2021
JAARVERSLAG DE BEWONERSRAAD

Activiteiten en de resultaten 2021

JAARVERSLAG 2021 DE BEWONERSRAAD | VOORWOORD DIRECTIE

JAARVERSLAG 2021 DE BEWONERSRAAD

taalbare en voldoende huurwoningen in Friesland. Ook
zijn wij een warm pleitbezorger van het verduurzamen
van zoveel mogelijk sociale huurwoningen waarbij wij
de betaalbaarheid daarvan sterk in het vizier houden.
We hebben immers niets aan een verduurzaamd huis
wat niet te betalen is!

In dit jaarverslag van De Bewonersraad blikken we terug op 2021. Opnieuw een jaar dat in
de ban was van het coronavirus en alle gevolgen van dien. We gingen van lockdown naar
lockdown, er werd opnieuw veel thuis gewerkt
en helaas werden veel fysieke vergaderingen
omgezet naar digitale vergaderingen. We hebben daarvoor de nodige investeringen moeten
doen om medewerkers thuis een volwaardige
en veilige werkplek te kunnen bieden zodat ze
volop voor u aan het werk konden zijn.
In het jaar 2021 werd ook de wooncrisis heel erg zichtbaar. Sterk in prijs stijgende koopwoningen en een oplopende krapte op de markt voor sociale huur zorgden
er voor dat het hele woondomein op slot zat. Met name
door de verhuurdersheffing waren corporaties vaak
niet in staat om voldoende antwoord te geven op de
lange wachtlijsten in Friesland. De Bewonersraad heeft
dan ook, samen met de corporaties, stevig op de trom
geslagen om die verhuurdersheffing van tafel te krijgen.
De Bewonersraad blijft zich elke dag inzetten voor be-
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Wat in 2021 ook meer zichtbaar werd was dat het volkshuisvestelijke domein en het sociaal domein steeds
meer naar elkaar toe groeiden. Steeds meer mensen
met (psycho) sociale problematiek melden zich bij
corporaties voor geschikte huisvesting. Het gaat hierbij
dan om mensen uit een beschermde woonvorm of
maatschappelijke opvang. De Bewonersraad verwelkomt deze groep nieuwe huurders van harte, maar
heeft ook oog voor de draagkracht en draaglast van bestaande buurten, dorpen en wijken. Wij hebben daarom
een symposium georganiseerd rondom dit thema waarbij corporaties, gemeenten en zorgaanbieders aanwezig waren. Het symposium bood ons mooie inzichten
over hoe draagkracht en draaglast kon worden gemeten en hoe deze nieuwe doelgroep een “zachte landing”
zou kunnen krijgen in hun nieuwe woonomgeving.
Zoals u hierboven leest is er nogal iets te doen in de
wereld van de sociale huisvesting. De Bewonersraad
wordt in sterk toenemende mate door corporaties,
gemeenten, provincie maar ook door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, uitgenodigd om mee te praten
over planvorming en ontwikkelingen rondom sociale
huisvesting. Dat is goed, dat hoort ook bij onze rol.
Dit geeft echter wel extra druk op onze organisatie en
daar zullen we een oplossing voor gaan bedenken. De
Bewonersraad behartigt immers dagelijks de belangen
van huurders en zoekt de oplossingen in het zoveel als
mogelijk samenwerken met andere partijen. Vaak gaat
dat in goede harmonie en soms moeten er wat stevige
noten worden gekraakt om de belangen van huurders
zo goed mogelijk te kunnen behartigen.
Via dit voorwoord wil ik u daarom danken voor het in
ons gesteld vertrouwen in 2021. Dit vertrouwen hebben
wij nodig om de belangen van al onze leden tomeloos
te kunnen behartigen voor nu en de toekomst!

DE BEWONERSRAAD IN BEELD
Huurdersvereniging De Bewonersraad is de grootste huurdersvereniging van Friesland en
behartigt de belangen van ruim 30.000 leden.Met een team aan professionele krachten en
vrijwilligers spant De Bewonersraad zich in om de stem van de huurders en met name de
leden te laten horen, op alle niveaus waar dat nodig is. De Bewonersraad zit aan tafel bij
gemeenten, corporaties, instanties en het ministerie.

Aantal leden
eind 2021:

30.467

(in 2020: 30.104)
waarvan 29.229 betalend
lid (in 2020: 28.833)
en 1.238 gratis leden
(aspirant-leden)

Werkzaam in
15 gemeenten,

6 woningcorporaties

inclusief Terschelling
(in 2020: 14 gemeenten)

2 commerciële partijen
met sociale huurwoningen

Vastgoed
Syndicering
Nederland n.v.
(met Estea geen samenwerkingsovereenkomst)

Met vriendelijke groet,
Gert Brouwer,
algemeen directeur
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“EEN JAAR WAARIN WE DE BELANGEN VAN DE HUURDERS
OP VELERLEI WIJZE HEBBEN BEHARTIGD”

Geachte lezers,
Voor u ligt het jaarverslag 2021. Een jaar dat opnieuw deels in het teken stond van
corona. De medewerkers hebben daardoor weer veel thuis gewerkt. Desondanks
zijn in het verslagjaar de werkzaamheden gewoon doorgegaan. Met dank aan alle
medewerkers want het is toch een andere manier van werken. Het contact met
collega’s wordt dikwijls gemist. Het bestuur is daarom ingenomen met het feit dat
er veel activiteiten zijn georganiseerd. Ik noem even een aantal voorbeelden.
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•

Ons manifest ‘Samen zorgen voor voldoende
huurwoningen’ heeft de aandacht van het
Ministerie van Volkshuisvesting getrokken 		
waardoor er nu regelmatig contacten zijn met
het ministerie. Een mooie ontwikkeling.

•

De grote ledenenquête heeft ons veel 		
informatie opgeleverd. De uitkomsten geven
weer inspiratie om door te gaan op deze weg
en waar nodig aan te scherpen.

•

Het mini-symposium met als thema
“Draagkracht en draaglast’ was een succes.
Het werd goed bezocht en er is inmiddels een
terugkoppeling geweest naar de deelnemende
partijen. Ook de commissarissendag kon weer
worden georganiseerd. Dit alles om onze 		
Bewonersraad een duidelijke speler te laten
zijn op het terrein van huurdersbelangen. 		
Gelukkig was het mogelijk dat men bij de 		
activiteiten fysiek aanwezig kon zijn.

•

De invoering van het Ledenvoordeelprogramma
is gestart. Leden doe er uw voordeel mee!

•

Het bestuur heeft de begroting voor 2022 		
goedgekeurd waarin onder andere de
financiering voor projecten is opgenomen in
samenwerking met de corporaties.
Meer hierover in dit jaarverslag.

•

Er heeft in het verslagjaar een bestuurswisseling plaatsgevonden. De vacature is 		
ingevuld door de heer Peter Boersma. Helaas
hebben we inmiddels ook afscheid moeten 		
nemen van mevrouw Dirkje Abma. Zij is
verhuisd naar Zeeland. De procedure voor 		
het invullen van deze vacature is opgestart.

Kortom, een mooi jaar waarin we als
De Bewonersraad de belangen van onze leden op
velerlei wijze hebben behartigd en daarom kan het
verslagjaar 2021 positief worden afgesloten.
Namens het bestuur,
Gelly Visser, voorzitter
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CONTACT MET
DE LEDEN

BEWONERSKRANT

BewonersKrant
Nummer 18 | maart 2021

De Bewonersraad is een vereniging voor huurders in Fryslân en behartigt de belangen van meer dan 30.000 leden.

Beste lezer,
Wanneer deze Bewonerskrant uitkomt, hebben we de
Tweede Kamer verkiezingen
net achter de rug. De Bewonersraad maakte speciaal
voor huurders een online
informatiewijzer rondom de
verkiezingen. Die was te lezen
op Facebook, LinkedIn en onze
website. We hopen dat u daar nog wat aan heeft gehad.
Dan hadden we in februari natuurlijk onze Valentijnsactie.
Het leek ons mooi om een warm gebaar te maken naar
mensen die even een hart onder de riem kunnen gebruiken.
De actie kondigden we aan in de Nieuwsbrief, u kon allen
daarvoor iemand aanmelden. Uit de inzenders hebben we
14 gegadigden geloot. In deze krant ziet u wie er zoal in de
bloemetjes zijn gezet.
Zoals u vast bekend is, worden dit jaar de huren bevroren in
de sociale sector. Dat betekent dat u geen huurverhoging

BEWONERSCOMMISSIES
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krijgt. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Daarnaast is
er de mogelijkheid van een eenmalige huurverlaging. Als
dat 2019 betreft, wordt dat automatisch geregeld. Als het
2020 betreft niet, dan moet u zelf actie ondernemen. Meer
hierover verderop in deze krant.
Vorig jaar zijn we gestart met een puzzel in De Bewonerskrant. We zien een stijgende lijn van inzendingen en dus
hebben we besloten om dit hele jaar weer een puzzel te
plaatsen. Met bijbehorende prijs! We zijn verheugd te melden dat Poiesz Supermarkten voor elke editie een rijkelijk
gevuld boodschappenpakket beschikbaar stelt. Namens
onze huurders en met name de prijswinnaars heel hartelijk
dank daarvoor!
Verder in deze krant nog informatie over verzekeringen,
klimaat in de woning en opfleurideeën.
Een krant weer vol variatie. Ik wens u veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Gert Brouwer,
algemeen directeur De Bewonersraad

In de bloemetjes ‑Valentijnsactie
Wat een geweldige dag, woensdag 17 februari.
Een aantal medewerkers ging op pad om
14 bossen bloemen te overhandigen.
Na onze oproep “wie verdient een hart onder de riem”
en kan wel een verrassing gebruiken waren er vele inzendingen. In het kader van 14 februari, Valentijnsdag, heeft
het bestuur 14 winnaars geloot. We maakten een rondje
langs huurders in Beetsterzwaag, Berltsum, Damwoude
(2) Drachten (3), Dokkum, Burgum, Ferwoude, Leeuwarden,
Ureterp, Witmarsum en Wolvega. De winnaars waren
blij verrast en soms geëmotioneerd door de attentie.
Bij een aantal was ook de aanmelder aanwezig. We kwamen
ontroerende verhalen tegen en mensen die door ziekte
een intensieve tijd doormaken. Het maakte het zo de
moeite waard om deze actie te doen. Aandacht hebben
voor de leden, opkomen voor hun belangen en hun
zorgen voor het voetlicht brengen. Stapje voor stapje
tot verbeteringen komen. Daar doen we het voor!
De Bewonersraad wilde met de Valentijnsactie een
bescheiden actie doen om steun te bieden aan mensen.
Om hen in deze moeilijke tijden warme aandacht te geven. Omrop Fryslân besteedde aandacht aan onze actie.
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Hoe kunnen we u helpen?

De Bewonersraad is uw huurdersvereniging en is er om u te
helpen bij allerlei zaken die voor huurders spelen. Dat kunnen
problemen zijn waar u met uw verhuurder niet uitkomt, klachten
of vragen over onderhoudskwesties, uw huurprijs of overlast
bijvoorbeeld. De Hulpdienst helpt en is tijdens kantoordagen
voor u bereikbaar.

Vraag het
de Hulpdienst

mevr. Slaaf,
Beetsterzwaag

Nel van Vugt,
Ureterp

Ivorne Teuben,
Drachten

13 commissies

10 commissies

(ipv 15 in 2020)
financiële bijdrage
en persoonlijke ondersteuning van
De Bewonersraad.
1 van deze commissies
dit jaar geen ondersteuning aangevraagd.

(ipv 7 in 2020)
alleen persoonlijke
ondersteuning

op een andere,
minder frequente manier,
aan De Bewonersraad
gelieerd. Daarvan zijn 3
commissies bezig met een
herstart dan wel
doorstart.

Sita Tempel,
Drachten

Veelgestelde vragen en daarop de antwoorden
vindt u ook op www.debewonersraad.nl

Beter digitaal vaardig worden?
De wereld van tegenwoordig wordt steeds meer digitaal. Aanvragen voor onderhoud in de woning, formulieren invullen voor wat
dan ook of gewoon een vraag willen stellen. Meestal is er alleen
een website of app waar u gebruik van kunt maken.
Als u daar moeite mee heeft, zult u misschien een ander om hulp
moeten vragen. Dat is niet erg. Maar als u liever zelf uw zaken wilt
afhandelen, kunt u kiezen voor (gratis) les om onder de knie te
krijgen wat u zou willen leren.

www.facebook.com/debewonersraad

BewonersKrant
Nr. 20 | september 2021

r leden
alleen voo

De Bewonersraad is een vereniging voor huurders in Fryslân en behartigt de belangen van meer dan 30.000 leden.

Inmiddels zijn ook de medewerkers van De Bewonersraad
weer allemaal op hun post terug. Vol nieuwe energie
zullen wij ons weer blijvend gaan inzetten om uw belangen te behartigen. Dit doen wij door het oplossen van
individuele hulpvragen maar ook in het ondersteunen van
groepen huurders. Dat kan bij bijvoorbeeld herstructure-

2021:

496 telefoontjes
(2020: 750 telefoontjes
en e-mail)

Chat

Online panel

Facebook

via www.debewonersraad.nl
In 2016 is De Bewonersraad
gestart met de chatfunctie,
via de website, met het
volgende verloop:

Eind 2021: 750 leden
(was in 2020: 600)

Eind 2021:

2016:
60 vragenstellers
2020:
167 vragenstellers
2021:
228 vragenstellers
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Rita Brouwer,
Damwâld

Volg ons op Facebook!

Beste lezer,

Dit ledenpanel ontvangt
regelmatig een aantal
vragen via e-mail. Met de
verkregen antwoorden
peilen we de mening van
de leden over een bepaald
onderwerp. Leden kunnen
zich vrijblijvend aanmelden
via de blauwe button op de
homepage van
www.debewonersraad.nl

513 volgers
(in 2020: 460 volgers,
in 2019: 420)
Actueel nieuws en
leuke weetjes

ringsprojecten, waarbij er sprake is van sloop/nieuwbouw.
In dit nummer leest u hier meer over. Over ondersteunen
gesproken: uw Bewonersraad ondersteunt sinds 1 juli
ook Huurdersvereniging de Brandaris op Terschelling. De
Brandaris heeft om onze ondersteuning gevraagd omdat
het werk van het bestuur aldaar steeds zwaarder en complexer werd. Met het inbrengen van de kennis en expertise
van De Bewonersraad kan Huurdersvereniging De Brandaris zelfstandig blijven in haar voortbestaan en dat is fijn.
In deze editie treft u ook een interview aan met Martine
Huizinga, sinds 1 november 2019 de directeur bestuurder
van woningcorporatie Wonen Noord West Friesland te Sint
Annaparochie. Ik kom Martine regelmatig tegen bij allerlei
overleggen en ik zie dat zij binnen die organisatie haar draai
goed heeft gevonden. Een krachtig bestuurder met een
duidelijke visie waarbij de huurder continue in de spotlight
staat. Zo zien we het graag!
Met deze Bewonerskrant denken we dat we u weer voorzien van veel belangrijke, leuke en interessante onderwerpen. En dat onze krant goed wordt gelezen blijkt wel uit
het aantal inzendingen van de puzzel. Deze keer maar liefst
465. Wie de winnaar is van het boodschappenpakket leest u
verderop in de krant. Ik wens u heel veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Gert Brouwer,
algemeen directeur De Bewonersraad

Salderingsregeling
verandert in 2023
De afgelopen periode kregen we enkele vragen
over de salderingsregeling die per 2023 zal gaan
veranderen. Deze heeft te maken met zonnepanelen. Aangezien er over dit onderwerp niet
veel wordt geschreven, leek het ons goed om u
even op de hoogte te brengen.
Zonnestroom gebruiken of terug leveren
Wanneer u zonnepanelen heeft, wekken deze stroom voor
u op. Stroom die niet gelijk gebruikt wordt, gaat terug
naar de energiemaatschappij/het net. Op dit moment
maakt het niet uit of u, bijvoorbeeld via de wasmachine
of droger, gelijk gebruik maakt van de zonnestroom of
dat u deze terug laat stromen naar het net. Tenminste,
niet zolang de salderingsregeling geldt. Dat is tot in ieder
geval 1 januari 2023.

U kunt al winst behalen als u de (af )wasmachine
laat draaien als de zon schijnt. Dan heeft u gratis
stroom. U kunt 30% besparen door apparaten
te gebruiken als de zon schijnt.

Bel
08001205
als u zich
zorgen
maakt om
iemand.

Nieuw:

Huurdersvereniging De Brandaris blijft het eerste aanspreekpunt voor de 203 Terschellinger leden. “Wonen op Terschelling
is prachtig. Wij als huurdersvereniging weten als geen ander dat
het wonen anders is dan aan de wal. De samenwerking/ondersteuning heeft daarom als basis de eigenheid en de onafhankelijkheid van het wonen/huren op Terschelling te waarborgen”,
vult voorzitter Astrid van Belzen aan.
Ook De Bewonersraad is blij met deze samenwerking.
Een vergelijkbare samenwerkingsconstructie is er met Huurdersvereniging Franeker. “Het is heel fijn dat we de kennis en expertise
van De Bewonersraad kunnen benutten voor andere huurdersverenigingen, zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren”,
zegt Gert Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad.

De salderingsregeling regelt dat u de stroom die u met
zonnepanelen opwekt, mag terug leveren aan het net en
van de eigen elektriciteitsrekening mag aftrekken. Tot
1 januari 2023 kunt u nog salderen zoals dat nu gebeurt.
Vanaf 2023 verdwijnt de salderingsregeling zeer waarschijnlijk geleidelijk. De behandeling van het wetsvoorstel
‘afbouw salderingsregeling’ is echter tijdelijk stopgezet.
Het nieuwe kabinet zal opnieuw gaan kijken naar het
wetsvoorstel, dus de details kunnen nog wijzigen. Maar
in de nieuwe regeling zal stroom die u direct zelf gebruikt
meer waarde hebben dan stroom die u aan het net terug
levert.

Wat betekent dit voor huurders?

Help elkaar op tijd. Bel 0800-1205 als u zich zorgen
om iemand maakt en advies wilt of een melding wilt
doen. Zorgen op het gebied van (psychische) gezondheid, welzijn, zelfredzaamheid of participatie.
Een deskundige geeft u advies over wat u kunt doen
of maakt een melding voor en geeft deze door aan een
hulpverlener. De hulpverleners bekijken afhankelijk van
de situatie of en welke (aanvullende) zorg of ondersteuning iemand nodig heeft en zet de hulp in gang.

In de prijzen!
Omdat ze hadden meegedaan aan het invullen van de
grote ledenenquête van De Bewonersraad, maakten
ze kans op één van de tien boodschappencheques. De
tien cheques van € 50,- zijn voor deze actie beschikbaar
gesteld door Poiesz Supermarkten!
Roland en Anna-Maria Boerboom waren één van deze tien
winnaars. “We hebben de leukste/beste foto’s geüpload van
ons shop-moment. Inclusief gevulde winkelkar. Het was even
wat gedoe, de belichting in de supermarkt was niet altijd ideaal.
En het gelukssprongetje wilde niet echt lukken. Het sprongetje
wel, maar hij ontbreekt op de foto. En mocht ook niet opnieuw
gedaan worden nadat we de stelling met kaas overeind hadden
gezet (dat is een grapje) :-). Wij hebben er lol om gehad én lekker
gegeten!
Groeten van Roland en Anna-Maria

Bel in een
spoedsituatie
altijd 112

Hartelijke groet,
Gert Brouwer,
algemeen directeur De Bewonersraadw

Tien vrijwilligers
Er bleken tien bewoners te zijn die wel een schoonmaaktaak wilden. Onderling hebben ze de taken verdeeld De
afspraak is dat de taak elke 14 dagen wordt uitgevoerd.
Iedereen is vrij om te bepalen wanneer. Sommige bewoners doen elke week iets onder het motto: liever twee
keer kort dan één keer
lang. Verder is het de
bedoeling om elke
twee maanden samen
koffie te drinken.
Door corona is dat nu
niet mogelijk, maar de
bewonerscommissie
heeft wel contact met
alle vrijwillige werkers.
Het oorspronkelijke
schoonmaakbedrijf
zorgt nog wel voor de
zware, onbereikbare
klussen zoals de ramen en de dakgoten.

Stand van zaken
Het begon als een proef. Aan het eind van de zomer
volgde de evaluatie. Zoals het er toen uitzag, gingen de
vrijwilligers er mee door. Per januari 2021 is het definitief

Naar aanleiding van vragen en klachten over ‘te
warme woningen’, deden wij een oproep om mee te
doen aan een onderzoek. Dat heeft 45 kandidaten
opgeleverd. Deze personen houden deze zomer de
temperatuur bij en vullen een vragenlijst in. Na de
zomer verzamelen we alle cijfers en vragen we ook
naar de beleving van de deelnemers. Op basis daarvan kijken we of dit aanleiding is om richting de
corporaties actie te ondernemen of dat we één of
meer situaties aan de Huurcommissie voorleggen.

Last van de warmte?

7 tips voor koelte

Heeft u last van teveel warmte in de woning? Hieronder een
aantal tips die u zelf kunt toepassen. Begin met de tips die het
eenvoudigst voor u te regelen zijn en die weinig of geen kosten
met zich meebrengen:

De bewoners van appartementengebouw De Wilgenhof in Beetsterzwaag nemen al bijna een jaar
een groot deel van de schoonmaak voor hun eigen
rekening. De reden is dat een deel van hen vond
dat het niet schoon genoeg was. De schoonmaak
was en bleef onderwerp van gesprek. Ze waren niet
ontevreden over het werk van de schoonmaker. Iedereen begreep dat er best weinig uren beschikbaar
waren. Wat is dan de oplossing: of de corporatie
vragen om meer uren (en dus hogere servicekosten)
of zelf iets doen? Bij De Wilgenhof kozen ze voor
het laatste. De bewonerscommissie heeft daar het
initiatief toe genomen.

Hang gordijnen zo dicht mogelijk op de ramen en houd deze
gesloten als de zon schijnt.

geworden. De bewonerscommissie hoopt, dat er af en toe
nieuwe bewoners zijn die ook in willen stappen. Dat is
nodig om dit in de toekomst vol te houden.
Dit alles heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het gebouw nog nooit zo schoon is geweest en dat iedereen nu
wel tevreden is.

Zonwering is natuurlijk ook effectief. Als huurder heeft u, als
het bij uw woning al is toegestaan, toestemming nodig
om het zelf aan te brengen. U kunt uw verhuurder vragen naar
de mogelijkheden.

Waar moet je rekening mee houden?
Het is beslist nodig dat er een bewonerscommissie of
een groepje bewoners het voortouw neemt. Daarnaast
is solidariteit en saamhorigheid belangrijk. En je moet er
zelf zin in hebben. Bij De Wilgenhof maken ze veel schoon,
zoals ook het niemandsland van de galerijen. Maar het is
vast ook een optie om alleen die zaken op te pakken die
door iedereen gebruikt worden zoals de entree, de lift en
het trappenhuis.

Voordelen
Een groot voordeel is dat meer uren schoonmaak er echt
voor zorgen dat uw eigen woonomgeving er verzorgder
uit gaat zien. Het zorgt ook voor meer onderling contact en draagt bij aan een fijne sfeer. Op de vraag of het
een aanrader is voor andere locaties, komt geen direct
antwoord. Het hangt dus echt van de locatie af en van
de mensen of een dergelijke actie kans van slagen heeft.
Denkt u dat het voor uw locatie een mogelijkheid is? Zoek
een paar medestanders en neem dan contact op met de
bewonerscommissie. Dat is het begin!

Is er geen bewonerscommissie en denkt u
dat samen schoonmaken een mogelijkheid is?
Dan kunt u contact opnemen met
Anke Wisselink, adviseur bewonerscommissies.
Zij is bereikbaar via het algemene
nummer van De Bewonersraad.

Kijk of het mogelijk is een laken op te hangen om het balkon
af te schermen. Dan houdt u de warmte bij de woning weg.
Ventileer goed zodra de buitentemperatuur lager is dan
binnen. Zet de ramen en ook de deuren binnen open, zodat de
lucht kan stromen.
Een ventilator kan helpen de koele lucht te verspreiden. Een
fles bevroren water voor de ventilator zetten maakt de
verspreide lucht koeler. Of ijsklontjes van water met zout in
een metalen kom voor de ventilator.
Gebruik een losse airconditioner of luchtkoeler. Informeer u
goed over het soort apparaat en de werking als u er een
aanschaft. Let ook op het energieverbruik!

Houd uw hoofd koel! Maak uw polsen, voeten en nek nat met
een koud washandje. Via deze lichaamsdelen raakt u de
warmte het snelst kwijt.

Jaarverslag 2020
Wat hebben we vorig jaar voor
u gedaan? Het jaarverslag is een
weergave over het vorige jaar en
een verantwoording van al onze
acties. In de vergadering van
Ledenraad op 15 juni is het
verslag goedgekeurd.

2020
JAARVERSLAG DE BEWONERSRAAD

Bent u geïnteresseerd? U kunt op
de website een exemplaar inkijken:
www.debewonersraad.nl/jaarverslag/financieel-verslag
Activiteiten en de resultaten 2020

Leuke nieuwtjes en weetjes?

Volg ons op Facebook!

www.facebook.com/debewonersraad
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De Bewonersraad is een vereniging voor huurders in Fryslân en behartigt de belangen van meer dan 30.000 leden.

Op verzoek van de huurdersvereniging op Terschelling
gaat De Bewonersraad ook het bestuur van huurdersvereniging De Brandaris ondersteunen bij een aantal werkzaamheden. Dat kan gaan om het schrijven van adviezen,
het voorbereiden en bijwonen van gesprekken met WoonFriesland of de gemeente en het oplossen van moeilijke
vragen of klachten van de leden van Terschelling.

Wat is een salderingsregeling?

Meldpunt zorgwekkend gedrag

In deze Bewonerskrant vindt u ook de resultaten van de
Grote Ledenenquête. Deze enquête wordt één keer in de
vier jaar gehouden onder alle leden (ruim 30.000 huurders).
De resultaten worden eerst besproken in de Ledenraad,
het hoogste orgaan van onze vereniging. En via deze krant
informeren we nu alle leden. We zijn nieuwsgierig of de
resultaten bij u herkenning geven. Of misschien wilt u nog
tips doorgeven. Reacties zijn welkom via info@debewonersraad.nl of via onze Hulpdienst: 058 – 216 5457.

Onderzoek hitte
in de woning

samenwerking met huurdersvereniging De Brandaris

t
nt da
teke
?
Wat behuurders
voor

De Bewonersraad gaat nog met de verschillende woningcorporaties in gesprek over de eventuele aanpassingen
in de salderingsregeling. Wat gaat dit precies betekenen?
En welke afspraken kunnen we maken zodat de huurder
er geen hinder van ondervindt?
Bij Elkien hebben we bijvoorbeeld bij een woningverbetering waar € 2,- per paneel wordt gevraagd, de afspraak
staan dat huurders geen negatieve effecten gaan ondervinden van het stoppen van de salderingsregeling. Maar
voor mensen die een nul-op-de-meter woning hebben
of een nieuwbouwwoning met zonnepanelen moeten bij
Elkien nog aanvullende afspraken worden gemaakt. Net
zoals er dus bij de andere corporaties over alle woningen
met zonnepanelen afspraken moeten komen. Zodra hier
meer over bekend is, zullen we daar bij u op terug komen.

Niet over één nacht ijs
Na een enquête en overleg met Elkien werd besloten
het echt te doen. Dat ging niet over één nacht ijs. Er zijn
mensen nodig die mee willen doen, de verhuurder heeft
met contracten te maken die vaak langere periode lopen
en het is belangrijk dat het project ook echt een kans van
slagen heeft. Dat moet je als bewoners goed beseffen
voordat je er aan begint. Je kunt niet na één keer zeggen:
nou… ik heb er niet zo’n zin meer in.

Leren lezen, geldzaken regelen of computeren bijvoorbeeld?
Dat kan gratis in het DigiTaalhuis van de Friese bibliotheken.
Zij organiseren cursussen of trainingen.

die bij u thuis uw eigen situatie komen bekijken en u tips
kunnen geven waarop u kunt besparen. In deze krant
vertellen we over de energiecoaches en in een latere krant
volgen we een energiecoach die op pad gaat bij mensen
thuis. Want goede intenties zijn mooi, maar we willen voor
de huurder ook volgen of deze wat voor u opleveren.

Schoonmaak
in eigen beheer

chat: www.debewonersraad.nl

Leuke nieuwtjes en weetjes?

De zomer nadert
helaas al weer zijn
einde maar wat
hebben we een
mooie zomer gehad! Gelukkig zijn
ons de temperaturen van vorig jaar
bespaard gebleven.
Met deze temperaturen was het vaak
heerlijk om buiten
te zijn. Op de
camping of gewoon lekker bij huis. Ook was het fijn dat
de coronamaatregelen weer verder werden versoepeld,
eindelijk de mondkapjes af, wat een bevrijding! En dan
natuurlijk de Olympische Spelen in Tokyo waar ons land
het geweldig goed heeft gedaan, 36 medailles waarvan
12 goud. Een ongekend record voor een klein land als het
onze. Daar mogen we méér dan trots op zijn.

Telefonische
hulpdienst

Samantha Kuip,
Wolvega

Duurzaam, aardgasvrij, energiebesparing zijn onderwerpen waar op steeds meer fronten aan wordt gewerkt.
Misschien heeft u thuis ook maatregelen getroffen. Of zou
u wel benieuwd zijn wat dat voor u zou kunnen opleveren. In
verschillende gemeenten wordt gestart met energiecoaches,

telefoon: 058 – 216 5457 (van 9:00 tot 12:30 uur)

De bibliotheek, DigiTaalhuis:
bellen: 0800 - 023 4444 (gratis);
email: www.ikleermeer.nl
Willy Flisijn,
Witmarsum

Beste lezer,
Aan de start van de zomer
verschijnt deze Bewonerskrant. De zomer en zomerse
temperaturen brengen veel
goeds mee. De zon, lekker
buiten zijn, misschien zelfs
er op uit. Aan de andere
kant kunnen hogere temperaturen minder fijn zijn,
bijvoorbeeld wanneer u uw woning niet goed kunt koelen.
We zijn samen met een aantal bewonerscommissies aan de
slag gegaan om te onderzoeken hoe dat in de praktijk gaat
en wat we er aan kunnen doen.

e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl

Wat wilt u leren?

17 commissies
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De Bewonersraad is een vereniging voor huurders in Fryslân en behartigt de belangen van meer dan 30.000 leden.

De Hulpdienst is u graag van dienst
en is bereikbaar van maandag t/m vrijdag

Van een aantal mensen mochten we foto’s meenemen
voor deze Bewonerskrant.

dhr. Hoogsteen,
Burgum
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Leuke nieuwtjes en weetjes?

Volg ons op Facebook!

www.facebook.com/debewonersraad

KERSTACTIE
Beste lezer,
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, kijk ik naar buiten en
zie langzaam de bladeren van de bomen vallen. Zelfs de
bladeren van de boom van mijn buren vallen in mijn tuin,
omdat de wind juist mijn kant op waait. Zaterdag net alle
blad weg geharkt en ik weet wat me komende zaterdag
weer te doen staat. En dat terwijl mijn vrouw me juist had
aangespoord me met de kerstverlichting buiten bezig te
gaan houden. Ze moet nog maar even een extra zaterdag
wachten. Er moet geharkt worden!
In oktober ben ik, namens De Bewonersraad, aanwezig
geweest bij de ondertekening van het convenant “actieprogramma Leeuwarden Oost”. Een actieprogramma
dat wijken een extra duwtje in de rug geeft wanneer
dat nodig is en dat voor vele jaren lang. In bijzijn van
Burgemeester Buma en de eigen Kinderburgemeester
van Leeuwarden, Thirza Huitema, werden op creatieve
wijze de handtekeningen gezet van meer dan 50 bestuurders van allerlei organisaties, op grote vellen papier. De
handen werden ondergedompeld in een bak verf en de
letterlijke handtekening werd gezet. Het mooie van deze
bijeenkomst was dat kinderen centraal stonden. Kinderen
werden gevraagd over hoe zij hun leven in de wijk over
tien jaar voor zich zagen. Het is dan altijd mooi om te
zien hoe kinderen vertellen. Hun toekomst vol dromen
en vooral een zorgeloos leven. Ik hoop dan altijd dat zij
deze dromen en zorgeloosheid zo lang mogelijk weten
vast te houden en dat het leven hen niet teleurstelt.
Want eenmaal volwassen komen de zorgen vaak vanzelf.
Zorgen over inkomen, betalen van vaste lasten, baanzekerheid, gezondheid en ga zo maar door. Op dit moment

KORTING
KORTING
KORTING

maken veel mensen zich zorgen over bijvoorbeeld de
torenhoge energielasten. Wij als De Bewonersraad
maken ons daar ook zorgen over en voeren het gesprek
daarover met gemeente en corporaties. Niet dat we
één, twee, drie oplossingen hebben. Maar we willen wel
onder de aandacht brengen dat woonlasten zo voor veel
mensen onbetaalbaar worden en hen in de problemen
kunnen brengen. Wij willen dat corporaties en gemeenten daar oog en oor voor hebben.
Om de vaste lasten wellicht enigszins te kunnen drukken
introduceert De Bewonersraad vanaf maart volgend
jaar een Ledenvoordeelprogramma. Met kortingen op
bijvoorbeeld verzekeringen, brandstof en leuke uitjes
kunt u al gauw geld besparen. In dit nummer van De Bewonerskrant kunt u hier meer over lezen. Het enige wat
hiervoor nodig is, is uw lidmaatschap van De Bewonersraad, zo makkelijk kan het zijn.
We zitten alweer vlak voor de kerstdagen. Dagen vol van
gezelligheid, warmte en elkaar. Maar dat geldt helaas
niet voor iedereen. Kent u nu iemand waarvan u vindt
dat hij of zij wel wat extra’s nodig heeft deze dagen, geef
haar of hem dan op. Op 23 december komen we dan bij
tien gelukkigen langs om hen een prachtig kerstboeket
te overhandigen. Meer hierover leest u ook in deze krant.
Twijfel niet maar doe mee!
Ik wil u langs deze weg, ook namens alle medewerkers
van De Bewonersraad, alvast veel gezondheid en hele
fijne feestdagen toewensen.
Hartelijke groet,
Gert Brouwer,
algemeen directeur De Bewonersraad

Misschien weet u het nog. In februari hadden we de
Valentijnsactie, waarbij u iemand kon aandragen voor
een bloemetje. Een hart onder de riem voor iemand
die wat extra aandacht kon gebruiken. Vanwege de
hartverwarmende reacties en persoonlijke verhalen,
gaan we opnieuw een dergelijke actie doen. Nu in het
kader van Kerst en vanwege de komende feestdagen.

Hoe werkt het?
Kent u iemand die vanwege eenzaamheid, ziekte of
andere omstandigheden wel wat extra aandacht kan
gebruiken?

Meld voor 22 december
een andere huurder aan
voor een mooi boeket!
Vermeld duidelijk om wie het gaat (met adres en telefoonnummer graag) en waarom deze persoon of dit gezin dit
gebaar zo verdient. Vergeet niet uw eigen naam, adres en
telefoonnummer te vermelden.

Mail dit naar: info@debewonersraad.nl
of bel met:
058 - 216 5457
We trekken willekeurig 10 Kerst-oproepen uit de
inzendingen. De tien gegadigden ontvangen op
donderdag 23 december van De Bewonersraad een
fraai Decemberboeket. Hierover worden zij vooraf
gebeld. De actie geldt alleen voor leden van
huurdersvereniging De Bewonersraad.
(Persoonlijke gegevens zullen we vertrouwelijk behandelen
en gebruiken we alleen voor deze actie. Over de uitslag van
deze actie kan niet worden gecorrespondeerd).

VOORAANKONDIGING:

De Bewonersraad
start met
ledenvoordelen!

De Bewonersraad is een heel grote huurdersvereniging. Intussen zijn meer dan 30.000 leden in
Friesland lid. Behalve dat u ondersteuning krijgt bij
problemen en vragen op het gebied van huren, betaalbaarheid en een fijne woonomgeving, willen we
graag dat onze leden nog meer voordeel hebben van
hun lidmaatschap. Daarom gaan we met ingang van
het voorjaar van 2022 een ledenvoordeelprogramma
aanbieden, met producten en diensten waar u als lid
van De Bewonersraad van kunt profiteren.

Waar kunt u bijvoorbeeld aan denken?
Het gaat om voordelen en kortingen op tanken, mobiele
telefonie, autoverzekering, energie en dergelijke. We
hebben ook een verhuisbedrijf bereid gevonden, dat
speciaal gericht is op ouderen en een verhuizing van
a tot z regelt. Compleet met installatie van tv en apparaten. Verder komen er leuke aanbiedingen of kortingen op
vertier. Zoals op dagjes uit naar Duinenzathe en AquaZoo. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen. In het voorjaar gaan we van start. In de volgende
Bewonerskrant kunt u er alles over lezen.

Vraag het de Hulpdienst
De Bewonersraad is er om u te helpen bij allerlei
huurdersaangelegenheden. Dat kunnen problemen zijn
waar u met uw verhuurder niet uit komt, klachten over
onderhoud, vragen over uw huurprijs of de renovatie
van uw woning of advies over wat u in bepaalde gevallen kunt doen. De Hulpdienst helpt!

telefoon: 058 – 216 5457
(van 9:00 tot 12:30 uur)
e-mail:
hulpdienst@debewonersraad.nl
chat: www.debewonersraad.nl
Veelgestelde vragen en daarop
de antwoorden vindt u ook op
www.debewonersraad.nl
Kunnen wij u ergens mee helpen? Neemt u dan contact op!

4x per jaar, oplage ca. 31.000 stuks. Informatie over huurdersonderwerpen, tips, verhalen van huurders,
nieuwe regelingen, sloop en nieuwbouw, hulpdienst voor alle vragen en ondersteuning.
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NIEUWSBRIEF

NieuwsBrief
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 denken aan kwesties
rond onderhoud, huurprijs, sloopen nieuwbouw, betalingsproblemen,
zonnepanelen of overlast.
De Hulpdienst is voor leden gratis.

de Hulpdienst!
Vraag of probleem? Neem contact op met
ewonersraad.nl
tel. 058 - 216 5457 of e-mail: hulpdienst@deb

WAT BRENGT 2021?
Zoals elk jaar geven we in de eerste Nieuwsbrief
van het jaar een overzicht van veranderde regelingen en ontwikkelingen die we aan zien komen
voor onze leden.

Bijstand terugvorderen?
Begin januari verschenen er berichten in de media
dat sommige bijstandsgerechtigden veel geld moeten terugbetalen, omdat anderen voor hen boodschappen hebben gedaan (zie nieuws op www.
debewonersraad.nl). Misschien denkt u niet meteen aan uw huurdersvereniging, wanneer u tegen
dit soort zaken aanloopt. Toch zijn betaalbaarheid en
schuldenproblematiek onderwerpen waarmee leden
bij de vereniging kunnen aankloppen.
Mocht u dit ook zijn overkomen? Neemt u dan contact op met De Bewonersraad, opdat we samen kunnen bekijken wat er in uw geval mogelijk is en welke stappen u kunt zetten. Bovendien, als wij op de
hoogte komen van dergelijke signalen in Friesland,
kunnen wij deze aankaarten in het overleg met gemeenten en woningcorporaties.

NIEUWE REGELINGEN
Eenmalige huurverlaging
In 2021 is het voor huurders die huren bij een woningcorporatie met een hoge huur en een laag inkomen
mogelijk om huurverlaging te krijgen. Het gaat om
een eenmalige regeling die alleen geldt in 2021. Uw
jaarinkomen van het jaar 2019 is daarvoor het uitgangspunt. Is uw ‘kale’ huur hoger dan e 633,25 (1en 2-persoonshuishouden) of €e 678,66 (grotere huishoudens) en heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u
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in 2021 huurverlaging. Als dit voor u het geval is, hoeft
u zelf niets te doen. Dit wordt namelijk geregeld door
de woningcorporatie in samenwerking met de Belastingdienst. U krijgt hierover automatisch bericht. (Kale
huur wil zeggen: het netto-huurbedrag, dus zonder
energie-, servicekosten of andere kosten).
Heeft u in 2020 een inkomensdaling gehad, bijvoorbeeld door het wegvallen van werk of minder inkomen door coronaperikelen, dan ook is een eenmalige
huurkorting mogelijk. In dit geval dient u dit zelf aan
te vragen! Dit doet u bij uw corporatie.
Heeft u hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact op
met onze Hulpdienst. Voor leden hebben we een
modelbrief beschikbaar waarmee u deze eenmalige
huurverlaging bij de corporatie kunt aanvragen.

Wat is een laag inkomen?
Ieder jaar worden door de overheid de inkomensgrenzen vastgesteld. Voor 2021 geldt:
• Alleenwonend, nog geen AOW
• Niet alleenwonend, nog geen AOW

e 23.725,-

€e 32.200,-

• Alleenwonend, AOW

e 23.650,-

• Niet alleenwonend, AOW

e 32.075,-

Als uw jaarinkomen lager is dan de aangegeven inkomensgrens en u heeft een hoge huur (hoger dan
e 633,25 (1- en 2-persoonshuishouden) of e 678,66
(grotere huishoudens) dan kunt u in 2021 huurverlaging krijgen (zie hierboven beschreven onder eenmalige huurverlaging).

Huurtoeslaggrens verandert
Ook de huurtoeslaggrens wordt ieder jaar door de
overheid vastgesteld. Boven deze grens is in principe geen huurtoeslag mogelijk. In 2021 is de huurtoeslaggrens e 752,33 (in 2020 was dit e 737,14).
Stel dat u nu een huurcontract tekent voor een woning met een huur van e 760,-, dan komt u niet in
aanmerking voor huurtoeslag. Maar woont u al in
een huurwoning en kreeg u al die tijd huurtoeslag,
maar heeft u door huurverhogingen nu een huurprijs
van bijvoorbeeld e 760,-? Dan houdt u recht op huurtoeslag, tot het bedrag van e 752,33. Uw oude recht
blijft dus bestaan.

3 x per jaar, met een specifiek thema:
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Grote ledenenquête

De Bewonersraad 2021
Leeuwarden, januari 2021

Geacht lid van De Bewonersraad,
De Bewonersraad vraagt uw speciale aandacht voor de grote ledenenquête.
Deze enquête houden wij eens in de vier jaar en de uitslag hiervan is erg belangrijk voor onze vereniging. We krijgen zo een helder zicht op welke inzet onze
leden van hun huurdersvereniging verwachten rondom huren en wonen.

In de enquête komen diverse onderwerpen aan de orde. De aandacht die de
(sociale) woningmarkt momenteel krijgt vanuit de politiek, investeerders en
bouwers geeft ons alle aanleiding om met u samen de koers van onze vereniging
voor de komende jaren opnieuw te bepalen. Wordt het aanbod van sociale huurwoningen groter of kleiner, wordt de rol van corporaties groter of kleiner?
Hoe ontwikkelt zich de verduurzaming en vergroening van uw woning?
En wat gebeurt er met de huurprijzen?
De Bewonersraad wil én moet zich op tijd voorbereiden op de toekomstige
ontwikkelingen. Er kan enerzijds nogal wat veranderen door de komende landelijke
verkiezingen maar anderzijds verandert de rol en betekenis van de vereniging in
de maatschappij ook. Wij hebben uw mening nodig en daarom is het van groot
belang van u te vernemen hoe u De Bewonersraad beoordeelt en wat uw vereniging voor u kan doen en - omgekeerd - wat u voor uw vereniging zou willen doen.

Vragenlijst invullen via onze website.
De grote ledenenquête bestaat uit een vragenlijst.
U kunt de vragenlijst invullen via onze website.
Z.o.z.
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Zoals gebruikelijk op
de derde dinsdag van
september worden op
Prinsjesdag de plannen
voor het komende jaar
gepresenteerd. Daarin
staan onder andere de
plannen voor wonen en huren en de koopkracht.
De Nieuwsbrief van oktober gaat altijd over wat
de plannen van Prinsjesdag betekenen voor huurders. Maar dit jaar valt er weinig te melden. Er zijn
namelijk nauwelijks plannen als het om wonen
gaat en qua koopkracht gaan sommige mensen er
0,1% of niks op vooruit.
Derde dinsdag in
september

Prinsjesdag biedt géén
oplossingen voor de wooncrisis!
Er wordt niks gedaan aan de wooncrisis. Er zijn geen
oplossingen aangedragen voor de problemen in de
woningmarkt. “Het is natuurlijk onacceptabel dat er
werkelijk niets gebeurt aan de problematiek! Demissionair kabinet of niet, er raken individuen en groepen meer en meer in de knel door deze wooncrisis”,
zegt Gert Brouwer, algemeen directeur van De Bewonersraad. In de media liet Gert Brouwer zich ook al
fel uit over deze gang van zaken. “Het kabinet lijkt
meer met zichzelf bezig te zijn dan met de enorme
problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van
het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape. In plaats van een
gezamenlijk gevoel van haast op de enorme stapel
onderwerpen waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet
hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een
zeer zorgelijke situatie.”
Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is De
Bewonersraad een doorn in het oog. We signaleren
langere wachttijden om een huurwoning te bemachtigen. Steeds meer mensen die geen sociale huurwoning kunnen vinden, worden in de armen gedreven
van beleggers, die het niet altijd zo nauw nemen met
onderhoud. Maar die ook hoge huurprijzen vragen.
Vanwege al deze problemen op de woningmarkt vinden De Bewonersraad en ook andere partijen het een
goed idee om weer een Ministerie van Volkshuisves-
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ting in het leven te roepen. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”.

Algemene Beschouwingen
Dat in de plannen op Prinsjesdag aan de wooncrisis veel te weinig aandacht is besteed door het kabinet bleek wel tijdens de nabeschouwingen in de
2e kamer. Daar kwam de slechte situatie op de woningmarkt uitgebreid aan bod en leverde dit felle
discussies op. Ook werd het plan om in het volgende kabinet een verantwoordelijk minister voor volkshuisvesting te benoemen breed gedragen.

Welke plannen zijn er wel?
De verhuurdersheffing blijft bestaan. Dit is een forse belasting voor de corporaties die in feite door de
huurders wordt opgehoest. De Bewonersraad vindt
dat geen goede zaak. Nieuw is dat deze belasting met
500 miljoen euro wordt verlaagd. Dat is mooi en veel
geld, maar elk jaar moet er nog steeds 1,5 miljard
euro aan Den Haag worden afgedragen. De corporaties kunnen dat geld dus niet besteden aan nieuwe
huizen, onderhoud of het verduurzamen van woningen. De Bewonersraad is daarom, net als de corporaties, voorstander van het compleet afschaffen van
deze heffing.
Het kabinet maakt de komende jaren ruim 2,3 miljard euro vrij om de woningbouw en de verduurzaming van gebouwen verder te versnellen. Van die 2,3
miljard euro is 1 miljard bestemd voor de bouw van
extra woningen de komende 10 jaar, waarvan € E100
miljoen per jaar. Tot 2030 zijn landelijk zo’n 900.000
woningen nodig. Of er van deze gelden ook middelen voor Friesland beschikbaar komen, is echter de
vraag. De overige 1,3 miljard komt vrij voor een snellere verduurzaming van woningen en gebouwen om
beter te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord.

De Friese
woningmarkt
De situatie van de sociale woningmarkt in Friesland
is een andere dan in de grote steden van de Randstad. In Friesland hebben we bijvoorbeeld hier en
daar te maken met krimpgebieden. U zou misschien
minder nieuwe woningen verwachten, maar wat ook

De Bewonersraad, Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden Tel. 058 - 216 5457 E-mail: info@debewonersraad.nl Website: www.debewonersraad.nl

Januari: Wat brengt 2021?
Een overzicht van veranderde
regelingen en nieuwe ontwikkelingen
die we aan zien komen voor
onze leden.

Juni: Grote ledenenquête
Deze uitgebreide enquête wordt
één keer in de vier jaar onder
alle ruim 30.000 leden gehouden.
In de grote ledenenquête staan
vragen over allerlei verschillende
onderwerpen waarover we graag
de mening van de leden horen.
Opdat we deze meningen op tafel
kunnen leggen bij gemeente
of corporatie.

Oktober: Plannen Prinsjesdag
Deze Nieuwsbrief gaat altijd over
wat de plannen van Prinsjesdag
betekenen voor huurders. In 2021
viel er weinig te melden.
Er waren nauwelijks plannen
van het kabinet op gebied van
wonen. Qua koopkracht gaan
mensen er 0,1% of niks
op vooruit.

De wens om een frequente en online nieuwsbrief uit te geven met actueel nieuws, is nog steeds een wens.
Voor het uitgeven daarvan zijn e-mailadressen van onze leden nodig.

WEBSITE

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
2021 waren dat ruim 600.
Poiesz Supermarkten sponsorde in 2021 elke editie met een
rijkelijk gevuld boodschappenpakket ter waarde van € 50,-.
Dit waren de winnaars in 2021:

BLOEMENACTIES
www.debewonersraad.nl
Met chatfunctie / contact met de hulpdienst.
Actueel nieuws over zaken die huurders aangaan
Ledenservice en alle hulp op een rij
Projecten (herstructurering, sloop/nieuwbouw)
Eind 2016: 		 start met 4.260 unieke bezoekers
Eind 2020: 		 16.120 bezoekers
eind 2021: 		 18.456 unieke bezoekers
De website vertoont daarmee nog steeds een
stijging van het aantal bezoekers.
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PUZZELACTIE

Om andere mensen een hart onder
de riem te steken die dat op een of
andere manier wel konden gebruiken, hebben we een Valentijnsactie
en een Kerstboekettenactie opgezet.
Respectievelijk 14 en 10 leden kregen een mooi boeket uitgereikt. Zij
waren aangemeld door iemand anders die vond dat zij wat extra aandacht verdienden. Door middel van
loting zijn de gegadigden gekozen.
De boeketten zijn met verrassing en
in dank in ontvangst genomen.
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HULP
DIENST

JAARVERSLAG 2021 DE BEWONERSRAAD

JAARVERSLAG 2022 DE BEWONERSRAAD

In 2021 zijn er 496 klachten bij onze Hulpdienst binnengekomen. In 2020 zijn 750 telefoontjes en e-mails van
leden behandeld. Ook via de chat komen vragen binnen.
Hieronder de top 3 van de meest besproken onderwerpen:

1. Onderhoudsvragen: in 2021 zijn er veel vragen over onderhoud
binnengekomen. Te denken valt dan aan: mijn keukenla hangt scheef,
waarom krijg ik geen nieuwe keuken. Of mijn afzuigkap is stuk maar de
verhuurder wil hem niet vervangen.
2. Vocht en schimmel: ondanks dat al veel woningen energetisch zijn
verbeterd, wonen er ook nog veel mensen in slecht geïsoleerde woningen.
Zij hebben over het algemeen last schimmels en vocht in de woning.
3. Overlast: net als in 2020 hadden we over het onderwerp overlast in
2021 veel meer telefoontjes dan over andere onderwerpen. Veel zaken
hebben te maken met woongeluiden, te denken valt aan het dichtvallen
van deuren en het geluid van schoenen met hakken op de vloeren.

Met succes geholpen. Een paar voorbeelden:

BEWONERSCOMMISSIES
De adviseur bewonerscommissies ondersteunt de
bestaande commissies bij al hun taken en vragen.
Daarnaast onderneemt zij actie om commissies
die willen starten op weg te helpen en huurders te
informeren over het nut en soms de noodzaak van
het bestaan van een commissie. De ondersteuning die De Bewonersraad biedt is algemeen door
informatie te geven en bijeenkomsten te organiseren. Een groot deel van de ondersteuning gebeurt
op verzoek. Zo ondersteunt de adviseur enkele
commissies bij het maken van nieuwsbrieven, bij
overleggen, of om problemen en wensen te onderzoeken en in kaart te brengen.
Een aantal keren per jaar verschijnt ‘Vraag het Anke’, een
nieuwsbrief met vragen van bewonerscommissies en advies.

Vraag het aan Anke

Beste bewonerscommissies,
De afgelopen maand mocht ik gelukkig af en toe
weer naar ‘buiten’. Bij veel mensen heb ik een setje
afgeleverd voor het hitte-onderzoek. Verder heeft
u als het goed is post ontvangen over de evaluatie

CV-KETEL

KOUDE VOETEN

De cv-ketel van een van onze leden was
zeer op leeftijd en er moest te vaak een
monteur langs komen om de ketel na te
kijken. Toch wilde de verhuurder geen
nieuwe cv ketel plaatsen.

Koude voeten met een geïsoleerde vloer, hoe
kan dat? Een van onze leden belde en gaf aan
dat ze voornamelijk koude voeten hebben en
met een deken op de bank zitten. De woning is
goed geïsoleerd en volgens de woningcorporatie
ook de vloer. Na onderzoek blijkt dat er van de
isolatie onder de vloer niet veel meer over is.

Doordat De Bewonersraad in actie kwam,
is er uiteindelijk toch een andere cv-ketel
geplaatst. Mevrouw belde ons naderhand
op en gaf De Bewonersraad alle lof voor de
snelle oplossing.
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Er wordt, na aandringen van De Bewonersraad, nieuwe isolatie onder de vloer gespoten.
Hiermee zitten de huurders nu lekker warm!

van het reglement en de verantwoording en uitbetaling van de jaarlijkse bijdrage. In deze nieuwsbrief aandacht voor deze en andere zaken.

Nr. 6. juli 2021

kunt kloppen, is het van belang de feiten en cijfers goed
op een rij te hebben. Daarom doet De Bewonersraad dit
onderzoek.
Het voorjaar gaf nog geen aanleiding tot het bijhouden
van de lijsten. Maar de temperatuur begint op te lopen.
Ik heb inmiddels de eerste signalen gekregen van
mensen die gestart zijn. Eind augustus ontvangen alle
deelnemers van mij bericht over de manier waarop wij
de gegevens gaan verzamelen.

Financiële en inhoudelijke
verantwoording
Commissies met een inschrijving bij de KvK en een zakelijke bankrekening komen in aanmerking voor financiële
ondersteuning. Daarvoor is het nodig dat een inhoudelijk verslag (wat is er gedaan: acties, intern overleg, overleg corporatie) en een financieel verslag (standen begin
en eind van het jaar en overzicht inkomsten en uitgaven)
voor 1 mei 2021 bij ons binnen zijn. Van de meeste commissies kwam de verantwoording ruim op tijd binnen.
De afwikkeling eind juni levert zoals het er nu uitziet geen
problemen op. Er zijn een paar commissies waarvan de
betaling over enkele maanden plaatsvindt.
Voor commissies die geen financiële bijdrage ontvangen, is een financieel en inhoudelijk verslag niet verplicht. Als er toch een verslag gemaakt wordt, zou ik het
erg op prijs stellen dat te mogen ontvangen. Zo krijg ik
inzicht in wat er allemaal speelt en kan ik daar met mijn
inzet en ondersteuning rekening mee houden.

Onderzoek
hitte in de woning
In de vorige nieuwsbrief en in De Bewonerskrant deed
ik de oproep om mee te doen aan het onderzoek. Dat
heeft 45 kandidaten opgeleverd. Voordat je bij de corporatie, een klachtencommissie of huurcommissie aan

Onze ontmoeting in 2021
Het ziet er naar uit dat we elkaar weer live mogen
ontmoeten! In augustus ontvangen jullie daarover
een voorstel voor data en plaatsen. Vanuit Leeuwarden is er al langere tijd de vraag om een overleg te
organiseren met commissies uit dezelfde buurt omdat zij met dezelfde problemen te maken hebben. Dit
verzoek neem ik bij de planning mee. Als er nog andere wensen zijn, dan hoor ik het graag.

Het voorjaarsoverleg was online.
Het najaarsoverleg was live. Eén avond in Leeuwarden en
één in Beetsterzwaag.
Er zijn 4 nieuwsbrieven gemaakt voor de bewonerscommissies. En 2 commissies zijn ondersteund bij het maken
van nieuwsbrieven.
Er was ondersteuning bij het opheffen van een commissie en de financiële afwikkeling daarvan.
3x was er overleg over opstart en doorstart van een
bewonerscommissie.
Ondersteuning was er bij de inschrijving van de Kamer
van Koophandel en het openen van een zakelijke bankrekening.
Met 3 commissies was overleg over de onvrede van de
aanpak van de corporatie ten aanzien van het onderhoud.
4 commissies hebben de adviseur bewonerscommissies
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een overleg voor het
beantwoorden van diverse vragen. De adviseur is 2x bij een
jaarvergadering aanwezig geweest en 4x bij een overleg
tussen een bewonerscommissie en de corporatie, waarvan
1 keer online.
Het aantal commissies dat een financiële bijdrage van
De Bewonersraad ontvangt, is gestegen van 15 naar 17.
Een van deze commissies heeft dit jaar geen ondersteuning
aangevraagd. Het aantal commissies dat alleen inhoudelijke
ondersteuning krijgt, is gestegen van 7 naar 13.
Het aantal commissies dat op een andere, minder
frequente manier, aan De Bewonersraad is gelieerd, is nu
10. Daarvan zijn drie commissies bezig met een herstart
dan wel doorstart.

11

JAARVERSLAG 2021 DE BEWONERSRAAD

JAARVERSLAG 2021 DE BEWONERSRAAD

HOE HOREN WE DE MENING VAN ONZE LEDEN NOG MEER?

DEELNEMEN AAN DE VERENIGING

Behalve via de telefoon, e-mail, chat, online panel, bijeenkomsten en overleg doen we elk jaar onderzoek
om te horen wat de leden van bepaalde onderwerpen vinden.

Leden hebben diverse mogelijkheden om actief aan de vereniging deel te nemen:

Enquête

Grote ledenenquête

Stakeholdersenquête

Sociale huurwoningen

Ledenraad

Regioraad

Bestuur

In 2021 heeft De Bewonersraad twee
grote onderzoeken gedaan in eigen beheer. In de eerste helft van 2021 vond de
grote ledenenquête plaats. Een belangrijke graadmeter hoe we er als vereniging voor staan en wat de leden vinden
van allerlei onderwerpen. Deze enquête
vindt eens in de vier jaar plaats. Bijna
3000 respondenten (ca. 10% van alle
leden) hebben deze enquête ingevuld.

Het tweede grote onderzoek betreft een primeur. De Bewonersraad
heeft voor het eerst een stakeholdersenquête uitgezet naar ruim 100
belangrijke relaties. We werken veel
en steeds meer samen met gemeenten, corporaties en overige sociaal
maatschappelijke partners en daarom
is het van belang eens te meten hoe
het is gesteld met de kwaliteit van de
samenwerking.

Ook hebben we weer onderzocht
hoe het zit met de beschikbaarheid
van sociale huurwoningen.
Wat is de maximale zoekduur?
En is de verkregen woning
goed genoeg in overeenstemming met de wensen
van de bewoners.

Het hoogste orgaan van
De Bewonersraad. De Ledenraad
stelt bijvoorbeeld het jaarplan
en de begroting vast.

De provincie Friesland is opgedeeld
in 5 regio’s. In elke regio is een
regioraad. De regioraad is praktisch
ingesteld en fungeert als ‘de oren
en ogen’ ter plaatse. Men houdt het
plaatselijke nieuws bij, is aanwezig
bij een gemeenteraadsvergadering
of bekijkt een klacht bij een huurder.
De regiomanagers zijn aanspreekpunt
voor de regioraad.

Vanaf 2020 kunnen
zowel leden als niet-leden zich
aanmelden voor een functie in
het bestuur. Het bestuur keurt
het beleid goed en stelt de
directeur aan.

KORTING
KORTING
KORTING
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Projectgroep woonlasten

Ledenvoordelenprogramma

VoorzieningenWijzer

Online panel

Dreamhûs panel

Op initiatief van De Bewonersraad is
in 2021 samen met Wonen Noordwest
Friesland en Thús Wonen een projectgroep woonlasten gestart. Dit heeft
ertoe geleid dat er in opdracht van de
Vereniging Friese Woningcorporaties in
samenwerking met de Friese huurdersorganisaties in 2022 een tweede betaalbaarheidsonderzoek in Friesland gaat
komen. Monitoren van de ontwikkelingen van de betaalbaarheid in vergelijking tot het eerdere onderzoek in 2015 is
hierbij van belang.

In 2021 is de introductie van ons
ledenvoordelenprogramma gereedgekomen. Doel is om voor de leden
meerwaarde te creëren aan het
lidmaatschap van de vereniging.
Besloten is vanaf begin 2022 het
programma definitief te lanceren
richting de leden.

Een nieuw project is de VoorzieningenWijzer. De VoorzieningenWijzer
is een praktisch instrument dat slim
gebruik maakt van allerlei financiële regelingen waardoor de bestedingsruimte van huishoudens wordt
vergroot (gemeentelijke en landelijke
regelingen). De Bewonersraad heeft
vanaf 2021 een samenwerking met
initiatiefnemer Zorgweb. Hierbij is het
onze intentie dat De Bewonersraad
als vliegwiel gaat functioneren met
als doel dat de VoorzieningenWijzer
in heel Friesland gemeengoed gaat
worden. Het is de bedoeling dat de
VoorzieningenWijzer voor onze leden
wordt ingezet als ledenvoordeel.

Leden kunnen zich vrijblijvend aan- en
afmelden voor het online klantenpanel.
Zij krijgen regelmatig vragen voorgelegd
over onderwerpen die op dat moment
spelen. Een handig en snel kanaal om
meteen te kunnen horen hoe huurders
over een onderwerp denken.

Vijf leden van De Bewonersraad die huren
bij WoonFriesland doen mee aan het
Dreamhûs panel, een project van WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma,
The Green Village en De Bewonersraad.
De leden kijken kritisch mee naar duurzame
innovaties in bestaande bouw.
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BESTUUR, MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

BEWONERSRAADTEAM

Bestuur
De Bewonersraad
Op 31 december 2021 telde het
bestuur 4 leden. Eén vacature
stond open.De vacature is in
juni ingevuld door de benoeming
van de heer Peter Boersma.
Eind december ontstond een
nieuwe vacature in verband
met de verhuizing naar Zeeland
van mevrouw Dirkje Abma.
In elke vergadering worden de
standaardonderwerpen zoals
notulen en financiële overzichten
besproken. En verder:

2021

11
FEBRUARI

2021

6
JUNII

6

APRIL

2021

21

SEPTEMBER

14

Saskia Toor
Algemeen lid
Jaap Blaauw
Penningmeester
Gelly Visser
Voorzitter
Dirkje Abma
Secretaris (tot medio
december)
Staat niet op de foto

‘Benen op
tafelgesprek’
tijdens een
etentje.

Anneke Broersma
Regiomanager,
gemeenten
Noardeast-Fryslân,
Dantumadiel,
Tytsjerksteradiel,
Achtkarspelen

Gert Brouwer
Algemeen directeur

Jelma FerwerdaBoomsma*
Officemanager

Gea Herz
Regiomanager,
gemeenten
Opsterland,
Heerenveen,
Súdwest Fryslân

Ruud Leerink
Regiomanager,
gemeenten
Smallingerland,
Waadhoeke

Marianne Metz
Adviseur PR
en communicatie

Nynke Tamsma*
Adviseur klanten informatie /
Hulpdienst

Elma van der Velden*
Regiomanager,
gemeenten
Leeuwarden,
Oost- en Weststellingwerf

Herman Visser
Adviseur marketing
en innovatie

Anke Wisselink
Adviseur
bewonerscommissies

Peter Boersma
Algemeen lid

Opstarten sollicitatieprocedure
nieuw bestuurslid, aftredingsrooster
bestuursleden, urenuitbreiding medewerkers en verhoging belastingvrije
vrijwilligersvergoeding.

LEDENRAAD
2021

Van links naar rechts

Het team medewerkers van De Bewonersraad
bestaat uit 10 personen (net als in 2020):

2021

2

SEPTEMBER

2021

11
MAART

Themaprogramma
‘Weer thuis’, inzet
prestatieafspraken
2022, marketingplan.

Concept jaarrekening
en jaarverslag 2020,
uitslag sollicitatieprocedure nieuw
bestuurslid.

2021

4

NOVEMBER

2021

29
APRIL

Conclusies en
aanbevelingen grote
ledenenquête 2021,
jaarverslag en
jaarrekening 2020.

Jaarplan en begroting 2022, uitkomsten stakeholdersonderzoek,
thuiswerkbeleid medewerkers,
teambuildingdag bestuur/directie.

Per januari 2021 is de nieuwe zittingstermijn begonnen van de ledenraad. In verband met corona is
er slechts twee keer vergaderd (in de Kurioskerk), in plaats van de gebruikelijke vier keer.

Afgelast en
uitgesteld naar
18 mei; ook
deze kon niet
doorgaan
Themavergadering
over het onderwerp ‘Weer
thuis’.

2021

5
JUNI

2021

14

DECEMBER

Kennismakingsvergadering met de nieuwe ledenraad. Naast een algemene
presentatie over De Bewonersraad is een nieuw bestuurslid, de heer Peter
Boersma benoemd. De uitslag van de grote ledenenquête is gepresenteerd
en de jaarrekening 2020 is besproken en vastgesteld. Ook is bestuurslid mevrouw
Saskia Toor voorgesteld aan de ledenraad (zij is in december 2020 benoemd).
Deze vergadering kon helaas niet doorgaan. De ledenraad is vervolgens
gevraagd schriftelijk goedkeuring te verlenen aan o.a. het jaarplan, met de
begroting 2022. Ook is het aangepaste reglement bewonerscommissies ter
kennisname gestuurd.

*Vanuit privacyoverwegingen zijn niet
alle collega’s afgebeeld.
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REGIORADEN
IN 2021

SAMENWERKING MET ANDERE PARTIJEN

regio noordoost

De Bewonersraad zit met allerlei partijen regelmatig aan tafel.
Overleg met corporaties op diverse niveau, met 15 gemeenten in Friesland en met de provincie.
We werken graag samen waar dat kan, om de belangen van onze ruim 30.000 leden zo goed mogelijk te
behartigen. Dat is bijvoorbeeld ook met de andere Friese huurdersverenigingen.

regio midden

regio noordwest

De regioraden bestaan uit
leden van De Bewonersraad. Zij
fungeren als ‘de oren en ogen’
voor de vereniging en koppelen hun bevindingen terug
aan de regiomanagers. Onder
andere leggen regioraadsleden
huisbezoek af bij melders van
onderhoudsklachten en maken
foto’s van de situatie. Ze houden
de vinger aan de pols bij groot
onderhoudsprojecten, wat er
binnen de gemeente gebeurt op
gebied van sociale huisvesting
en leefbaarheid, en zo verder.

Friese huurdersverenigingen
De Bewonersraad maakt deel uit van de Overlegtafel
Samenwerkende Friese Huurdersverenigingen (OSFH).
In 2021 is 6x (digitaal) vergaderd.

Huurdersvereniging
De Brandaris
Januari
Z M D W D V Z

Februari
Z M D W D V Z

Maart
Z M D W D V Z

Huurdersvereniging
Franeker
HO-STESS

regio zuidoost

regio zuidwest

Regioraad Noordwest en Zuidwest:

19 leden

waarvan:

4 huren van Woningstichting Weststellingwerf
6 van WoonFriesland, 7 van Accolade en
2 van een particuliere verhuurder.

Diverse regioraadsleden zijn inmiddels bedreven in het vergaderen via de
computer. Er is tweemaal online overleg gevoerd. In het najaar konden we
elkaar weer in het echt ontmoeten.
Regioraadsleden hebben De Bewonersraad vertegenwoordigd bij externe
partijen. Zo hebben ze zitting genomen in een klankbordgroep over eenzaamheid in de gemeente Súdwest Fryslân en zijn ze ondervraagd voor de
nieuw op te stellen klantvisie bij Elkien.

Regioraad Noordoost:
7 leden in 2021,
waarvan:
6 huren van Thús Wonen en
1 huurt van WoonFriesland
Door corona was het in 2021 lastig om fysiek bij elkaar te komen. Er was 1
vergadering van de regioraad Noordoost op locatie en verder is contact gehouden via mail, telefoon en via de computer. Op deze manier is geprobeerd
om elkaar op de hoogte te houden en informatie uit te wisselen.

April
Z M D W D V Z

Mei
Z M D W D V Z

Juni
Z M D W D V Z

Regioraad Zuidoost:

9 personen ( januari 2021),
8 personen (eind december)
2 huurders van Wonen Noordwest Friesland,
6 huurders van Elkien.

waarvan:

Door corona was het in 2021 voor de regioraden niet goed mogelijk om elkaar
fysiek te treffen. De regioraad Zuidoost is in 2021 drie keer bij elkaar geweest,
twee keer digitaal, via MS Teams en één keer fysiek. Gebleken is dat digitale
bijeenkomsten toch geen gelijkwaardig alternatief zijn voor fysieke bijeenkomsten. Hierdoor is de uitwisseling van kennis, ervaring en informatie in de
regioraad Zuidoost enigszins beperkt uit de verf gekomen.
De bijeenkomsten zijn vooral gebruikt om bij te praten met de (andere)
regioraadsleden. De regiomanagers maakten gebruik van de mogelijkheid
om te peilen wat er leeft bij de regioraadsleden en om hen te informeren over
een aantal actuele ontwikkelingen. Regioraadsleden zijn verder op de hoogte
gehouden door middel van nieuwsbrieven, e-mail en via telefonisch contact.

Regioraad Midden:
17 leden ( januari 2021),
16 personen (december 2021).
waarvan:
1 huurder van Elkien.
15 huurders bij WoonFriesland.
Allen wonen in de gemeente Leeuwarden.
In 2022 volgt de aanmeldingsperiode voor een nieuwe zittingstermijn van
de regioraad.
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Behalve De Bewonersraad maken onderstaande huurdersverenigingen deel uit van
de Overlegtafel OSFH:

Huurdersvereniging
Harlingen
Huurdersvereniging
Lemsterland
Huurdersplatform
MEVM

Juli
Z M D W D V Z

Augustus
Z M D W D V Z

Huurdersplatform
Nieuw Elan

September
Z M D W D V Z

Huurdersvereniging
Zuidwest Friesland
Oktober
Z M D W D V Z

November
Z M D W D V Z

December
Z M D W D V Z

De Bewonersraad ondersteunt
bovendien Huurdersvereniging
Franeker en De Brandaris met
werkzaamheden, uitgevoerd
door twee regiomanagers.

Vergroten Netwerk De Bewonersraad
We nemen een steeds prominentere plaats in het ‘energienetwerk’ in Friesland in. Tegen het einde van het jaar
kwam energiearmoede in beeld. De Bewonersraad is
één van de initiatiefnemers voor het oprichten van een
Energiebank Fryslân. We hopen dat deze in 2022 gerealiseerd is.
Ook heeft De Bewonersraad een prominente plaats ingenomen in de onderhandelingen voor het convenant ‘Weer
Thuis’. Na een uiterst moeizaam traject, waarbij De Bewonersraad vooral de focus had gelegd op de draagkracht en

draaglast van wijken, dorpen en buurten, kwam er eind 2021
een convenant tot stand waar De Bewonersraad zich in
heeft kunnen vinden. Het convenant vermeldt dat er frequent evaluaties plaatsvinden en zo nodig bijstellingen.
In 2021 werd De Bewonersraad tevens betrokken bij de
taskforce Wonen en Zorg. Deze taskforce is, samen met
corporaties, gemeenten en zorgaanbieders, op zoek naar
vernieuwende woonconcepten zonder vooral vanuit ‘stenen
te denken’. De focus hierbij ligt met name op ouderen in
onze provincie.
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HIGHLIGHTS PRESTATIEAFSPRAKEN 2021
Elk jaar worden in elke gemeente met de aanwezige corporatie(s) en huurdersvereniging(en) afspraken gemaakt
over het woonbeleid van het daarop volgende jaar. Per regio een aantal voorbeelden.
NB: De regiomanagers werken over de grenzen van de gebiedsindeling. Onze regioraden volgen onze indeling.
De corporaties en gemeenten zijn echter op een andere manier verdeeld over de managers.
Vandaar dat u in sommige gemeenten meerdere regiomanagers werkzaam ziet.

Regio Midden
Regiomanager
Elma van der
Velden

Regio Zuidwest
In de gemeente Opsterland weten partijen elkaar goed te vinden. Bij prestatieafspraken is er nog meer verbinding in het overleg aangebracht. Niet alleen de corporaties
zitten gezamenlijk bij het overleg, ook de afdelingen Sociaal Domein en Wonen zijn
beiden bestuurlijk vertegenwoordigd. Dit zorgt voor een nog betere verbinding tussen
de verschillende beleidsterreinen.

Regiomanager
Gea Herz

De Werkgroep Betaalbaarheid waarin De Bewonersraad, naast de gemeente, Nieuw Elan,
de corporaties WoonFriesland en Elkien, zijn vertegenwoordigd, werkt aan de invoering van
De VoorzieningenWijzer.
Een ander groot project in Leeuwarden is het ‘Programmaplan voor Leeuwarden Oost’. In een
breed samenwerkingsverband van wel 50 verschillende partijen is per thema voor de wijken OudOost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Cammingaburen een programma voor
wijkverbetering bedacht. De uitvoering van dit plan kan alleen met steun vanuit de overheid, het
Volkshuisvestingsfonds. De thema’s, uitgewerkt in dit plan, gaan over gezondheid, leren, werken en
wonen. De Bewonersraad heeft actief deelgenomen aan het onderdeel wonen en blijft ook in de
uitvoerende fase betrokken.

In de gemeente Súdwest Fryslân zijn we met vier corporaties en vier huurdersorganisaties betrokken bij de prestatieafspraken. Mooi is te zien dat partijen elkaar goed
aanvullen. Het mooiste resultaat van 2021 is toch wel dat ook bij de gemeente het besef
is gekomen dat er meer sociale huurwoningen in de gemeente gebouwd moeten worden. In Sneek gaat het om 450 stuks. Nu alle partijen deze noodzaak onderschrijven,
kunnen we de krachten bundelen om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Regio Noordoost

Regiomanager
Anneke Broersma

In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel is met de corporaties Thús
Wonen en Wonen Noordwest Friesland in 2020 een pilot gestart met de VoorzieningenWijzer. In 2021 is daar een vervolg aan gegeven. Dit wordt uitgevoerd door minima
coaches.

Regio Noordwest
In de gemeente Waadhoeke is in 2021, op basis van de in 2020 vastgestelde Woonvisie,
met partijen gewerkt aan een Lokaal Akkoord. Daarin worden de plannen uit de Woonvisie, met een loopduur van 10 jaar, vertaald en uitgewerkt in meerjarige (5 jaar) afspraken
tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Het Lokaal Akkoord is
vervolgens weer het vertrekpunt voor de jaarlijkse prestatieafspraken. Naar verwachting
zal het Lokaal akkoord in het eerste kwartaal van 2022 worden vastgesteld.
Verder heeft het gemeentelijke beleid rond statushouders en arbeidsmigranten de nodige
aandacht gehad.
Regiomanager
Ruud Leerink
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In de gemeente Waadhoeke trekt De Bewonersraad nauw op met Huurdersvereniging
Franeker. De goede samenwerking werd in 2021 geïntensiveerd, waardoor beide huurdersverenigingen elkaar verder versterken.

Een veel besproken onderwerp in de gemeente Leeuwarden in 2021 is de invoering van een
nieuw afvalbeleid voor de gemeente. Dit heeft veel stof doen opwaaien en we hebben hierover
vragen van onze leden gekregen. Bijvoorbeeld over de kosten van de afvalinzameling en de kans op
de toename van ‘afvaltoeristen’. Deze onderwerpen hebben we ingebracht in de overleggen met de
gemeente. Het komende jaar geldt als een overgangsjaar om de inwoners inzicht te geven in de eigen
hoeveelheid (rest)afval die men aanbiedt. We houden de vinger aan de pols.

Regio Zuidoost
Regiomanager
Elma van der
Velden

In 2021 kwamen gesprekken over de te maken prestatieafspraken met de gemeente Weststellingwerf laat op gang. Gelukkig hebben we voor de uiterste inleverdatum met alle partijen overeenstemming kunnen bereiken. Er is een aanvulling op de afspraken van 2021 gemaakt en de benodigde handtekeningen zijn gezet. We hebben met elkaar afgesproken om naast de ontwikkeling door de gemeente
van een nieuwe Woonzorgvisie ook meerjarige prestatieafspraken te gaan maken.
In de gemeente Ooststellingwerf is in 2021 met succes een gratis energiespel uitgegeven voor
kinderen van 7 tot 12 jaar, de Junior Energie Coach. Dit krijgt navolging in 2022.
Vroegsignalering van schulden is een wettelijke taak van de gemeente geworden per 1 januari 2021. De
gemeente Ooststellingwerf heeft zich aangesloten bij het landelijke convenant. Wat betekent dit nu voor
de inwoners? Op basis van het gesloten convenant kunnen verhuurders, maar ook energiebedrijven
en zorgverzekeraars in een vroeg stadium van betalingsachterstanden deze melden bij de gemeente.
De gemeente zet ‘budgetadviseurs’ in om de stap richting hulp te verkleinen. In een tijd van oplopende
woonlasten is het goed om zo snel mogelijk aan de bel te trekken voor hulp. Het convenant kan de
gemeente helpen om nog eerder signalen te krijgen en hulp te bieden.
De Bewonersraad doet al een aantal jaar onderzoek naar woonlasten onder de leden. In 2021 is in overleg met de corporaties en de actieve huurdersorganisaties in Friesland besloten om het onderzoek op
te schalen. Ook in Drenthe gaat weer een dergelijk onderzoek naar de hoogte van de woonlasten van
huurders plaatsvinden. In de prestatieafspraken voor Ooststellingwerf is nu vastgelegd dat we gezamenlijk hierin willen optrekken, ook Actium en haar huurdersvereniging MEVM. Een mooi voorbeeld van
hoe wij onze samenwerking vormgeven en elkaar weten te vinden om zo betere resultaten te behalen.
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Regio Zuidoost

Regiomanager
Gea Herz

Na de onenigheid die in 2020 in de gemeente Heerenveen is ontstaan, is de rust in
2021 weergekeerd. Het is naar alle belanghebbenden duidelijk gemaakt dat het onderzoek naar de behoefte aan sociale huurwoningen een initiatief is van zowel de gemeente als corporaties en huurdersorganisaties. Partijen beseffen goed dat samenwerking
leidt tot mooiere resultaten. In het verslagjaar is de ‘instrumentenkoffer betaalbaarheid’
opgesteld, deze wordt in 2022 vastgesteld. Door met elkaar te inventariseren wat men
allemaal al doet op het gebied van voorkomen, signaleren en oplossen van betaalbaarheidsproblematiek, kan men de inwoners van Heerenveen beter helpen. Ook is geïnventariseerd waar partijen elkaar nog kunnen versterken, welke kansen er liggen om
nog meer te realiseren. Jaarlijks zullen enkele kansen verder uitgewerkt worden.

Regio Zuidoost
In de gemeente Smallingerland is de in 2020 vastgestelde Woonvisie verder ingevuld door het maken van meerjaren- en prestatieafspraken.
De aandacht heeft zich in 2021 onder andere gericht op het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen in Drachten. Woningcorporaties en gemeente zijn constructief bezig
om hiervoor concrete plannen te ontwikkelen.
Ook de Transitievisie Warmte, waarin de gemeente aangeeft hoe en wanneer woningen
en bedrijven ‘van het gas af gaan’ kreeg de nodige aandacht.
Regiomanager
Ruud Leerink

Verder zijn lokaal tussen partijen heldere afspraken gemaakt over de vroegsignalering
van mensen die in betalingsproblemen dreigen te raken. Dit heeft een preventieve werking, maar ook goede hulpverlening is van belang.

Regio Zuidoost

In de gemeente Smallingerland kan eindelijk de vlag uit voor de woonwagenbewoners. Na vele jaren kwam er eind december groen licht voor de inrichting van woonwagenstandplaatsen in de gemeente. De Bewonersraad heeft hierin, vanuit het belang
van de bewoners, een actieve rol gespeeld. Naar verwachting worden de wagens in de
zomer van 2022 geplaatst.

Regiomanager
Anneke Broersma
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DE CORPORATIES
UITGELICHT

De Bewonersraad heeft een overlegovereenkomst met 6 grote woningcorporaties
in Friesland en 2 commerciële partijen met sociale huurwoningen (behalve Estea).
Er is regelmatig bestuurlijk overleg en overleg op regiomanagersniveau.
Een paar voorbeelden van 2021:

Met WoonFriesland zijn we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Vermeldingswaardig is dat de overeenkomst zichtbaar is opgesteld op basis van wederzijds
respect en vertrouwen. Dat zien we terug in een beknopte overeenkomst, geen ingewikkelde bijlagen. In vier pagina’s is alles geregeld. Verder is het Dreamhûs goed op stoom.
In 2020 hebben we afscheid genomen van de oude bewoners en 3 nieuwe huishoudens
verwelkomd. Deze wisseling ging gepaard met het verdwijnen en installeren van enkele
projecten in de Dreamhúzen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dreamhus.nl. Ook
hebben enkele projecten de volgende fase in de ‘hink-stap-sprong cyclus’ gerealiseerd. Zo
zijn diverse Friese woningen voorzien van Heatcycle (een installatie die warmte terugwint
uit afvalwater), waarbij duidelijk werd dat de fase ‘van stap naar sprong’ ook belangrijk is
voor de doorontwikkeling van een product.

Het overleg bij Elkien stond in 2021 in het teken van afscheid nemen en verwelkomen.
Op diverse strategische functies heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Dat
heeft in combinatie met een coronajaar tot een iets grotere afstand op beleidsniveau
geleid. Gelukkig weten we elkaar op andere terreinen goed te vinden. Het dossier Nij
Ylostins is een nieuwe fase ingegaan. Tussen partijen is meer samenwerking tot stand gekomen. Een extern bureau heeft in de stad opgehaald wat men belangrijk vindt voor het
nieuw te bouwen complex. Ondanks dat het moeilijk is geweest om elkaar te bezoeken,
zijn er diverse projecten voor woningverbetering en sloop/nieuwbouw geweest. Een van
de rollen van onze vereniging is dat we controleren of er voldoende bewoners instemmen
met de plannen. Deze taak nemen we zeer serieus. Zo is het vorig jaar voorgekomen dat
we een advies hebben uitgesteld, omdat niet alle vragen van bewoners waren beantwoord. Alleen een volmondig ja telt bij ons als positieve stem.
Bij woningcorporatie Accolade is in 2021 goed samengewerkt met de twee nieuwe bestuurders. Er is sprake van openheid en transparantie. De Bewonersraad wordt vroegtijdig
betrokken bij ontwikkelingen en nieuw beleid. De prestatieafspraken in gemeenten zijn
in goed overleg tot stand gekomen en worden op constructieve wijze uitgevoerd. Er zijn
gesprekken gestart over een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen
Accolade en De Bewonersraad voor de komende jaren.

Bij Wonen Noordwest Friesland wordt ervoor gekozen om, meer dan voorheen, in dialoog te gaan met huurders en belanghouders. Dit komt onder andere tot uiting in de wijze
waarop het nieuwe ondernemingsplan en de klantvisie tot stand komen. De Bewonersraad
is daar van meet af aan bij betrokken. Ook rond de gemeentelijke prestatieafspraken wordt
goed samengewerkt.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Voor Woningstichting Weststellingwerf hebben we in 2021 in totaal 6 adviezen geschreven waarbij wij zonder uitzondering positief hebben gereageerd op de voorstellen. Zo heeft de corporatie in 2021 de algemene huurvoorwaarden gemoderniseerd.
Als belangrijk aandachtspunt heeft De Bewonersraad meegegeven ‘juridische termen’
hierbij zoveel mogelijk te vermijden. Ook voor de sloopprojecten met vervangende
nieuwbouw hebben wij een positief advies kunnen schrijven voor de Pitrietstraat 2
t/m 28 en de Nieuwstraat 56 t/m 82, beide in Noordwolde. Alle bewoners hebben hun
instemming verleend voor de nieuwbouwplannen van de corporatie. Inmiddels zijn de
woningen gesloopt en is de (voorbereiding voor de) nieuwbouw in volle gang. Ook in
Wolvega wordt gebouwd aan moderne nul-op-de-meterwoningen.

ACTIVA (x € 1.000)

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vorderingen

TENSLOTTE

2.500

1.000

Overige ver.
lasten & afschr.

500

Batig saldo

2012

22

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2020

€ 40

€ 56

Verenigingsvermogen

€ 5.241

€ 5.059

€7

€7

Kortlopende schulden

€ 47

€ 30

€ 47

€ 63

€ 35

€9

€ 5.206

€ 5.017

€ 5.241

€ 5.026

€ 5.288

€ 5.089

€ 5.288

€ 5.089

Een jaarverslag is bedoeld om te verantwoorden en terug te kijken. En wanneer we terugkijken
naar alle werkzaamheden van De Bewonersraad in het afgelopen jaar dan kan ik niet anders
zeggen dan dat ik trots ben op onze medewerkers, bestuur en alle vrijwilligers. Trots omdat
ondanks alle coronamaatregelen het werk gewoon is doorgegaan, trots omdat er veel nieuwe
zaken zijn opgepakt en trots dat wij in staat bleken te zijn dat, ondanks alle beperkingen, de
belangen van onze leden op een voortreffelijke wijze zijn behartigd.
Terug kijken is ook nodig om vanuit dié ervaringen weer vooruit te kunnen kijken naar de periode
die voor ons ligt. Maar die periode voor ons is zo anders dan het afgelopen jaar. Oorlog in Europa, exorbitante stijgingen van energieprijzen, brandstofprijzen en een algehele hoog oplopende
inflatie zorgen er voor dat 2022 uiterst onzeker zal verlopen qua gevoel van veiligheid, economische zekerheid en welvaart.

Gert Brouwer
algemeen directeur

Baten
Personeelskosten

2021

Onze focus zal vanuit De Bewonersraad nóg meer komen te liggen op het aspect van betaalbaarheid. Met alle financiële onzekerheden in het vooruitzicht is het voor mensen met de
smalste beurs een kwestie van overleven. De Bewonersraad zal zich daarom nog méér inzetten
om dit voor het voetlicht te krijgen bij corporaties, gemeenten, provincie en Rijk. U kunt op ons
rekenen, ook in deze moeilijke tijd!

(x € 1.000)

1.500

PASSIVA (x € 1.000)

Vlottende activa

STAAT VAN BATEN EN LASTEN / IN EURO

2.000

2020

Vaste activa

Liquide middelen

Het overleg met Thús Wonen stond ook in 2021 in het teken van verbinding. Partijen
weten elkaar goed te vinden in co-creatie en gezamenlijke inzet voor het huurdersbelang. Thús Wonen en De Bewonersraad hebben zich samen ingespannen om op
provinciaal niveau een betaalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Beiden hebben
andere partijen aan zich weten te binden. Het onderzoek zal in 2022 plaatsvinden.
Helaas hebben we ook kennis moeten nemen van het vertrek van Jeanette Dekker,
bestuurder van Thús Wonen. We zullen Jeannette gaan missen. Ze is een bestuurder
met een warm hart en altijd oog voor haar huurders. Dat hebben we altijd enorm in
haar gewaardeerd.

2021

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 2021, de jaarrekening
2021, 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 2021
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.
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