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Jaarverslag van de  secretaris 
 

was het jaar van veel veranderingen in het bestuur maar ook 
in de wettelijke positie van de bewonersvereniging.   
Zo versterkte de politiek in het najaar van 2015, naar 
aanleiding van de bevindingen uit de parlementaire enquête 

Woningcorporaties, de positie van de bewonersvertegenwoordigingen.  
De vertegenwoordigers van de  huurders moesten beter toegerust (lees 
professioneler) worden. 
 
De voorzitter heeft op maandag 12 januari 2015 deelgenomen een overleg met 
Woontij op Texel. Woontij stapt over naar een systeem waarbij de huurder via 
internet reparatieverzoeken kan indienen. Bij gebrek aan een internet aansluiting 
kan ook gedurende kantooruren telefonisch contact worden opgenomen met 
Woontij waarna  een medewerker de aanvraag in het systeem zet. Voordeel voor 
Woontij is dat het geautomatiseerde systeem op  elke gewenst moment real time 
inzicht geeft in de  reparatieverzoeken. Woontij gaat terug naar de wettelijke basis 
door alleen die zaken die voor hun rekening komen te laten uitvoeren. Het 
huurders ABC klein onderhoud is hierin voortaan leidend. Wil de  huurder meer 
dan kan die tegen betaling een serviceabonnement  afsluiten. Woontij heeft  
opnieuw bevestigd dat het schoonmaken van de  dakgoten voor rekening van 
Woontij is. Maar de  huurder  moet er  wel zelf om vragen !! 
 
Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2015 komt  de  huurverhoging  te 
sprake. Mee gaat tellen het energielabel en de WOZ waarde bij het vaststellen van 
het puntentotaal. De Minister van Wonen enz. komt  dit  jaar met nog meer  
veranderingen zoals de huursombenadering. Het energielabel heeft (nog) geen 
gevolgen voor de zittende huurders. Er wordt meer verwacht van de  huurder in 
deze materie want als  het label niet klopt betaal je vaak teveel en dat blijft zo als 
je niets doet. (bv in een flat is de  hoekwoning  niet gelijk aan een tussenwoning).  
 
De  huurders in het Catherina complex vinden dat de veiligheid ver te zoeken is. 
Ongewenst bezoek kan via  de “kapel” in Catherina  komen. Eerder is dit  punt aan 
de  orde  gesteld en toen werd verzekert dat de “Kapel” afgesloten zou worden. 
Hangjongeren kunnen de “Kapel“ naar de  tweede  etage  komen en hangen dan 
rond  bij de lift. Dat wordt door de huurders als bedreigend ervaren.. Ook vinden 
de  huurders van Lidwina en Catherina dat de werkzaamheden te lang stil liggen 
en onduidelijk is wanneer e.e.a. wordt afgerond.  
 
 

In februari 2015 is aan Woontij het verzoek gedaan om duidelijkheid te geven 
t.a.v. het huurbeleid in 2015. Wij moeten de tijd/mogelijkheid krijgen om onze 
achterban te raadplegen/informeren over de komende huurverhoging  2015.  
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De Woonbond voert actie om de huren te matigen. Zij hanteren 3 categorieën 
goedkoop, betaalbaar en duur.  
Dit  jaar is het extra opletten want het energielabel en de WOZ waarde gaat 
onderdeel uit maken van de huur.     
a.s.  dinsdag 17/2 zal er overleg plaats vinden met Woontij en BVN. Onderwerpen 
zijn o.a.  het onderhoud A t/m Z , tuinonderhoud en de visitatie van Woontij. 
Mw. van Beveren heeft het onderhoud A t/m Z vergeleken met de huidige versie 
en kwam tot verbazingwekkende conclusies. Daarom heeft zij het stuk ook voor 
advies voorgelegd aan de regionaal consulent F. Agterkamp van de Woonbond.  
 

Het bestuur bestaande dhr. Offermanns, Mw. van Beveren en dhr. Clowting 
hebben op verzoek van de BVN op 31 maart 2015. een extra overleg gehad  
aangaande  lopende  zaken zoals de  huurverhoging, het onderhoud ABC en goed 
huurdersschap. 
 

Over punt 1 zijn we lang aan het steggelen geweest, maar op een aantal punten 
zal ons advies overgenomen worden. Dat moeten we dus afwachten. 
 
Over punt 2, hebben wij met name de nadruk gelegd op het gegeven dat een 3 tal 
complexen in de Helderse stad 2% huurverhoging krijgen, terwijl wij als BVN 
zeggen dat 1 % reeël is. Hier ontstond een discussie over het woord Renovatie en 
Revitalisatie. Wij als BVN houden voet bij stuk en gaven WT een advies het voor 
dit jaar bij 1 % te houden, dit gezien hun uitspraak dat deze 3 complexen een 
beter energie label zouden hebben nu. Aan WT gevraagd dit te bewijzen op basis 
van een jaar lang energie verbruik vergelijkingen te maken.  
 
Over punt 3, WT het advies gegeven dit document vooral niet publiek te maken. 
WT gaf toe en zal dit, zeggen ze nu, alleen intern WT gebruiken.  
 
Over punt 4, ontstond een hele vervelende discussie over de Helderse en dan met 
name de eengezinswoningen in Julianadorp. Volgens WT zouden er heel veel 
klachten zijn over de tuinen. BVN heeft kenbaar gemaakt, hier totaal verrast over 
te zijn en verzocht dit te bewijzen. Met name Jan van Andel heeft toegezegd dit te 
doen.  
 

Dhr. van Andel heeft  een reactie gegeven op de  zienswijze van de BVN inzake de  
huurverhoging 2015. 
 
“ Geacht bestuur, 
Bedankt voor uw indiening van een zienswijze op het huurverhoging voorstel van 
Woontij voor 2015. 
Gisteravond is door de Raad van Commissarissen van Woontij een definitief besluit 
genomen over de huurverhoging voor 2015. 
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Voor Texel wordt de huurverhoging conform het voorstel. Hierover heb ik overleg 
gehad met het bestuur van BVT. Zij hebben hiermee ingestemd. 
 
Voor Den Helder is het voorstel aangepast naar aanleiding van de zienswijze van 
BVN. Besloten is om de complexen Jozef, Catharina en Lidwina per 1 juli 2015 1% 
huurverhoging te geven in plaats van 2%. 
 
 

Tijdens de  bestuursvergadering van mei 2015 staat de voorzitter even stil bij het 
naderende  aftreden van de  secretaris de  heer Smit. Hij kijkt  terug op een lange 
periode  van samenwerking die  over het geheel genomen goed is geweest. De 
heer Smit vult e.a. aan en zegt o.a. trots te zijn op de  leden van de 
klankbordgroep die geheel belangeloos een deel van hun vrije tijd op te offeren 
voor de  gemeenschap waar zij wonen.       
 
Tijdens de algemene ledenvergadering treedt de  heer Smit af als secretaris. Hij 
wordt opgevolgd door mevrouw  van Beveren-Bernard. Wel blijft de heer Smit de 
notulen verzorgen tot dat er een vrijwilliger is  gevonden die deze taak wil 
overnemen. Nadat de diverse  verslagen en de  begroting 2016 zijn goed gekeurd 
geven de  aanwezige  leden het bestuur decharge over het gevoerde beleid voor 
het jaar 2014. Met nog een bestuursvergadering  in zicht gaat het bestuur nu met 
reces tot september, maar gaat de nieuwe secretaris samen met de heer 
R. Geurtsen werken aan de bouw  van een nieuwe website.  Doel hier van is de  
leden meer te betrekken bij de vereniging want ondanks vele  verzoeken lukt het 
maar niet om onder de  huurders nieuwe  bestuursleden te vinden. Tijdens het 
bouwen van de  website stelt de heer Geurtsen zich kandidaat voor het bestuur. 
Hij is geen huurder maar na het vertrek van de  heer Smit is de nood hoog. 
 
 
Als  in september 2015 het bestuur weer bijeen komt kan worden gemeld dat  
Woontij ook het overlijden van leden/huurders zal melden zodat pijnlijke 
vergissingen worden voorkomen. Mw. Van Beveren heeft  een gesprek gehad met 
de vrijwilligerscoördinator van de Wering over wat we voor elkaar kunnen 
betekenen bij het vinden van nieuwe bestuursleden. Er is nog steeds een 
vacature  voor het bestuur. Zij heeft een 2 daagse cursus van de Woonbond 
gevolgd in Soesterberg over de  prestatieafspraken met Woontij en de 
Gemeentes. Haar ervaring  is dat de bestuurders van bewonersverengingen 
steeds professioneler moeten worden omdat ze worden betrokken bij het 
onderhandelingsproces tussen diverse partijen. Daarom zal ook de BVN  
misschien een beroep moeten doen op betaalde krachten van bv de  Woonbond.   
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Nog voor de  vergadering  van oktober 2015 laat de complexvertegenwoordiger 
van Catherina weten niet meer  beschikbaar te  zijn. 
Het bestuur BVN heeft een overleg gehad op Texel met de Raad van 
Commissarissen, Directie Woontij en de BVT. 
De volgende onderwerpen zijn in dit overleg besproken: 

 
Veranderingen van adviesrecht naar verantwoordelijkheidsrecht. 
De RVC heeft de verplichting regelmatig te communiceren met het bestuur van de 
BVN. Dit kan buiten de Directie van Woontij om.  
De nieuwe Commissaris dient woonachtig te zijn in Den Helder. Dit zal ook 
specifiek in de vacature komen te staan. De aan te nemen Commissaris zal met 
name ingezet worden voor de huurders van Den Helder. 
Ook is duidelijk dat de bewonersverenigingen meer een belangenbehartiger gaan 
worden. Woontij zal een aantal zaken concreter moeten overleggen met de BVN. 
De rol van de huurders is gedocumenteerd door de Woonbond en de VTW.  
 
De BVN verwacht de komende tijd meer interactie met de vertegenwoordigers. Dit 
met name als het gaat over woonwensen in het kader van de te maken prestatie 
afspraken met de Gemeente en de Directie van Woontij. Deze afspraken worden 
gemaakt op basis van de Woonvisie die uiteindelijk door de Gemeente Den Helder 
wordt opgesteld. Hierin spelen vanaf 2015 de woningbouw coöperaties een grotere 
rol in.  
De vertegenwoordigers hebben twijfels over de deelname van de huurders maar 
het bestuur vindt dat dit geen belemmering mag zijn want hier ligt een 
verantwoordelijkheid die beschreven is in de wet en tevens in het document 
Prestatieafspraken/woonvisie. 

 
Ook zal de BVN aanschuiven bij overleg met de gemeente Den Helder om mee te 
denken over de visie “Wonen in Den Helder” (leefomgeving, woondoelgroepen 
e.d.) 
 
Op 19 november 2015 hebben selectiegesprekken plaats  gevonden voor een 
nieuw lid van de RvC namens de huurders in Den Helder. Deze nieuwe 
commissaris moet woonachtig zijn in Den Helder. Het is conform nieuwe wetgeving 
een bindende voordracht van de BVN en daarom zal de voorzitter aanwezig zijn. 
WT heeft een extern wervingsbureau ingeschakeld voor de voorselectie. De te 
volgen procedure waarbij de bewonersvertegenwoordiger pas in tweede instantie 
kan mee praten is volgens de Woonbond mogelijk niet juist. Dat kan gevolgen 
hebben voor de kandidaat-commissaris.  
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Mw. van Beveren en Dhr. Geurtsen zijn naar een bijeenkomst geweest van de 
Gemeenten in de Noordkop.    
Ook is Mw. van Beveren aanwezig geweest bij een bijeenkomsten in Schagen en  
Hoorn. Zij zoekt nadrukkelijk de samenwerking met Stichting huurdersbelangen 
van Woningstichting bij het maken van prestatieafspraken met de gemeente Den 
Helder, de Corporaties en Zorgverleners.  
 
van Woontij is op het einde van het jaar een adviesaanvraag ontvangen over vraag 
gestuurd onderhoud. Woontij trekt de vervangingstermijnen behoorlijk op. Zo gaat 
een badkamer  van 25 naar 30 jaar en keukens  van 20 naar 25 jaar. De 
vergadering ervaart dit als een pure bezuiniging terwijl de  huren wel jaarlijks 
stijgen. Omdat op Texel veel oudere woningen staan wil de BV Texel overleg met 
de BV Nieuwediep om zo een gezamenlijk standpunt  in te kunnen  nemen. Daar 
zal in het jaarverslag van 2016 zeker  op worden terug gekomen. 
 
 
P.M.M Offermanns, J.J. van Beveren-Bernard, A. Clowting, R. Geurtsen  
 


