
 

INLEIDING 

Nadat het Rijk al diverse maatregelen had ingevoerd met betrekking tot de sociale 

volkshuisvesting, hebben de huurdersorganisaties in Nederland een inhaalslag moeten 

maken om up to date te blijven en in alle nieuwe regelgeving en de nieuwe Woningwet thuis 

te raken. Dat dit nogal voeten in de aarde heeft gehad mag duidelijk zijn: er worden steeds 

meer eisen gesteld aan huurdersorganisaties en daarmee dus aan hun leden. Deelname aan 

een huurdersplatform vereist steeds meer kennis en kunde om de complexiteit van 

voorkomende onderwerpen accuraat en gedegen te kunnen behandelen. Voor de 

goedbedoelende vrijwilliger die deel neemt aan een huurdersvertegenwoordiging zijn de 

verantwoordelijkheden en de tijd die men hierin steekt, naast de eigen werkzaamheden en 

verplichtingen, inmiddels bijna vergelijkbaar met een reguliere (parttime) baan.  

Ook onze huurdersraad heeft zich enorm moeten inspannen om op de hoogte te blijven, en 

de veelheid aan ontwikkelingen en regelgeving te volgen en te behandelen. Als gevolg 

hiervan werd er gemiddeld bijna tweewekelijks vergaderd en moest er meer tijd besteed 

worden aan correcte interpretatie en uitdieping van (de juiste) beschikbare informatie. 

Gedurende deze chaotische periode is nauw samengewerkt met Velison Wonen en is er een 

stevige basis gelegd tussen huurdersraad en corporatie waardoor de kwaliteit van het 

gezamenlijk overleg naar een hoger level getild werd. 

 

Omdat wij het beleid van minister Blok alles behalve sociaal vinden, hebben wij de minister, 

na een kort persoonlijk onderhoud op een bijeenkomst van de VVD, in maart 2015 

schriftelijk uitgenodigd bij ons langs te komen en zelf te komen zien welke uitwerking zijn 

beleid heeft in Velsen. De minister heeft schriftelijk vriendelijk geweigerd van onze 

uitnodiging gebruik te maken. 

In bovenstaand opzicht heeft 2015 zich ontwikkeld als een chaotisch jaar waarbij we in een 

stroomversnelling een nieuwe weg moesten inslaan. 

VELISON WONEN 

Nadat in 2014 de samenwerkingsovereenkomst grondig herzien is, voornamelijk om te 

controleren of deze nog in overeenstemming was met de nieuwe regelgeving, is deze op 12 

januari 2015 ondertekend door Raymond Crezee, voorzitter van onze huurdersraad en Peter 

van Ling, directeur van Velison Wonen. Op enkele kleine puntjes na hoefden er geen 

wijzigingen aangebracht te worden. 

HUURBELEID 2015 

Minister Blok nam zich voor scheefwoners uit de sociale huur te weren en dus werd ook in 

2015 de inkomensafhankelijke huurverhoging weer toegepast om dit te bewerkstelligen. 

Wat volgens de minister een motivatie voor scheefwoners zou moeten zijn om te verhuizen 

naar de duurdere huur ofwel vrije sector, voelde voor de (jarenlange) trouwe huurders als 

pesterij.  

Omdat sinds de invoering van alle maatregelen van Minister Blok de huurstijgingen geen 

gelijke tred meer hielden met de ontwikkeling van inkomens, uitkeringen en pensioenen, 

groeide onze zorg aanzienlijk. Huurders hebben de afgelopen jaren onnodig veel 
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bestedingsruimte in moeten leveren dankzij het beleid van de minister. Velison Wonen 

deelde deze zorg en heeft daarop de huurverhogingsvoorstellen gematigd:  

- Tot € 34.229,- werd 1% (alleen inflatie) voorgesteld 

- Tussen € 24.229,- en € 43.786,- werd 2,5% (inflatie + 1,5%) voorgesteld, met een aftopping 

op de huurprijs bij € 710,68 (liberalisatiegrens) 

- Boven € 43.786,- werd 5% (inflatie + 4%) voorgesteld (volledig toegestane verhoging) 

- Voor de geliberaliseerde huursector, verhoging volgens contract 

Hoewel wij niet geheel ontevreden waren met dit voorstel, meenden wij nog genoeg ruimte 

te zien voor verdere onderhandelingen. Uiteindelijk, na vruchtbaar overleg, bereikten wij 

een akkoord met de corporatie en dit leverde een inflatievolgende huurverhoging (1%) op 

voor de inkomensgroepen tot € 43,786,- . Voor de groep boven de € 43.786,- konden wij 

geen overeenstemming bereiken, daar deze inkomensgroep volgens de minister niet tot de 

(sociale) doelgroep behoort van de corporaties. Desondanks zijn we redelijk tevreden met 

het behaalde resultaat. 

ADVIESAANVRAGEN 

Voor alle adviezen geldt dat deze met argumentatie en opmerkingen omkleed zijn na 

uitgebreide onderhandelingsgesprekken. 

- Asbestbeleid:    Positief advies HR (maart 2015) 

- Huurverhogingsbeleid 2015-2016 Positief advies (maart 2015) 

- Prestatieafspraken   HR onthoudt zich van advies omdat het stuk met 

terugwerkende kracht in werking is gesteld per 1 januari 2014. (april 2015) 

- Streefhuurbeleid   Positief advies onder voorwaarden (augustus 2015) 

- Klachtenprocedure   Positief advies HR (oktober 2015) 

- Strategisch Voorraad Beleid  Positief advies (november 2015) 

- Sociaal Statuut   Positief advies onder voorwaarden (november 2015) 

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Nadat Mirjam Hage in het begin van het jaar op voordracht van de huurders zitting had 

genomen in de Raad van Commissarissen, heeft René Janssen wegens een nieuwe baan de 

Raad verlaten aan het eind van het jaar. Hieruit vloeide voort dat er opnieuw een procedure 

gestart werd voor een nieuwe kandidaat op voordracht van de huurders. De daadwerkelijke 

in functie treding zal in 2016 pas plaatsvinden. 

Hoewel wij akkoord zijn gegaan met de mogelijkheid dat de Raad na de eerste 2 jaar na de 

fusie (indien mogelijk) door zou kunnen gaan met 3 personen, heeft de Raad in 2015 

aangegeven voorlopig door te gaan met 5 personen. De zwaarte van de functie en de eisen 

en verantwoordelijkheden die het commissariaat met zich meebrengen zijn niet door een 

Raad van 3 personen te behappen. 

HUURDERSRAAD EN ACHTERBAN 

Het beleid van minister Blok heeft veel onrust veroorzaakt onder huurders en om die reden 

hebben wij Bram Meijer van de Nederlandse Woonbond uitgenodigd om op onze jaarlijkse 

huurdersvergadering (1 april 2015) een presentatie te geven over alle ontwikkelingen in de 

sociale huursector. Ondanks tweemaal een uitnodiging in de krant en meerdere oproepen 

via Twitter, was de opkomst wederom bedroevend laag. Slechts 23 huurders zijn op de 

uitnodiging in gegaan en hebben de vergadering bijgewoond. Dit is iets meer dan een half 

procent van de ongeveer 3800 huurders, wat aanleiding geeft na te denken over een andere 

vormgeving van contact met de achterban. 


