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  Verslag Huurdersraad vergadering 26 september 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 
    dhr. A. Gieling (directeur De Woonschakel, hierna ‘directie’) 
 
Kandidaat-lid  : - 
Afwezige leden  : mw. A. Wit, mw. M. Molijn, dhr. E. van Smaalen 
_____________________________________________________________________________________ 
 

FORMELE DEEL 
 
01  OPENING 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
02  MEDEDELINGEN 
Verhinderd zijn drie leden van de HR.  

 
TER VASTSTELLING/GOEDKEURING/ADVISERING/BESPREKING 
 
03 VERSLAG HUURDERSRAAD 11 juli 2022 (vaststelling) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
M.b.t. de Koppeling kan een interview met de voorzitter HR en enkele nieuwe huurders worden 
gehouden of een artikel over het speerpunt van de HR m.b.t. de inburgering/begeleiding van 
statushouders. In Koppeling 1 van 2023 zal dhr. Daems van de HR worden geïnterviewd. 
 
N.a.v. verslag vraagt mw. Oud naar de invulling van interesses/aandachtsgebieden (bijv. leefbaarheid, 
duurzaamheid, betaalbaarheid huren etc.) van de individuele leden van de HR. Mogelijk kan dan ook 
aansluiting gezocht worden bij opleidingen van bijv. de Woonbond. Afgesproken wordt om de 
inventarisatie in de volgende vergadering vast te stellen. Alle leden gaan hier over nadenken. 
 
04    STAND VAN ZAKEN OVERNAME WONINGBEZIT WOONCOMPAGNIE (bespreking) 
De Huurdersorganisatie van Wooncompagnie brengt geen formeel advies uit over de verkoop. 
Bestuurlijk is afgesproken de datum van overdracht op 1 november 2022 te laten plaatsvinden. 
 
Op 27 oktober a.s. tussen 15.30-18.00 vindt een inloopbijeenkomst plaats voor deze nieuwe huurders 
van De Woonschakel. Een brochure van De Woonschakel en flyer over de HR wordt gemaakt. Een 
delegatie van de HR zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn. 
 
De Woonschakel gaat binnenkort enkele medewerkers werven in verband met de uitbreiding van het 
woningbezit. 
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05 OVERLEG HUURDERSORGANISATIES WEST-FRIESLAND (bespreking) 
De vz. en twee leden van de HR hebben dit overleg bijgewoond. Het was een positief overleg waarbij o.a. 
de nieuwbouw van sociale huurwoningen in de regio en de begeleiding van statushouders zijn 
besproken. 
 
Vanuit de huurdersorganisatie is een gezamenlijke brief naar o.a. gemeenten en NHD gestuurd waarin 
de aanwezige zorg over het gebrek aan nieuwbouw is benoemd. Daarbij is ook een oproep aan 
gemeenten gedaan om te werken aan 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouw en in de 
woningvoorraad. 
 
M.b.t. de begeleiding van statushouders wordt in Enkhuizen gewerkt met de ‘Woonschool’. Afgesproken 
is dat een bijeenkomst hierover voor huurdersorganisatie en corporaties wordt gehouden waarbij de 
methodiek van de Woonschool wordt toegelicht. 
 
06     INZET BETAALBAARHEID VOOR HUURDERS DE WOONSCHAKEL (bespreking) 
De Woonschakel gaat een actie gericht op energiereductie houden voor huurders van woningen met een 
D-E-F-G label plus een aantal huurders met huurbetalingsproblematiek. D.m.v. korte fix-klussen (bijv. het 
aanbrengen van isolatiefolie, tochtstrippen etc.) wordt gekeken of op snelle wijze besparing van kosten 
kan worden gerealiseerd voor de huurder. Inmiddels is in het Platform Woningcorporaties Westfriesland 
(PWW) afgesproken dat alle corporatie een actie gaan opzetten. De bedoeling is om hier 6 oktober a.s. 
mee naar buiten toe te treden. De HR is positief over de voorgenomen actie en maakt zich grote zorgen 
rondom de problematiek van huurders om maandelijks ook financieel rond te komen. 
 
07       NIEUWBOUWPROJECTEN (bespreking) 
Directie van De Woonschakel geeft kort weer welke inspanningen worden geleverd om de bouw van 
flexwoningen op één of meerdere locaties in het werkgebied (Stede Broec – Medemblik) mogelijk te 
maken als versnelling t.o.v. permanente woningbouw op basis van nog vast te stellen 
bestemmingsplannen. Die extra woningen zijn absoluut nodig om aan de taakstelling van huisvesting van 
bijzondere aandachtgroepen te kunnen voldoen. De wederkerigheid van de prestatieafspraken laat bij 
veel gemeenten te wensen over, corporaties overwegen om geen prestatieafspraken voor 2023 te 
ondertekenen als er geen harde garanties worden gegeven m.b.t. de bouw van nieuwe sociale 
huurwoningen. 
 
08       PRESTATIEAFSPRAKEN 2023 (bespreking) 
Vanuit de HR wordt een toelichting gegeven over de waarnemingen m.b.t. de begeleiding van 
statushouders in de praktijk. De begeleiding is onvoldoende/te kort waardoor de integratie niet goed 
loopt. De zienswijzen van gemeente dat de begeleiding eerder kan stoppen wordt zeker niet gedeeld 
door de HR. De kwaliteit/concreetheid van zaken van de ambtelijke vooroverleggen in enkele 
gemeenten laat te wensen over. 
 

TER INFORMATIE 
 
09 GEEN 
 
INFORMELE DEEL 
 
10 AGENDAPUNTEN VOLGENDE VERGADERING 
Op 15 november a.s. vindt het overleg met de RvC van De Woonschakel plaats. Onderwerpen hiervoor 
kunnen bij de vz./directie worden aangeleverd. Er zijn in de vergadering nog geen specifieke 
agendapunten benoemd. 
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11  OVERIGE ZAKEN/RONDVRAAG 
Dhr. Daems informeert naar de voortgang rondom de bouw van woningen in de Hertog Albrechtstaat – 
Stede Broec. Aangegeven wordt dat de zienswijze van de gemeente deze week wordt verwacht. Daarna 
kan een bewonersbijeenkomst worden gehouden voor de buurt. 
 
Dhr. Jong informeert of de hoge kostenstijgingen van materialen ook gevolgen heeft voor de hoogte van 
de huuraanpassingen. Aangegeven wordt dat dit geen directe gevolgen heeft. De overheid bepaalt de 
gemiddelde toe te passen huuraanpassing waar De Woonschakel zich normaliter als maximaal 
gemiddelde aan houdt (dit was tot op heden het gemiddelde inflatieniveau over het afgelopen 
kalenderjaar, gelet op de huidige omvang van de inflatie wordt overgegaan naar een andere methodiek). 
 
Dhr. Munster informeert naar het beleid m.b.t. isoleren van woningen en onderhoud bij mutatie. Dit 
wordt kort toegelicht. Een aantal woningen staan langer leeg door veel mutatieonderhoud na een lange 
huurperiode door dezelfde huurder. Pas na de aanpak wordt veelal de woning geadverteerd. 
 
Mw. Oud geeft aan dat elders in het land in het kader van de doorstroming huurders in het 1e jaar van 
het huren van de nieuwe woning kenbaar kunnen maken dat zij toch naar een andere woning willen 
verhuizen. Zij kunnen dan 75% van de oorspronkelijke inschrijfduur behouden. Wellicht ook een mogelijk 
voor Woonmatch in West-Friesland. Directie geeft aan deze optie bij de afdeling Wonen neer te leggen. 
 
13  Sluiting 
De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten. 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 
  
Opstellen flyer Huurdersraad Directie 

  Artikel Koppeling Huurdersraad             Directie 
  Voorkeur interesses/aandachtsgebieden            leden HR 
  Aanlevering gespreksonderwerpen overleg RvC          leden HR 
  Behoud 75% inschrijfduur 1e jaar bij doorstroming     Directie aan afdeling Wonen 


