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  Verslag Huurdersraad vergadering 19 december 2022 
 

 
 
Locatie  : kantoor De Woonschakel - Medemblik 
Aanwezig leden  : mw. M. Achterberg-Slooten (voorzitter), dhr. T. Daems (vicevrz.), dhr. A. de Jong,  
     mw. I. Oud, dhr. H. Verschoor, dhr. C. Dekkers, dhr. S. Munster, mw. A. Wit,  
     dhr. E.   van Smaalen, mw. E. Monningh 
    dhr. A. Gieling (directeur De Woonschakel, hierna ‘directie’) 
 
Kandidaat-lid  : - 
Afwezige leden  : dhr. R. van de Ven 
_____________________________________________________________________________________ 
 

FORMELE DEEL 
 
01  OPENING 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
02  MEDEDELINGEN 
Verhinderd is dhr. Van de Ven. Mw. Molijn heeft aangegeven wegens persoonlijke omstandigheden als 
lid van de HR te stoppen. Mw. Wilms zal de volgende vergadering van de HR bijwonen als kandidaat-lid 
HR. 
 
Woonschool – drie leden van de HR hebben een presentatie bijgewoond van de Woonschool. Deze richt 
zich via een lesprogramma (7 bijeenkomsten afgerond met een examen) op de inburgering van 
nieuwkomers in de samenleving. De ervaringen hiermee zijn positief. Onderzocht wordt of de 
Woonschool ook in de gemeenten waar De Woonschakel actief is geïmplementeerd kan worden.  
 
Huurbeleid 1 juli 2023 – de wettelijke gemiddelde huuraanpassing is 2,6% met een maximum van 3,1% 
voor een individuele woning. Dit jaar worden alle overgenomen woningen van Wooncompagnie gelabeld 
op basis van prijscategorie en doelgroep. In een volgende vergadering wordt een voorstel huurbeleid  
1 juli 2023 voor advies voorgelegd aan de HR. 
 
Woonruimteverdeling – onlangs is bekend geworden dat twee corporaties in West-Friesland geen 
garantie meer geven dat minimaal 50% van het vrijkomend aanbod beschikbaar is voor reguliere 
woningzoekenden. Voorkeur wordt eerst gegeven aan aandachtgroepen, daarna volgt de 
beschikbaarheid van woningen voor reguliere woningzoekenden. Of dit leidt tot een overloop van 
woningzoekenden naar andere gemeenten waardoor lokale woningzoekenden minder kans op een 
sociale huurwoning krijgen is nog niet bekend. De Woonschakel wacht de toewijzingsresultaten over 
2022 af. Eventueel past De Woonschakel haar beleid m.b.t. de woningtoewijzing hier op aan in de 
bieding prestatieafspraken voor 2024. Het vrijkomend aanbod van minimaal 50% voor reguliere 
woningzoekenden wordt door De Woonschakel gehandhaafd. Het is onbekend of de betrokken 
huurdersorganisaties van de corporaties geïnformeerd zijn over de wijzigingen in het toewijzingsbeleid. 
 
Organisatiewijziging – de organisatiestructuur van De Woonschakel wordt in 2023 aangepast. Hierover 
werd in het kader van het strategisch personeelsbeleid al eerder over gesproken tussen directie en RvC. 
De besluitvorming is versneld door het vertrek van de manager Financiën & Vastgoed naar een collega 
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corporatie. De directie wordt, naast de directeur-bestuurder, versterkt met een financieel directeur. Het 
managementteam bestaat daarnaast uit vier managers voor de afdelingen Klant & Onderhoud, Wonen, 
Financiën en Vastgoed en een onafhankelijke controller. 
 

03 IN-/UITGAANDE STUKKEN 
De HR behandelt geen persoonlijke problemen van huurders. Wel worden de brieven van huurders die 
aan de HR worden gestuurd en de beantwoording hierop vanuit De Woonschakel opgenomen in de in-/ 
uitgaande stukken. Geschillen van huurders die ontvangen worden door leden van de HR kunnen door 
leden doorgestuurd worden naar info@dewoonschakel.nl.  
 
Mw. Wit geeft aan dat huurders bij woning overstijgende klachten wel in kunnen spreken bij een 
vergadering van de HR. Zo worden zij wel direct gehoord door de HR.  
 
Dhr. Verschoor geeft aan dat de beantwoording van vochtproblematiek door ventilatie en warmte in 
vertrekken wel de nodige nuances kent. Mw. Monningh vult aan dat de verhuurder ook een (technisch) 
probleem heeft als veel vocht/schimmel in de woning aanwezig is. Vz. stelt vast dat huurder ook via de 
WocoApp met foto’s meldingen van vocht/schimmel kan doen. Mogelijk kan de voorlichting over 
voorkomen van schimmel/vocht in de woning actief gecommuniceerd worden. 
 
In dit geval heeft de huurder de zaak voorgelegd aan de huurcommissie zoals als mogelijkheid is 
aangegeven door de corporatie. 

 
TER VASTSTELLING/GOEDKEURING/ADVISERING/BESPREKING 
 
04 VERSLAG HUURDERSRAAD 26 september 2022 (vaststelling) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
In de volgende Koppeling komt een artikel vanuit de HR met dhr. Daems. 
 
05    Vergaderschema 2023 (vaststelling) 
Het vergaderschema 2023 wordt conform het voorstel vastgesteld. 
 
06 ROOSTER VAN AFTREDEN (vaststelling) 
Aftredend dit jaar zijn mw. Oud, dhr. Jong en dhr. Munster. Zij opteren alle drie voor een 2e termijn als 
lid van de HR. De HR is hier blij mee en bekrachtigd de benoeming voor een 2e termijn voor deze leden. 
 
07    BEGROTING 2023 HUURDERSRAAD (vaststelling) 
Het scholingsbudget in 2022 is niet benut omdat hiervoor geen externe kosten zijn gemaakt. Voor 2023 
is er wel een regulier scholingsbudget beschikbaar. 
 
Directie doet voorstel om, vanwege het toenemend aantal bijeenkomsten en autoritten, de voorzitter 
HR de fiscaal onbelaste kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer te verstrekken. De HR stelt de 
begroting 2023 en kilometervergoeding voorzitter conform voorstel vast. 
 
08       BEGROTING 2023 DE WOONSCHAKEL (bespreking) 
Eén van de onzekere factoren in de begroting is de mogelijke verlaging van de huren per 1 juli 2023 voor 
huishoudens met een huishoudinkomen < 120% van de bijstandsnorm naar het niveau van € 550 
(prijspeil 2020 – naar verwachting circa € 575 in 2023). Onbekend is hoeveel huurders hiervoor in 
aanmerking komen. De belastingdienst moet corporaties een overzicht verstrekken van welke adressen 
hiervoor in aanmerking komen. De huurverlaging vindt niet met terugwerkende kracht plaats. 
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Voorts wijst de directie op de financiële risico’s die spelen bij bouwplannen van flexwoningen. Hiermee 
kunnen versneld sociale huurwoningen aan de markt worden toegevoegd voor reguliere 
woningzoekenden en aandachtgroepen. Het tijdelijk karakter van deze woningen moet wel omgezet 
worden in een permanente situatie. Anders kan de minimaal beoogde kwaliteit van De Woonschakel 
voor dit soort woningen niet worden bereikt op basis van de financiële exploitatie. 
 
In de begroting 2023 legt de corporatie verantwoording af over de benutting van gelden door het 
wegvallen van de verhuurderheffing. 
 
Dhr. Verschoor informeert of sprake is van achterstand in betaling van de vennootschapsbelasting. 
Aangegeven wordt dat dit niet het geval is. Fiscale aftrekposten uit het verleden op grond van lagere 
WOZ-waarden van woningen worden nu teruggenomen door de stijgingen van de WOZ-waarden. In 
2022 wordt het laatste deel hiervan teruggenomen. Vanaf 2023 is sprake van een normaal 
uitgavenniveau op grond van de reguliere fiscale jaarresultaten. 
 
Dhr. Munster informeert naar de asbestaanpak van het woningbezit. Aangegeven wordt dat deze op 
schema ligt m.b.t. schuurdaken etc. Daarnaast zijn er de gebruikelijke niet zichtbare asbestonderdelen in 
woningen. Dhr. Van Smaalen informeert naar asbestproblematiek bij de overgenomen woningen van 
Wooncompagnie. Directie deelt mee dat deze vergelijkbaar is met woningen van De Woonschakel.  
 
De HR heeft geen overige opmerkingen over de begroting. 
 
09       PRESTATIEAFSPRAKEN 2023 (bespreking) 
De jaarschijf 2023 voor de gemeenten Medemblik en Stede Broec zijn ondertekend. Dat is nog niet het 
geval voor de gemeenten Drechterland en Koggenland. In Drechterland wenste de gemeente op het 
laatste moment nog wijzigingen in de tekst m.b.t. de huisvesting van statushouders. Hiermee zijn HR en 
De Woonschakel niet akkoord gegaan. In januari volgt hierover verder overleg. In Koggenland blokkeren 
de aangeboden grondprijzen in de nieuwbouwwijk Tuindersweijde de ondertekening. De aangeboden 
grondprijzen wijken ver af van wat in de prestatieafspraken is opgenomen. De Woonschakel heeft een 
compromis voorgesteld. De gemeente is, samen met een projectontwikkelaar, partij in de 
grondexploitatie van het totale gebied. De gemeente heeft echter meer tijd nodig om tot een voor 
partijen aanvaardbare oplossing te komen. 
 
Belangrijke gespreksonderwerpen in de overleggen zijn de bouw van flexwoningen en begeleiding/ 
inburgering van nieuwkomers. In 2023 worden de mogelijkheden onderzocht om het voorbeeld van de 
Woonschool in Enkhuizen ook in gemeenten te starten waar De Woonschakel actief is. Medewerking van 
gemeenten is daarbij wel noodzakelijk. Aanvullend ondersteunt De Woonschakel in de gemeente Stede 
Broec een pilotproject met ‘butterflies’ (buurtverbinders) die zich richt op sociale/welzijnsactiviteiten 
voor wijkbewoners. Deze verbinders krijgen jaarlijks begeleiding/opleiding en zijn woonachtig in de wijk 
met de verplichting om een bepaald aantal uren per week actief te zijn in de wijk. Onderdeel van de 3-
jarige pilot is de huisvesting van deze verbinders in de wijk en eventuele huisvesting van kwetsbare 
ouderen in de wijk.  
 
10 VOORKEUR INTERESSE/AANDACHTSGEBIEDEN 
Alle leden van de Huurdersraad hebben voorkeuren aangegeven in interessegebieden (dienstverlening – 
huurbeleid – leefbaarheid – duurzaamheid – onderhoud – financiën – prestatieafspraken – Woonbond). 
 
Volgend jaar wordt naar de mogelijkheid gekeken om leden van de HR ook stages te laten lopen met 
medewerkers van De Woonschakel (bijv. medewerkers onderhoud, woonconsulenten, opzichters)). Doel 
hiervan is meer inzicht te krijgen in hetgeen zich in de praktijk bij bewoners of in het bezit zich afspeelt. 
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TER INFORMATIE 
 
11 Geen. 
 
 
INFORMELE DEEL 
 
12 AGENDAPUNTEN VOLGENDE VERGADERING 
De volgende reguliere bijeenkomst van de HR is op 20 februari. Onderwerpen die hiervoor gepland staan 
is onder andere het huurbeleid per 1 juli 2023 en overzicht lopende nieuwbouwprojecten. 
 
 
13  OVERIGE ZAKEN/RONDVRAAG 
Dhr. Verschoor informeert naar de samenwerking met gemeenten t.a.v. energieaanpak en voorlichting. 
Aangegeven wordt dat er overleg is maar geen inhoudelijke samenwerking m.b.t. energiecoaches of 
fixteams bij aanpak van ‘energielekken’ in woningen. Bij de huisbezoeken die De Woonschakel heeft 
afgelegd bij huurders was er vooral de roep om (meer) zonnepanelen en minder om snelle maatregelen 
als tochtstrippen/folies voor een betere isolatie van de woning. 
 
Dhr. Munster informeert naar de werkwijze rondom het schoonmaken van goten. Aangegeven wordt dat 
sprake kan zijn van alleen het schoonmaken van goten/plaatmateriaal of dat ook de goten daadwerkelijk 
worden geleegd. Wellicht dat de informatietekst in de brief kan worden verbeterd. 
 
Dhr. Munster complimenteert de corporatie met de uitvoering van het aanbrengen van rook-/ 
brandmelders. Aangegeven wordt dat een grote groep huurders niet reageert op verzoeken van de 
corporatie om contact op te nemen voor het plaatsen van melders of dat zij geen toegang tot de woning 
wil verschaffen. In het land zijn hierover al enkele juridische uitspraken gedaan die aangeven dat 
huurders, vanwege veiligheidsaspecten, de plaatsing van melders moet toestaan. Enkele huurders zijn al 
veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. De Woonschakel denkt na over de volgende te 
ondernemen stappen en laat zich hierover juridisch adviseren. Uiteraard wil de corporatie niet naar de 
rechter te stappen voor groepen huurders, maar het veiligheidsaspect is wel doorslaggevend in dit 
dossier. 
 
Dhr. Munster informeert naar de aanwezigheid van water onder de vloeren en de gevolgen daarvan. 
Directie geeft aan dat extra middelen vrijgemaakt zijn meer woningen van vloerisolatie te voorzien. 
Belangrijk is dat optrekkend vocht geen kans krijgt in woningen. Het grondpeil water wordt bepaald door 
het waterschap. 
 
Dhr. Daems informeert naar het beleid t.a.v. het verstrekken van inductiekookplaten. Aangegeven wordt 
dat dit bij reguliere keukenvervangingen in bewoonde situaties plaatsvindt. Bij nieuwbouw- of 
mutatiewoningen is geen gasleiding meer aanwezig in de keuken en moet de huurder zelf voor een 
kookvoorziening zorgdragen. 
 
Mw. Monningh informeert naar het beleid rondom plaatsen van zonnepanelen in versnipperd bezit 
(woonblokken waar al één of meer woningen uit zijn verkocht). Aangegeven wordt dat dit in principe 
mogelijk is. De corporatie kijkt planmatig naar het aanbrengen van zonnepanelen al onderdeel van de 
verduurzaming, ook in het versnipperd bezit. Als echter eerst dakvervanging nodig is, dan maakt de 
combinatie met naastgelegen koopwoningen dit wel lastiger. Op dit moment wordt o.a. gewerkt aan het 
uniform maken van het woningbezit met zonnepanelen (alle woningen van een complex o.b.v. het aantal 
te plaatsen panelen (6 of 9)). Aanvullend vraagt de voorzitter of woningen met een E-F-G label eveneens 
worden aangepakt. In het verleden lag daarvoor een beperking voor woningen in Stede Broec. 



 
   

5 

Aangegeven wordt dat deze beperking niet meer bestaat. Indien nodig kunnen zittende bewoners ook 
opteren voor doorstroming naar een andere huurwoning. 
 
Mw. Wit informeert naar de situatie rondom de overlast bij een school in Stede Broec door een bewoner 
die een woning huurt van de corporatie. Aangegeven wordt dat de corporatie in overleg is met de 
gemeente naar een duurzame oplossing. De gemeente is echter het bevoegd gezag voor de openbare 
ruimte. De corporatie kan een huurder niet zomaar uit de woning zetten. Daar is veel een uitspraak van 
de rechter voor nodig. 
 
Dhr. Dekker declameert een kerstboodschap aan de leden van de HR als teken van verbinding en staat 
stil bij de huidige tijdgeest. 
 
 
14  Sluiting 
De vergadering wordt om 21.55 uur gesloten. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Publicatie van dit verslag op de website van De Woonschakel vindt plaats vooruitlopend op de 
behandeling en vaststelling van het verslag in een volgende bijeenkomst van de Huurdersraad. 
 
 
 
 
 
 

OPENSTAANDE AANDACHT- EN ACTIELIJST  
  

Onderwerp Actie 
  
Stages leden Huurdersraad Directie 

  Overzicht nieuwbouwprojecten             Directie 
  Huurbeleid 1 juli 2023               Directie 
  Onderzoek Woonschool nieuwkomers             Directie-HR 
  Behoud 75% inschrijfduur 1e jaar bij doorstroming     Directie 
  Communicatie schimmel-/vochtoverlast            Directie 


