van Commissarissen van Accolade innemen. Datzelfde gold voor de
samen met Huurdersplatform Nieuw Elan voorgedragen kandidaat de heer Hans Haerkens MIB, BBA bij corporatie
Elkien. Eind 2019 kon samen met Nieuw Elan ook een tweede ‘huurderscommissaris’ bij Elkien worden
voorgedragen, mevrouw drs. Erika Hepping.
In alle gevallen hebben de huurdersorganisaties goed samengewerkt met de desbetreffende Raad van
Commissarissen, waarvoor dank.
Begin 2019 is een tweetal ‘huurderscommissarissen’ bij WoonFriesland voor herbenoeming voorgedragen.
Beiden zijn medio 2019 herbenoemd, zie ook hoofdstuk 4.1.5.
Eind 2019 vonden in samenspraak met de Raad van Commissarissen de voorbereidingen plaats voor de werving
en selectie van een kandidaat ‘huurderscommissaris’ voor corporatie Wonen Noordwest Friesland, zie ook
hoofdstuk 4.1.4.
De jaarlijkse themadag voor ‘huurderscommissarissen’ moest in 2019 wijken voor het mini-symposium ‘geen
belangenbehartiging zonder kwaliteitskader voor huurdersorganisaties’, waarover meer in hoofdstuk 8.1.
Overigens waren vele ‘huurderscommissarissen’ bij dit symposium aanwezig en goed hoorbaar in de
verschillende debatten.

6.

Collega-huurdersorganisaties

Met uitzondering van de contactraad SWA uit Achtkarspelen kwamen de Friese huurdersorganisaties
gemiddeld eens per twee maanden bijeen in Heerenveen, alwaar corporatie Elkien ons een prima onderdak
biedt. De samenkomst gaat vooraf door een officiele uitnodiging met agendaonderwerpen en bijlagen. Van de
bijeenkomsten worden ook steevast een verslag en een actielijst gemaakt. De bijeenkomst gaat door het leven
als de ‘Overlegtafel Samenwerkende Friese Huurdersorganisaties’ (: OSHF).
Onderwerpen waren onder meer:
•
•
•
•
•

thema (: betaalbaarheid van verduurzaming) en sprekers voor het mini-symposium op 15 mei van de
huurdersverenigingen Sneek, Lemsterland en Zuidwest Friesland
beheer van de website ‘Frieshuurderssteunpunt.nl’
aanpassing zienswijze op het begrip ‘redelijke huurverhoging’: van inflatievolgend naar indexatie WMLvolgend
harmonisatie inzet huurdersorganisaties als bijdrage aan de prestatieafspraken voor 2020
standpuntbepaling op verzoek Elkien/Thús Wonen namens VFW om deel te nemen aan het project
‘arkbak’ voor het ontwikkelen van een Friese gereedschapskist voor het betaalbaar houden van
volkshuisvestelijk wonen
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•
•

standpuntbepaling op conclusies en advies werkgroep VFW/OSHF ‘harmonisatie indicatoren maximaal
redelijke zoekduur actief woningzoekenden’
één woonruimtebemiddelingssysteem (WRB) voor het gehele woningmarktgebied ‘FrieslandHuurt’.
Deze uit najaar 2016 daterende ambitie van Accolade, Elkien en WoonFriesland was ook eind 2019 nog
altijd niet geïmplementeerd.
In de tussentijd besloten Accolade en Elkien in mei 2018 hun reeds langere tijd bestaande onderlinge
samenwerking op dit terrein maar in een nieuw jasje te steken. In september 2019 besloot Wonen
Noordwest Friesland zich bij die onderlinge samenwerking aan te sluiten. En ook de Bouwvereniging uit
Harlingen en Thús Wonen uit Dokkum hebben inmiddels kenbaar gemaakt zich aan te willen sluiten.
Eind 2019 ontstaat dus een beeld dat de ambitie van Accolade, Elkien en WoonFriesland op een
mislukking afstevent, die deze corporaties samen overigens wel meer dan € 750K huurdersgelden heeft
gekost(!). En dat het ‘model Accolade/Elkien’ de basis gaat vormen voor uiteindelijk één woonruimte
bemiddelingssysteem in Friesland. Wat dit betekent voor de opstelling van WoonFriesland is nog
onduidelijk.
De Bewonersraad maakte samen met Nieuw Elan en huurdersvereniging Sneek sinds 2018 deel uit van
de stuurgroep WRB, die werd ingericht als antwoord op een eerste mislukking van dit project onder de
drie initiatiefnemers begin 2018. De Bewonersraad heeft zijn ergernissen over de geldverspillingen van
dit project nooit onder stoelen of banken gestoken en voortdurend vragen gesteld over de oprechtheid
van de onderlinge samenwerking onder hen. De Bewonersraad betreurt het ook hier zijn zorgen
werkelijkheid te hebben zien worden.

7.

Herstructureringen

Zoals ook al in eerdere jaarverslagen werd aangegeven leidt een toenemende onrust onder huurders over de
betaalbaarheid van verduurzaming tot een moeizamer proces om te komen tot een acceptatiegraad van
tenminste 70% onder betrokken bewoners. Op een enkele plaats bleek dit percentage om die reden niet
haalbaar, reden waarom een corporatie haar herstructureringsplannen tenminste gedurende een aantal jaren in
de ijskast moet zetten. Dit heeft op zijn beurt dan weer effect op de mate waarin een corporatie kan vasthouden
aan het tempo uit haar marsroute ‘energieneutraal woningbezit in 2050’, (: Aedes-)onderdeel van het nationale
energieakkoord. En dat heeft effect op de mate waarin een gemeente kan beschikken over wijken en buurten die
in de aanloop naar 2050 van ‘het gas af gehaald zijn’, (: gemeentelijk warmteplan-)onderdeel van datzelfde
energieakkoord. De wijze waarop corporaties, huurders en huurdersorganisaties met elkaar omgaan en wat zij
met elkaar bespreken is gebaseerd op protocollen. Deze protocollen gaan uit van een dialoog, welke er toe moet
leiden om zoveel mogelijk tot een gezamenlijk inzicht te komen over de interventie die in een woningcomplex
moet plaatsvinden teneinde de beoogde15 verduurzaming van de woningvoorraad door de corporatie te
realiseren. Een van de aspecten in deze protocollen is dat de beslissing van de corporatie om een uiteindelijk
onvermijdelijk blijkende herstructureringsinterventie te plegen op de voet van artikel 220 boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek of artikel 274 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet eerder wordt genomen dan nadat reëel en open
overleg tussen betrokken partijen heeft plaatsgevonden. Dat is van belang omdat in het eerste geval een
huurovereenkomst in tact blijft en in het tweede geval niet. Én in het eerste geval wel het 70% criterium van
toepassing is en in het tweede geval niet.
Gelet op genoemde ongerustheid onder huurders zou het zomaar kunnen dat ook corporaties in Friesland, gelijk
die in de Randstad, meer gaan aansturen op de herstructureringsroute van genoemd artikel 274 dan die van
artikel 220 en dat zij deze route, gelet op het algemeen belang om de Aedes-afspraken veilig te stellen, bij
voorkeur eenzijdig willen gaan bepalen.
Het speelt nog niet echt binnen Friesland, alhoewel Accolade, zoals hierboven in hoofdstuk 4.2.1. al verwoord,
wil doorvoeren.
Het is voor De Bewonersraad dus van belang scherp op te blijven letten naarmate de tijd vordert, omdat het
tijdpad om de marsroute veilig te stellen gaat knellen naarmate er in teveel situaties geen overeenstemming met
bewoners kan worden bereikt over herstructureringsplannen.

15

Beoogd in deze fase van de marsroute bijvoorbeeld is, dat het woningbezit van een corporatie eind 2021 gemiddeld te brengen op het niveau van energielabel B of beter. Corporaties
onderzoeken dan of een bestaand complex technisch en qua exploitatie tegen betaalbare kosten – lees: tegen betaalbaar te houden huur – duurzaam gerenoveerd kan worden. Bij een
negatieve uitkomst volgt dan verkoop of herstructurering (sloop/nieuwbouw)
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8.

WAT VERDER TER TAFEL DIENT TE KOMEN

8.1.

Wat gebeurde er met de in het verenigingsplan 2019 opgenomen ambities?

De externe speerpunten van De Bewonersraad worden na overleg met de leden via enquêtes en dialogen
vervat in een ‘jaarlijkse inzet’ ten behoeve van de beide prestatieafsprakenpartners. De inzetbrief werd op 09
juli aangeboden aan gemeenten en corporaties. De interne speerpunten worden opgenomen in het jaarlijkse
verenigingsplan.
Tezamen tonen zij eind 2019 de navolgende status:
➢

Speerpunt:

Status:

➢

➢

➢

‘praatstuk’ over de Friese verduurzamingsopgaven in de bebouwde omgeving, het daartoe
behouden moeten blijven voor Friesland van het gezamenlijk investeringsvermogen van de in die opgaven
acterende corporaties, het belang van een Friesland-breed verduurzamingsproces en stappenplan,
inspraakplicht burgers opstellen en deze in de loop van 2019 agenderen voor het platform ‘Wenje Oerlis
Fryslân’.
praatstuk vervat in een brief van 24 april 2019 aan het provinciebestuur. Er heeft echter in de 2e helft van 2019
geen Wenje Oerlis meer plaatsgevonden. De Bewonersraad heeft vervolgens het bestuurlijk overleg met
gemeenten aangegrepen dit praatstuk voor het voetlicht te brengen. Geleidelijk aan wordt onderlinge
afstemming tussen gemeenten terzake zichtbaarder. De Bewonersraad wordt door steeds meer gemeenten
direct benaderd om zitting te nemen in een lokale of regionale procesgroep teneinde de stem van huurders te
laten doorklinken. De Bewonersraad dient in 2020 goed overleg te organiseren met zijn achterban ter plaatse,
teneinde als gelegitimeerde stembuis te kunnen fungeren.

Speerpunt:

het ‘aanvalsplan van PEL en De Bewonersraad voor het beheer van de huur-, woonlasten- en
woonzorgquotes’ onder sociale huurders abstraheren van de gemeente Leeuwarden en voor een breder
gesprek in Friesland geschikt gemaakt.

Status:

het plan is in verschillende bestuurlijke overleggen geïntroduceerd en geniet volop belangstelling. Het heeft
tot werkvormen in de geest van het aanvalsplan geleid in onder meer de gemeenten Noardeast Fryslân,
Dantumadiel en Opsterland.

Speerpunt:

sluiten van een nieuwe (samenwerkings)overeenkomst met Elkien, waarin ook collega
huurdersorganisatie Nieuw Elan partij is.

Status:

de uitgangspunten voor de nieuwe overeenkomst zijn door partijen gezamenlijk in september bestuurlijk
vastgesteld. Partijen willen zien of een overeenkomst op (enkele) hoofdlijnen in plaats van op (vele) details
haalbaar is. Opdracht is aan een werkgroep gegeven vanuit deze punten een eerste concept op te stellen.
Aan de werkgroep wordt door de regiomanager van De Bewonersraad deelgenomen. De werkgroep is als
gevolg van capaciteitsgebrek aan de kant van Elkien evenwel hierna onvoldoende frequent bijeen kunnen
komen. Vooralsnog is de overeenkomst uit 2011 onverminderd geldig.

Speerpunt:

bij VFW en OSHF aandringen op het beleggen van een conferentie met als oogmerk om
gezamenlijk een eigen kenniscentrum in te richten voor het woningmarktgebied Friesland dat kan borg staan
voor de kwaliteitsontwikkeling van huurdersorganisaties

Status:

De Bewonersraad vond weinig (openlijke) steun bij corporaties om een dergelijke conferentie te
beleggen. Corporaties laten het onderwerp bij voorkeur onaangeroerd alhoewel zij er ‘binnenskamers’ van
alles van vinden, zoals De Bewonersraad mocht optekenen. En huurdersorganisaties deinzen veelal terug voor
de mogelijke impact, die zo een conferentie kan hebben op het beoordelen van hun eigen functioneren. Ook
de Woonbond bleek niet bij machte een systeem in te richten en te onderhouden voor het ontwikkelen van
kwaliteit van huurdersorganisaties.
Daarom werd besloten het afscheid van de algemeen directeur Frank van den Broek op 21 november aan te
grijpen voor het in eigen beheer organiseren van een mini-symposium met als titel ‘zonder kwaliteitskeurmerk
geen toereikende belangenbehartiging voor de Friese huurder’. Inleidingen over voor –en nadelen van een
kwaliteitsontwikkelingssysteem en een – toetsingskader werden belicht door twee sprekers uit andere publieke
domeinen, te weten: het hoger beroepsonderwijs en de inclusieve arbeidsmarkt (: sociale werkplaatsen en
arbeidsre-integratiebedrijven).
Aan het eind werd door De Bewonersraad een welgemeende oproep gedaan aan de aanwezige
huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties samen te onderzoeken hoe vanuit de gepresenteerde
voorbeelden gezamenlijk toegewerkt zou kunnen worden naar het opstellen van zo een keurmerk voor Friese
huurdersorganisaties. Een instrument dat alle huurdersorganisaties (in Friesland) zouden moeten willen
omarmen en hanteren om zichzelf te spiegelen en voortdurend te ontwikkelen teneinde eigenhandig bij te
dragen aan de best-denkbare kwalitatieve belangenbehartiging ten behoeve van sociale huurders.

➢

Speerpunt:

met de nieuwe eigenaar van het zorgvastgoed van WoonFriesland, Estea Capital BV te Ede, wordt
najaar 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de blijvende behartiging van de
huurdersbelangen van de vaak kwetsbare bewoners.
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➢

Status:

zie hoofdstuk 4.2.2.

Speerpunt:

gelet op de forse opgaven zal het thema ‘wonen met zorg en welzijn’ de komende jaren een
prominente plek (blijven) innemen op de lokale en de regionale agenda. Een van de aandachtspunten betreft
de vraag in hoeverre de opgaven voldoende verankerd zijn in (gemeentelijke) plannen en initiatieven voor het
beschermd, beschut en geschikt wonen.

Status:

ouderencomplex Nij Ylostins, te IJlst in de gemeente Súdwest Fryslân, hield ook De Bewonersraad bezig. In
het complex wordt zorg aangeboden door zorginstelling Patyna. Bekend is dat de eigenaar, corporatie Elkien,
op grond van haar bevindingen dat ten behoeve van een betaalbare verduurzamingsopgave het complex in
een ontoereikende technische staat verkeert, Nij Ylostins wil slopen en in afstemming met de zorginstelling
vervangen door nieuwbouw. De bewoners (en hun achterban) verzetten zich heftig hiertegen. Zij zien niet in
dat het bestaande gebouw niet verduurzaamd kan worden; in ieder geval niet op basis van wat Elkien aan
informatie en documentatie hun tot nog toe heeft laten zien. Ook de vereniging stadsbelangen IJlst bemoeit
zich er op weer andere gronden mee, omdat zij vindt dat in plaats van sloop/nieuwbouw het oude,
naastgelegen, monumentale en leegstaande stadhuis van de vroegere gemeente IJlst omgekat zou moeten
worden naar een combinatie van reguliere en zorgappartementen, waarbij zorg verstrekt wordt door de lokale
artsenpost. Een scenario waarvoor op hun beurt Elkien en Patyna niets voelen, omdat zij geen ‘markt’ zien
voor twee zorggerelateerde wooncomplexen in een zo kleine stad als IJlst. En een gemeente die meent alle
partijen te kunnen dienen door niet te kiezen en vooral door een gezamenlijk gesprek met alle
belanghebbenden af te houden. En aanvankelijk DE Bewonersraad ook niet zag als een bij dit dossier te
betrekken partij.
De Bewonersraad heeft onder de bewoners verschillende leden en dient alleen daarom al pal te staan voor
een ordentelijk overleg en besluitvormingsproces voor alle belanghebbende, inclusief zichzelf.
Tegen deze wanordelijke achtergrond, waarin gebrek aan onderlinge communicatie, onderling wantrouwen en
fragmentarische en met weinig invoelingsvermogen voor de bewoners omgeven documentatie centraal staan,
heeft De Bewonersraad zowel bij de in november afgetreden wethouder Stella van Gent, als haar opvolger in
dit dossier wethouder Erik Faber, mondeling én schriftelijk herhaalde keren aangedrongen op het beleggen
van bestuurlijk uitgangspuntenoverleg tussen alle belanghebbenden. Maar veel verder dan mondelinge
toezeggingen is het in 2019 niet gekomen. Daarbij speelt ook een rol dat stadsbelang IJlst teveel voorwaarden
vooraf stelt aan zo een overleg. De Bewonersraad dringt er bij Elkien op aan om op een voor bewoners kenbare
wijze samen meer op te lopen in hun richting en werk te maken van een uitgebalanceerde dialoog die meer
rekening houdt met hun gevoelens en tegelijkertijd beter duidelijk maakt waarom het complex niet gespaard
kan worden. Het is duidelijk dat een zinsnede als dat verduurzaming van het bestaande complex ‘te kostbaar
wordt’ niet opweegt tegen de emoties die onder bewoners worden opgeroepen door de gedwongen
verhuisimplicaties. Het geeft Elkien in de ogen van de huurdersorganisatie ook de gelegenheid zich te
ontworstelen aan een voor de corporatie pijnlijke voortgang, zoals naar voren kwam in de Zembla-uitzending
van 21 november.
De Bewonersraad hoopt dat andere gemeenten in Friesland het thema ‘wonen met zorg en welzijn’ in
voorkomende gevallen niet laten aankomen op hun eigen dossier Nij Ylostins. De gang van zaken is de
gemeente Súdwest-Fryslân in ieder geval volstrekt onwaardig.

➢

➢

Speerpunt:

marktverkenning en - penetratie commerciële verhuur. ‘

Status:

zowel de PR-actie in januari als de herhaling ervan in juni Fryslân’ riepen tot verbazing weinig respons op. In
deze acties werden bewoners van geselecteerde complexen in de stad Leeuwarden gevraagd naar hun
bekendheid met de rechten ten opzichte van hun verhuurder, die zij aan wetgeving kunnen ontlenen. Ook werd
hun gevraagd naar de mate van hun organisatiegraad via bijvoorbeeld bewonerscommissies. En inzichten die
zij hadden verkregen op de verduurzamingsplannen van hun verhuurder met hun complexen; de
verduurzaming, die alle inwoners van de gemeenten – en dus ook die inwoners, die om redenen van wetgeving
in de afgelopen jaren ondanks hun beperkte portemonnee geen toegang meer hebben tot (terugkeer naar) de
volkshuisvesting – zal raken, was immers de oorspronkelijke beweegreden om deze markt voor (het
ontwikkelen van) een positie van De Bewonersraad te verkennen. Uiteindelijk leidden de PR-acties na de
zomer maar tot enkele reacties uit een handjevol complexen. In het najaar hebben de adviseurs Marketing &
Innovatie en Bewonerscommissies met hen een verkennend gesprek georganiseerd, waarvan de opbrengst
bij moet dragen aan nieuwe initiatieven van De Bewonersraad. Inmiddels is wel duidelijk dat de
organisatiegraad onder gebruikers van commerciële verhuur zeer laag is, en de kwaliteit van overleg tussen
commerciële verhuurder en huurder nog lang niet volwassen genoemd kan worden. En daarmee is een
belangrijke en niet te legitimeren rechtsongelijkheid vast te stellen tussen gelijksoortige groepen huurders, die
enkel door Haagse regelgeving ongelijk worden behandeld.

Speerpunt:

intensivering van ‘social media’ activiteiten zoals Facebook, Instagram en YouTube, waardoor ‘cross-verkeer
ontstaat tussen de gebruikers en de bekendheid van het merk ‘De Bewonersraad’ verder wordt vergroot.
Hiertoe zal De Bewonersraad in overleg met NHL/Stenden een permanente stageplaats
‘marketing/communicatie’ voor een 3e of 4e-jaars student proberen te ontwikkelen voor hulp bij de uitvoering
van het ‘cross-verkeer’ met behulp van sociale media.
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Meer persoonlijke communicatie met individuele leden op voor hun speciale momenten.
Het opzetten van een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, exclusief voor leden van De Bewonersraad.
Een ledenvoordeelprogramma.
De Bewonersraad zal, als onderdeel van het communicatie- en marketingplan 2019, een steeds groter
wordend deel van zijn leden gaan bedienen met het online versturen van nieuwsbrieven. In een hoge
frequentie om de actualiteits- en nieuwswaarde van de inhoud te verhogen. Het ligt voor de hand deze
digitale versie mettertijd de plaats te laten innemen van de veel kostbaardere en minder frequent
verschijnende papieren versie.

➢

Status:

Geplande activiteiten als een eigen evenement en een ledenvoordelenprogramma vergden in 2019 meer
aandacht en tijd in de onderzoeksfase. Samen met de opstart van de online Nieuwsbrief zijn dit intensieve
marktbewerkingsactiviteiten die een daadwerkelijke impact hebben op de vereniging en billijken daardoor
een gedegen voorbereiding. De organisatie en haalbaarheid ervan is onderzocht waarna ook de invloed op
de interne capaciteit en juridische risico’s onder de loep zijn genomen. Besloten is dat de organisatie van het
ledenvoordelenprogramma grotendeels door een externe partij zal worden opgepakt.
De persoonlijke communicatie met individuele leden en de kick off van de online Nieuwsbrief valt en staat
met een goede inrichting van het nieuwe CRM systeem. De nodige operationele aanpassingen in dit systeem
hebben in 2019 enige vertraging ondervonden waardoor deze twee activiteiten in 2020 uitgerold gaan
worden.
Een permanente stageplaats blijkt in de praktijk niet mogelijk. We stellen die wel permanent beschikbaar,
maar op de daadwerkelijke invulling hebben we geen invloed. De ervaring is intussen, we hebben nu voor
twee opeenvolgende stagerondes aangeboden, dat 3e en 4e-jaars studenten vaak kiezen voor een
stageplaats in het buitenland of voor het bedrijfsleven, liefst in de Randstad of bij een grote company. Een
enkeling kiest voor non-profit bij een gemeente. We gaan het voor de volgende ronde nog een keer proberen
en een marketing/communicatiestage uitzetten, ook bij de Hanzehogeschool.

Speerpunt:

in gebruikname van een nieuw CRM-systeem, bedoeld voor een beter beheer van de ledenadministratie, het
klachtmanagement van de hulpdienst en de klantmanagement.

Status:

➢

Speerpunt:

Status:

sinds medio 2018 is een start gemaakt met de eerste fase van de bouw van dit systeem. Deze fase,
modernisering van de ledenadministratie, is in november opgeleverd en heeft het beheer ervan door
Officemanagement aanzienlijk verlicht. Momenteel wordt toegewerkt naar oplevering van de tweede fase,
modernisering van het klachtenbeheer. Een eerste prototype is eind 2019 aan beoordeling onderhevig. In de
loop van 2020 zal de derde fase worden uitgeprobeerd: voor interne marketingdoeleinden kunnen dan
bijvoorbeeld onderzoekselecties gemaakt worden maken per regio, per huurdersgroep, per corporatie, op
huurprijsklasse etc. De opmaat naar nog meer maatwerk en zeggingskracht van de onderzoeksresultaten.
uitbreiden van het emailbestand, waardoor de vereniging sneller, vaker, intensiever, maar ook persoonlijker
met zijn leden kan communiceren. Dit blijft essentieel om meer binding met de leden te ontwikkelen.
Toen in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbeheer binnen Europa werd ingevoerd zagen
corporaties zich genoodzaakt bepaaldelijk nieuwe veiligheidseisen te stellen aan (ook) huurdersorganisatie
voor de wijze waarop deze gegevens van hun huurders, die tevens lid waren van de desbetreffende
huurdersorganisatie, beheerden. De Bewonersraad was als eerste huurdersorganisatie in Friesland in staat
aan deze eisen te beantwoorden en kon als gevolg daarvan omgekeerd bepaaldelijk soortgelijke eisen stellen
aan het gegevensbeheer van hun leden door corporaties. Immers deze stonden geregistreerd in de
verhuuradministratie van corporaties. Het stellen van wederzijdse eisen werd door De Bewonersraad vertaald
naar een voorstel tot het opstellen van een wederkerige ‘verwerkersovereenkomst’ tussen corporatie en De
Bewonersraad, waarin het gegevensbeheer aan beide kanten zodanig was ingericht en geregeld dat
beantwoord werd aan de eisen uit de Verordening. Onderdeel van deze overeenkomst was overigens ook dat
nieuwe en zittende huurders door hun corporatie expliciet gevraagd moest worden om toestemming te geven
hun emailadres beschikbaar te stellen aan De Bewonersraad.
Met Accolade werd medio 2018 al een overeenkomst gesloten, aan de hand van de uitwerking waarvan De
Bewonersraad al snel kon beschikken over een groeiend aantal emailadressen van leden die huurden bij deze
corporatie. Hoewel menig ander gelieerde corporatie aangaf dit voorbeeld te volgen bleek dat in de loop der
tijd toch vooral naders uit te pakken. Terwijl je zou denken dat corporaties met behulp van Aedes, of anders in
VFW-verband, voor een gelijke aanpak en werkwijze zouden hebben gekozen, bleken zij vanaf medio 2018
ieder andere ideeën te hebben over de eisen voor een wederzijdse beantwoording aan de Verordening. Alleen
Thús Wonen bleek in navolging van Accolade ernst te maken met de overeenkomst. Maar, bijvoorbeeld, waar
Elkien in mei 2018 nog hardop meende dat zij een en ander met De Bewonersraad in twee weken geregeld
zou hebben, duurde dat tot eind 2019. Met Wonen Noordwest Friesland tot medio 2019 en met Woningstichting
Weststellingwerf was een en ander formeel pas in december 2019 geregeld(!). Een dergelijke achteloosheid
heeft de toename van het aantal emailadressen ernstig vertraagd en dus ook de met de opbouw van dit
bestand bedoelde effecten. De gang van zaken bestempelt De Bewonersraad toch wel als een blamage aan
de kant van corporaties. Uiteraard heeft De Bewonersraad in de tussentijd nieuwe en zittende leden zelf
benaderd om hun emailadres, welke zij in vele gevallen maar al te bereid bleken ter beschikking te stellen.
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➢

Speerpunt:

Status:

➢

Speerpunt:

Status:

in 2019 wordt een woninglastenspiegel ontwikkeld, die mettertijd de rol zal overnemen van de huurprijsspiegel.
Een woninglastenspiegel geeft inzicht in de mate waarin verduurzaming bijdraagt aan de betaalbaarheid van
wonen, doordat deze een relatie legt tussen hoger wordende huren en lager worden energielasten.
in juli is de woninglastenspiegel, versie De Bewonersraad, aangeboden aan gemeenten en corporaties.
Bedoeling is nu via een paritair samen te stellen werkgroep van gemeenten (:VGF), corporaties (:VFW) en
huurdersorganisaties (: OSHF) een versie te maken die onderdeel kan uitmaken van de monitoring van het
thema betaalbaarheid uit de jaarlijkse prestatieafspraken. De Bewonersraad zal de vraag daartoe neerleggen
bij deze drie groeperingen. Relevant in deze is overigens dat ook Aedes en de Woonbond werken aan zo een
spiegel. Wanneer voor Friesland (alleen al) het ‘best-of-both-worlds’ samengesteld kan worden, is de Friese
huurder spekkoper.
vanuit het veiligheidsbeoordelingskader van De Bewonersraad lag het accent voor 2019 op:
▪ voortgang asbestsaneringen in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit
▪ voorkomen/beperken van gezondheidsrisico’s voor bewoners door uitfasering van voor de gezondheid
gevaarlijk en/of schadelijk gebleken bouwmaterialen.
In bestuurlijke overleggen is aandacht besteed aan deze onderwerpen. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen van
beleid bij corporaties. In het kader van de veiligheid is in 2019 extra aandacht besteed aan de onveiligheid van
diverse typen Agpo Ferrelli ketels. De Bewonersraad heeft de aan haar gelieerde corporaties gevraagd naar
een inventarisatie van het gebruik van deze ketels en de aanpak om veiligheidsrisico’s voor de huurders uit te
sluiten.

Uit het jaarplan 2018 liepen ook nog enkele speerpunten door in 2019, te weten
➢

Speerpunt:

Status:

➢

Speerpunt:

Status:

➢

Speerpunt:

Status:

➢

Speerpunt:

Status:

De Bewonersraad brengt in 2018 een regeling tot stand tussen partijen, waardoor huishoudens gefaciliteerd
worden in vormen van in-, door- en uitstroom, welke bijdragen aan het begrip ‘passende huisvesting’.
Bijvoorbeeld: woningruil bij een veranderende gezinssamenstelling, het ontstaan en verdwijnen van
beperkingen of de reikwijdte van het budget.
Dit onderwerp wordt onderdeel van de instrumentenkoffer betaalbaarheid zoals we bij diverse gemeenten
gezamenlijk ontwikkelen. Ook is het onderwerp van maatwerkoplossingen naar aanleiding van het onderzoek
betaalbaarheid.
De Bewonersraad organiseert in 2018 keukentafelgesprekken in haar werkgebied om de ervaringen van leden
die meer dan een jaar in een verduurzaamde woning wonen op te tekenen. Hierbij zal onderzocht worden in
hoeverre de verschillende modaliteiten van verduurzaming al dan niet beantwoorden aan de opgewekte
verwachtingen bij bewoners.
In 2019 hebben we voor dit onderwerp efficiënt als digitaal onderzoek uitgevoerd. Op deze wijze worden
meer leden benaderd met dezelfde vraag. Uit het onderzoek bleek dat de leden nog te kort in een
verduurzaamde woning woonden om de effecten te kunnen meten. Dit onderzoek zal dan ook herhaald gaan
worden.
De Bewonersraad draagt in samenspraak met bewoners van wijken en dorpen in Friesland bij in 2018 aan het
opzetten en uitvoeren van tenminste drie van dergelijke leefbaarheidsprojecten, welke ten goede komen aan
de kwaliteit van de woonomgeving.
de behoefte onder bewoners lijkt vooralsnog minder groot dan gedacht. Alleen in Harkema bleek voldoende
animo om met elkaar een ‘tuinendag’ en een afsluitend tuinfeest te organiseren. Deze stond in samenspraak
tussen bewoners, De Bewonersraad en corporatie WoonFriesland gepland voor het najaar, maar moest als
gevolg van de landelijke stakingsdag onder corporatiemedewerkers verschoven worden. Nu te organiseren in
het voorjaar van 2019. De vraag dringt zich wel op of onze (intrinsieke) aandrang tot het faciliteren van
initiatieven onder bewoners wel zo nauw aansluit op de behoeften van bewoners. Het lijkt wijs om hiernaar
nader onderzoek te doen. Ondanks dat we via enquêtes een goed beeld hebben opgehaald onder onze leden
van hun top 3 aan wijk-ergernissen.
Ook in 2019 zijn geen leefbaarheidsinitiatieven vanuit onze leden ontwikkeld.
De Bewonersraad stelt in samenspraak met corporaties en gemeenten beleid op om de begrippen draagkracht
en draaglast van een wijk met betrekking tot het huisvesten van kwetsbare doelgroepen te definiëren alsmede
een instrument te helpen introduceren om deze waarden periodiek te meten.
er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden over dit onderwerp. Partijen delen de toenemende zorg inzake
de draagkracht en draaglast in buurten en wijken van volkshuisvestelijk beleid. Dit heeft nog niet tot concrete
sturingsinstrumenten geleid om de draagkracht en draaglast van wijken te meten. Het onderwerp blijft een
aandachtspunt in de gesprekken rondom prestatieafspraken.
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8.2.

Overzicht van aan verhuurders verstrekte adviezen in 2019

Dit overzicht in bijlage 5 is opgesteld per corporatie om een beter inzicht te verkrijgen in de (verschillen en
overeenkomsten qua) onderwerpen, waarmee gelieerde verhuurders zich in 2019 hebben bezig gehouden.

9.

Verantwoording bestuur

Voorzitter en leden van het bestuur van De Bewonersraad verklaren door ondertekening van dit document met
instemming kennis te hebben genomen van het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019, alsmede de
beoordelingsverklaring inclusief de managementletter van de accountant.
Het bestuur heeft in zijn rol van toezichthouder op de directie waardering voor de bereikte resultaten en spreekt
hiervoor zijn erkentelijkheid uit tegenover de algemeen directeur, en via deze tot alle medewerkers van het
werkapparaat en alle vrijwilligers van de vereniging.
De ledenraad van De Bewonersraad wordt voorgesteld het jaarverslag en de rekening over 2019 goed te
keuren/vast te stellen, en het bestuur en de algemeen directeur décharge te verlenen over het gevoerde
algemeen en financieel beleid in dat jaar.
Het bestuur van huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, op 29 september 2020 bestaande uit:
•
•
•
•

mevrouw G. Visser, voorzitter
de heer J. Blaauw, penningmeester
mevrouw D. Abma, secretaris
H. Slot, algemeen bestuurslid
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BIJLAGE 1: ONDERWERPEN BESTUURSVERGADERINGEN
➢

op 29 januari 2019:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

op 08 maart 2019:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brief Wenje Oerlis Fryslân (:WOF) van 24 april 2019 aan formateur college van GS inzake rol en functie WOF
ten behoeve van majeure opgave in de domeinen wonen en verduurzaming
Offerteaanvraag gemeentelijk Woonbedrijf Ameland.
Stand van zaken verkenning rol De Bewonersraad binnen commerciële (ver)huurdersmarkt
Concept jaarverslag en rekening 2018 met bijbehorende accountantsrapportage
Afschaffing en vrijval bestemmingsreserves per ultimo 2019’
Opvolging algemeen directeur en voorzitter verenigingsbestuur
Arbeidsomstandigheden werkapparaat en vrijwilligers
bedrijfsbezoek aan project ‘Dreamhûs’ te Delft

op 03 september 2019:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

Bespreking met accountant door deze opgemaakte conceptjaarrekening 2018
Eindrapportage jubileumcommissie
Voortgang wervingscampagne commerciële markt
Herijking toedeling portefeuilles bestuur
Voorbereiden ledenraad 26 maart a.s.
Kijkrichting voor de werving- en selectieprocedure voor de komende vacature van algemeen directeur bij De
Bewonersraad

op 07 mei 2019:
▪

➢

Financiële rapportage tot en met Q4 van 2018
Voorstel tot (goedkeuring van) wijziging van de verenigingsstatuten
Voorstel tot (goedkeuring van) wijziging van het huishoudelijke reglement
Voorstel tot (goedkeuring van) wijziging van het reglement ledenraad
Voorstel tot (goedkeuring van) wijziging van het reglement regioraden
Voorstel tot goedkeuring van het treasury-statuut
Voorstel tot prioritering operationele activiteiten ingevolge marketingplan 2019
Voorstel tot verlenging arbeidsovereenkomst algemeen directeur tot 01 januari 2020
Aanpassing onbelaste vrijwilligersvergoeding

Kort geding inzake Stichting Interzorggroep Ferwert
Mogelijke aanspanning kort geding Accolade inzake sloop/nieuwbouw Drachten
Zitting name in provincie-brede stuurgroep ‘energietransitie’ proGres op uitnodiging van de provincie
Stand van zaken verkenning rol De Bewonersraad binnen commerciële (ver)huurdersmarkt
Stand van zaken opvolging algemeen directeur en voorzitter verenigingsbestuur
Financiele cijfers tot en met Q2 van 2019
Stand van zaken wijziging verenigingsstatuten
Stand van zaken wijziging reglement ledenraad
Voorstel ongewijzigd laten van de ledencontributie in 2020
Voorstel tot toepassing inflatiecorrectie afdracht aan bewonerscommissies in 2020
Actualisatie personeelsformatie

op 05 november 2019:
▪
▪
▪
▪

Financiële cijfers tot en met Q3 van 2019
Concept verenigingsplan + begroting 2020
Kandidaatstelling voor vacature verenigingsbestuur
Overdrachtsmoment directievoering
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BIJLAGE 2: ONDERWERPEN LEDENRAAD
➢

op 26 maart 2019:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

➢

Op 18 juni 2019:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

Kort geding inzake Stichting Interzorggroep Ferwert
Mogelijke aanspanning kort geding Accolade inzake sloop/nieuwbouw Drachten
Stand van zaken project Dreamhûs te Delft
stand van zaken opbouw rol en positie De Bewonersraad binnen commerciële (ver)huurdersmarkt.
stand van zaken project ‘maatwerk woninglasten’, editie 2018/2019
organisatie mini-symposium kwaliteits- en toetsingskader voor huurdersorganisaties
stand van zaken opvolging algemeen directeur
voortgang proces actualisatie verenigingsstatuten en reglement ledenraad
Invloed energetische verbeteringen op piramidale opbouw woningvoorraad
Voorstel ongewijzigd laten ledencontributie voor 2020
Voorstel wijzigen jaarbijdrage aan bewonerscommissies per 2020
Terugtreding en opvolging voorzitter verenigingsbestuur

Op 15 oktober 2019, ingelast:
▪

➢

start ‘challenge-periode’ project Dreamhûs te Delft
stand van zaken opbouw rol en positie De Bewonersraad binnen commerciële (ver)huurdersmarkt.
stand van zaken project ‘maatwerk woninglasten’ - uitvraag aan leden voor wie als gevolg van maatregelen
van de rijksoverheid begin 2018 de feitelijke woninglasten op structurele wijze uitkomen boven de in de
prestatieafspraken vastgelegde huur- en woninglastenquote.
Jaarverslag en –rekening 2018 De Bewonersraad, met toelichting bevindingen Priore, externe accountant van
De Bewonersraad, op jaarrekening 2018.
Verslag aanvullende controlewerkzaamheden door accountant
Voorstel tot wijziging begroting 2019 in verband met de financiële impact van de komende directiewisseling.
Voortgang proces opvolging algemeen directeur

op 25 september 2019:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

toedeling en aanvaarding penningmeester binnen verenigingsbestuur
stand van zaken opbouw rol en positie De Bewonersraad binnen commerciële (ver)huurdersmarkt.
stand van zaken uitvraag aan leden voor wie als gevolg van maatregelen van de rijksoverheid begin 2018 de
feitelijke woninglasten op structurele wijze uitkomen boven de in de prestatieafspraken vastgelegde huur- en
woninglastenquote.
Evaluatie jubileumjaar 2018
Actualisatie interne regelgeving:
o
Voorstel tot vaststelling van wijziging van de verenigingsstatuten.
o
Voorstel tot vaststelling van wijziging van het huishoudelijke reglement
o
Voorstel tot vaststelling wijziging van het reglement ledenraad
o
Voorstel tot vaststelling wijziging van het reglement regioraden
Het bouwen aan een voor leden en vereniging wederzijdse betekenisvolle klantrelatie
Aanpassing vergoedingen vrijwilligers als gevolg van wijzing regelgeving rijksoverheid

voordracht tot benoeming de heer Gert Brouwer tot nieuwe algemeen directeur De Bewonersraad per uiterlijk
01 januari 2020

op 17 december 2019:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stand van zaken Nij Ylostins IJlst
Wisseling voorzitter verenigingsbestuur
Vaststelling geactualiseerde verenigingsstatuten en reglement ledenraad
Vaststelling concept verenigingsplan + begroting 2020 De Bewonersraad
Benoemen verkiezingencommissie ledenraad 2021
Voordracht nieuw lid verenigingsbestuur dhr. J.P. Blaauw
Aftreden voorzitter verenigingsbestuur dhr. S. Stuurman en ledenraadsleden de heren M. Steringa en S. van
der Heide

Uiteraard zijn bij alle vergaderingen van de ledenraad de notulen van de vorige bijeenkomst behandeld en al dan
niet met wijzigingen vastgesteld.
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BIJLAGE 3: ONTWIKKELING LEDENBESTAND PER GELIEERDE CORPORATIE (2013-2019)
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Evolutie ledenaantallen en participatiegraad
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Evolutie ledenaantallen en participatiegraad Wonen
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BIJLAGE 4: ONTWIKKELING LEDENBESTAND PER GELIEERDE COMMERCIËLE VERHUURDER (2018-2019)
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BIJLAGE 5: UITGEBRACHTE ADVIEZEN PER OVERLEGPARTNER
NR.

VERHUURDER

DATUM
AANVRAAG

ONDERWERP

DATUM
ADVIES

ADVIES DOOR

REACTIE
VERHUURDER

1
2

04-01-2019
18-12-2018

HUURVERHOGING

2019
WRB MET ELKIEN EN WOONFRIESLAND UNIFORME

19-02-2019
14-02-2019

GEZAMENLIJKE HV

07-03-2019

3

16-04-2019

ADVIESAANVRAAG PLAN GEELGORSSTRAAT EN

22-05-2019

BEWONERSRAAD

06-06-2019

NOORDERDWARSVAART DRACHTEN
DUPLIEK OP REACTIE OP ADVIES GEELGORSSTRAAT EN
NOORDERDWARSVAART DRACHTEN

17-06-2019

BEWONERSRAAD

17-07-2019

27-05-2019/
07-10/7-11
09-07-2019
15-07-2019
08-08-2019
16-07-2019
14-11-2019
26-11-2019
23-12-2019

GEZAMENLIJKE HV

05-09-2019

BEWONERSRAAD
OVERLEGPODIUM
OVERLEGPODIUM
OVERLEGPODIUM
GEZAMENLIJKE HV
OVERLEGPODIUM
OVERLEGPODIUM

19-09-2019
02-09-2019
12-09-2019
10-12-2019
23-12-2019
07-02-2020

ACCOLADE
GEZAMENLIJKE HV

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

4
5

15-04-2019

UNIFORMEREN LEEFTIJDSKORTING TEN BEHOEVE VAN

WRB
6
7
8
9
10
11
12

26-06-2019
04-07-2019

BOD GEMEENTEN 2020

13

10-12-2019

VOORRANG GEZINNEN BIJ WONINGTOEWIJZING

20-01-2020

OVERLEGPODIUM

2

08-02-2019
13-02-2019
18-12-2018

WVB GROENLABEL MAKKUM
HUURVERHOGING 2019
WRB MET ACCOLADE/WOONFRIESLAND UNIFORME

21-02-2019
28-02-2019
14-02-2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
GEZAMENLIJKE HV

3
4
5
6

25-04-2019
18-06-2019
04-07-2019
15-07-2019

13-06-2019
08-08-2019
16-08-2019
20-08-2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

ANNOTATIES BIJ JAARVERSLAG 2018 ELKIEN
SLOOP/NIEUWBOUW NIJDJIPSTRJITTE 1 T/M 41 GROU
WONINGVERBETERING HERTEKAMPSREED
WITMARSUM
SLOOP/NIEUWBOUW KLIPPERSTRAAT MAKKUM
VOORGENOMEN BESLUIT ENERGIEVERGOEDINGEN
JAARPLAN 2020 + MJB
VERKORTEN DOORLOOPTIJD ADVERTENTIES
ACCOLADE/ELKIEN

14-08-2019
20-08-2019
29-08-2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

23-09-2019
17-12-2019

BEWONERSRAAD
GEZAMENLIJKE HV

23-12-2019

GEZAMENLIJKE HV

AANBIEDEN ZONNEPANELEN AAN HUURDERS
SLOOP/NIEUWBOUW BROESTERWÂLD
JAARLIJKSE HUURAANPASSING
BOD GEMEENTEN 2020
COMPLEXBELEIDSPLAN 2019
AANPASSING SOCIAAL PAKKET
ANNOTATIES JAARSTUKKEN 2018 THÚS WONEN
PRESTATIEBEGROTING EN FINANCIËLE BEGROTING 2020
UNIFORMERE WIJZE REGISTREREN EN MONITOREN

04-03-2019
18-02-2019
04-03-2019
04-06-2019
23-07-2019
31-07-2019
06-08-2019
06-11-2019
26-11-2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

ADVIESAANVRAAG VERDUURZAMINGSBELEID
ANNOTATIES BIJ JAARSTUKKEN 2018
ZIENSWIJZE ARTIKELEN 7:220 7:224 BW

03-10-2019
12-11-2019
05-12-2019

VERANDERING WARMTEWET
CONCEPTBEGROTING 2020
VERKORTEN DOORLOOPTIJD ADVERTENTIES ACCOLADE
EN ELKIEN

ELKIEN
1

09-04-2019

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

WVB ALL ELECTRIC EKEMAHOF GJALTEMA GROU
PORTEFEUILLEPLAN
ACTUALISATIE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
GEEN TOESTEMMING VERLENEN PLAATSEN HOUT- EN

13-08-2019
23-09-2019
16-09-2019

PELLETKACHELS

8
9

31-07-2019
07-08-2019

10
11
12
13

05-09-2019
14-11-2019
04-12-2019
05-12-2019

09-09-2019

07-02-2020

THÚS WONEN
1
2
3
4
5
6
7
8

23-01-2019
31-01-2019
13-02-2019
08-05-2019
12-06-2019
25-06-2019
15-10-2019
07-11-2019

26-11-2019
17-06-2019
06-08-2019
25-09-2019
18-11-2019

VRAAGDRUK
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WONINGSTICHTING
WESTSTELLINGWERF
1
2
3
4

17-09-2019
04-11-2019
19-12-2019

ANNOTATIES JAARSTUKKEN 2018
HUURVERHOGING 2020
JAARPLAN EN BEGROTING 2020
TOEPASSING EPV BIJ NIEUWBOUW

17-07-2019
30-09-2019
03-12-2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

1
2
3

02-08-2018
20-12-2018
04-02-2019

VERDUURZAMING PROF. HEIJMANSSTRJITTE FERWERT
SLOOPPLANNEN GERBRANDASTRJITTE FERWERT
HUURSOM- EN HUURVERHOGING 2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

4
5

28-02-2019
28-02-2019

SLOOPPLANNEN SPORTLEANE BERLTSUM
BOD 2020-2023 GEMEENTEN WAADHOEKE EN
NOARDEAST-FRYSLÂN
REVISIE BIEDING PRESTATIEAFSPRAKEN WAADHOEKE EN
NOARDEAST-FRYSLÂN
VERDUURZAMING 18 WONINGEN MINNERTSGA
SLOOPPLANNEN R. WESTRASTRJITTE SEXBIERUM
SLOOPPLANNEN TERHORNESTRJITTE BITGUMMOLE

11-02-2019
28-01-2019
21-03-2019/
17-04-2019
29-04-2019
25-04-2019
21-06-2019

BEWONERSRAAD

29-04-2019
25-04-2019
11-06-2019/
28-06-2019
27-05-2019
12-06-2019
11-06-2019
18-07-2019
08-08-2019
16-09-2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

10-12-2019

WONEN
NOORDWEST
FRIESLAND

6
7
8
9

06-03-2019
11-03-2019
09-04-2019

10
11
12
13
14
15

25-04-2019
02-05-2019
07-06-2019
03-07-2019
08-08-2019

SLOOPPLANNEN HEMMEMASTRJITTE BITGUM
SLOOPPLANNEN FLIET SEXBIERUM
AANSLUITING BIJ FRIESLAND HUURT
SLOOPPLANNEN FJILDLEANE MINNERTSGA
ANNOTATIES JAARSTUKKEN 2018 WNWF
NOTITIE WACHTTIJDEN GESLAAGDE MEEST ACTIEVE

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD

27-06-2019

18-09-2019

WONINGZOEKENDEN

16

WOONFRIESLAND

10-10-2019

BEGROTING 2020

07-11-2019

BEWONERSRAAD

18-12-2018

WRB MET ACCOLADE/ELKIEN UNIFORME

14-02-2019

GEZAMENLIJKE HV

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

1

2

26-02-2019
09-04-2019

HUURVERHOGING 2019
ZIENSWIJZE VERKOOP MATSCHAPPELIJK VASTGOED

26-03-2019
06-06-2019

PLATFORM
PLATFORM

3
4

08-05-2019
01-07-2019

21-06-2019
18-07-2019

PLATFORM
BEWONERSRAAD

5
6
7

01-07-2019
08-07-2019
06-08-2019

BIEDINGEN GEMEENTEN 2020
SLOOP/NIEUWBOUW DOKKUMERTREKWEG
LEEUWARDEN
SLOOP/NIEUWBOUW PETTERHUSTERDYK STIENS
SLOOP/NIEUWBOUW 12 WONINGEN KOUDUM
PROTOCOL HERSTRUCTURERING EN SOCIAAL PAKKET BIJ

11-07-2019
20-08-2019
15-10-2019

BEWONERSRAAD
BEWONERSRAAD
PLATFORM

8

ONGEVRAAGD

26-08-2019

PLATFORM

28-08-2019
19-11-2019

PLATFORM
PLATFORM

02-04-2019
20-06-2019/
19-09-2019
28-06-2010
06-08-2019
18-07-2019
27-08-2019

SLOOP
REACTIE OP WIJZIGING KADER TEGEMOETKOMING BIJ
KWALITEITSVERBETERING

9
10

01-10-2019

ANNOTATIES JAARSTUKKEN 2018 WOONFRIESLAND
JAARPLAN EN BEGROTING 2020

05-12-2019

VSN
ESTEA CAPITAL
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BIJLAGE 6: INZETBRIEF DE BEWONERSRAAD TEN BEHOEVE VAN DE ‘PRESTATIEAFSPRAKEN 2020’
Aan: directeur-bestuurders corporaties en portefeuillehouders gemeenten
Onderwerp:

bijdrage en inzet van De Bewonersraad ten behoeve van de prestatieafspraken 2020

Leeuwarden, 04 juli 2019
Geachte heer/ mevrouw,
1.
Inleiding
Graag bieden wij u onze bijdrage en inzet ten behoeve van de prestatieafspraken voor het jaar 2020 aan, zoals bedoeld in de Woningwet 2015.
De basis hieronder wordt voornamelijk gevormd door continuering van reeds voor het jaar 2019 geformuleerde bijdragen en inzet. Toegevoegd zijn
zaken vanuit sindsdien voortgeschreden inzichten.
Onze focus ten aanzien van het verhogen van de kwaliteit van de prestatieafspraken ligt daarnaast op de totstandkoming van toetsbare, en binnen het
driepartijenoverleg wederkerige, prestatieafspraken. Daarbij hoort ons inziens dan ook (de vormgeving van) gezamenlijk toezicht op een gedegen
uitvoering van lopende en nieuw te maken prestatieafspraken. In de praktijk blijkt dat uitvoering geven aan prestatieafspraken dikwijls jaaroverstijgend
is. Thema’s komen bijvoorbeeld telkens terug, omdat zij (zijn gaan) behoren tot aspecten van het volkshuisvestelijke ‘going concern’. Realisaties van
bijdragen lopen soms ook langer door dan het jaar waarop de (het) desbetreffende bijdrage (bod) ziet.
Hierdoor neemt de behoefte toe om onderscheid te maken tussen de aandacht voor aangelegenheden van dit ‘going concern’ en nieuwe afspraken met
betrekking tot het ‘growing concern’. En bij dat laatste speelt dan weer het met elkaar geven van prioriteit aan afspraken die aansluiten bij onderwerpen
uit de meerjarige raamovereenkomsten. Zodat we met elkaar voorkomen onze hoofden al te zeer op hol te laten slaan met ‘de waan-van-de-dag’ en
periodes van bomvolle agenda’s. Oogmerk van De Bewonersraad in 2020 is het proces ‘van woonvisie via raamovereenkomst naar prestatieafspraken’ in
alle gelieerde gemeenten op deze leest geschoeid te krijgen.
In onze bijdrage en inzet voor de prestatieafspraken 2019 is opgenomen dat De Bewonersraad met een eigen voorstel zal komen voor een
woninglastenspiegel. Een spiegel die de plaats kan innemen van de in de prestatieafspraken thans nog vigerende huurprijsspiegel. Op dit moment is deze
woninglastenspiegel in de laatste fase van ontwikkeling. De eerste proeve zal u in de komende weken per separate post toegezonden worden. Onze
ambitie is deze proeve te beëxperimenteren op zijn toegevoegde waarde gedurende de jaarschijf 2020.
2.
Algemeen
De Bewonersraad is in 12 Friese gemeenten betrokken bij de totstandkoming van prestatieafspraken. Weliswaar zijn er vraagstukken, die, veelal als
gevolg van politieke beweegredenen, gemeente-specifiek dienen te worden beantwoord. Maar dat betreft lang niet alle. Desondanks constateren wij,
dat in menig gemeente rondom eenzelfde inhoudelijk thema telkens (toch weer) aparte werkgroepen worden ingericht. De vraag die zich aan onze kant
daarbij opdringt is, of dit niet teveel een automatisme is, en, of binnen samenhangende regio’s intergemeentelijke en intercorporatieve samenwerking
tussen deze partijen en De Bewonersraad alsdan niet meer voor de hand zou moeten liggen. Voorbeelden liggen op het terrein van bijvoorbeeld
overlastpreventie en bestrijding, energietransitie, bevordering in-, door- en uitstroom van sociale huurders.
Aan onze kant bestaat vanuit het perspectief van de doelgroep van volkshuisvestelijk beleid behoefte aan afstemming en harmonisatie, waar dat kan.
Vanuit De Bewonersraad zetten wij in op het doen ontstaan van initiatieven, die bijdragen aan dergelijke samenwerkingsvormen, welke
gemeentegrenzen en individuele corporaties overstijgen en in het belang van kwetsbare groepen sociale huurders cohesie binnen het
woningmarktgebied Fryslân bevorderen.
3.
Thema: betaalbaarheid
In de overlegtafel van Friese huurdersorganisaties is in 2017 besloten gezamenlijk een digitaal portaal voor huurders te ontwikkelen. Een portaal met
relevante informatie over (verlaging van) woninglasten en (verhoging van) het huishoudeninkomen. In opdracht van de Overlegtafel Samenwerkende
Huurdersorganisaties in Friesland (: OSHF) houdt De Bewonersraad eindregie op het up-to-date houden van de via dit portaal aan sociale huurders aan te
bieden informatie. Een belangrijk aspect van deze eindregie is het ook ophalen en analyseren van data voor het doen van voorstellen tot harmonisering
van staand beleid binnen gemeenten, corporaties en andere hierbij relevante actoren .
Leden van De Bewonersraad vragen van de vereniging een ‘waakhondfunctie’. Onder andere op de volgende wijze wordt invulling gegeven aan deze
functie: De Bewonersraad rapporteert kwartaalsgewijze over de mate waarin de prijs/kwaliteitsverhouding van aangeboden woningen overeenkomt met
het door de corporatie gevoerde huurprijsbeleid. Dit op basis van de in de advertentie aangeboden informatie.
De Bewonersraad vestigt in het kader van de energietransitie onder zijn leden aandacht op het onderwerp betaalbaarheid door via diverse kanalen
informatie te delen. Daartoe kan in 2020 ook worden gerekend het ambassadeurspanel ‘Dreamhûs’, dat namens de bijna 31.000 leden van de
huurdersvereniging geregeld bezoekcontacten onderhoudt met The Green Village te Delft, waar op initiatief van WoonFriesland en in samenwerking met
aansprekende partners de komende jaren de ‘challenge warmtetransitie bestaande voorraad’ loopt.
In 2019 zal een woninglastenspiegel zijn ontwikkeld. Onder woninglasten verstaat De Bewonersraad hier en in deze context de hoogte van de huurprijs
tezamen met de aan gebruik van een woning verbonden energielasten . Met behulp van deze spiegel willen wij eraan bijdragen dat voor partijen, als
bedoeld in de Woningwet 2015, inzichtelijk blijft of en, zo ja, in welke mate duurzame nieuwbouw en verduurzamende ombouw van de bestaande
woningvoorraad daadwerkelijk bijdragen aan beheersing, en bij voorkeur verlaging, van de kosten van wonen.
De Bewonersraad zal voor de bestaande bouw in die context in 2020 onder zijn digitale panel tenminste een uitgebreid onderzoek wijden aan het
onderwerp ‘woninglasten voor en na verduurzaming’. Doel is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van woninglasten in het tijdperk van
verduurzaming. De uitkomsten worden in het 3e kwartaal van 2020 aan u aangeboden.
De Bewonersraad onderhoudt in 2020 contacten met gespecialiseerde (vrijwilligers)organisaties ten behoeve van hulp bij budgettering. Leden,
gemeenten en corporaties worden actief gewezen op het bestaan én de rol van deze organisaties. Leden worden terzake geïnformeerd via individuele
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gesprekken, informatie in De Bewonerskrant en het digitale huurdersportaal. Corporaties worden hierover geïnformeerd via adviezen met betrekking tot
toepassing van sociale protocollen.
Oogmerk is uiteraard om de leden van De Bewonersraad bewuster te maken van de reikwijdte van hun huishoudboekje en het risico op financiële
problematiek te verminderen.
4.
Thema: beschikbaarheid
De Bewonersraad doet sinds 2016 periodiek onderzoek onder haar leden die in een kalenderjaar een woning hebben betrokken. Dit om de mate van
beschikbaarheid van de sociale voorraad naar type en huurprijs in de gaten te houden. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met de aan de
huurdersvereniging gelieerde corporaties en gemeenten, en ingebracht in het overleg inzake prestatieafspraken teneinde negatieve ontwikkelingen
vroegtijdig te (doen) onderkennen c.q. te helpen voorkomen. Door deze inspanning ontstaat er meer inzicht in de (mis)matching tussen
huishoudensamenstelling/ huishoudeninkomen en huurprijsklasse/woningtype. Sindsdien is ook duidelijk geworden dat de zoekduur voor actief
woningzoekenden met name in enkele (ver)stedelijk(t)e gebieden over de grenzen komt van de als maximaal redelijk geachte termijn. Dat geldt in het
bijzonder voor de laaggeprijsde huurklassen. Tegen de achtergrond van als gevolg van verduurzaming toenemende huurprijzen geeft dit veel reden tot
zorg. Zonder in gelijke mate dalende energielasten vertoont de inkomensontwikkeling bij veel huishoudens onder de volkshuisvestelijke doelgroepen
geen gelijke tred (meer) met de woonlastenontwikkeling.
De Bewonersraad deelt op basis van het prijspeil 2019 het begrip huurprijsklasse hierbij als volgt in:
goedkoop
betaalbaar laag I
betaalbaar laag II
betaalbaar laag III
betaalbaar hoog
bereikbaar
vrije sector

: tot € 424,44
: van € 424,45 t/m € 484,38
: van € 484,39 t/m € 547,56
: van € 547,57 t/m € 607,46
: van € 607,47 t/m € 651,03
: van € 651,04 t/m € 720,42
: meer dan € 720,43.

Met dit inzicht wordt beoogd dat voor woningzoekenden voldoende woningen van voldoende variatie in voldoende mate beschikbaar zijn. Iedereen in
een passende woning, zo gezegd. En een zoekduur voor actief woningzoekende die nergens in Friesland de maximaal redelijke termijn van 52 weken
overstijgt. In het jaar 2020 wordt het onderzoek in de maand juni uitgevoerd.
5.
Thema: kwaliteit
Woonkwaliteit
De Bewonersraad zal in 2020 onder zijn digitaal panel tenminste een uitgebreid onderzoek wijden aan het optekenen van de ervaringen van leden die
meer dan een jaar in een verduurzaamde woning wonen. Doel is om inzicht te krijgen in hoeverre de verschillende modaliteiten van verduurzaming al
dan niet beantwoorden aan de opgewekte verwachtingen bij bewoners in termen van comfortverhoging, gebruiksgemak, bedrijfszekerheid. De
uitkomsten worden in het 3e kwartaal van 2020 aan u aangeboden.
Omgevingskwaliteit
Initiatieven van bewonerscommissies en groepen huurders om in vormen van zelfbeheer werkzaamheden uit te voeren kunnen op ondersteuning
rekenen van De Bewonersraad. Deze ondersteuning bestaat uit het geven van voorlichting aan bewonerscommissies en groepen huurders over de wijzen
waarop dit zelfbeheer ingericht kan worden en uit het bijeenbrengen van partijen, die de middelen en mogelijkheden hebben om de doelen samen met
commissies en/of bewoners te helpen realiseren. Het betreft bijvoorbeeld zelfbeheertaken op het gebied van (het ontwikkelen van lokale
werkgelegenheid in) schoonmaak en (tuin)onderhoud. Onder meer hiertoe is de personele bezetting (vooralsnog tijdelijk) uitgebreid met een adviseur
bewonerscommissies.
De Bewonersraad is in 2019 gestart met de ‘Regioraad nieuwe stijl’. Een van de taken van de regioraadsleden is om vanuit het sociale
huurdersperspectief deel te nemen aan buurt-, wijk- en dorpsschouwen. Doel is om inzicht te krijgen in hoeverre de wijk- en buurtinterventies al dan niet
beantwoorden aan de opgewekte verwachtingen bij bewoners in termen van het behouden of verbeteren van de leefbaarheid. De uitkomsten worden in
het 2e kwartaal van 2020 aan u aangeboden.
6.
Thema: Wonen en zorg
De Bewonersraad heeft onder zijn digitale panel een onderzoek gewijd aan (de bekendheid met) het onderwerp WMO. Uit dit onderzoek blijkt dat
sociale huurders niet alleen over onvoldoende kennis beschikken inzake het aanvragen van WMO-voorzieningen, maar ook onvoldoende zicht op de
beschikbaarheid en kwaliteit(sborging) van de cliëntondersteuning. De Bewonersraad zal nog in 2019 in contact treden met onder meer Zorgbelang
Fryslân te Heerenveen, teneinde te bezien op welke wijze dit zicht vergroot kan worden en, bijvoorbeeld, verwijzing naar zo een organisatie of zulke
organisaties als ‘preferred supplier’ garant kan staan voor genoemde beschikbaarheid en kwaliteit(sborging) van ondersteuning.
Op deze plaats mag ook niet onvermeld blijven dat De Bewonersraad binnen het woningmarktgebied Friesland ook in 2020 blijft pleiten voor het
beschikbaar hebben en houden van voldoende aantallen in het kader van de WMO en lokaal/regionaal welzijnsbeleid ‘Langer Thús’ (soms in forse mate)
aan te passen woningen. En daartoe ook inhoud wil geven aan een proces van in-, door- en uitstroom van voor dergelijke woningen voor langere of
kortere duur in aanmerking komende huishoudens . Bij voorkeur ziet De Bewonersraad aan de tripartite-overlegtafel bij dit thema alsdan ook de
zorgaanbieder(s) aanschuiven.
7.
Tot slot
Graag zetten wij het bovenstaande als bijdrage en inzet van De Bewonersraad voor de prestatieafspraken van 2020 in.
Met vriendelijke groet,
mr. F.J.H.E. van den Broek
Algemeen directeur De Bewonersraad
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BIJLAGE 7: OVERZICHT HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN
Stand van zaken herstructureringen corporaties per 31 december 2019
Corporatie
Accolade

Elkien

Project
plan Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart
Drachten
Woningverbetering All Electric Ekemahof Gjaltema
Grou
Sloop/nieuwbouw Nijdjipstrjitte Grou
Woningverbetering Hertekampsreed Witmarsum
Sloop/nieuwbouw Klipperstraat Makkum
Sloop/Nieuwbouw Nij Ylostins, IJlst

Bijzonderheden
Monumentenstatus aanvraag – negatief
advies

Aantal woningen
34

Monumentenstatus aanvraag

22
Ca. 100
28
10
58

Gefaseerde uitvoering

Thús Wonen

Sloop/nieuwbouw Ds. Feitsmawei Broesterwâld
Sloop/nieuwbouw woningen Holwert
Sloop/nieuwbouw Woudweg e.o Dokkum
Sloop/nieuwbouw woningen Anjum

Geen 70% instemming
Gefaseerde uitvoering
Monumentenstatus – overleg
Gefaseerde uitvoering

5
29
18
37

Wonen NwF

Verduurzaming Prof. Heijmansstrjitte Ferwert
Sloopplannen Gerbrandastrjitte Ferwert
Sloopplannen Sportleane Berltsum
Verduurzaming woningen Minnertsga
Sloopplannen R. Westrastrjitte Sexbierum
Sloopplannen Terhornestrjitte Bitgummole
Sloopplannen Hemmemastrjitte Bitgum
Sloopplannen Fliet Sexbierum
Sloopplannen Fjildleane Minnertsga
Sloopplannen Klaphornewei/Wiersmawei Bleie
Sloopplannen Collot d’Escurystrjitte e.o.
Minnertsga
Verduurzaming Welderingstrjitte Dronryp

Pilot-project

6
4

Wst. Weststellingwerf Sloop/nieuwbouw W. Lodewijkstraat e.o. Wolvega
Sloop/nieuwbouw Ds. Reitsma e.o. Noordwolde

WoonFriesland

Estea

Sloop/nieuwbouw Dokkumertrekweg Leeuwarden
Sloop/nieuwbouw Petterhusterdyk Stiens
Sloop/nieuwbouw woningen Koudum
Sloop/nieuwbouw Weversterp Britsum
Sloop/nieuwbouw Suderhiem Drachten
Sloop/nieuwbouw in de wijk Burgum West
Woningverbetering Oostenveldseweg e.o.
Koudum

Transformatie voormalige serviceflat ‘Lenna’
Wolvega

OVB negatief advies

18
2
10
6
8
6
10
22
6

2-1-kap

30
20

Gefaseerde uitvoering

15
8
12
3
18
76
41
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II.
1.

JAARREKENING

TOELICHTING DIRECTIE
1.1.

INKOMSTENBEGROTING VERSUS REALISATIE

Aan directe ledenbijdragen werd een bedrag voorzien van € 680.592,- Deze omvang is gekoppeld aan een
ingeschatte omvang van gemiddeld over het jaar 28.358 leden. De werkelijke ledenbijdrage beliep €695.540,samenhangend met het aantal van 28.981 betalende leden.
Aan indirecte ledenbijdragen werd een bedrag voorzien van € 486.210,-. In werkelijkheid kwamen deze
bijdragen uit op € 494.363,De inkomsten van de vereniging kwamen uit op een bedrag van € 1.191.149,-. Voorzien was een bedrag van €
1.167.502,-. Een extra toename van de inkomsten derhalve van € 23.647,-.

1.2.

KOSTENBEGROTING VERSUS REALISATIE

Aan kosten werd een bedrag voorzien van € 985.950,-. In werkelijkheid werd een bedrag gerealiseerd van
€ 901.150,-. Een onder-uitputting derhalve van € 84.800,-.

1.3.

SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN

Voorzien werd een overschot van € 181.552,- Het werkelijke overschot bedraagt € 289.999,- Dit bedrag wordt
deels (indexering) toegevoegd aan de continuiteitsreserve en deels aan de reserve huurdersprojecten.
De directievergoeding bedroeg in 2019 op jaarbasis € 135.764,-. Hierbij wordt opgemerkt dat deze vergoeding
in november en december een tweetal personen betrof: een uitgaande en een inkomende algemeen directeur.
De vergoeding is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en werkgeversbijdrage oudedagvoorziening. Waar
de vergoeding voor de uitgaande directeur een arbeidsbetrekking omvatte van 32 uur per week, omvat die voor
de inkomend directeur een betrekking van 36 uur per week.

2.

VERSLAG ACCOUNTANT

Hieronder volgt het rapport inzake de jaarrekening, zoals dat opgesteld is door de externe accountant, Priore te
Heerenveen.
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