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Vergadering : Huurdersraad De Driehoek  
Datum : 16 mei 2022
Aanwezig : Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Afwezig : Hans Kröger,  Egbert Russchen 
Notulist(e) : Anita Commandeur

Actie

Aanwezigen
Woningstichting Het Grootslag
Henriëtte Doppenberg, manager Klant & Wonen
Mark Laan, manager Vastgoed
Sander Weel, manager Financiën
Edgar Aker, voorzitter raad van toezicht
Gerard van Bortel, lid raad van toezicht

De Driehoek
Piet van Klaveren
Els Kramer
John van de Bovenkamp
Ben van Os
Arno van Zutphen
Mary Groot-Visser
Kelly Wildschut
Ute Bode
Rob Bakker
Madelon Polder
Kees Sijm
Johan Smit
Johan Hupkens
Brenda Mol
Pierre Braakman

1. Opening en mededelingen
Piet heet de aanwezigen van harte welkom. 

- In het bijzonder een welkom aan Gerard van Bortel, toehoorder namens 
de raad van toezicht. Ook een welkom aan de medewerkers van het 
Grootslag en de leden van de Huurdersraad. Hans Kröger heeft afbericht 
gegeven voor vanavond. 

Mededelingen
1. Willem Bakker heeft een e-mail gestuurd aan Maritha Hoogland en Piet 

van Klaveren. In een korte mail heeft Willem zijn lidmaatschap bij de 
Huurdersraad opgezegd. 

2. Kees vraagt of het mogelijk is om de agenda eerder te versturen. Zeker als 
er lange stukken zoals het jaarverslag aanwezig zijn. Piet reageert hierop 
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dat de agenda en de stukken voor deze  vergadering ruim van tevoren 
verzonden zijn. 

3. Er zijn verder geen mededelingen vanuit leden van de Huurdersraad.
4. Er zijn geen mededelingen vanuit Het Grootslag.

2. Vaststellen verslag vergadering Huurdersraad d.d. 11 april 2022 
Het verslag is bladzijdegewijs doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen en vragen. 
Onder dankzegging aan de notuliste stelt Piet het verslag vast.
3. Ingekomen post
Bij de stukken van de agenda zat de lijst met ingekomen post / e-mail. Sommige 
documenten zijn uitgezet naar een of meerdere werkgroepen van de 
Huurdersraad. Piet vraagt of de leden nog vragen of opmerkingen hebben?

Ute vraagt waarom er zo weinig mail binnenkomt voor de Huurdersraad. Henriëtte 
geeft aan dat dit de post vanaf 11 april is, sinds de vorige vergadering. 
Mary: mevrouw Kampen uit Westwoud vraagt om isolatie van haar woning. 
Waarom is deze woning pas in 2028 aan de beurt? Mark legt uit dat de woningen 
van voor 1974 eerst aan de beurt zijn voor de na-isolatie. Wel zijn wel bezig met 
een pilot betreft de na-isolatie. Als dat werkt dan kunnen we veel meer woningen 
op die wijze aanpakken. Ben: mag de bewoner er dan zelf opdracht voor geven? Of 
het zelf doen? Mark: dat heeft niet de voorkeur. We verwachten dat we over een 
half jaar iets kunnen zeggen over de pilot betreft de na-isolatie. 
Pierre: weten we ook hoe de prioriteiten verder verlopen? Mark: de routekaart 
van de verduurzaming van ons woningbezit is eerder besproken in de 
Huurdersraad. Henriette: het komt erop neer dat de slechtste woningen als eerste 
aangepakt worden. Mark: we hebben gekeken wat we eerder zouden kunnen 
doen. Maar in 2028 wordt de dakvervanging aangeboden. De voorkeur is dan om 
niet 6 jaar van te voren zonnepanelen aan te brengen en deze na 6 jaar weer te 
demonteren. In de praktijk geeft dit problemen. 
Kelly: wat is dan de reden dat de ene huurwoning wel zonnepanelen krijgt en de 
andere niet? Mark legt uit dat we complexgewijs zonnepanelen aanbieden en dat 
sommige huurders er voor kozen om het aanbod te weigeren. 
Kees: wat als de teruglevering niet meer mag? Mark: op dat moment gaan we 
kijken hoe we dan met omgaan met het aanbieden van zonnepanelen.

NAV: aanvragen Beste Buurt Idee (BBI)
Johan Hupkens neemt het woord. 12 mei is de BBI commissie bijeengekomen. De 
aanvraag van de bewonerscommissie Keizerskroon is toegekend. Er is de BBI 
commissie een restrictie opgelegd van € 750. Johan geeft aan dat daar nooit over 
gesproken is. In de oude BBI gingen we uit van € 12,50 per persoon. We hebben de 
bijdrage toegekend. Daarna komen er geen berichten meer vanuit de 
bewonerscommissie Keizerskroon. Het lijkt erop dat het secretariaat niet meer 
reageert. De uitbetaling verloopt via Gerard Degeling. Johan twijfelt of commissie 
nog bestaat. Volgens Henriëtte is er gewoon contact met de bewonerscommissie. 
Er zijn geen signalen dat het stil ligt. Henriëtte gaat bij Hans navraag doen over de 
restrictie van € 750. Johan geeft aan dat er voorheen een budget was en er was 
geen sprake van een plafondbedrag per aanvraag. Henriëtte koppelt de reactie 
van Hans terug naar de BBI commissie.

Henriëtte
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Kees: De vorige keren werd er nog een eigen bijdrage gevraagd aan de bewoners. 
Hoe gaan we daarmee om? Johan geeft aan dat dat niet de bedoeling is. Kees 
houdt het zijn brievenbus in de gaten.

Johan: Aanvraag BBI voor tuinkosten Lief plekje grond Andijk. De aanvraag is niet 
geaccordeerd. We zijn voor het blok gezet, ze hebben het al uitgegeven en niet 
van te voren een aanvraag ingediend. We willen niet dat ze eerst gaan uitgeven en 
dan pas aanvragen.

4. Jaarstukken 2021
Sander geeft een toelichting op het financiële stuk. 
Het Grootslag heeft geprobeerd om een leesbaar stuk te maken. Verschillende 
partijen maken een onderdeel: RvT, bestuurder, financieel en volkshuisvestelijk. 

Arno: er is een hogere rentepercentage aan Vestia als rentelast genoemd. Vind je 
die ook terug? Sander: geeft een uitleg over de lening aan Vestia.
Het resultaat is doorgesproken.
Het risicobeoordelingssysteem op pagina 110 wordt besproken. 
Ben bedankt Sander voor de uitleg 
Kees: wat wordt bedoeld met kasstroom uit (des)investeringen. Sander legt uit 
dat dit het saldo is van ontvangsten uit verkoop (desinvesteringen) minus de 
uitgaven vanwege nieuwbouw, woningverbetering en aankoop van woningen 
(investeringen). Het is een negatief bedrag van ruim € 11 miljoen, omdat de 
uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Hiervoor moet dus financiering 
aangetrokken worden, om de uitgaven te dekken.

Piet bedankt Sander voor de heldere uitleg.

Henriëtte deelt nog het een en ander mee over het jaarverslag. Formeel brengt de 
Huurdersraad advies uit aan Het Grootslag. De treurige conclusie is dat we een 
wooncrisis hebben. In 2021 zijn er iets meer woningen verhuurd dan in 2020, dit is 
te danken aan de 24 extra woningen die zijn vrijgekomen door de doorstromers 
die met voorrang konden verhuizen en een woning leeg achterlieten. In de regio 
zijn 17% meer sociale huurwoningen vrijgekomen dankzij het doorstroommodel. 
Maar nog steeds zijn er heel veel woningzoekenden en lange wachttijden en 
kandidatenlijsten voor huurwoningen.    
De andere kant is het treurige feit dat er in 2021 in totaal 0 nieuwbouwwoningen 
zijn opgeleverd door Het Grootslag.   Iedereen wil meer nieuwbouw, maar het 
blijft steken bij de realisatie door het ontbreken van locaties die worden 
aangeboden door de gemeenten, of locaties die braak liggen door diverse 
oorzaken. 
Al met al is het beeld: er is veel vraag en te weinig aanbod en daarmee lange 
wachttijden voor een sociale huurwoning.
 
Zijn er nog vragen: 
Els: het aantal bijzondere doelgroepen is toegenomen. Wat betekent dat voor de 
leefbaarheid? Henriëtte: wat je ziet is dat er meer instroom is van bijzondere 
doelgroepen. De uitstroom is de meer sterkere sociale doelgroep. De kwetsbare 
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doelgroep neemt toe. Het zet de leefbaarheid onder druk. Er is wel een trend 
zichtbaar dat er meer problematiek komt, meer meldingen van overlast.  Het zou 
beter zijn als de bijzondere doelgroepen gelijker verdeeld worden over de wijken.. 
De corporaties moeten nu al de maatschappelijke vraagstukken oplossen. 
Rob: Het is een landelijk probleem. Er wordt gezegd dat er te weinig doorstroming 
is. De inzet van gemeente en provincie is hierin minimaal. Het Grootslag komt met 
mooie cijfers. Het gemeentebestuur moet ook een keer zijn nek uitsteken en ook 
woningbouw toevoegen met sociale huurwoningen. Daardoor stopt de 
doorstroming ook. Wat kunnen we daaraan doen? Wat kan de bestuurder van Het 
Grootslag hierin betekenen? Wat kunnen wij betekenen? Henriëtte: sommige 
zaken kun je niet doorbreken. De doorstroming van mensen naar een koopwoning 
is helaas door de grote stijging van de koopprijzen bijna niet aanwezig. 
Rob: is naar Het Grootslag toe positief. Ook de woningcorporatie is afhankelijk van 
derde partijen zoals de politiek. Kan de bestuurder niet een keer met de vuist op 
tafel slaan? Mark: dit probleem zagen we al een langere tijd aankomen. Het is 
spijtig dat de politiek/overheid dit niet eerder zag aankomen. Rob: het is een 
tekortkoming van het bestuurlijk apparaat van de politiek. Ze moeten vooral veel 
verder denken dan 4 à 5 jaar. Kees: is er nog een nieuwbouw gestart? Mark: we 
hebben 1 nieuwbouwproject in uitvoering van 18 appartementen. Vandaag was de 
kijkdag voor de bewoners. Deze wordt medio juli opgeleverd.

Edgar: wil toch ook nog wat lichtpuntjes noemen. We hebben een minister die 
roept dat er 30% sociale huurwoningen in de woonkern moet komen. Dat 
betekent dat voor elk nieuwbouwproject meer woningen voor Het Grootslag 
komen. Eigenlijk staat Het Grootslag gewoon met open handen ‘laat ons gewoon 
bouwen want wij kunnen dat’. Vorige maand hadden we de MAR-vergadering, ook 
daar werden de maatschappelijke problematiek zichtbaar. En eigenlijk moet daar 
ook het een en ander door de gemeente opgepakt worden. Henriëtte: minister de 
Jonge wil gaan afdwingen dat de woningbouw er komt. Wie weet wat er in 
Drechterland gaat komen. Ben: hoe zit het met het stikstofbeleid. Mark: alleen het 
IJsselmeer is een natura 2000 gebied dat beperkingen oplegt aan stikstofuitstoot. 
Maar wij kunnen over het algemeen gewoon bouwen omdat we niet vlakbij een 
Natura 2000 gebied hoeven bouwen..

Arno: er staan veel afkortingen in het jaarverslag. 1 daarvan is RIE. Mark licht toe. 
Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat is doorgeschoven naar 2022. Mark: de basis 
is van 2017 en deze gaan we herzien. Mary leest een zin voor op pagina 83 ‘Meer 
ruimte voor verhuur aan middeninkomens waardoor de sociale huur niet meer 
alleen het exclusieve domein is van huishoudens ‘met een vlekje’ en de 
pluriformiteit in de wijk weer toeneemt.’ De vraag is wat het woord ‘vlekje’ hierin 
betekent? Henriëtte: hiermee wordt de bijzondere doelgroep bedoeld. 

Arno: Verzorgingshuis Sorghvliet. Er is een bijeenkomst door de gemeente 
georganiseerd als informatieavond betreffende de komst van Oekraïners. Er zijn 
verschillende partijen uitgenodigd. Is Het Grootslag ook uitgenodigd als partij? 
Mark: we hoorden op het laatst dat er morgen een bijeenkomst is. Het is een actie 
van de gemeente. Het Grootslag is niet genodigd. Rob: kan het zijn dat Het 
Grootslag gewoon verhuurder is. Mark: ja wij faciliteren. 
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Piet: heeft er nog iemand een vraag over het Volkshuisvestelijk verslag?
Kees: is dit van te voren gevraagd?

Het advies is om de zin met het woord ‘Vlekje’ te wijzigen en de afkortingen uit te 
schrijven. Met dat advies geeft de Huurdersraad een positief advies op het 
Volkshuisvestelijk verslag.
3 juni is de raad van toezicht vergadering. Zij stellen het jaarverslag vast.

Ben: het tijdsbestek is kort. Het lijkt erop dat het snel moet, dat moeten we niet 
willen. Piet: de afspraak was 2 weken van te voren de stukken binnen om 
voldoende te kunnen bekijken. Dat is nu gelukt. Als we niet voldoende tijd hadden 
gehad dan hadden we het stuk aangehouden.
5. Prestatieafspraken – Volkshuisvestelijk bod 2023 Het Grootslag
Piet licht toe dat de stukken ter kennisgeving zijn gestuurd en de leden kunnen 
vragen stellen. De Huurdersraad geeft geen advies aan Het Grootslag omdat we 1 
van de 3 partijen zijn in het overleg tussen gemeente, corporatie en huurders.

Algemeen is de reactie: het bod geeft duidelijk weer wat Het Grootslag wil. Maar 
de noodkreet wat er is naar gemeente Drechterland en gemeente Medemblik wat 
gaan we doen en maak vooral waar wat we afspreken. Machteloosheid straalt 
eruit. Rob: er is veel kennis en kunde bij corporatie. En ik hoor dat er veel tekort is 
bij gemeenten, waarom maken ze geen gebruik van de kennis en kunde van de 
corporaties? Is er niks te vinden dat er een gemeente zegt laten we de krachten 
bundelen en de expertise van de woningcorporaties aan de gemeente toevoegen? 
Kan Het Grootslag niet opstaan en zeggen dat we hier niet mee akkoord gaan. Er 
moet daadkracht getoond worden. Petje af voor de stukken, maar nu het vervolg. 
Het probleem van de gemeenten lijkt in een ogenschouw overal hetzelfde te zijn. 
Het Grootslag moet niet het braafste jongetje van de klas zijn. Rob maakt het nu 
een half jaar mee en vindt dat Het Grootslag goed bezig is. Maar het lijkt dat ze 
weinig bereiken bij de gemeenten. Mark: in het PWW (Platform Westfriese 
Woningcorporaties) zitten bestuurders van 7 corporaties. Door de samenwerking 
kunnen ze ook bij de gemeenten de samenwerking opzoeken. Henriëtte: de 
boodschap van Rob is ‘verzin een list om de plannen gedaan te krijgen’. Rob: kan 
de Huurdersraad geen ingezonden stuk in de krant plaatsen en dan aantonen dat 
er meer grond ligt en dat er gebouwd kan worden. Edgar: we hebben het PWW, 
we hebben een bevlogen bestuurder. Namens het PWW is hierover contact 
geweest met de gemeente Medemblik. Hierbij was nu ook een ambtenaar 
aanwezig. Ook is er PWW breed overleg met RvT en bestuurders van de 
woningcorporaties. Daar is ook extra aandacht gegeven aan dat er een aanpak 
moet komen. We moeten een lange adem hebben. Onze bestuurder is daar druk 
mee bezig. Rob: natuurlijk moeten we een lange adem hebben, maar we willen 
ook adem kunnen halen. Er zijn mensen bezig. Pierre: de macht ligt uiteindelijk 
toch bij de gemeenten. 
6. Stand van zaken projecten Het Grootslag
Piet geeft Mark het woord om de stand van zaken  te vertellen.

Asonia terrein Andijk 
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Er is een uitspraak geweest in een zaak. Dit staat inmiddels bekend als het Didam-
arrest. Dit arrest bepaalt dat een gemeente niet 1-op-1 over grondverkoop mag 
beslissen, maar dit openbaar moet aanbieden zodat een ieder een kans heeft op 
de koop van een stuk grond. Dit geeft problemen bij het Asonia-terrein waar een 
projectontwikkelaar al eerder een aanbieding heeft ingediend bij de gemeente. De 
planontwikkeling ligt nu stil. 

Herstructurering verzorgingshuis Sorghvliet 
We gaan de planvorming verder inzetten. De komende periode worden in het 
leeggekomen deel van Sorghvliet Oekraïners tijdelijk gehuisvest. Kelly: wat is 
tijdelijk. Mark: Het Grootslag ziet tijdelijk als 1,5 à 2 jaar. Wij willen dan gaan 
slopen en bouwen. Kees: wat als ze niet willen vertrekken, je kunt huurders niet 
zomaar eruit zetten. Henriëtte legt uit dat de Oekraïners geen huurcontract krijgen 
en geen herhuisvesting kunnen aanvragen. De Gemeente huurt de woningen van 
Het Grootslag.

Zwembad de Zeehoek 
Bij de Zeehoek heeft een planontwikkelaar ideeën voor de invulling van het gehele 
gebied. Het Grootslag is benaderd om invulling te geven aan sociale woningbouw 
en eventuele Tiny Houses / flexwoningen.

De Tegel Wervershoof 
Een projectleider van de gemeente gaat intern na of op De Tegel 
flexwoningen/Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden. 

Tennisvereniging de Kaag/Slotlaan 
In dit traject trekt Het Grootslag samen op met de Dorpsraad. . De koopwoningen 
gaan via een CPO-loting. (CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Het Grootslag heeft in de planning om 8 Bebo’s en 3 levensloopbestendige 
woningen te realiseren. Dit kunnen mogelijk meer woningen worden als de 
indeling van het gehele plan veranderd. Totaal komen er rond de 30 woningen.

Complex 501 Simon Koopmanstraat 
De bewoners zijn al geïnformeerd over de planvorming tijdens een 
bewonersavond. Er zal, als het project zover is, een bewonerscommissie opgericht 
worden om de gesprekken en planvorming verder op te zetten.

Woudlust Westwoud 
Bij dit project ligt een mooi plan die samenhangt met de mogelijke verplaatsing 
van de voetbalvelden van Woudia. Het Grootslag kan de planontwikkeling op haar 
eigen grondgebied doorzetten mits de verplaatsing van de voetbalvelden niet 
doorgaat. Echter willen wij samen optrekken in de hele planvorming. De 
planvorming vindt in overleg met de gemeente plaats. 

12 appartementen Dres Westwoud (MFA) 
Er wordt gewerkt aan een definitief ontwerp en eind mei start  de aanbesteding 
volgens de voorwaarden vanuit de gemeente.
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28 appartementen Tuinstraat/Julianastraat Hoogkarspel 
De planning is dat de sloop voor de bouwvak heeft plaatsgevonden. In april is een 
bewonersavond voor omwonenden geweest. De aandachtspunten zijn 
opgenomen. 

18 Zorgappartementen Reaal Hoorn 
Dit betreft een project in samenwerking met Esdege-Reigersdaal. Vanuit gemeente 
Hoorn is een projectleider gekoppeld aan dit project. Wordt vervolgd.

Tiny houses 
We willen graag de 16 woningen flexwoningen plaatsen in de gemeente 
Medemblik of Drechterland. Mark heeft ook  gesproken met Joost Botman van 
MAR over flexwoningen in de gemeente Medemblik. 

Noorderdracht Oosterblokker 
Dit is een oriëntatie in Oosterblokker voor een nieuwbouwplan. Er wordt gedacht 
aan een invulling van de sociale huurwoningen door Het Grootslag. Ben: vraag 
over de Noorderdracht Oosterblokker. Houd je rekening met de geluidsnorm van 
de molen. Die produceert herrie. Mark: goede tip, we gaan er rekening mee 
houden.

7. Voorstel samenvoeging werkgroepen Klant & Wonen, Vastgoed en 
Prestatieafspraken tot 2 werkgroepen ‘social domein en leefbaarheid’ en 
‘Vastgoed en duurzaamheid’

Piet: Er is vooraf aan de vergadering een half uur vergaderd. Van oudsher was er in 
de huurdersvereniging ook leden die actief waren met verschillende zaken. Met de 
bestaande 3 werkgroepen van de Huurdersraad is geëvalueerd hoe het nu loopt. 
Als je dan komt op de andere werkgroepen (Klant & Wonen, Strategisch 
vastgoedbeleid, bedrijfsvoering en prestatieafspraken gemeenten) is er maar 1x 
vergaderd. Over het voorstel van samenvoeging kan nu niet positief beoordeeld 
worden. Hoe lopen de werkgroepen, wat is de taak van de werkgroep, wat is de 
doelstelling van werkgroepen. Er zijn nogal wat vragen die eerst beantwoord moet 
worden. 

Piet stelt voor om een vergadering te beleggen met de gehele Huurdersraad om 
daarover een mening te kunnen vormen. Het voorstel is om er niet al te lang mee 
te wachten. De volgende vergadering met Het Grootslag en leden van de raad van 
toezicht is 3 oktober. Een optie is om iemand van Het Grootslag uitnodigen om te 
discussiëren hierover? Het doel van ons allen is om de huurder goed te dienen. 
Het lijkt erop dat de werkgroepen nu niet goed uit de verf komt. 

Ben: zou ervoor willen pleiten om het in het blad Huis&Raad een rubriek ‘Wist u 
datjes’ over de werkgroepen van de Huurdersraad zaken te melden. 
Piet: daar moeten we juist over praten. Dat idee ligt er ook. Maar eerst de 
werkgroepen goed op de rails zetten. Kees: tijdens de vergadering is het ook 
belangrijk dat het lid van de Huurdersraad ook kan aangeven of die goed in de 
werkgroep zit. Ute: stelt voor dat Hans erbij zou zijn? Piet: we kunnen eerst met 
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elkaar vergaderen en dan later met Het Grootslag. Ute: misschien begrijp ik het 
verkeerd. Je zegt net dat we moeten vergaderen en dan een vertegenwoordiger 
vragen van Het Grootslag. Ben: we willen ook de nut en noodzaak weten van de 
werkgroepen. Piet: we zijn een zelfstandige organisatie; als Huurdersraad moeten 
we eerst zelf weten wat het doel is van de werkgroepen. De evaluatie is in dit 
stadium belangrijk.
Henriëtte stuurt de lijst inclusief uitleg van de werkgroepen door naar de leden. 
Pierre: is het iets om de expertise van de Woonbond in te roepen? Henriette stelt 
voor om iemand van een andere Huurdersraad uit te nodigen. Kees heeft de 
voorkeur eerst onderling en dan kijken hoe we het verder doen. John: als een 
ieder voor zich opschrijft van te voren hoe de werkgroep ervaren wordt, dan is er 
voldoende gespreksstof en is het een mooie leidraad voor de vergadering. 
Piet: we willen het breed trekken en zien. Wel goed dat een ieder zijn / haar visie 
erop geeft. Hoe zie je het nu, waar ben je tegenop gelopen, hoe zie je het in de 
toekomst? Henriette: de optie is er om iemand van de Woonbond uit te nodigen 
als voorzitter. Deze persoon kan dan de juiste vragen stellen. 

Conclusie: Piet neemt contact op met de contactpersoon van de Woonbond. Zodra 
de mogelijkheden en mogelijke data bekend is ontvangen de leden een mail met 
het vervolg. 

Henriëtte

Piet

8. Rondvraag
Ben: woont in Venhuizen aan de st Lucasstraat. De buurman vraagt of de 
kruidentuintjes eigenlijk verboden zijn, en er groeit veel onkruid in de tuinen. 
Henriëtte: er kan een leefbaarheidsmedewerker langsgaan om de tuinen te 
controleren, het verzoek is dan wel om de adressen door te geven. Ben vraagt of 
het onderwerp onderhoud aan tuin in het Huurdersblad aandacht kan krijgen. 
Sander geeft aan dat er jaarlijks aandacht aan besteedt wordt. 

Kelly: de energieprijzen stijgen enorm. Heeft Het Grootslag al een plan voor de 
mensen die straks met een enorm schuld zit door de stijgende energieprijzen. 
Henriëtte: er is een brief verstuurd over de bijdrage van gemeenten. De leden van 
de Huurdersraad heeft de brief nog niet ontvangen. Mark en Henriëtte geven aan 
dat het een veel breder probleem is waarom mensen niet genoeg geld 
overhouden. Kelly: er is nu al in de media dat er een enorm probleem komt dat 
huurders de energieprijzen niet meer kunnen betalen. Henriëtte: als mensen 
betalingsproblemen krijgen wordt er contact gezocht met de huurder. We zetten 
in op maximaal informeren van huurders. De brief zal binnenkort verstuurd 
worden.
Sander: als mensen in de problemen komen dan gaan we in gesprek met de 
huurder en de deurwaarder staat niet direct voor de deur. 
Het Grootslag en de Huurdersraad is het er over eens dat een breed probleem 
wordt.
9. Sluiting
De volgende vergadering is maandag 3 oktober 2022 om 19.30 in De Schoof.

Piet sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage. In het 
bijzonder worden de leden van de raad van toezicht en de medewerkers van Het 
Grootslag bedankt voor hun aanwezigheid.
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