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Activiteiten en de resultaten 2020

Met groot
genoegen bied ik
u het jaarverslag
én de jaarrekening
2020 aan van
Huurdersvereniging
De Bewonersraad

Zoals u ziet is de verschijningsvorm van het jaarverslag behoorlijk
veranderd. We maken gebruik van een mix van beeld en tekst om
informatie snel en inzichtelijk aan u te presenteren. Alle medewerkers van
De Bewonersraad hebben een bijdrage aan dit jaarverslag geleverd,
waarvoor mijn hartelijke dank. Wij zijn een organisatie die co-creatie
hoog in het vaandel heeft staan, intern maar zeker ook extern.
Het jaar 2020 was in velerlei opzichten een bijzonder jaar. Het corona-virus heeft de hele wereld op
zijn kop gezet en niets lijkt meer hetzelfde als de jaren daarvoor. Vanaf maart 2020 werken de meeste
medewerkers van De Bewonersraad thuis en gelukkig gaat het werk gewoon door. Adviezen worden
geschreven, er wordt vergaderd via het beeldscherm, leden worden ondersteund bij hun vragen en
nieuw beleid wordt ontwikkeld. Door het vele thuiswerken ontstaat er echter een gevoel van gemis,
gemis naar de collega’s en gemis van de fysieke contacten met leden en stakeholders. We zullen nog
even verder moeten met de gestelde maatregelen, maar hopen dat in de loop van het jaar het leven
zich weer wat weet te normaliseren.
Ook onze leden hebben de effecten van de lockdown soms zeer gevoeld. Met name in het vroege
voorjaar tijdens de eerste lockdown vonden er geen nieuwe verhuringen plaats door een aantal corporaties en leek het alsof het leven voor ons allemaal stil stond. Gelukkig werd de draad halverwege het
jaar weer opgepakt maar is ook nu, februari 2021, er nog steeds geen sprake van een genormaliseerde
situatie. Gevoelens van eenzaamheid treffen velen helaas maar ook het mogelijk verlies van werk en
inkomen hangt voor veel mensen als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Wij hebben daar veel
aandacht voor en brengen deze zorgen over naar corporaties en gemeenten.
Zoals u weet staat De Bewonersraad voor betaalbare, voldoende beschikbare sociale huisvesting voor
een doelgroep met de smalle beurs en dat blijven we doen! Het is daarom van het grootste belang dat
De Bewonersraad goed in gesprek blijft met de corporaties en de gemeenten om dit te bewerkstelligen.
Anno 2020 is de positie van De Bewonersraad goed geborgd en zitten we vanuit gelijkwaardigheid met
deze partijen aan tafel, met als doel om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen.
Wij doen dat met uitermate bekwame en professionele medewerkers die dag in dag uit voor haar leden
het beste willen bereiken en voor hen klaar staan.

Dit jaarverslag geeft u inzicht in de
activiteiten en de resultaten van het
afgelopen jaar van onze organisatie
en ik wens u daarbij veel leesplezier.
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Vanzelfsprekend zijn wij bereid met u
in gesprek te gaan over de inhoud van
het jaarverslag wanneer u daar vragen
of opmerkingen over heeft.

Met vriendelijke groet,
Gert Brouwer
algemeen directeur
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DE GROOTSTE
HUURDERSVERENIGING
IN NOORD-NEDERLAND

Huurdersvereniging De Bewonersraad behartigt de belangen van ruim
30.000 leden in vrijwel heel Friesland. Daarmee is De Bewonersraad
de grootste huurdersvereniging in Friesland en zelfs in Noord-Nederland.
Door het grote ledenaantal en de inzet van professionele krachten is De Bewonersraad een
partij om rekening mee te houden. De Bewonersraad zit aan allerlei overlegtafels en spant zich
in om daar de stem van de huurders en met name haar leden onder de aandacht te brengen.

6 woningcorporaties
De Bewonersraad
is werkzaam in

Aantal leden
eind 2020:

30.104
waarvan 28.833
betalend lid en
1.271 gratis leden
(aspirant-leden)
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14
gemeenten

2 commerciële partijen met sociale huurwoningen
Vastgoed
Syndicering
Nederland n.v.

(met Estea geen samenwerkingsovereenkomst)
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ER IS OP MEERDERE MANIEREN
CONTACT MET ONZE LEDEN

BewonersKrant

Marianne Metz,
Adviseur PR en Communicatie
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De Bewonersraad is een vereniging voor huurders in Fryslân en behartigt de belangen van meer dan 30.000 leden.

Beste lezer,
We leven met elkaar in een
roerige, crisisachtige tijd.
Een tijd die we nog nooit
hebben meegemaakt en
die heel veel beperkingen
oplegt in ons dagelijks leven.
Veel mensen zitten noodgedwongen thuis te werken,
kinderen kunnen niet naar
hun vertrouwde school of sportvereniging, lege winkelschappen, stille straten en angst. Angst om ziek te worden,
angst om straks geen of een veel lager inkomen te hebben
of angst om eenzaam te worden. Het is een onzekere tijd
waarbij niemand kan voorspellen hoe lang het Coronavirus
nog om zich heen slaat en wat voor gevolgen dit heeft
voor ons persoonlijk leven in de toekomst. Wij zullen onze
website steeds zo actueel mogelijk houden wanneer er
nieuwe maatregelen zijn aangekondigd door het RIVM
of het kabinet. Weet dat ook in deze donkere tijd De
Bewonersraad er voor u is!
Wij blijven ook nu voor u de belangen behartigen wanneer
het gaat om huurderszaken: wij blijven in contact met u
en met de corporaties. Maar wij gaan door deze crisis nog
een stapje verder door uw hulpvragen en hulpaanbod aan
elkaar te gaan koppelen. Op deze manier ondersteunen wij
elkaar, ondersteuning wat nu zo hard nodig is. Dus heeft u
een hulpvraag of wilt u graag iemand helpen, bekijk dan de
mogelijkheden op onze website! Of bel met de hulpdienst.
We hopen dat we snel door deze crisis heen komen en
dat we zo snel als mogelijk ons vertrouwde leventje weer
kunnen oppakken. Daar hebben we allemaal een eigen

verantwoordelijkheid in door gehoor te geven aan de
RIVM-richtlijnen. Beste mensen, let een beetje op u zelf
en op elkaar! Heel veel sterkte de komende tijd.
Zoals u ziet, ontvangt u De Bewonerskrant weer in een
folie verpakkingsomslag. Dat komt door nieuwe eisen van
PostNL die stelt dat post moet per se verpakt moet zijn.
U kunt op verschillende manieren meedoen aan de vereniging. Sommige leden zijn regioraadslid, anderen ledenraadslid, weer anderen maken onderdeel uit van het online
panel en zo zijn er meer voorbeelden. Stel dat u zou willen
deelnemen aan de Regioraad of Ledenraad, dan is daar nu
uw kans. Want u kunt zich aanmelden als kandidaat.
Communicatie, communicatie, soms gaat het over
mis-communicatie. We denken dat we over dezelfde
dingen praten, maar is dat wel zo? Als we het hebben over
een moderne keuken, wat is dat dan precies? De corporatie
heeft daar een beeld bij, de huurder soms een ander. We
hebben een paar voorbeelden van ‘misverstaan’ op een
rijtje gezet. En ook: hoe kun je zoiets voorkomen, zodat
u als huurder niet voor verrassingen komt te staan?
Wat zijn eigenlijk de ervaringen met de zonnepanelen?
Is de opbrengst volgens uw verwachting of heeft u daar
vragen over? De Bewonersraad is een onderzoek begonnen
om daar achter te komen. In deze Bewonerskrant meer
informatie daarover. Verder een mooi voorbeeld van een
mienskipsproject van de bewoners van ‘Gealanden 12 hoog’.
Een krant weer met allerlei onderwerpen. Ik wens u veel
leesplezier!

Het is de bedoeling dat zonnepanelen
een groot deel van uw stroomverbruik
gaan opwekken. En mooi is dat u daarbij
meewerkt aan het gebruik van duurzame energie. Uitgangspunt is dat uw
maandlasten in balans blijven en dat u
voordeel heeft van de nieuwe situatie.
Hoe is dat in de praktijk?

Zonnepanelen: wat
leveren ze echt op?
De Hulpdienst krijgt regelmatig telefoontjes van leden over
zonnepanelen. Onduidelijk is bijvoorbeeld:

Hartelijke groet,
Gert Brouwer,
algemeen directeur De Bewonersraad

• wat zonnepanelen nu precies opleveren
• hoe de rekening in elkaar zit
• of men verplicht is de panelen te laten plaatsen
• of het wel veilig is

De Bewonersraad bemiddelt!
Ik heb
hulp nodig…

• of de zonnestroom op platte daken van flats ook
ten gunste komt van de huurders van het complex
Voor sommige huurders is niet duidelijk wat ze nu ‘verdiend’
hebben en waarom ze toch nog een aardig voorschot aan hun
eigen energiemaatschappij moeten betalen. Van een aantal
leden kregen we een kopie van de afrekening om daar voor
hen eens in te duiken.

Ik kan
helpen!

Grote vraag
en aanbod
hulpactie!

• Heeft u hulp nodig voor het halen
van boodschappen, medicijnen?
• Wilt u een boek of speelgoed ruilen/lenen?
• Even met iemand praten?
• Heeft u andere vragen?

Er zijn vast mensen in uw buurt die
dat voor u willen doen.
In deze tijden van de Coronacrisis zien we mooie
initiatieven ontstaan, waarbij mensen elkaar te hulp
komen. Ook vanuit De Bewonersraad doen we mee!

Facebook

4x per jaar, oplage
ca. 31.000 stuks

Eind 2020 460 volgers,
in 2019: 420

Informatie over huurdersonderwerpen, nieuwe
regelingen en
ontwikkelingen

Actueel nieuws en leuke weetjes
Verhalen van huurders
Geen betaalde promotie- of
like&win-acties

Vragen over uw afrekening?
Op dit moment zijn we voor enkele leden, die een afrekening
hebben gekregen van Wocozon, aan het uitzoeken of de cijfers
kloppen. Heeft u ook vragen over uw afrekening van zonnepanelen? (ook anders dan Wocozon) Neemt u dan contact op
met onze Hulpdienst. We nemen de signalen serieus en gaan
deze onderzoeken. In de volgende Bewonerskrant komen
we met onze bevindingen bij u terug en zullen we de meest
gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje zetten.

www.bewonersraad.nl

Wie heeft een vraag of hulp nodig?
Wie biedt zich aan?

Bewonerskrant

Vragen over loden
waterleidingen

Voor alle vragen zetten we vanuit huurdersvereniging
De Bewonersraad Friesland een VRAAG & AANBOD-ACTIE
op. Met dit initiatief brengen we hulpvragers en
mensen die willen helpen bij elkaar.

Naar aanleiding van het advies van de Gezondsheidsraad en
de reactie van de minister daarop eerder dit jaar over loden
waterleidingen, verschenen er vragen in de media in hoeverre
er nog sprake is van loden waterleidingen. En waar die zich
dan bevinden. Dat was ook aanleiding voor De Bewonersraad
om aan de corporaties te vragen of dit bij huurwoningen in
Friesland nog aan de orde is. Van de meeste corporaties kregen
we het volgende antwoord.
Loden waterleidingen worden sinds de jaren ’60 niet meer
gebruikt en bij nieuwere woningen niet meer toegepast. Bij
groot onderhoudsprojecten en renovaties zijn de loden leidingen
intussen vervangen. Ook bij nieuwe verhuringen worden loden
leidingen vervangen, mocht men die nog tegenkomen.

Hoe doet u mee?
Kijk op www.debewonersraad.nl
Daar ziet u een knop voor vragen en een knop voor
aanbod. Of u nu vrager bent of aanbieder: u geeft via
de knop aan waar u behoefte aan heeft of wat u kunt
aanbieden. Meldt iemand uit uw buurt zich aan om te
helpen? Dan brengen wij u met elkaar in contact.
U kunt ons ook bellen.
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk
behandeld en alleen voor deze Vraag-en-aanbodhulpactie gebruikt. Iedereen in Friesland kan aan deze
actie meedoen. U hoeft niet per se lid te zijn van

Verhalen van huurders
Hulp van de
huurdersvereniging

Er kunnen best wat volgers bij:
dus volg De Bewonersraad
op Facebook!

Als u twijfelt over de waterleidingen in uw woning, neemt
u dan contact op met uw corporatie. Dan volgt onderzoek.
Mocht er toch een leiding aan de aandacht zijn ontsnapt, dan
volgt alsnog vervanging.

Het team van huurdersvereniging De Bewonersraad draagt haar
steentje bij door te bemiddelen in vragen en hulp van mensen in Friesland.
Voor elkaar en door elkaar, samen staan we sterk!

N WE STERK!

SAMEN STAA
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Nieuwsbrief

Leeuwarden, januari 2020

WAT BRENGT 2020?
Elk jaar geven we in de eerste Nieuwsbrief van het
jaar een vooruitblik op kwesties die op het pad van
huurders gaan komen. Het is een overzicht van onderwerpen die we op dit moment weten, tips om
wonen betaalbaar te houden en financiële zaken die
voor iedereen gaan gelden.

Daarom De Bewonersraad
• Voor hulp bij vragen of problemen:
de Hulpdienst helpt!
• Voor alle informatie over wonen en huren
• Uw belangen goed vertegenwoordigd
• Samen sterk staan bij verhuurders
en gemeenten
Als lid van huurdersvereniging De Bewonersraad
bent u verzekerd van ondersteuning wanneer er
problemen zijn of wanneer u er niet goed uitkomt
met uw verhuurder. Daarbij kunt u bijvoorbeeld
denken aan vragen of problemen rond onderhoud,
huurprijs, sloop- en nieuwbouw, betalingsproblemen, zonnepanelen of overlast.

door overwerken of een bonus het inkomen net boven deze inkomensgrens was gekomen, dan verviel
het recht op huurtoeslag volledig. Ook al was het
inkomen maar met e 1,- gestegen, dan was er geen
recht meer op huurtoeslag en moest men zelfs alle
ontvangen huurtoeslag van dat jaar terugbetalen.
De nieuwe huurtoeslag 2020 is zo ingericht dat u bij
een extra inkomen niet in één keer terugvalt naar
helemaal geen huurtoeslag, maar dat deze langzaam wordt afgebouwd.
Bovendien kunnen door de ruimere inkomensgrenzen meer huishoudens gebruik maken van huurtoeslag. Het kan dus zijn dat u in 2019 niet in aanmerking kwam, maar door de nieuwe regels in 2020 wel.
Huurtoeslag hangt af van uw inkomen, het huurbedrag, uw leeftijd, eigen vermogen en de samenstelling van uw huishouden.

VOORBEELD 2019
Een persoon, geboren in 1970, bekijkt of er
huurtoeslag mogelijk is. Het inkomen bedraagt e 23.196,-. De kale huur van de woning
is e 637,-, er zijn geen servicekosten.

NieuwsBrief
Vraag of probleem? Neem contact op
met de Hulpdienst! tel. 058 – 216 5457.

WAT VERANDERT ER IN 2020?
In 2020 komen meer mensen in aanmerking voor

Resultaat: Geen huurtoeslag,
omdat het inkomen hoger is dan €e 22.700,-

VOORBEELD 2020

Dezelfde persoon, geboren in 1970, bekijkt
n of
uwarde beLeeinkomen
er huurtoeslag mogelijk is. Het
2020

huurkosten van uw woning).

*De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli. Woningstichting Weststellingwerf is daarop een uitzondering; de
huuraanpassing is daar op 1 januari.
**6,6% in geval van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Vrijwel
alle corporaties hebben aangetoond dat dit
Resultaat:
nietDe
kan,
zonder dat ditiseffect
heeft op
andere
inves€e 147,00
per
maand
huurtoeslag
teringen. Dat zou ten koste gaan van het onderhoud
van(*u
woningen
verduurzaming
(volgens de
kunt geen en/of
rechtende
ontlenen
aan dit voorbeeld)
opdracht moet die voor 2050 klaar zijn voor álle huurwoningen).
Elke verhuurder heeft ons afzonderlijk een toelichting
gegeven op de plannen en benodigde financiën voor
de toekomst. De toelichting heeft geleid tot een
positief advies van De Bewonersraad (behalve aan
Accolade). Alle corporaties willen individuele huurders tegemoet komen met maatwerk, wanneer zij door
een huurverhoging in betalingsproblemen komen.

Accolade kwam met het volgende voornemen:
• huren die hoger zijn dan de streefhuur***
krijgen geen huurverhoging (0%);
• huren die vrijwel gelijk zijn aan de streefhuur krijgen
een huurverhoging van 2,5%;
• huren die lager zijn dan de streefhuur krijgen
een huurverhoging van 4,2 procent.
Dit komt uit op een gemiddelde huurverhoging van 2,5%.
(***verhuurders vragen niet de maximale huur, maar een
deel hiervan. Dit noemt men de streefhuur) Reactie van De
Bewonersraad: op grond van de jaarstukken van Accolade
bestaat de indruk dat de financiële positie van Accolade
voldoende armslag biedt. De Bewonersraad heeft Accolade
daarom gevraagd met een nieuw voorstel te komen voor
de huurverhoging in 2020. Accolade heeft inmiddels laten
weten dit advies naast zich neer te leggen.

NieuwsBrief
We begrijpen dat het voor sommige mensen lastig
is om het in de wereld van nu te hebben over een
huuraanpassing. Vooral in het geval van het wegvallen van werk en inkomsten wegens de coronacrisis. Ondanks het economisch noodpakket van
de overheid zijn er mensen die tussen wal en schip
raken. Is dat aan de orde? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de woningcorporatie om voor
u maatwerk te leveren. Komt u er niet uit? Belt u ons
dan! Dan kijken we u met of er een oplossing is.
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WAT VERANDERT ER VOORWoonFriesland
HUURDERS?
Oktobe

De plannen van Prinsjesdag op een rijtje

CONTACT

MET DE LEDEN
6

Voorstel 1,1%
Op de derde dinsdag in september, jaarlijks op
De samenwerkende huurdersorganisaties in FriesPrinsjesdag, spreekt de koning de troonrede uit,
land hebben dit jaar op de verhuurders in Friesland
waarna de Minister van Financiën het bekende
het beroep gedaan om een gemiddelde huursomkoffertje met de Miljoenennota aan de Tweede
verhoging van maximaal 1,1% aan te houden (dit is
Kamer aanbiedt. Vele zaken passeren die dag de
een gemiddelde stijging over ieders totale woningrevue, waaronder ook het wonen. Wat betekenen
voorraad). Tenzij de corporatie kan aantonen dat dit
deze plannen voor u als huurder en specifiek voor
financieel niet haalbaar is. Dit percentage is vrijwel
huurders in Friesland? In deze Nieuwsbrief een aangelijk aan de stijging van het wettelijk minimumtal van de meest opvallende zaken.
loon van 1,1%.

De overdrachtsbelasting verandert
Bij de aanschaf van een woning betaalt de koper
overdrachtsbelasting, normaliter 2% van de koopsom. Dit wordt vanaf 1 januari 2021 gewijzigd. Starters t/m 35 jaar betalen dit niet meer. Een koper die
een woning koopt voor de verhuur betaalt straks 8%.
Bij een woning van e 200.000,- zou dat nu €e 4000,zijn, maar straks moet men €e 16.000,- betalen. Deze
ontwikkeling vindt De Bewonersraad ongunstig. Wij
verwachten namelijk dat particuliere verhuurders
deze verhoging in hun huurprijs gaan verwerken met
hogere huren tot gevolg of minder investeringen in
onderhoud of verduurzaming.
Alles ten nadele dus van huurders die zijn aangewezen op de particuliere verhuur. Voor een deel zijn
dit huurders die in de sociale huisvesting zouden
kunnen huren, maar vaak door omstandigheden niet
snel genoeg bij een corporatie terecht kunnen.
Versnelde bouw woningen
Minister Ollongren stelt miljoenen beschikbaar voor
het versneld bouwen van 51.000 woningen in Nederland, waarvan 14.000 sociale huurwoningen en
12.000 middenhuurwoningen. Helaas gaan er geen
gelden naar projecten in Friesland.
Huurverlaging voor mensen met een laag inkomen in een dure corporatiewoning
Het gaat hierbij om een wetsvoorstel waarmee de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer nog moeten instemmen. De verwachting is dat hier brede steun
voor zal zijn. Dit wetsvoorstel komt in de plaats van
‘huurbevriezing’ voor alle huurders. Het wetsvoorstel houdt in, dat huurders met een te laag inkomen
en een huur die boven de ‘aftoppingsgrens’ ligt een
huurverlaging krijgen (de aftoppingsgrens is een begrip

www.debewonersraad.nl

Januari: Wat brengt 2020?
Een vooruitblik op kwesties en
veranderingen die op het pad
van huurders gaan komen.

Met chatfunctie, dus meteen
contact met de hulpdienst

Mei: De jaarlijkse huurverhoging.
Welke huurprijsaanpassing willen
de corporaties per juli doorvoeren,
wat was hun voorstel en wat vond
uw vereniging?

Ledenservice en alle hulp op
een rij

Actueel nieuws over zaken die
huurders aangaan
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Binnenkort
is het de
weer
zover:
1 juli* is het moment
Dat komt omdat
‘harde
inkomensgrenzen’
voor
van de jaarlijkse
huurprijsaanpassing.
zijn
huurtoeslag
vervallen.
In 2019 mocht Het
eenkan
alleendat de huurprijs
gaat, hetzelfde
of verdat
staande
(zonder omlaag
AOW) bijvoorbeeld
nietblijft
meer
u een huurverhoging
krijgt.een
In de
Bewonerskrant
indienen
dan e 22.700, voor
meer-persoons
huisformeerden
over Mocht
het percentage
waarmee
houden was we
dat ue al
30.825.
het dan zo
zijn dat
de huur van uw sociale huurwoning maximaal mag
stijgen: dit jaar mag de huur maximaal 5,1 tot 6,6%
omhoog.** Welk percentage precies voor u geldt,
hangt onder andere af van uw inkomen in 2018. En
van het beleid van uw verhuurder. Zoals u in deze
nieuwsbrief kunt zien, kiest elke verhuurder een eigen aanpak. Aan De Bewonersraad de taak om namens de huurders kritisch te letten op betaalbaarheid
en toekomst (onderhoud en verduurzaming). Het is
best een ingewikkelde materie. Op 15 april besloot
minister Ollengren overigens definitief om de huren
niet te bevriezen. Ollongren heeft ingestemd met de
wens van de Kamer om bij betalingsproblemen met
corporaties voor maatwerk te zorgen.

Website 		

3 x per jaar, met een specifiek thema:

de voornemen, waarbij men verwacht dat
• circa 40% van de huurders geen huurverhoging krijgt (0%);
• de
huurders
krijgen
tot max
uit
deoverige
huurtoeslag.
Alseen
uwhuurverhoging
huurprijs hoger
is dan
deze
4,1%wordt
(de wettelijke
ruimte is‘afgetopt’
5,1%);
grens
de huurtoeslag
ofwel verlaagd).
•Deinhuur
totaal
stijgt dan
de huursom
ongeveer
wordt
verlaagd
tot de 2,57%.
aftoppingsgrens.
Deze regeling geldt overigens alleen voor huurReactie van De Bewonersraad: het huurprijsbeleid
ders van corporatiewoningen. Gemiddeld kunnen
van WoonFriesland zorgt er voor dat op termijn een
huurders er €e 40 per maand op vooruit gaan. Zo’n
zelfde huurprijs gaat gelden voor eenzelfde woning260.000 huurders kunnen hiermee mogelijk worden
kwaliteit. Bovendien laat men wederom zien dat begeholpen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen,
taalbaarheid van de huren voorop staat.
zal de regeling van kracht worden vanaf de huuraanpassing in (juli) 2021. Het gaat om een eenmalige regeling, die alleen in 2021 wordt toegepast. De
huuraanpassing is gebaseerd op het inkomen, zoals
bekend bij de belastingdienst, over 2019.
Is er in 2020 in uw inkomenssituatie iets veranderd
en heeft u te maken gekregen met een inkomensverlaging? Dan kunt u naar uw corporatie stappen (met
bewijsstukken) om ook van de regeling gebruik te
kunnen maken.
Als de wet in werking treedt, zullen we in een nieuwsbrief of De Bewonerskrant informatie geven over hoe
de regeling precies gaat werken.

Alleen voor huurders van corporaties
De huurverlagingsregeling geldt niet voor huurders
in de commerciële sector. Zij kunnen hier dus geen
aanspraak op maken. Voor particuliere huurders
komt er een wetsvoorstel aan om de huurverhoging
in de commerciële sector binnen de perken te houden (inflatie + maximaal 2,5% verhoging).
WOZ-waarde stijgt fors
De WOZ-waarde gaat met 6 tot 8% stijgen. Omdat
de WOZ de basis is waarop andere gemeentelijke
belastingen (zoals afvalstoffenheffing en afdracht
waterschap) worden geheven, heeft ook de huurder
hiermee te maken. De WOZ-waarde is daarnaast een
onderdeel van het woningwaarderingssysteem van
de huurwoning. In dit puntensysteem tellen behalve
de WOZ ook de oppervlakte van de woning, de voorzieningen en de energievoorziening mee. Een forse
verhoging van de WOZ leidt dus ook tot een verhoging van de huurwoning in het puntensysteem. Dit
heeft weer gevolgen voor de huurprijs en (het in aanmerking komen voor) de huurtoeslag.
Het kabinet wil hier iets aan doen door de WOZ voor

Oktober: Wat verandert er
voor huurders? De plannen van
Prinsjesdag op een rijtje met
gevolgen voor huurders.

Projecten (herstructurering,
sloop/nieuwbouw)

Sinds 2016 draait de huidige website met het volgende verloop:
eind 2016:

4.260

unieke bezoekers

Er ligt een wens om een frequente
en online nieuwsbrief te maken, voor
actueel nieuws. Door een aantal keren
een proefversie uit te geven, kunnen
we de ervaringen testen. Hiervoor
hebben we e-mailadressen van
onze leden nodig.

eind 2017:

7.500

bezoekers

eind 2018:

9.919

bezoekers

eind 2019:

12.537

bezoekers

eind 2020:

16.120

unieke bezoekers

Chat

2016:

60 		

vragenstellers

Het gebruik van de chatfunctie van
De Bewonersraad kent sinds de start
in oktober 2016 het volgende verloop:

2017:

269

vragenstellers

2018:

271

vragenstellers

2019:

183

vragenstellers

2020:

167

vragenstellers

De website vertoont daarmee nog steeds een
stijging van het aantal bezoekers.
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HULPDIENST

BEWONERSCOMMISSIES

In 2020 zijn 750 telefoontjes en e-mailtjes van leden behandeld. Dit zijn er meer
dan voorgaande jaren. In een top drie de meest besproken onderwerpen:
1.

Huurverhoging: er kwamen veel vragen binnen over de hoogte van de
jaarlijkse huurverhoging en of het verstandig is om juist dit jaar een
huurverhoging door te voeren vanwege Covid-19.

2. Zonnepanelen: op veel woningen zijn zonnepanelen geplaatst.
De vragen van leden variëren van moet ik wel zonnepanelen laten aanbrengen op
mijn woning tot de afrekening van de zonnepanelen.

15

7

8

11

4

15 commissies

7 commissies

8 commissies

11 commissies

4 commissies

met pakket B =
persoonlijke
ondersteuning
en financiële
bijdrage

3. Overlast: we zagen een stijging van leden die ons bellen over dit onderwerp.
Veel mensen zitten verplicht thuis en daardoor is er meer
(geluids)overlast binnenshuis.

met pakket A =
alleen
persoonlijke
(en in overleg
materiële)
ondersteuning

die (om diverse
reden) nog geen
keuze hebben
gemaakt

die informatie
van ons
ontvangen,
maar geen
actieve ondersteuning vragen

in oprichting
of bezig met
doorstart

(CONTACT MET ONZE LEDEN VERVOLG)

MET SUCCES GEHOLPEN.
EEN PAAR VOORBEELDEN:

Een lid werd niet goed geholpen door de verhuurder
toen hij er achter kwam dat de gasmeter wel erg
snel draaide, terwijl hij niets aan had staan. Na een
telefoontje van De Bewonersraad werd er dan toch
actie ondernomen door de verhuurder en bleek achteraf dat de afvoer van de cv-ketel een lek bevatte.
Meneer was ontzettend blij dat De Bewonersraad
doorgezet had.
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Van onze adviseur klant en informatie

BEWONERSCOMMISSIES
IN 2020

Bij het verzoek voor een aangepaste keuken wordt
een deel van de keuken vergoed door de WMO.
De basis van de keuken wordt, zoals altijd door de
verhuurder geleverd. Een deel van de extra voorzieningen is voor rekening van de huurder zelf.

Er waren twee commissies met langlopende kwesties
waarover een meningsverschil bestond met de verhuurder. Deze kwesties zijn opgelost of worden nu opnieuw
besproken. Voordeel daarvan is dat betrokkenen met
een schone lei kunnen beginnen.

Aangezien de huurder geen bovenkastjes wilde,
omdat die vanuit de rolstoel niet te gebruiken zijn, was
het voorstel om deze niet te plaatsen en de bespaarde
kosten te verrekenen. Daar ging de verhuurder in eerste instantie niet mee akkoord. Bij een volgende verhuur moeten de kastjes er alsnog in komen. De kosten
zijn dan alsnog voor rekening van de verhuurder.
De oplossing die gekozen is, is een getekende verklaring waarin de huurder belooft de kosten voor bovenkastjes te betalen als zij verhuist voordat de keuken is
afgeschreven.

De inzet van De Bewonersraad is om samen met de
commissies het overleg met de verhuurder voor te bereiden, de belangen en wensen van de huurders onder de
aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat er geen
nieuwe langlopende kwesties ontstaan. Dat doen we door:
•

2x per jaar de bewonerscommissies de gelegenheid te
geven met elkaar te overleggen

Anke Wisselink,
Adviseur Bewonerscommissies

•

minimaal 3x per jaar een nieuwsbrief uit te geven en
regelmatig tussendoor contact te onderhouden.

Commissies kunnen ook zelf altijd een beroep doen op
de inzet van onze adviseur bewonerscommissies. Extra
bijzonder dit jaar was het najaarsoverleg dat we voor het
eerst online hebben gehouden. De reacties van de deelnemers waren positief en toch ook heel verschillend. Van
‘dat viel niet tegen’ tot ‘best lekker dat ik de deur niet uit
hoefde’. Het is een ervaring die we voor de toekomst mee
willen nemen. Ook als we weer op locatie kunnen vergaderen, kan online aanschuiven voor leden van een bewonerscommissie een oplossing zijn.
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(CONTACT MET ONZE LEDEN VERVOLG)

IN HET NIEUWS
Ik heb
hulp nodig…

Grote vraag
en aanbod
hulpactie!
www.bewonersraad.nl

PUZZEL
ACTIE

In 2020 is gestart met een puzzel in De Bewonerskrant. Daaraan doen steeds meer
leden mee. Bij de start waren er rond de 200 inzendingen, in december waren dat ruim
400. Uit alle inzendingen wordt een winnaar getrokken die een leuke prijs ontvangt.

VRAGENLIJST

BESTUUR,
LEDENRAAD EN
REGIORAAD

ONLINEPANEL
De Bewonersraad heeft een online panel
van 600 leden. Regelmatig ontvangen zij
per mail een vraag of een aantal vragen
over een onderwerp. Via het panel krijgen
we een goede indruk hoe de leden over
een onderwerp denken. Leden kunnen

Leden van De Bewonersraad kunnen ook

zich aanmelden via de blauwe button op

deelnemen aan officiële organen van de huur-

de homepage van

www.debewonersraad.nl

10

dersvereniging. Verderop in dit jaarbericht
meer over de werkzaamheden van bestuur,
ledenraad en regioraden.

Landelijk aandacht gevraagd
voor ons Manifest “Samen
zorgen voor voldoende
betaalbare huurwoningen”
Medio september 2020 heeft De Bewonersraad
een manifest uitgebracht “Samen zorgen voor
voldoende betaalbare huurwoningen”. In dit manifest hebben we naast de knelpunten ook bijdragen aan oplossingen voorgelegd. Het manifest
werd gestuurd aan minister Ollengren, de Tweede
Kamer, de Friese, Groningse en Drentse woningcorporaties, de huurdersorganisaties in Friesland
en de pers. Belangrijkste uitgangspunt is dat als
de verhuurdersheffing niet wordt afgeschaft -wat
wel onze voorkeur heeft- het redelijk en billijk is
dat ook particuliere verhuurders gaan bijdragen
aan de heffing. In onze ogen hebben zij veelal
de lusten (dus rendement, vaak ook met behulp
van huurtoeslag van hun huurders). Dit terwijl de
lasten momenteel alleen bij de sociale verhuurders
liggen en daarmee indirect bij de huurders met de
smalste beurzen. Meerdere gemeenten, corporaties en de provincie ondersteunden ons manifest.
Van het ministerie ontvingen wij een reactie dat zij
ons uitnodigen voor een gesprek. Wij zullen in het
belang van de huurders zeker onze visie geven.

Radio en tv-aandacht
Op 20 oktober was op Omrop Fryslân tv en radio
aandacht voor de situatie van Friese huurders. Dit
naar aanleiding van landelijke berichtgeving over
het al jaren lang stijgen van huurprijzen en oplopende wachttijden voor een huurwoning. Onder

Ik kan
helpen!

Hulpactie

In 2020 kwam De Bewonersraad
via een aantal onderwerpen in het
nieuws. Medio maart begon de
coronacrisis. Eind maart startte de
hulp & aanbod-actie voor Friesland.
De Bewonersraad bemiddelde voor
leden die hulp nodig hebben en leden
die hulp willen bieden en maakte dat
via diverse media bekend

andere komt dat door de verhuurdersheffing. Dit is
een belasting voor corporaties. Ongeveer 3 maanden huur per jaar dragen zij af aan de schatkist.
Geld waarmee corporaties anders meer nieuwe
woningen hadden kunnen bouwen of onderhoud
plegen. Algemeen directeur Gert Brouwer was
in de uitzending evenals huurder Janny Kole uit
Bolsward om hun kijk vanuit de huurders daarop te
geven.

Dienstverlening naar Friese
huurders in het algemeen:
Frieshuurderssteunpunt.nl
Op 19 december 2018 werd het digitaal portaal
‘frieshuurderssteunpunt.nl’ in gebruik genomen.
Deze website is een initiatief van de Overlegtafel
Samenwerkende Friese Huurdersorganisaties. De
website bevat per gemeente verwijzingen naar bestaande (financiële) regelingen en voorzieningen,
waar huurders gebruik van kunnen maken. Bedoeld ter verhoging van het inkomen of verlaging
van de kosten voor een huishouden.
In 2020 is een flyer samengesteld die voortaan
meegaat in de informatiepakketten voor nieuwe
huurders, zodat zij op de hoogte zijn van het bestaan van het Fries huurderssteunpunt. De Bewonersraad heeft de flyer in december ontvangen en
zal deze vanaf 2021 gaan meesturen.

Het aantal bezoekers
bedroeg in 2019: 2.194 bezoekers.
Eind 2020: 1.817 bezoekers.
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DE BEWONERSRAAD WERKT OP VERSCHILLENDE
NIVEAUS VOOR HUURDERSBELANGEN:
MARKETING

Herman Visser,
Adviseur Marketing en Innovatie

Marketing houdt in dat we ‘de markt’ verkennen in allerlei onderwerpen. Wat leeft er allemaal op
huurdersgebied en hoe kunnen we ervaringen en cijfers gebruiken om onze leden zoveel mogelijk
te kunnen helpen? De vereniging doet zelf onderzoek op allerlei fronten. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe regelingen werken in de praktijk en of ze zo werken zoals corporaties of gemeenten
aangeven. Hoe zijn de ervaringen van de huurders? Wanneer deze anders zijn dan aangegeven,
kunnen we dat goed onderbouwd bij corporaties of gemeenten aankaarten.
•

Betaalbaarheid van wonen blijft voor ons als huurdersvereniging focus nummer 1. De Bewonersraad is
een projectgroep gestart waarin we samen met corporaties en gemeenten de woninglasten onderzoeken.
Dat doen we via de ontwikkeling van een woninglastenspiegel en naar een meer uniform gebruik van
‘huur-en woonquotes’. Dit is een ingewikkelde materie. De bedoeling ervan is om voor onze huurders meer
grip te krijgen op de veranderende energielasten en de gemeentelijke belastingen.

•

In 2020 zijn er enkele grote onderzoeken verricht zoals een betaalbaarheidsonderzoek en een 		
onderzoek naar energieverbruik en -kosten. Daarbij was extra aandacht voor het effect op het verbruik
als gevolg van verschillende verduurzamingsoperaties die door corporaties worden gedaan.

•

Daarnaast hebben we weer onderzocht hoe het zit met de beschikbaarheid van sociale huurwoningen
waarbij de maximale zoekduur wordt gemeten. Ook wordt gecheckt of de verkregen woning wel goed
genoeg in overeenstemming was met de wensen van de bewoners.

•

Ons online panel zetten we ook regelmatig in. Dat bestaat nu uit 600 leden. We hebben via ons online
panel een onderzoek gedaan naar de ervaringen met geplaatste Wocozon-zonnepanelen via
WoonFriesland. Daarnaast over de nieuwsbrief met het thema huurprijsaanpassing.

•

Tenslotte is in december 2020 een start gemaakt met de opzet van een nieuwe grote ledenenquête die
begin 2021 wordt uitgerold.

In 2020 hebben we gekeken naar ons actuele strategische plan, waarbij een herijking van onze missie en
visie en onze kernwaarden het overwegen waard was. Bovendien is begonnen met de ontwikkeling van een
ledenvoordelenprogramma als onderdeel van onze strategische pijlers om de komende jaren veel aandacht te
besteden aan het creëren van meerwaarde aan het lidmaatschap, naast de bestaande voordelen.
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Individuele huurderhulp

Huurders

bij persoonlijke kwesties,
bijvoorbeeldoverdehuurverhoging,
overlast, onderhoud,
zonnepanelen, etc.

Overleg gemeenten

deelname aan allerlei vormen van
overleg over jaarlijkse woonafspraken
per gemeente, over betaalbaarheid en
beschikbaarheid van huurwoningen,
over kwaliteit, wonen en zorg,
bijzondere doelgroepen.

Groep huurders

in een dorp/stad, wijk of straat,
bijvoorbeeld hulp bij sloop- en
nieuwbouwtrajecten of groot
onderhoudsprojecten. Ondersteuning
aan bewonerscommissies.

Beleidsmatig

Overleg corporaties

over dezelfde onderwerpen.
Bovendien over individuele
huurderskwesties en onderwerpen
van groepen huurders.

Strategisch

marktonderzoek,
koers van de organisatie en
(online) zichtbaarheid.

positionering van het
merk De Bewonersraad
en merkbeleving
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BEWONERSRAADTEAM:
Bestuur De Bewonersraad

adviseur
klant en
informatie

officemanager
algemeen
directeur

4 regiomanagers

adviseur
bewonerscommissies
adviseur
PR & Communicatie

adviseur
Marketing
en Innovatie

Totaal:
7,3 full-time eenheid

Binnen het bestuur hebben zich in 2020 enkele
wijzigingen voorgedaan. Zo heeft de heer Johan
Huisman in januari besloten zijn taken neer te
leggen en werd zijn positie ingevuld door mevrouw
Saskia Toor uit Drachten. Vanwege de coronamaatregelen werd zij pas in december 2020 door de
Ledenraad gekozen tot nieuw bestuurslid van De
Bewonersraad. In oktober heeft Henk Slot tevens
besloten zijn werkzaamheden als bestuurslid, vanwege persoonlijke omstandigheden, te beëindigen.
Meteen na de jaarwisseling naar 2021 werd een
procedure opgestart om ook deze vacante positie
in te vullen.
Ondanks de coronamaatregelen is het dagelijks
bestuur 7 keer bijeengeweest. Een aantal discussiepunten uit deze vergaderingen waren:

• Vergaderwijze ledenraad in coronatijd
• Discussie over verdere ontwikkeling en 		
groeipotentie van De Bewonersraad
• Huurdersprojecten in co-creatie met corporaties
• Jaarrekening en jaarverslag
• Verenigingsplan en begroting 2021
• Bewonerscommissies en geldelijke bijdragen
• Vaststellen functieprofiel nieuw bestuurslid
• Voeten-op-tafel-bijeenkomst met directie
Bestuurssamenstelling:
Gelly Visser - Voorzitter
Jaap Blaauw – Penningmeester
Dirkje Abma – Secretaris
Saskia Toor -  	 Algemeen lid
Vacature
– Algemeen lid

DEELNEMEN AAN DE VERENIGING
Net als bij een voetbalvereniging kunnen leden actief deelnemen aan de huurdersvereniging:
Ledenraad:
deelname aan vergaderingen met de algemeen
directeur en invloed op de koers van de organisatie
(vaststellen jaarplan, begroting en dergelijke).
Bestuur:
belast met het besturen van de vereniging, o.a. het
goedkeuren van beleid, stelt de directeur aan. Sinds
vorig jaar (maart 2020) kunnen ook niet-leden
solliciteren op een bestuursfunctie.
Regioraad:
Friesland is onderverdeeld in 5 regio’s, met elk een
regioraad. Zij fungeren als de ‘ogen en oren’ van de
vereniging. Ze kijken bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten ter plaatse, maken foto’s in geval van een
klacht van een huurder, houden het plaatselijke nieuws
bij of wonen een gemeenteraadsvergadering bij.
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Online panel:
klantenpanel van De Bewonersraad. Dit zijn leden
die zich hiervoor hebben aangemeld. Zij beantwoorden
van tijd tot tijd een aantal vragen over kwesties die
dan spelen of waar De Bewonersraad wil peilen hoe
huurders daar over denken. Aanmelden kan via de
homepage op www.debewonersraad.nl
Dreamhûspanel:
dit zijn vijf leden die een woning huren bij WoonFriesland en die als klankbordgroep fungeren voor
het Dreamhûs project bij de TU in Delft waar we met
WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en
The Green Village in participeren.

Ledenraad
Aantal keren gepland te vergaderen/
daadwerkelijk vergaderd:
• 31 maart: afgelast
• 24/25 juni: na inventarisatie onder de
leden afgelast
• 29 september: vergaderd in de Kurioskerk 		
waarin o.a. het jaarverslag is vastgesteld, 		
voorstel huurdersprojecten is besproken en 		
goedgekeurd, evenals de verdere uitwerking
van het ledenvoordeelprogramma

• 22 oktober: ingelaste vergadering is
doorgegaan in de Kurioskerk
(aftreden bestuurslid)
• 15 december: afgelast, wel op papier gestemd
over het jaarplan 2021, benoeming Saskia Toor
in bestuur en instemming verlenging proeftuin
regioraden (alles goedgekeurd)
Einde zittingsperiode ledenraad 2017-2020
We hebben de reguliere cadeaubon, een dinerbon
en een mooie bos bloemen persoonlijk overhandigd bij de ledenraad, ter afscheid.
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In actie
in 2020

regio midden

regio noordwest

Regioraden in 2020
Voor onze vrijwilligers in de verschillende regioraden was het vanaf
maart 2020 allemaal anders. Na de
januari-vergadering hebben wij in de
loop van het jaar onze regioraadsleden kunnen verblijden met een
digitale nieuwsbrief ‘Van Gewest tot
Gewest’. Misschien nog wel belangrijker was de persoonlijke aandacht
voor onze regioraadsleden in de
vorm van een telefoontje. Gewoon
even horen hoe het gaat.

regio noordoost

regio zuidwest

Regioraad Noordwest en Zuidwest:

regio zuidoost

Regioraad Midden:

8 personen ( januari 2020),
9 personen (eind december)

20 personen ( januari 2020),
17 personen (eind december)

waarvan:

waarvan:

2 huurders van Wonen Noordwest Friesland,
1 van WoonFriesland en
6 huurders van Elkien.

16 huurders van WoonFriesland en
1 huurder van Elkien.

Regioraad Noordoost:
7 leden
waarvan:
6 huren van Thús Wonen en
1 van WoonFriesland
Deze regioraad kwam in 2020 maar 1 keer bijeen. Corona belemmerde
groepsbijeenkomsten. Om het contact met onze vrijwilligers te houden
hebben we telefonisch contact gezocht en via nieuwsbrieven geïnformeerd. De vrijwilligers hebben zich ingezet voor ons betaalbaarheidsonderzoek en hiervoor bezoeken gebracht aan onze leden. Ook houden
ze nauwlettend het huuraanbod in de gaten. Opvallende zaken worden
bijgehouden, zoals hoge huurprijzen, hoe lang woningen leegstaan en
hoeveel reacties er zijn. Over een aantal zaken is contact geweest met
betreffende verhuurder. Daarnaast hebben we contact met elkaar als er
zaken spelen in de woon- en leefomgeving.

In het algemeen is de voornaamste reden om te (moeten) stoppen als
regioraadslid de gezondheid die het niet toelaat zich langer actief als
vrijwilliger voor de vereniging te kunnen inzetten.

Regioraad Zuidoost:
19 leden
waarvan:
3 huurders van Woningstichting Weststellingwerf
7 van WoonFriesland, 7 van Accolade en
2 van een particuliere verhuurder.
Er is 1 keer vergaderd in 2020. O.a. gesproken over de evaluatie van de
regioraden nieuwe stijl en ervaringen uitgewisseld. Ook zijn thema’s
als verduurzaming, betaalbaarheid en huurverhoging aan de orde geweest. Door corona zijn de beide andere in 2020 geplande vergaderingen komen te vervallen. Regioraadsleden zijn op de hoogte gehouden
door middel van nieuwsbrieven, e-mail en via telefonisch contact.
Vrijwilligers zijn ingezet voor het betaalbaarheidsonderzoek.

De ‘Evaluatie Regioraad nieuwe stijl’ is besproken in de ledenraad. De conclusies en aanbevelingen uit
deze notitie zijn overgenomen. De proeftuin ‘nieuwe stijl’ is te kort gebleken om de opbrengst goed te kunnen
beoordelen. Het goede nieuws is dat we doorgaan, wel gaan we samen met een aantal regioraadsleden een
plan maken om de werking en zichtbaarheid van de regioraden te verfijnen.
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Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland spant zich op allerlei niveaus en
manieren in voor de leden van de vereniging. Dat kan een persoonlijk onderwerp van
één huurder zijn of een kwestie die een hele straat of wijk aangaat (op de volgende
pagina meer over de manieren van inzet). We lichten een paar voorbeelden van 2020 uit:

Regio
Midden

Regio
Noordoost

Elma van der Velden, Regiomanager

Anneke Broersma, Regiomanager

Centraal onderwerp in de gemeente
Leeuwarden het afgelopen jaar vormden de
gesprekken met de gemeente, de corporaties
WoonFriesland en Elkien over de nieuwe visie
volkshuisvesting. Vanuit het oogpunt van het
huurdersbelang hebben wij actief een bijdrage
geleverd aan deze gesprekken over de ‘ongedeelde stad & vitale dorpen’. In september
hebben wij als De Bewonersraad ook een zienswijze ingebracht op het concept-plan.
De verwachting is dat half februari 2021 de visie
door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De
nieuwe volkshuisvestingsvisie is een belangrijk
document voor het maken van (meerjarige) prestatieafspraken tussen de gemeente, de corporaties en huurdersorganisaties.

Regio
Noordwest
Ruud Leerink, Regiomanager

In de gemeente Waadhoeke is in 2020
een nieuwe woonvisie vastgesteld, waarin
De Bewonersraad inbreng heeft gehad. Er is
gewerkt aan een lokaal akkoord waarin de woonvisie verder wordt uitgewerkt.

De gemeenten Noardeast-Fryslân en
Dantumadiel hebben hun woonvisie voor 20212025 opgesteld. Als huurdersorganisatie zijn wij
ook nauw betrokken geweest bij het opstellen
hiervan. Het is mooi te zien dat er naast de aantallen stenen/woningen ook aandacht is voor
de betaalbaarheid, zorg (langer thuis wonen) en
leefbaarheid. Kortom, de bewoners krijgen nu
ook een plek in de woonvisie.
VoorzieningenWijzer
Eveneens in deze gemeenten is met de corporaties en De Bewonersraad een pilot gestart met
de VoorzieningenWijzer. 100 deelnemers werden
bezocht om te onderzoeken op welke kosten kon
worden bespaard of waar mensen recht op hadden. Gemiddeld bespaarden de deelnemers
€ 479,- per jaar. In 2021 wordt het
project voortgezet.
De gemeenten Tytsjerksteradiel &
Achtkarspelen hebben samen een transitievisie
warmte opgesteld. Oftewel: hoe kunnen we straks
van het gas af, tussen nu en 2050?
Er ligt een ambitieus plan. Als huurdersvereniging
kijken we met name naar wat doet het met de
huurprijs? Blijven de woningen betaalbaar? Met
deze inbreng hebben we dan ook een inspraakreactie gegeven. Met de woningcorporaties WoonFriesland en in Achtkarspelen ook Woningbouw
Achtkarspelen (SWA) worden we betrokken bij
wijk- en dorpsgerichte plannen als er ook huurwoningen bij zijn aangesloten.

De prestatieafspraken voor 2021 zijn in december
2020 vastgesteld. In het bestuurlijk overleg met de
gemeente Waadhoeke is aandacht gevraagd voor
de betrokkenheid van het sociaal domein bij het
woonbeleid van de gemeente en voor de voortgang van de warmtetransitie.
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Regio Noordoost (vervolg)
In Mûnein heeft WoonFriesland sloop- en nieuwbouwplannen van 16 woningen voorgelegd aan de
huurders. Ook hier heeft een meerderheid van de
huurders mee ingestemd.

eventuele knelpunten worden snel opgelost. Er is
een grote bereidheid tot samenwerken, wat maakt
dat er geen energie verloren gaat aan discussies,
maar in het vinden van oplossingen voor eventuele
problemen. Niemand verschuilt zich achter procedures, de bewoners staan centraal.
In de gemeente Heerenveen wordt gewerkt aan
de Transitievisie Warmte. De corporaties en huurdersorganisaties vormen een klankbordgroep en
hebben daarmee veel invloed op de ontwikkeling
van deze visie.
In 2020 heeft de gemeente Heerenveen een inspirerende online ‘proefbijeenkomst’ georganiseerd
om te komen tot een wijkuitvoeringsplan. Hoe
kunnen we het met z’n allen voor elkaar krijgen om
een wijk aardgasvrij te maken?

Voor alle huurders wonend in een sloop-nieuwbouwproject geldt dat zij onder andere recht
hebben op een tegemoetkoming in de verhuiskosten, voorrang op vervangende woonruimte en
terugkeer naar de nieuwbouw.
De gemeente Achtkarspelen heeft in 2020 de
woonvisie opgesteld, welke in 2021 wordt vastgesteld. Helaas zijn wij hier minder bij betrokken,
maar we hebben wel onze visie verstrekt. We
hebben vooral aandacht gevraagd voor:
meer betaalbare huurwoningen voor
de laagste inkomens én
meer samenhang en aandacht voor de mensen
die in de woningen en gemeente gaan wonen.
Het is en blijft van belang dat er voldoende
beschikbare en betaalbare woningen zijn en er
hulp is voor mensen met de smalste beurs.

Regio
Zuidoost
Gea Herz, Regiomanager

In de gemeente Opsterland is voor het eerst een
gezamenlijke set prestatieafspraken gemaakt, ondertekend door de gemeente, Elkien, WoonFriesland en De Bewonersraad. Een logisch gevolg na
het constateren dat 90% van de afspraken gelijkluidend waren. In de gemeente Opsterland zijn weinig
werkgroepen actief, dit wil niet zeggen dat er niets
gebeurt. Partijen hebben korte lijnen met elkaar en
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het licht van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de werkgroep ‘langer thuis’ wordt aandacht besteed aan kwetsbare groepen in sociale
huurwoningen, zoals ouderen en verwarde
personen. Het overleg over de warmtetransitie
is in 2020 op gang gekomen.
Verder is er vooruitgang geboekt in het dossier van
de woonwagenstandplaatsen. Sinds 2015 wordt er
overlegd over het uitbreiden van het aantal
woonwagenstaanplaatsen. In 2020 kwam er schot
in. Er werd door de gemeente besloten dat er plek
komt voor 15 staanplaatsen: 12 in Drachtstercompagnie en 3 aan de Wetterwille. WoonFriesland
is bereid gevonden om ook huurwoonwagens te
plaatsen. Eind 2020 hebben er gesprekken plaatsgevonden met belangstellenden voor een plek.
In 2021 zal er meer duidelijkheid komen wie een
plek krijgt en waar.

In de gemeente Weststellingwerf zijn veel
overleggen tussen de gemeente, de beide woningcorporaties werkzaam in deze regio (Woningstichting Weststellingwerf en WoonFriesland) en De
Bewonersraad in 2020 niet nodig gebleken. De
samenwerking tussen partijen verloopt op een
constructieve wijze en in goede harmonie. Op het
vlak van de uitvoering energietransitie visie mag
echter wel een tandje worden bijgezet. Wij hopen
dan ook dat in het samenwerkingsverband van de
OWO-gemeenten op korte termijn forse stappen
worden gemaakt.

Regio
Zuidwest
Gea Herz, Regiomanager

Zuidoost
(vervolg)
Daarnaast is er opschudding ontstaan over het
gezamenlijk gedragen onderzoek naar de behoefte
van sociale huurwoningen. Een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp is abrupt afgebroken na onbehoorlijk gedrag van enkele raadsleden.
Bovendien werden corporaties en huurdersorganisaties in 2020 enkele malen verrast door besluiten
van de gemeente op dit onderwerp, die gevolgen
hebben voor de uitwerking van dit onderzoek. U
zult begrijpen dat we de gemeente hebben aangesproken over deze gang van zaken. De gemeente
heeft excuses aangeboden en lering getrokken uit
het gebeurde. Raadsinformatiebijeenkomsten zullen niet meer op deze wijze digitaal plaatsvinden.

Zuidoost
(vervolg)

Ruud Leerink, Regiomanager
Anneke Broersma, Regiomanager

In de gemeente Smallingerland is in 2020 een
nieuwe woonvisie vastgesteld, met input van De
Bewonersraad. Samen met de Visie op Sociaal
wonen en de prestatieafspraken 2021 vormt de
woonvisie het kader voor het huisvestingsbeleid
in Smallingerland. In de werkgroep betaalbaarheid
zijn afspraken gemaakt over ‘vroeg-signalering’, in

Elma van der Velden, Regiomanager

Het jaar 2020 benutte de gemeente
Ooststellingwerf om een omgevingsvisie op te
stellen, omdat in 2021 de nieuwe regeling Omgevingswet in werking zal treden. De omgevingsvisie geeft een breed beeld weer van zaken die
zich in onze leefomgeving afspelen, denk hierbij
bijvoorbeeld aan onderwerpen op het gebied
van verduurzaming, natuur en leefbaarheid. Een
regioraadslid en inwoner van deze gemeente heeft
met belangstelling deelgenomen aan één van de
digitale bijeenkomsten die waren georganiseerd.
‘Woon jij in een huurhuis, wil je inzicht in je energieverbruik en zo flink besparen op je energierekening? Doe mee aan het project ‘Goed voorbeeld
doet Goed volgen’

De gemeente Súdwest Fryslân (SWF) kenmerkt zich door een proces van vallen en opstaan.
Het grootste struikelblok in deze gemeente is het
commitment van de gemeente aan de diverse projectgroepen bij prestatieafspraken. Er is een gebrek
aan menskracht om zaken te organiseren en de
vaart er in te houden. In het bestuurlijk overleg is
dit een onderwerp van overleg geweest. Met als
resultaat dat een externe kracht de zaak vlot gaat
trekken. We gaan met vertrouwen 2021 tegemoet.
Daarnaast zijn we zeer verheugd dat de ‘instrumentenkoffer betaalbaarheid’ is vastgesteld. Dit is een
scala aan maatregelen van gemeente en corporaties om schulden te voorkomen, te signaleren en op
te lossen. Ook wordt gekeken waar kansen liggen
op deze drie gebieden. Door meerdere instrumenten in te zetten en kansen te koppelen versterken
we elkaar. Nu kunnen we samen aan de slag met
het verminderen van de betaalbaarheidsproblematiek in deze gemeente.

(Bron: aanmelding via https://www.ooststellingwerf.nl/goed-voorbeeld-doet-goed-volgen)
Bestuurlijk is een aantal malen overleg geweest
tussen de wethouder wonen, de corporatie WoonFriesland en De Bewonersraad. Tijdens deze
ontmoetingen hebben wij aangedrongen op een
overkoepelend overleg waarbij ook de corporatie
Actium en haar huurdersplatform MEVM aanschuiven. Op thema’s zien wij een meerwaarde in het
verder doorvoeren van bestuurlijke samenwerking
tussen de verschillende partijen.
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MEE MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN
De energietransitie komt in volle vaart op ons af, De Bewonersraad is een gewaardeerd gesprekspartner over dit onderwerp. Zo zijn we niet alleen betrokken bij de portefeuilleplannen van de corporaties
en de Visie Transitie Warmte van de gemeenten, ook op provinciaal niveau oefenen we invloed uit. In
2020 zijn we aangehaakt bij de Friese Energiealliantie en het Provinciaal Netwerk Energiecoaches
(Energieteam Fryslân). We zitten veel aan tafel als het gaat om energietransitie en verduurzaming.
Onze focus is gericht op betaalbaarheid van huurders voor te nemen maatregelen.

Samenwerking met corporaties, gemeenten en collega-huurdersverenigingen
De samenwerking met stakeholders van De Bewonersraad verloopt in de meeste gevallen harmonieus, al is De Bewonersraad zich uitermate bewust van haar rol als belangenbehartiger voor haar
leden. Dit betekent dat het soms best even ‘schuurt’
rondom bepaalde onderwerpen als betaalbaarheid,
beschikbaarheid, leefbaarheid en huurderstevredenheid. De wil om er uit te komen is er echter altijd
en meestal lukt dat ook, op een enkele uitzondering
na. Begrip en respect voor elkaars visie en mening
is daarbij van essentieel belang. Dit vraagt iets van
ons, maar zeker ook van de corporaties en gemeenten. De Bewonersraad wil blijven investeren in een
volwassen en standvastige relatie met haar stakeholders waarbij wederzijds vertrouwen het vertrekpunt is. Alleen op deze wijze kunnen wij de belangen behartigen van onze ruim 30.000 leden.

De samenwerking met WoonFriesland verloopt
prima, co-creatie raakt steeds meer ingebed. Een
interessant project in samenwerking met WoonFriesland is het Dreamhûs. Na de opstartfase in
2019 was 2020 het jaar van de projecten. De eerste
start-ups hebben hun projecten geïnstalleerd, en
een Challenge heeft nieuwe projecten opgeleverd.
De bewoners van de drie woningen weten het nu
zeker, hier gebeurt wat! Het Dreamhûs biedt uitstekende mogelijkheden om te testen en antwoorden
op vragen scherp te krijgen.

Met Thús Wonen wordt goed samengewerkt. Zowel
met de corporatie alsook de gemeente is er goed
overleg en een “hands on” aanpak.
Kerndocument “Thús voor iedereen”
Met Thús Wonen hebben we stilgestaan bij “waartoe is een woningcorporatie op aard”. Wat maakt
Thús Wonen, Thús Wonen. Aan de hand van een
goed doordacht document waarbij alle werknemers,
stakeholders maar vooral ook de huurders betrokken
waren, is in onze ogen een mooi voorbeeld hoe je als
corporatie wilt werken met en voor je huurders in de
regio.
Verhuurder Thús wonen heeft na het doorlopen van
bijeenkomsten en individuele gesprekken instemming verkregen van de huurders en De Bewonersraad voor de sloop- nieuwbouw in Anjum (27 sloop,
16 woningen terug; voor de overige kavels wordt
gekeken naar de woningbehoefte) en Holwerd (29
sloop, nieuwbouw 24). Bij de informatieavonden is
De Bewonersraad steevast aanwezig, wijst huurders
op hun rechten en ondersteunt hen bij het vormen
van de nieuwe plannen. Huurders die dat wilden,
werden ondersteund door de regiomanager van
De Bewonersraad bij de individuele gesprekken.

(Gezamenlijk) overleg met
huurdersverenigingen
De Bewonersraad maakt deel uit van de Overlegtafel Samenwerkende Friese Huurdersverenigingen.
In 2020 is (vanwege corona) slechts twee keer
vergaderd en twee keer live vergaderd (vanwege
corona). Naast De Bewonersraad zijn dat:
Huurdersvereniging De Brandaris
Huurdersvereniging Franeker
HO-STESS
Huurdersvereniging Harlingen
Huurdersvereniging Lemsterland
Huurdersplatform MEVM
Huurdersplatform Nieuw Elan
Huurdersvereniging Zuidwest Friesland

20

Ook bij Elkien verloopt het overleg prima. Voor het
eerst in jaren heeft De Bewonersraad een positief
advies op het voorstel huurverhoging kunnen geven.
Elkien heeft ons advies om een gedifferentieerd huurprijsverhogingsbeleid toe te passen uiteindelijk opgevolgd. Bij Elkien zijn in 2020 zes herstructurerings- en
kwaliteitsverbeteringsprojecten van een positief
advies voorzien. Hoofdpijndossier Nij Ylostins blijft
nog even op de rol staan, al is er wel een vooruitgang
geboekt. Nij Ylostins krijgt definitief geen monumentenstatus, dus kan het overleg met de bewoners een
vervolg krijgen. De Bewonersraad heeft medewerking
verleend aan het visitatierapport van Elkien. Ondanks
de nieuwe koers die Elkien heeft ingezet, zijn er nog
punten van aandacht. We zijn dan ook opbouwend
kritisch geweest in de beoordeling.

Zonnepanelen cadeau: vanaf mei 2020 is de corporatie gestart met het plaatsen van zonnepanelen op
de woningen die daarvoor geschikt zijn. De stroom
die de panelen opwekken is voor de huurder, de
huur wordt niet verhoogd!

Gemeente
Weststellingwerf

Nederland

In de samenwerking met Accolade zijn de banden
het afgelopen jaar nauwer aangehaald. Er is vaker
dan voorheen sprake van samenwerking en overleg
in een vroeg stadium, over koers, beleid, inhoudelijke
vraagstukken en knelpunten. De gewenste co-creatie
krijgt daarmee inhoud, hetgeen heeft geleid tot overwegend positieve adviezen.

Bij Wonen Noordwest Friesland is een nieuwe directeur aangetreden. We merken dat de huurders meer
centraal komen te staan en dat niet alleen vanuit
vastgoed wordt gedacht. Zo wordt er nu ingezet op
twee gebiedsregisseurs die de binding met de huurder gaan versterken.

Waar kunt u op rekenen?
Prestatieafspraken
In alle gemeenten waar De Bewonersraad werkzaam
is, zijn eind december weer prestatieafspraken
gemaakt voor 2021. De Bewonersraad heeft daarin
jaarlijks een bijdrage. We hebben veel activiteiten
en inzet van afgelopen jaar voortgezet naar 2021.
Hieronder een relaas van wat we het afgelopen jaar
hebben gedaan.
Betaalbaarheid
Het (kunnen) betalen van de huurwoning is, nog
meer dan anders, essentieel en staat met stip
bovenaan. Er wordt ingezet met gemeenten en
corporaties om huren maar ook andere woonlasten
te matigen of inkomens aan te vullen met regelingen.
De Bewonersraad zelf stelt komend jaar ook geld
beschikbaar om in te zetten op extra diensten voor
huurders die helpen bij (voorkomen van) betaalbaarheidsproblematiek. In 2021 gaan we hier vorm en
inhoud aan geven.

Beschikbaarheid
Binnen de gemeentelijke prestatieafspraken wordt
het aantal woningen bijgehouden en hoeveel er zijn
binnen welke huurprijsklasse. Dit doen we om in
de gaten te houden of er voldoende woningen zijn
en blijven voor de laagste inkomens. En dat er ook
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variatie blijft in aantallen en huurprijzen.
Daarnaast hebben we als Bewonersraad ingezet om
meer duidelijkheid te krijgen in de zoekduur. Hoe lang
moet je ongeveer wachten voordat je een woning toegewezen krijgt. Dit verschilt per corporatie en gemeente.
De manier waarop het berekend werd, verschilde erg.
Samen met de Vereniging Friese Woningcorporaties
hebben we dit jaar een meetsysteem gemaakt dat voor
heel Friesland een beeld geeft hoe lang de zoekduur
is. Dit helpt om ervoor te zorgen waar er bijgebouwd
moet worden en waar het een tandje minder kan. Als je
dringend op zoek bent naar een woning zou je binnen
een redelijke zoekduur, binnen 12 maanden, een woning
moeten kunnen bemachtigen.

Kwaliteit & Duurzaamheid

We zetten in op twee kwaliteitszaken. De ene is de
woonkwaliteit. Jaarlijks vragen we onze leden in het
digitale panel die langer dan een jaar in een verbeterde
woning wonen, naar hun ervaringen en bovenal of het
besparingen oplevert, het wooncomfort verbeterd is en
of alle nieuwe technieken ook gebruiksvriendelijk zijn.
Ook het afgelopen jaar hebben we dit weer getoetst.
De tweede betreft de omgevingskwaliteit. We zetten
in om groepen bewoners te betrekken bij de woon- en
leefomgeving. Dit kan gaan om flatbeheer, tuinonderhoud, schoonmaak etc. Helaas speelde de corona
parten om bijeenkomsten te organiseren en gezamenlijke projecten te organiseren. Wel hebben we hulp voor
huurders onderling opgezet. Mensen die hulp konden
bieden of hulp nodig hadden konden zich melden en
werden met elkaar in contact gebracht.

Wonen & Zorg

Steeds meer mensen willen zelfstandig blijven wonen,
ook als er zorg nodig is. Soms moet een hele woning
worden aangepast. Samen met corporaties en gemeenten maken we afspraken om die woningen ook beschikbaar te houden voor mensen die dat nodig hebben
als een aangepaste woning vrij komt.
Anderen kunnen zelfstandig blijven wonen met kleine
aanpassingen. Met Thús Wonen bijvoorbeeld is daarom
Langer Thús ontwikkeld. Kleine aanpassingen zoals
beugels, drempelhulp, tweede toilet boven en een
tweede trapleuning, kunnen -tegen een eigen bijdrage
of huurverhoging- worden uitgevoerd door Thús. Voor
grotere aanpassingen, bijvoorbeeld een traplift, wordt
de gemeentelijke WMO ingeschakeld.

Leefbaarheid

De Bewonersraad is en blijft bezorgd om (het ontstaan
van) kwetsbare wijken. Steeds meer mensen die nu vallen onder begeleid wonen en wonen binnen instellingen
hebben een plekje nodig door bezuinigingen. Door lage
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inkomens vallen zij terug op sociale huurwoningen. De
Bewonersraad zit daarom nu ook provinciaal aan tafel
in het project “Weer Thuis” om mee te praten over het
huisvesten en het ondersteunen van deze huurders als
zij zelfstandig gaan wonen.

OFFICEMANAGER

Staat van baten en lasten / in euro

Ook statushouders hebben recht op een plekje. Hier is
extra zorg en aandacht voor nodig. We zijn betrokken bij
het organiseren hiervan om te kijken naar spreiding van
groepen, om leefbare wijken en buurten te behouden.
Naast spreiding is ook elkaar leren kennen van groot
belang. Onbekend maakt onbemind. Als je elkaar kent,
heb je meer begrip voor elkaar. We kijken gezamenlijk
met partijen hoe we dat kunnen oppakken.
Al met al zien we de druk op de huurwoningen toenemen. Het duurt steeds langer voordat je voor een woning
in aanmerking komt. Daarom willen we naast de sociale
huur ook kijken naar andere mogelijkheden en zijn we
hierover met gemeenten en corporaties in gesprek.

(x € 1.000)

2.500
2.000

Baten

1.500

Personeelskosten

1.000

Overige ver.
lasten & afschr.

500

Batig saldo

WAT VINDEN
ANDEREN?

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

We houden reacties van onze leden nog
niet specifiek bij, maar gaan dat vanaf 2021
doen. We vinden het belangrijk om te weten
of de leden tevreden zijn over onze inspanningen. In 2020 bijvoorbeeld:

“Bedankt voor
de ondersteuning in
dezen, anders hadden
we het misschien wel
opgegeven.”
Technische commissie
De Gouden Bal

Balans per 31 december 2020
ACTIVA (x € 1.000)

een huurder, die te maken had met
sloop/nieuwbouw, in een herstructureringstraject van Thús Wonen.
De leden worden, als ze dat
willen, door De Bewonersraad
ondersteund bij de individuele
gesprekken met de
verhuurder.

2019

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

”Fijn dat er even
iemand bij is bij zo’n
belangrijk gesprek”

2020

Liquide middelen

2020

2019

€ 4.215

€ 3.956

€ 844

€ 837

€ 5.059

€ 4.793

€ 30

€ 38

€ 5.089

€ 4.831

Verenigingsvermogen
€ 56

€ 76

€7

€7

€ 63

€ 83

Vlottende activa
Vorderingen

PASSIVA (x € 1.000)

Bestemmingsreserves
Overige reserves

Kortlopende schulden
€9

€ 15

€ 5.017

€ 4.733

€ 5.026

€ 4.748

€ 5.089

€ 4.831
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Tenslotte
De Bewonersraad kijkt terug op een opmerkelijk
jaar waarbij niets hetzelfde leek. We rolden van
lockdown naar lockdown, moesten onze leefstijl en
werkprocessen aanpassen en voelden ons beknot
in onze mogelijkheden. En toch, wanneer we kijken
naar wat De Bewonersraad heeft klaargespeeld
dan zijn we trots op wat de medewerkers voor
elkaar hebben gebokst. Op geen enkel moment is
de belangenbehartiging van onze leden tekort geschoten. Het werk ging gewoon altijd door, dag in,
dag uit, en dat is een belofte voor de toekomst!
De medewerkers van De Bewonersraad blijven
klaar staan voor haar leden, sterker nog, in het
nieuwe jaar zullen we nog meer investeren in onze
eigen organisatie om onze rol ook voor de toekomst
voor alle leden te kunnen blijven garanderen.

Verantwoording bestuur

Vanuit privacyoverwegingen zijn
niet alle collega’s afgebeeld en/of
met naam genoemd.

Voorzitter en leden van het bestuur van De
Bewonersraad verklaren door ondertekening van
dit document met instemming kennis te hebben
genomen van het jaarverslag 2020, de jaarrekening
2020, 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 2020
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.

Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden. www.debewonersraad.nl

