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Vergadering : Huurdersraad De Driehoek   
Datum  : 11 april 2022 
Aanwezig : zie onderstaand 
Afwezig : Rob Bakker, Brenda Mol, John van de Bovenkamp, Kelly Wildschut, Ute Bode, Els 

Kramer 
Notulist(e) : Anita Commandeur 
 
 

 Actie 

Aanwezigen 

 
Het Grootslag 

- Hans Kröger, directeur bestuurder 
- Henriëtte Doppenberg, manager Klant en Wonen 
- Sander Weel, manager Financiën 
- Dick Visser, adviseur strategie en beleid 
- Maritha Hoogland, manager kwaliteit en procesoptimalisatie 

 
Raad van Toezicht 

- Edgar Aker 
 
Huurdersraad De Driehoek 

- Piet van Klaveren (voorzitter) 
- Kees Sijm 
- Madelon Polder 
- Johan Hupkens 
- Mary Groot 
- Arno van Zutphen 
- Willem Bakker 
- Ben van Os 
- Johan Smit 
- Egbert Russchen 
- Pierre Braakman 

 

1. Opening en mededelingen 

Piet van Klaveren heet de aanwezigen van harte welkom. 
Voor Dick Visser is het de laatste vergadering. Hij gaat van zijn pensioen genieten. 
Piet denkt er met weemoed aan terug aan de vele samenwerkingen die in de jaren 
zijn ontstaan.  
 
Afwezig met bericht: Rob Bakker, Ute Bode, John van de Bovenkamp, Els Kramer 
en Brenda Mol 
 
We hebben de agenda ruim van te voren ontvangen. Vorige week nog de 
routekaart ontvangen. De verhuurmonitor is niet opgenomen in de agenda. 
Prettig dat er ook een pdf in de mail is ontvangen. 
 
Mededelingen vanuit De Huurdersraad 
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Er zijn geen mededelingen vanuit de Huurdersraad. 
 
Mededelingen Het Grootslag 
Het Grootslag is op volle sterkte binnen de organisatie en het MT is compleet.  

2. Verslag 28 februari 2022 

De notulen zijn pagina voor pagina doorgenomen. Elly bedankt voor de notulen. 
Hierbij zijn de notulen vastgesteld. 

 

3. Ingekomen post 

Hans krijgt het woord. Bij de wisseling van de wacht is er iets niet goed gegaan. 
Er is 1 klacht ontvangen van een huurder. Deze staat niet op de ingekomen lijst. De 
klacht is niet doorgestuurd vanwege moverende redenen. 

 

4. Motie Hermans 

Hans krijgt het woord. 
 
Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge, heeft oa 
genoemd dat er 1 miljoen woningen per jaar gebouwd moet worden. De gedachte 
is er, of dat gaat lukken in deze periode is zeer onwaarschijnlijk. 
 
500 miljoen moet besteed worden aan de nieuwbouw en/of leefbaarheid. We zijn 
aan het kijken hoe we dit binnen de begroting eventueel zouden kunnen 
besteden. Het moet een extra uitgave zijn die niet op de begroting stond. Het 
Grootslag krijgt er ongeveer € 620.000 van. De verhuurdersheffing wordt dan per 
2023 stopgezet. 
 
Dan betekent dat we 2 miljoen mogen besteden, we zijn intern aan het bekijken 
hoe we dit kunnen besteden op de juiste, volgens het ministerie genoemde, 
manier.  
Wat merkt de Huurdersraad ervan:  

- In 2024 geen huurverhoging 
Vandaag was op het nieuws dat we door de inflatie veel huurverhoging 
zouden mogen rekenen. Daar is op gezegd dat de minister de inflatie van 
6% te hoog vindt. Normaal vragen we inflatie + 1%. Minister wil de sociale 
huur afkoppelen van inflatie.  

- We zijn benaderd voor huisvesting voor mensen uit Oekraïne. We zijn 
bijna eigenaar van Omring, Sorghvliet Andijk. In het deel wat gesloopt 
moet gaan worden, worden de komende periode bewoners uit Oekraïne 
gehuisvest. Voor welke termijn is onbekend. We zijn nu met de gemeente 
in gesprek over de sloop van het project en wat dan met de bewoners uit 
Oekraïne. Bewust worden er geen vergunninghouders gehuisvest. 
Concreet is dat Sorghvliet 14 mei leeg komt, tijdelijk zat gezinspaviljoen in 
het te slopen pand. 

 
Arno stelt een vraag over de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing is altijd 
alleen geïnd bij de sociale sector. 
 
Piet bedankt Hans voor de uitleg. 

 

5. Verhuurrapportage 2021 Het Grootslag 

De verhuurrapportage bevat veel informatie. 
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De rapportage is ter kennisgeving en er kunnen vragen gesteld worden ter 
verheldering. 
 
Piet vraagt na over de eengezinswoningen, na berekeningen 43% 
eengezinswoningen. Dat zegt seniorenwoningen, appartementen, 1 2 
persoonshuishoudens 57%. En 88% wordt na mutatie weer verhuurd aan 1 en 2 
persoonshuishoudens. Hoe wordt die 88% berekend.  
Dick: er zijn meer dan 100.000 woningzoekenden: veel daarvan zijn 1 en 2 
persoonshuishoudens. Veel gezinnen komen niet in aanmerking voor een sociale 
huurwoning. Gezien de hoge koopprijs kan deze doelgroep niet kopen, maar moet 
huren. Dat er zoveel woningen voor andere huisvesting vrij komen heeft te maken 
dat de mutatiegraad van de kleinere woningen.  
Henriëtte voegt toe dat er op eengezinswoningen ook 1 persoonshuishoudens 
mogen reageren. 
 
De problemen op de woningmarkt komt doordat het aantal verhuizingen laag is. 
We labelen ook woningen voor huurders die weer een andere woning achterlaten. 
We zien dat de markt vastdraait en er weinig doorstroming is.  
 
We zien dat de doelgroep gezinnen met een inkomen van ongeveer € 50.000 
gezamenlijk, dat ze niet kunnen kopen en huren. Zij hebben nu geen 
mogelijkheden tot huisvesting.  
We proberen te gaan sturen op doorstroming en dat een alleenstaande niet in een 
gezinswoning kan wonen. 
 
Wij van Het Grootslag zijn ermee begonnen, maar PWW-breed proberen we hier 
met de corporaties in West-Friesland afspraken over te maken. 
 
Ben vraagt of het regiobreed is of dat er verder nog samenwerking is. Hans geeft 
aan dat er landelijk 25 regio’s zijn en waarschijnlijk ongeveer 30 systemen voor 
woningzoekenden. Eensluidende regels zijn er niet. De wens is er wel dat er 
landelijk 1 systeem komt waar je op een huurwoning kan reageren, een soort 
Funda principe.  
 
Willem: kan Het Grootslag ook kleinschalige projecten realiseren? Hans geeft aan 
dat we bij Het Grootslag eigenlijk altijd kleinschalige projecten hebben. Wat 
Willem probeert aan te geven, is dat er met kleinschalige woningprojecten 
uiteindelijk ook meer woningen komen. Hans geeft dat we provincie breed 
afspraken hebben over de nieuwbouw, maar dat we qua nieuwbouw niet aan de 
aantallen komen vanwege de locatietekort.  
 
De nieuwe minister heeft aangegeven dat de gemeenten minstens 30% sociale 
huurwoningen moeten bouwen, alleen de locaties zijn niet beschikbaar. 
Egbert vraagt of Het Grootslag bij eventuele mogelijkheden in de toekomst om 
veel nieuwbouw te realiseren of er dan voldoende financiële middelen zijn? 
Sander geeft aan dat er voldoende financiële middelen zijn, zeker gezien dat we de 
afgelopen jaren minder hebben gebouwd. Hans: door nieuwbouw komt er weer 
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kasstroom als huurinkomsten binnen. Dus dan trekken we weer meer financiële 
middelen aan. 
 
Willem: met stichting bezig met nieuwe woonvorm. We zijn bezig met 10 
woningen in de Weere. Aan agrariërs gevraagd of ze voor het project een stuk 
grond willen verkopen. Gemeente Opmeer is positief over het project. Uiteindelijk 
zijn er 3 agrariërs die interesse hebben voor het project. We zijn vergevorderd met 
het project. 
De landelijke raad van ouderen is gevraagd door oa het ministerie om dit soort 
woonvormen te beschrijven.  
Hans geeft aan dat er locaties zijn die braak liggen en dat we morgen zouden 
kunnen starten met bouwen. Maar gemeenten missen de capaciteit om plannen 
concreet te krijgen. Het heeft met veel factoren te maken dat er gebouwd kan 
worden. Ook met de levering van materialen.  
 
Voorbeeld: Gemeente Medemblik: er is een 4e projectleider voor het Asonia 
terrein gestart. Ook heeft zich een projectontwikkelaar gemeld. Dus moest alles 
weer terug naar de tekentafel.  

6. Routekaart naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 

Ter kennisgeving. De Routekaart wordt inhoudelijk besproken in de werkgroep 
Vastgoedbeleid en daarna inhoudelijk tijdens de volgende Huurdersraad 
vergadering. 
 
Ben geeft complimenten over Viskuil Andijk traject duurzaamheid. 
 
Ter verduidelijking geeft Hans aan dat dit een beginstuk is van de route naar 
verduurzaming. Er gebeurt veel mbt energieneutraal zijn. Het Grootslag wil samen 
met de Huurdersraad een discussie hebben over zij hier in staan en welke 
projecten wij als eerste zouden moeten aanpakken.  
Daarbij is voor Het Grootslag vooral het aandachtspunt dat de energielasten en de 
huurlasten hoge uitgaven zijn. 
 
Ben vraagt wanneer Het Grootslag in geval van warmtepomp / zonnepanelen de 
gasmeter weggehaald wordt? Zolang de meter er is betaal je rechten. Het 
Grootslag geeft aan dat Liander dat moet doen. 
Johan Smit geeft aan dat Polytechniek en een andere externe partij ermee bezig 
zijn dat het kosteloos weggehaald moet worden door Liander.  
Hans: Liander geeft aan dat de afschrijving door bewoners betaald moet worden. 
Edgar geeft aan dat ook de raad van toezicht geïnteresseerd is naar de meningen 
van de leden van de Huurdersraad hoe Het Grootslag de verduurzaming moeten 
aanpakken. Hoe worden de financiële middelen ingezet.  
Een specialist van Het Grootslag denkt voornamelijk aan de woningen. De 
Huurdersraad kan zeer zeker serieus meedenken over hoe Het Grootslag 
uiteindelijk de beslissingen nemen.  
 
Willem geeft aan dat in zijn woning ooit nieuwe kozijnen zijn geplaatst, maar de 
kozijnen waren te smal en de rest is dicht gepurd. 
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Hans geeft aan dat we zo heel veel voorbeelden kunnen noemen. Maar het gaat er 
uiteindelijk om dat Het Grootslag een keuze moet maken wat is 
woningbeleidbreed belangrijk om de financiële middelen zo effectief en efficiënt 
mogelijk te gebruiken en in te zetten.  
We gaan de discussie mettertijd aan. 

7. Notitie streefhuurbeleid en middeninkomens 

Deze notitie wordt eerst nog besproken met de werkgroep Bedrijfsvoering. Dit 
stuk komt terug op een volgende Huurdersraad vergadering. Is er iemand die er nu 
een vraag over wil stellen?  
 
Piet kan zich herinneren dat Dick ooit over streefhuurbeleid een thema-avond zou 
houden met meer uitleg. Henriette geeft aan dat dit mooi gecombineerd zou 
kunnen worden met woningwaarderingspunten. We moeten kijken naar de vorm 
en kunnen hiervoor een avond plannen in overleg met de leden van de 
Huurdersraad.  
Met streefhuurbeleid zit je ook weer met woonlasten. De puzzel hierin is dat we 
de streefhuren eventueel iets hoger zouden kunnen zetten zodat er uiteindelijk 
meer middelen zouden zijn voor de verduurzaming. En dat is het spanningsveld 
hierin.  
Het streefhuurbeleid komt in het najaar aan de orde.  
 
Hans: dit betekent dat in het najaar een extra vergadering gepland wordt om de 
thema-avond te houden.  
 
De voorbereiding wordt bij beide stukken gedaan door de werkgroepen. 

 
Hkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hdo 
 

8. Stand van zaken werkgroepen 

Welke werkgroepen zijn bij elkaar geweest: 
De klachtencommissie heeft een vergadering gehad.  
Verder zijn er geen werkgroepen bij elkaar geweest. 
  
Johan Hupkens: de werkgroep Beste Buurt Idee is niet bij elkaar geweest. Er zijn 
wel contacten geweest. Brenda zit nog op school, na 24 juni kunnen we misschien 
weer bij elkaar komen. BBI Bosmanstaete vrienden van de tuin: bijdrage 
vervanging en onderhoud zaken is goedgekeurd. Staat ook al op de website van 
Het Grootslag op onderdeel Huurdersraad.  
 
Er is een aanvraag gedaan voor de Keizerskroon Andijk: dit jaar willen ze het 50 
jaar bestaan vieren, vorig jaar door corona is dat niet door gegaan. Gevraagd is 
aan wat voor bijdrage zij denken en ook aangegeven waar een BBI aanvraag aan 
zou moeten voldoen. Dit loopt, want het vervolg is nog niet ontvangen. 
 
Daarnaast is er nog een verzoek geweest uit Andijk om huurders die nog op gas 
koken een voorstel te doen vanuit Het Grootslag om huurders gratis een 
inductieplaat aan te bieden. Dit moet nog behandeld en dit kunnen we niet 
goedkeuren. Dit is geen BBI, maar wordt terug verwezen naar het beleid van Het 
Grootslag. 
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Commissie Klachten: resultaat van de werkgroep wordt zo bij punt 10 
‘Klachtenrapportage 2021’ doorgenomen. Van de week heeft de commissie apart 
gezeten. En heeft nog vervolgvragen. 
De werkgroep Klachtencommissie wil het klachtenreglement ontvangen van 
Maritha. Naschrift: het reglement is verzonden. 
 
Werkgroep Klant en Wonen en prestatieafspraken: er zou een nadere uitleg over 
komen.  
Henriëtte vraagt hoe de verschillende werkgroepen worden ervaren? 
Het gaat om de 3 werkgroepen: Klant en Wonen, Vastgoedbeleid,  
Prestatieafspraken. 
 
De vraag is of het handig zou zijn om het om te zetten naar 2 werkgroepen gericht 
op enerzijds het sociaal domein en anderzijds op Vastgoed en duurzaamheid.  
Er is een aparte werkgroep “Prestatieafspraken” naast de twee werkgroepen 
“Klant en Wonen” en “Vastgoed”.  
In het overleg met de gemeenten in het kader van de prestatieafspraken zijn er 
twee werkgroepen: “Sociaal domein en Leefbaarheid” en “Vastgoed en 
duurzaamheid”.   
 
Piet geeft aan dat - gelijk de ervaring in het overleg prestatieafspraken - het 
misschien een goed idee is om de werkgroepen te combineren. Pierre heeft ook 
de indruk dat het een beetje door elkaar heen loopt. Loopt te kort mee om een 
mening te geven. 
Henriëtte stelt voor de 3 werkgroepen samen te voegen rondom de thema’s zoals 
deze ook in de werkgroepen in het kader van de prestatieafspraken is gedaan. 
Dus: 
Klant en Wonen: wordt werkgroep Sociaal Domein en Leefbaarheid 
Werkgroep Vastgoed: werkgroep Vastgoed  
Werkgroep Prestatieafspraken opheffen. 
Vanuit de 2 werkgroepen gaat er een afgevaardigde naar de overleggen met de 
gemeenten in het kader van de prestatieafspraken.  
Dus naar elke gemeente 2 afgevaardigden.  
Vanuit de werkgroepen worden de mensen aangewezen die vanuit de werkgroep 
Sociaal domein en Leefbaarheid, en Vastgoed om naar de prestatieafspraken te 
gaan. Door het samen te voegen kan er ook meer inhoudelijk op ingegaan worden.  
 
In het overleg over de prestatieafspraken zijn gemeente, woningcorporatie en 
Huurdersraad 3 gelijkwaardige partijen.  Huurdersraad is één van de partijen die 
de prestatieafspraken ondertekent. Dit is in de Woningwet vastgelegd.   
Piet stelt voor om met de groepen die het betreft een afspraak te maken om het 
samen erover te hebben. Dan kan HR onderling bespreken wie in welke werkgroep 
deelneemt. Misschien heeft HR ook tips voor de verdeling van de werkgroepen. 
Ook evalueren daarvan. Ook tijdstippen benoemen van vergaderingen. Henriette 
vraagt de huurdersraad dus om samen de indeling te bespreken.  
Dick: een jaar terug is er van alle werkgroepen een korte beschrijving geweest, 
deze kan als basis gebruikt worden om de veranderingen in aan te geven. Wordt 
vervolgd. 

 
 
Mho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkl 
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9. Visitatie, hoe nu verder? 

Ook dit stuk is ter kennisgeving. Zijn er nog vragen ter verheldering. 
 
Blz 8: nieuwe manager Klant & Wonen. De jaartallen omdraaien bij ultimo 2021 

 

10. Klachtenrapportage 2021 

Maritha is aanwezig om vragen te beantwoorden.  
 
De werkgroep heeft via teams de rapportage besproken. De werkgroep heeft 
mailadressen aangemaakt voor de klachtencommissie. Maritha ontvangt deze. 
 
Edgar: De raad van toezicht heeft de rapportage ook besproken. Opvallend is de 
compleetheid van de rapportage. De beheersmaatregel komt heel stabiel over. De 
inhoud is ook opbouwend en helder uitgezet. De klachten worden niet per 
definitie weggehaald. Waren content met stuk. 
Maritha: Er zijn nu ongeveer 2 a 3 jaren om de klachten te vergelijken. En zeker de 
beheersmaatregelen zijn fijn om te volgen 

 

11. Jaarverslag WonenPlus van MEE & de Wering 

Ter kennisgeving. Heeft iemand nog vragen over het jaarverslag?  
Hans: de organisatie betaald een bijdrage aan MEE & Wering. Jaarlijks wordt er 
verantwoording afgelegd wat er voor de doelgroep gebeurd. Vorig jaar is gestart 
met een samenwerking met het Vrijwilligerspunt.  
Seniores Priores, vrijwilligers van Westwoud, krijgen ook een bijdrage. Zij maken 
geen jaarverslag. Er rijd ook een busje, maar waar die is gebleven?  
 
Piet stelt de vraag waarom er in Wervershoof zoveel verschillende diensten zijn 
afgenomen, maar waarom Hoogkarspel niet? Mary Groot geeft aan dat in 
Hoogkarspel het voorheen werd doorgespeeld aan de coördinator in Hoorn en 
daarna werd het niet meer teruggekoppeld aan medewerkers in Hoogkarspel. Dus 
ja, de cijfers zijn lastig te verklaren. 
 
Hans oppert het idee om Wonenplus en MEE & Wering uit te nodigen op een 
algemene vergadering. De Huurdersraad vind dat een goed idee. Hans en Piet 
organiseren dit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hkr / Pkl 

12. Rondvraag en sluiting 

28 maart: vraag over commotie in Hoogkarspel ging via Els. Vraag doorschuiven, 
Piet neemt contact op met Els. 
 
Dick vraagt het woord: na 34 jaar volkshuisvesting en Het Grootslag en haar 
voorgangers neemt op 26 april afscheid. En per 1 juni officieel. Bijzonder in de zin, 
gaat in het gevoel weg als is er aan toe, maar niet gemakkelijk. Laat een mooie 
portefeuille achter. Laat alles met een gerust hart achter, er is een mooie weg voor 
Het Grootslag. Neemt geen deel achter de geraniums. Tijd voor andere dingen. 
Eigen agenda kunnen beheren. Gaat veel andere leuke dingen doen. Geeft mee 
aan de Huurdersraad: aan de slag ermee. Blij om nog 1,5 jaar Huurdersraad mee te 
maken. Jullie hebben veel in handen en daar is ook verantwoordelijkheid in. 
Huurdersraad kan veel bereiken. Tijd en energie in investeren. Veel geluk en 
wijsheid. 
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Piet bedankt Dick voor mooie woorden en aansporing.  
Dick wil geen receptie. Er komt intern een afscheid met nog 2 oud-gedienden. 
Blijft de Huurdersraad zeker volgen. 
Piet: zij aan zij gestreden en ook wel eens tegen elkaar icm huurdersvereniging en 
Huurdersraad. Konden prima met elkaar door de deur, met niet altijd gelijke 
ideeën. Heel erg bedankt en zeker dat Dick Piet heeft laten groeien in zijn positie. 
 
Piet bedankt de aanwezigen voor de inbreng.  

 

 


