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Jaarverslag van de secretaris 
 

was ook weer een jaar met veranderingen in de wettelijke 
positie van de bewonersvereniging. De vertegenwoordigers van 
de huurders moesten beter toegerust (lees professioneler) 
worden. Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met de 

gemeenten in hun werkgebied over de prestaties die ze gaan leveren. Vanaf 2016 
moesten ook de bewonersverenigingen daarbij betrokken worden. In die afspraken 
staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke 
doelgroepen. Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties kunnen met 
elkaar afspraken maken over zaken als: 
 

• Nieuwbouw van sociale huurwoningen; 
• Betaalbaarheid van de woningen; 
• Huisvesting van specifieke doelgroepen; 

• Kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. 

Deze onderwerpen zijn ook terug te vinden in het beleidsplan (‘woonvisie’) die de 
gemeente Den Helder opstelt. U kunt deze terug vinden op de website van de BVN 
www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl 

Om goede afspraken met elkaar te kunnen maken, zijn corporaties verplicht om 
gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informatie te geven. Onder meer:  

• Jaarrekening; 
• Jaarverslag; 
• Volkshuisvestelijk verslag; 
• Overzicht van plannen (voor sloop, nieuwbouw etc.) 

Ook moet de corporatie inzicht bieden in haar financiële mogelijkheden. 

Minister controleert uitvoering prestatieafspraken 

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie houden elkaar aan de 
gemaakte afspraken. Komen ze er onderling niet uit, dan kunnen ze naar de minister 
voor Wonen en Rijksdienst stappen. De minister controleert de uitvoering van alle 
prestatieafspraken op hoofdlijnen. 

 
Het bestuur vergadert van januari t/m juni en na de Algemene Ledenvergadering 
van september t/m december. Daarbij zijn leden van de complexen waar een 
bewonersvertegenwoordiger actief is aanwezig (de klankbordgroep). Zij krijgen in 
principe dezelfde informatie als het bestuur en kunnen volwaardig mee 
praten/denken. Helaas is nog niet elk complex vertegenwoordigd en zijn sommige 
om privé redenen in 2016 afgehaakt. Daardoor is helaas de klankbordgroep geen 
getrouwe weergave van de huurders. Oproepen om complexvertegenwoordiger 
en/of bestuurslid te werven zijn tot nu toe onbeantwoord gebleven. Op dit moment 
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zijn twee bestuursleden geen huurder maar hebben of zijn bezig hun kennis op het 
gebied van de Volkshuisvesting te vergroten. In 2017 zal er weer een nieuwe 
wervingscampagne worden gestart want zonder versterking van het bestuur en de 
klankbordgroep zal de huurdersorganisatie haar (deels wettelijke) taken niet kunnen 
uitvoeren. Het is aan u als lid om dit te voorkomen want zonder vereniging is er ook 
geen inspraak meer.  
  
Tijdens de eerste bestuursvergadering werd een adviesaanvraag over vraag- 
gestuurd onderhoud (u vraagt en Woontij beoordeelt of het nodig is en/of kan) van 
Woontij behandelt. Vanuit de vergadering kwam de vraag naar voren waarom 
Woontij niet net als Woningstichting groot onderhoud (planmatig onderhoud) 
uitvoert. Dit wordt veel te ingewikkeld vooral voor ouderen. Het lijkt erop dat dit 
opnieuw een pure bezuiniging is. De vergadering gaat na enige discussie akkoord 
met deze adviesaanvraag maar tekent wel aan dat het jammer is dat opnieuw 
termijnen worden opgerekt. Eerder gebeurde dat bij de cv en de keukens. 
 
Omdat er een vacature was voor een huurders lid (Den Helder) voor de Raad van 
Commissarissen van Woontij werd de BVN in de selectieprocedure betrokken. 
In week 2 werd met 7 kandidaten een sollicitatiegesprek gevoerd. De voorzitter was 
hierbij namens de BVN bij aanwezig. Het betrof hier een voordracht namens de 
huurders, de raad besloot uiteindelijk de voordracht over te nemen.    
 
In een bestuurlijk overleg van de BVN en Woontij kwam de werkwijze van de 
buurtconciërge ter sprake. Was voorheen het nog mogelijk hem aan te spreken, 
door de digitalisering van de onderhoudsklachten was dat niet of nauwelijks meer 
mogelijk. Vooral door ouderen zonder computer werd dit als moeilijk ervaren. 
Woontij heeft wel de mogelijkheid geboden om onderhoudsklachten telefonisch te 
melden.   
 
In de maand februari ging het vooral over de informatieavond belegd door Woontij 
over de digitalisering van de onderhoudsklachten en invoering van “Mijn Woontij” in 
het Wijksteunpunt te Julianadorp. Ondanks flyers in de omliggende complexen was 
de opkomst onbevredigend, namelijk 7 huurders waarvan een deel ook 
bestuursleden van de BVN. De nieuwe website van Woontij niet nog update. De 
website is mooi maar de presentatie matig. Conclusie: slecht bezocht, informatie niet 
toereikend.  Na deze ervaring zijn er geen verdere bijeenkomsten meer 
georganiseerd door Woontij.  
 
Ook kwam opnieuw de adviesaanvraag “vraag gestuurd onderhoud” aan de orde. 
De conclusie in de vorige vergadering was: We zijn het er mee eens maar zijn niet 
blij met het oprekken van de termijnen. De BVT wil gezamenlijk overleg omdat zij 
wel bezwaren hebben en het niet eens zijn met het oprekken van de termijnen. 
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Texel heeft veel oudere woningen en Woontij rekent vanaf de stichtingsdatum 
Woontij aldus de reactie van de BVT. 
 
Ook kwam het passend toewijzen aan de orde.  Een huurder die in december 2015 
in een complex kwam wonen betaalt meer huur dan een huurder die in januari 2016 
in hetzelfde complex komt wonen. Dat is het gevolg van een wetswijziging waarbij 
het inkomen van de huurder bepalend is voor de toewijzing. Doel is het beroep op 
de huurtoeslag te verminderen. 
 
Een huurder heeft in augustus 2015 contact gehad met de directeur van Woontij 
over de lekkage in het nieuwe trappenhuis. Tot op heden is niets mee gedaan. Zo is 
de ervaring en het gevoel. Woontij heeft aan het bestuur laten weten niet tevreden 
te zijn met de huidige manier waarop de BVN  klachten meldt.  Ontevreden huurders 
met individuele klachten kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure van 
Woontij. 
Voorkomen moet worden dat de BVN een klachten (doorgeef) loket wordt.   
 
Een complexvertegenwoordiger weet niet meer wat zij als contactpersoon nu wel of 
niet kan melden.  Wanneer is een klacht individueel of groepsbelang. De indruk 
bestaat dat de huurder niet wordt gehoord door Woontij. Het advies was een officiële 
klacht in te dienen. De BVN  kan dit soort zaken alleen oppakken als men er niet 
uitkomt met Woontij. 
 
De voorzitter van de Rietschooten meldt dat hij per 18 maart 2016 zijn functie ter 
beschikking stelt. Dat betekent ook dat hij niet meer zal deelnemen aan de 
klankbordgroep. Hij zal de nieuwe voorzitter in de volgende vergadering 
introduceren die dan namens de Rietschooten zal deelnemen aan 
bestuursvergaderingen.   
 
Op maandag 14 maart 2016 is er overleg geweest met de BVT.  Onderwerpen die 
besproken werden zijn Vraag gestuurd onderhoud, Woonvisie en prestatieafspraken, 
Badkamer en keuken beleid.  Ook werd besloten voortaan met een gezamenlijk 
standpunt naar Woontij te communiceren.  
 
Woontij heeft een adviesaanvraag gedaan voor de jaarlijkse huurverhoging.  
De huurverhoging moet in samenspraak met het overzicht over de streefhuur en de 
puntentelling dat Woontij heeft mee gestuurd worden beoordeeld. Daarbij speelt 
ook het passend toewijzen dat sinds 1 januari 2016 van kracht is.  
Het voorstel van Woontij is afhankelijk van het percentage van de streefhuur die nu 
wordt betaald. Omdat er nog veel onduidelijk is zal de secretaris Woontij verzoeken 
om meer duidelijkheid te geven voor de complexen die niet genoemd zijn in het 
uitzonderingenoverzicht. 
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De benoeming van een nieuwe (huurders) commissaris voor de Raad van 
Commissarissen bij Woontij is aanstaande. Deze kandidaat-Commissaris heeft 
geconstateerd dat de communicatie bij Woontij te wensen overlaat. Hij wil graag op 
uitnodiging aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. Voorgesteld wordt hem een 
per kwartaal uit te nodigen. De nieuwe Commissaris voor de huurders is in april 
geaccordeerd door de woonautoriteit. Hij is door het bestuur uitgenodigd voor de 
bestuursvergadering van 13 mei 2016 voor een nadere kennismaking.  
 
Er is bestuurlijk overleg (BO) geweest met Woontij.  Het advies van BVN en BVT 
worden gedeeltelijk overgenomen voor wat betreft de cyclus voor het badkamer en 
keuken beleid.  Het blijft mogelijk om een keuken van 20 jaar te vervangen maar 
dan ter beoordeling van Woontij.  
 
De secretaris heeft samen met een bestuurslid overleg gehad met Woontij over de 
woonvisie van de Gemeente. Zij heeft voorgesteld om de samenwerking met 
Woningstichting en stichting Huurdersbelangen te zoeken zodat er een gezamenlijk 
voorstel aan de gemeente kan worden kan worden voorgelegd. Onderwerpen die 
werden besproken waren betaalbaarheid, beschikbaarheid, urgente doelgroepen, 
statushouders, wonen zorg en ouderen, nieuwbouw, energiebesparing en 
leefbaarheid.  
 
Op 4 april 2016 is er een bijeenkomst met de gemeente geweest. Op 9 mei a.s. staat 
er weer een bijeenkomst richting de nieuwe woonvisie gepland.  Planning is eind 
mei woonvisie in concept gereed en eind juni akkoord.  
 
Tijdens de bestuursvergadering van mei 2016 was ook de nieuwe huurders-
commissaris van de Raad van Commissarissen aanwezig.   
Deze commissaris geeft een chronologisch overzicht van het verloop van zijn leven. 
Hij heeft naast het commissariaat van Woontij nog andere bezigheden in de publieke 
sector. Hij bedankt de vereniging voor de aanbeveling als de nieuwe commissaris. 
Hij hoopt op een goede samenwerking met de BVN.   
Helaas is zijn aanwezigheid eenmalig geweest.   
 
27 mei 2016 zijn de voorzitter en de secretaris aanwezig geweest bij een Woonbond 
Symposium + over o.a. de samenwerken en taken huurdersorganisaties, 
prestatieafspraken en de rol van bewonersverenigingen daarin. Beide hebben 
deelgenomen aan de workshops Hoe trekken we meer leden naar de ALV en hoe 
binden we meer leden aan de huurdersorganisatie.  
 
Ook hebben beide op uitnodiging van Woontij deelgenomen aan een 
kennismakingsoverleg met wethouder die wonen in haar portefeuille heeft. 
De conceptvisie prestatieafspraken was wel naar de Corporatie gestuurd maar niet 
naar de huurdersorganisaties. De directeur van Woontij vond dat in het concept heel 
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vaak naar Woningstichting werd verwezen en slechts een keer naar Woontij, die 
overigens geen plannen heeft om de komende jaren in Den Helder te investeren, 
het zwaartepunt ligt de komende jaren op investeringen op Texel. 
De wethouder was van mening dat de corporaties en bewonersverenigingen zich 
meer moeten richten op de leefbaarheid zoals het begeleiden van statushouders.  
Beide partijen menen dat dit geen taak is voor corporaties en huurdersorganisaties. 
Daar zijn andere beter op ingestelde organisaties voor zoals vluchtelingenwerk enz.        
 
Ook is er bestuurlijk overleg geweest met Woontij, de Raad van Commissarissen en 
beide bewonersveringen op Texel. Onderwerp was o.a. de 
samenwerkingsovereenkomst die inmiddels verlopen is. De voorzitter van de Raad 
van Commissarissen vond dat een fusie tussen de BVT en de BVN noodzakelijk was.  
Dat viel niet in goede aarde bij de beide huurdersorganisaties. De secretaris vroeg 
aan de voorzitter of het zijn bedoeling was de BVN op te heffen maar dat ontkende 
hij waarop de directeur van Woontij het onderwerp parkeerde. 
 
Het hoofd woonzaken van WT wil in een bestuursvergadering praten over zelfbeheer 
m.b.t. de schoonmaakcontracten.  Op voorstel van het bestuur wordt zij uitgenodigd 
voor de eerste bestuursvergadering na het reces.  
  
In de bestuursvergadering van oktober 2016 komt het onderwerp schoonmaak in de 
complexen ter sprake. De heer R Notten is namens Woontij aanwezig omdat Woontij 
van bijna alle complexen waar een schoonmaakbedrijf werkzaam is klachten krijgt 
over de dienstverlening. Hij wil graag van gedachten wisselen met het bestuur en 
de leden van de klankbordgroep om een einde aan dit probleem te maken.  Woontij 
is begonnen met het aanpakken van de problemen in het DEKA complex markt in 
de spoorstraat omdat dit een complex is waar de meeste problemen zijn. Op kosten 
van Woontij wordt het complex extra schoon gemaakt met de bedoeling om daarna 
een nulmeting te laten doen waarna in overleg met de huurders zal worden bekeken 
of zij het zelf willen doen dan wel dat een huurder het schoonmaken gaat 
controleren. Voor de huidige contracten werden aanbesteed was schoonmaakbedrijf 
Excellent in een aantal complexen actief. De eigenaar werkte daarvoor onder de 
kostprijs en stak er veel eigen tijd in. Woontij stelde dat een prijsverhoging tot te 
hoge servicekosten zou leiden voor de huurders. Ook werd in een aantal complexen 
de buurtconciërge ingezet om schoon te maken maar ook dat was uiteindelijk geen 
haalbare oplossing.  Op het moment wordt in de schoonmaakbranche afgerekend 
per minuut en worden uit oogpunt van kostenbeheersing tijden vastgesteld. Ook de 
vervuiling door de huurders zelf speelt een rol. Woontij wil nu voor elk complex 
inventariseren wat nodig is om het complex schoon te houden en frequentie die 
daarvoor nodig is. Ook worden er prestatieafspraken gemaakt met de deelnemende 
bedrijven waarop ook wordt afgerekend. Maar daar gaan wel prijskaartjes aan 
worden opgehangen.  De voorzitter van de BVN vraagt of er bij de nulmeting ook 
wordt gekeken naar ruimtes die uitnodigen om iets achter te laten zoals verborgen 
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ruimtes.  De vertegenwoordiger van Pura Vida heeft bij Woontij de rekeningen 
opgevraagd en schrikt van de kosten die de huurders betalen. Voor glasbewassing 
worden bovendien extra kosten in rekening gebracht die fors oplopen. Hij is niet 
bekend met de inhoud van de contracten en wil gewoon weten wat er wekelijks, 
maandelijks en jaarlijks moet worden gedaan. Het bedrijf stelt dat de glasbewassing 
alleen op afroep gebeurd. Volgens Woontij is het op afroep bewassen alleen van 
toepassing op het glazen dak omdat er een hoogwerker voor beschikbaar moet 
worden gesteld. Er is nu sprake van een te algemene beschrijving van 
werkzaamheden waar de bedrijven volgens de huurders te veel afwijken omdat ze 
niet goed gedocumenteerd zijn. Woontij wil nu alle contracten beëindigen en 
opnieuw aanbesteden per complex. De consequentie kan zijn dat in sommige 
complexen de servicekosten gaan stijgen. Woontij wil de contactpersonen 
inschakelen bij de controle op de werkzaamheden, maar niet in elk complex is een 
vertegenwoordiger beschikbaar. De vertegenwoordiger van Jozef wil meer 
betrokken worden bij de samenstelling van het contract.  Woontij en de BVN willen 
samenwerken bij het samenstellen van de contracten, ook de aanwezige 
contactpersonen zullen daarbij worden betrokken. Woontij zou een stappenplan 
moeten maken, dat voorleggen aan de BVN  en waar geen contactpersonen zijn 
moeten die specifiek voor de schoonmaak gezocht worden. De heer Notten zal 
nakijken wanneer de contracten kunnen worden beëindigd. 1 januari 2017 is niet 
haalbaar.  De voorzitter dankt de heer Notten voor zijn inbreng.  
 
De voorzitter is naar de Woontij dag geweest: Daar werd gesproken over wonen en 
zorg scheiden naar van verblijf naar wonen. Woontij gaat op Texel een 
verzorgingshuis bouwen voor wonen en verblijf. Is thuis wonen echt onmogelijk dan 
kan bij een verpleeghuis zorg worden ingekocht.  De mens wordt weer centraal 
gezet. 
 
Het wijkplatform Julianadorp wil dat de BVN  mee gaat participeren in het overleg. 
 
Maandag 14 november 2016 vond er overleg plaats met Woontij, de BVT en de BVN. 
De onderhoudsbegroting wordt niet behandelt. Daarvoor in plaats komt het 
klachtenreglement.  Ook zal de nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan de orde 
komen evenals de prestatieafspraken met de Gemeente.  
 
De BVT waarschuwt de BVN voor de vele voetangels en klemmen in de nieuwe 
concept samenwerkingsovereenkomst. Ook wil Woontij het overleg verbreden naar 
de contactpersonen, dat kan leiden tot een uitholling van het overleg met de BVN. 
Ook de financiële paragraaf geeft ook veel aanleiding tot vragen. Zoals de 
verrekening van de subsidie met de huur van het pand Seringenlaan 50. Maar 
Woontij wil wel zondig gebruik maken van het pand. Dat betekent dat er dan een 
marktconforme huur moet worden gevraagd aan gebruikers ook als het om Woontij 
gaat.  Ook blijkt nu dat Woontij de BVN niet meer onder de aandacht brengt van 
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nieuwe huurders terwijl Woontij wel zegt dat wij alleen gesprekspartner zijn als we 
minimaal 50 % van de huurders vertegenwoordigen. Maar erger is nog dat Woontij 
ook niet leden maar wel ingeschreven als woningzoekende mee telt bij de 
vaststelling of het percentage wordt vertegenwoordigd.  Dit lijkt op het verder buiten 
spel zetten van de BVN.  
 
In de vergadering van december wordt kort stil gestaan bij het overlijden van het 
gewaardeerde klankbordgroepslid de heer P. Scheltis.  Hij is in het verleden de 
penningmeester van de vereniging Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep 
(AWN) geweest en sinds een aantal jaren vertegenwoordigd hij de Giek.  Hij bleef 
tot op hoge leeftijd geïnteresseerd in het wel en wee van de bewonersvereniging 
Nieuwediep. Met zijn overlijden is een markant persoon heen gegaan.   
 
Uit de Woontijdig (een uitgave van Woontij) van december 2016 blijkt dat de 
zittende voorzitter van de Raad van commissarissen is opgevolgd door de 
huurderscommissaris voor Den Helder.  Dat betekent dat Den Helder een nieuwe 
huurderscommissaris benoemd moet worden. Het bestuur is wel teleurgesteld dat 
zij hierover niet eerder zijn geïnformeerd.  
 
12 december 2016 zullen de beide corporaties werkzaam in Den Helder en de 
Gemeente de prestatieafspraken met hun handtekening bekrachtigen. Voor de BVN 
zal de voorzitter in aanwezigheid van de secretaris tekenen.   
 
In 2017 zal de huidige voorzitter van de bewonersvereniging tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in Mei a.s. aftreden. Kandidaten die hem willen opvolgen worden 
dringend uitgenodigd zich te melden bij het secretariaat. Tijdens de ALV zullen de 
aanwezige leden een nieuw voorzitter in functie moeten kiezen. Als u belang hecht 
aan een sterke huurdervereniging blijf dan niet aan de kant staan maar meldt u voor 
de vele vacatures want zonder bestuur en/of klankbordgroepsleden is de vereniging 
niet langer in staat u te vertegenwoordigen.    
 
 
P.M.M Offermanns, J.J. van Beveren-Bernard, A. Clowting, R. Geurtsen  
 
 
  


