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Verslag van de ledenvergadering van de Algemene Huurdersvereniging WOON op 16 april 2018, 
locatie ‘Dorpshuus Nij Roon’ te Nieuw Roden 
 
Aanwezig:  
Bestuursleden: Jelly van den Bosch, voorzitter; Johan Klöpping, algemeen lid, Tineke Koops en erelid 
Ben Plat.   
Regio Noordenveld: R.Aalders, K. Been, J. Been, F. Glas, W. Sloterwijk, R. van Leeuwen, M. v.d. Leest, 
J. Wiersma, J. Klinker, E. Boomstra, E. J. Faber-Bulthuis, G. Posthumus, P. Kamp, E. Meima, H. 
Westrup-Vonk, W. Hagenaar en H. Polling. 
Regio Tynaarlo:  -   
Regio Aa en Hunze: -       
Regio Haren: - 
Woonborg: Dhr. Hoving en dhr. Nicolai (beide huurderscommissaris RvC)  
Woonbond: Marianne Hilbolling   
Secretaresse Woon: Sjoukje Froentjes  
Met kennisgeving afwezig: Maarten Groen, adviseur Woonbond 
 
1. Opening:  
Jelly opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en stelt het bestuur en de 
gespreksleiders voor het interactieve deel: Marianne Hilbolling, Tineke Koops, René Hoving en 
Frits Nicolai.  
 
2. Verslag 21-11-2017: 
Het verslag van de vorige ledenvergadering is verspreid en zal na de pauze behandeld worden 
zodat een ieder kennis kan nemen van en terug kan komen op de inhoud.  
 
3. Jaarverslag 2017:  
Jelly van den Bosch licht het jaarverslag kort toe, het bestuur is verheugd dat het ledenaantal klimt.  
In 2017 is ook het idee ontstaan om het Drentse ‘noaberschap’ of de burenplicht te promoten en 
hiertoe worden er geregeld boeketten uitgereikt voor mensen die belangeloos zich inzetten voor 
hun buren. Deze BesteBuurBloem wordt ook in 2018 uitgereikt, het levert veel positiviteit op en 
men hoopt dat het aanstekelijk werkt. 
Het streven van AH WOON is om bij iedere huurder bekend te zijn. Inmiddels heeft de grotere 
bekendheid van WOON wel al geleid tot een toename in het aantal leden maar in de aanvragen 
m.b.t. informatie en advies.   
AH WOON probeert ook aan te schuiven bij overleggen die Woonborg met huurders worden 
gepland op wijkniveau bij renovatie of nieuwbouw. Bestuurslid Johan Klöpping woont deze vaak bij, 
vaak ondersteund door een teamlid. Sinds de invoering van de Woningwet in 2015, is de 
huurdersbelangenvereniging gelijkwaardig overlegpartner voor Prestatieafspraken. 
Prestatieafspraken zijn de jaarlijkse afspraken die gemeenten, woningcorporatie én dus 
Huurdersorganisaties maken  op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, 
leefbaarheid en wonen en zorg. Sinds vorig jaar worden deze afspraken per gemeente gemaakt. 
Eind 2017 heeft WOON samen met de andere huurdersbelangenverenigingen in Drenthe een 
huurdersmanifest opgesteld en deze verspreid onder de lokale politici, dit om sociale 
volkshuisvesting op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Vorige maand zijn er naar aanleiding 
van het manifest lijsttrekkersdebatten georganiseerd. Tijdens deze lijsttrekkersdebatten zijn er al 
enkele toezeggingen gedaan. Zo wil de gemeente Noordenveld onderzoeken of zij de 
Voorzieningenwijzer kan invoeren voor haar inwoners. In Tynaarlo wil men onderzoeken of het 
mogelijk is om een fonds op te richten, waar mensen een bijdrage kunnen krijgen voor de betaling 
van hun woonlasten als zij tijdelijk, onder bepaalde voorwaarden, niet in staat zijn deze zelf te 
voldoen. 
In 2018 wordt net als in 2015 een Woonlastenonderzoek uitgevoerd, de uitkomsten worden eind dit 
jaar verwacht.  
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4. Financieel verslag 2017: 
Het financiële verslag van 2017 is verspreid en zal na de pauze behandeld worden zodat een ieder 
kennis kan nemen van en terug kan komen op de inhoud.  
 
5. Bestuurssamenstelling:   
Gaandeweg 2017 heeft het bestuur een andere werkwijze ingevoerd, de bestuursleden hebben nu 
een eigen portefeuille, passend bij hun talenten en affiniteit. Het bestuur werkt nog steeds met een 
minimale bezetting, maar omdat de werkzaamheden nu meer passend verdeeld zijn, hoopt het 
bestuur dat zij de bestuurstaken beter kunnen ‘behappen’. Het bestuur is op zoek naar 
ondersteuners in deze werkzaamheden, zowel denkers als doeners.  Bijvoorbeeld ondersteunende 
teamleden. Teamleden zijn huurders die hebben aangegeven wel wat voor WOON te willen 
betekenen, maar een bestuursfunctie niet zien zitten, zij kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor 
het bezorgen van uitnodigingen, het meedenken over een bepaald onderwerp in een werkgroep of 
het bijwonen van overleggen in hun wijk of dorp. Op dit moment zijn er drie werkgroepen actief: 
Basiskwaliteit, Prestatieafspraken en Huurbeleid. 
Op dit moment wordt het bestuur ook professioneel ondersteund, er is een adviseur van de 
Woonbond, een pr-medewerker en een secretaresse welke het bestuur ondersteunen. 
 

6. Nieuws:  
• Namens het bestuur maakt Jelly bekend dat de website van WOON vernieuwd zal worden. 

De vraag naar digitale informatievoorziening neemt toe en de huidige website steekt niet 
handig in elkaar. WOON laat een digitale enquete uitgaan waarin zij de huurders van 
Woonborg vraagt wat zij verwachten van de huurdersvereniging en of zij zelf ook een 
steentje hierin bij willen dragen. 

• Enkele huurders geven aan niet over internet te beschikken en dat zij graag een papieren 
nieuwsbrief, uitnodigingen e.d. willen blijven ontvangen. Besloten wordt dat het bestuur zal 
uitzoeken om welke huurders dat gaat en dat zij op verzoek, de informatie toegezonden 
zullen krijgen. Adressen kunnen worden doorgegeven aan het secretariaat.  

• Ritzo van Leeuwen heeft onlangs de opleiding tot Energiecoach afgerond, hij wordt kort 
voorgesteld. Hij wil graag huurders helpen met het besparen op de energienota en kan hen 
voorzien van tips en advies. In de najaarsvergadering zal hier meer over bekend worden 
gemaakt. 

• Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat er nog steeds geen inzicht is, in de 
beschikbaarheid van de diverse woningen. Het bestuur vraagt al jaren om heldere cijfers. 
WOON kan nog steeds niet stellen of er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn.  

• WOON kan ook alvast meedelen dat de komende huurverhoging hoger zal zijn als die van 
voorgaande jaren, toen een groot aantal huurders geen verhoging heeft gehad.  

  
7. Interactief gedeelte:  
De vijf gespreksleiders hebben ieder een onderwerp wat zij met een groepje huurders bespreken, na 
een aantal minuten vertrekken zij naar een volgende groep. Erg enthousiast gaan de aanwezigen aan 
de slag, de uitkomsten worden geschreven op grote vellen papier. 
De grootste uitkomsten per onderwerp worden naderhand toegelicht: 
 
Marianne Hilbolling behandelde het onderwerp Betaalbaarheid: hierin kwam vooral ter sprake dat je 
dit niet los kan zien van Duurzaamheid; men zou graag zien dat huurders recht hebben op 
verduurzaming, men ervaart hierin soms discriminatie ten opzichte van woningeigenaren m.b.t. 
leningen hiervoor. De huurders klagen over koude muren. Ook zou men het op prijs stellen dat er 
hulp geboden kan worden bij het aanvragen van toeslagen. En dat er maatwerkoplossingen gezocht 
worden bij betalingsproblemen. Ook zou men graag zien of onderzocht kan worden dat men 
gezamenlijk energie en verzekeringen kan afnemen. 
 
Ben Plat heeft het onderwerp Leefbaarheid besproken met de aanwezigen, men ervaart een 
toenemende aantal mensen in de wijk met psychische problematiek. Dit kan leiden tot irritatie of 
overlast.  
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Uit de gesprekken bleek dat buurtbewoners graag mee willen helpen signaleren van problemen, 
voorwaarde hierin is wel dat bekend moet zijn, waar men melding kan doen. De huurders geven aan 
dat zij graag vooraf geïnformeerd zouden willen worden, zodat ze in kunnen springen op de extra 
aandacht die iemand nodig heeft.  
Tip van de huurders aan het bestuur is om vast te leggen in de Prestatieafspraken, hoe de informatie 
over nieuwe inwoners vorm krijgt in de wijk en een coördinator bekend te maken voor de wijk.  
 
René Hoving behandelde met de aanwezigen de Dienstverlening van Woonborg, hij hoorde vooral 
dat de Dienstverlening tegenwoordig beter is als voorheen. Al zijn er ook huurders die aangaven dat 
het contact eerder meer persoonlijk was, nu wat afstandelijker. Wat er zeker nog kan verbeteren is 
de controle op onderaannemers. Ook het Fonds Klein Onderhoud wordt niet altijd als positief 
ervaren. De huurders zouden graag zien dat men actief de minder valide huurders bezoekt. Ook wil 
men graag informatie over welke woningen wel of niet worden voorzien van zonnepanelen.  
 
Frits Nicolai nam het onderwerp Onderhoud voor zijn rekening en vertelt dat uit de gesprekken 
vooral naar voren kwam dat veel huurders graag een NOM en levensloopbestendige woning willen. 
Over het algemeen is men best tevreden, aandachtspunten zijn: hang- en sluitwerk, voorbereiding 
voor het aanbrengen van domotica. Tevens werd er aangegeven dat veel trapgaten te smal zijn voor 
het aanbrengen van een traplift of om met een brancard boven te komen. Veel huurders zouden 
graag een dubbele trapleuning willen evenals een toilet boven. De kwaliteit van het binnenklimaat is 
niet altijd goed, dit wordt ook veroorzaakt door smerige roosters, niet alle huurders kunnen deze zelf 
reinigen. Ook de wens voor kantelramen boven wordt aangegeven. Men zou graag zien dat er 
verschillende woningtypes in een straat komen, groot, klein, gemiddeld (gemêleerd bouwen). 
 
Tineke Koops besprak het onderwerp Beschikbaarheid met de huurders, hierin bleek dat een 
zoektijd van maximaal 1 jaar, acceptabel vindt, wel is men van mening dat 5 jaar punten sparen veel 
te lang is. De huurders zijn van mening dat er meer levensloopbestendig gebouwd moet worden om 
zo doorstroming te bevorderen. Het bestuur benadrukt nogmaals dat als er plannen zijn om ooit nog 
eens te verhuizen, men zich vast in moet schrijven. De wachttijd van 30-50 jarigen is erg groot, dit is 
niet acceptabel. Men vindt dat de zoektijd voor alle leeftijdsgroepen ongeveer hetzelfde zou moeten 
zijn.  
 
8. Rondvraag: 
Er wordt gevraagd of er nog iemand is die terug wil komen op het verslag van de ledenvergadering 
van november of het financieel verslag, dit is niet het geval. 
 
Er is niemand die gebruik wil maken van de rondvraag. Waarop het bestuur nogmaals een oproep 
doet om met elkaar na te denken over huurders die wellicht willen helpen met de werkzaamheden 
van de huurdersbelangenvereniging.  
 
Sluiting: 
Jelly bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en aanwezigheid en wenst de aanwezigen ‘wel 
thuis’. 


