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Concept Verslag Jaarvergadering HuurdersAdviesRaad STJA  

 
Datum    11 april 2017  
Locatie   Ontvangstruimte STJA Heetveldsweg 1a, Almelo 
Aanwezig HAR  Voorzitter heer H. Nieboer, secretaris heer J. Arends, penningmeester heer J.W. 

Bulters, bestuursleden mevrouw J. van der Kolk-Zoet, mevrouw A. Krijnen en 
bestuurslid heer J. Roig Ribas. 

Afwezig m.k. Mevrouw M. Weber-Kleyn 
Aanwezig BC’s huurders en belangstellenden (31 personen) 
STJA   De heren Stijn de Leeuw en Rutger-Jan Hesselink (agendapunt 9)  
Notulist  Mevrouw J. Willemsen 
 

1) Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter Harm Nieboer opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen hartelijk 
welkom, speciaal de heren Chris de Groot en Nico Dam, beiden lid van de Raad van Toezicht en 
namens de SHBW de heer H.J. Snippe. 
Zoals in de uitnodiging aangekondigd geven vanavond de heren Stijn de Leeuw en Rutger-Jan 
Hesselink, medewerkers Beleid en Accountmanagement STJA een presentatie over het thema 
Het Nieuwe huurders participatiebeleid en de rol van de BC’s hierin. Zij hopen daarbij door het 
inbrengen van enkele scherpe stellingen aan het eind van de presentatie met u van gedachten te 
kunnen wisselen hoe u over deze stellingen denkt en op welke manier bijvoorbeeld de achterban 
het beste er bij betrokken kan worden, ook met het oog op de hernieuwde woningwet 2015.  
De voorzitter benadrukt nog eens dat de HAR op uitnodiging graag bijeenkomsten van BC’s wil 
bijwonen om de werkwijze van de HAR nader toe te lichten.  
 
Als er vragen of persoonlijke problemen zijn die heel specifiek betrekking hebben op een 
bepaald wooncomplex, kunnen deze in de pauze gemeld worden bij secretaris Joop Arends.  
 
Aan agendapunt 6 (Verslag Kascontrolecommissie) wordt als punt 6b het benoemen van nieuwe 
kascommissieleden toegevoegd, waarmee de agenda wordt vastgesteld. 

2) Mededelingen: (secretaris Joop Arends) 
Afmeldingen wegens verhindering zijn ontvangen van Mevrouw G. Lentz-Fleming en de heer P. 
Nijhuis. 

3) Presentatie Huurdersparticipatie STJA.  
In de presentatie wordt een stuk geschiedenis beschreven wat onder meer de taken van de 
Woningcorporaties in de vorige eeuw waren en wat de wettelijke kaders zijn waarin de 
corporaties anno 2017 moeten opereren na de invoering van de Woningwet van 2015. Was 
bijvoorbeeld na de oorlog de taak vooral gericht op kwantiteit en in de jaren ’70/’80 op kwaliteit 
- met o.a. inspraak van huurders bij de stadsvernieuwing - gold vanaf de jaren ‘90 het markt 
gericht werken met een verzelfstandiging van de sociale huursector en met een eigen 
financieringsbeleid. Dit betekende dat corporaties ondernemers werden met zeer grote, 
intussen bekende excessen tot gevolg (zelfverrijking, verkeerde beleggingen en onverantwoorde 
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investeringen zoals bij Vesta, Rochdale enz.) 
Door de invoering van de Woningwet 2015 kwam de focus te liggen op de kerntaak, d.w.z. op 
marginalisering van de woningbouw waarbij alleen huishoudens met een inkomen onder ca.  
€ 36.000,00 nog in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Slechts een maatschappelijk 
bestemd vermogen blijft beschikbaar voor verhuur van woningen volgens stringente regels voor 
bestuur en toezicht en meer invloed van gemeente en huurders.  
Door deze herziening is de rol van verhuurder en huurder sterk veranderd door o.a. meer 
inspraak, recht op overleg en informatie, participatie (vastgelegd in een samenwerkings-
overeenkomst) en in sommige gevallen zelfs instemmingsrecht nodig.  
E.e.a. is in een wettelijk document vastgelegd, dat niet bij alle BC’s bekend blijkt te zijn.  
Het document wordt gekopieerd en tijdens de vergadering onder de aanwezigen uitgedeeld. 
 
Om de BC’s goed te kunnen informeren is niet alleen de ondersteuning van de Woningbond die 
de HAR desgevraagd krijgt voldoende, maar is dat ook afhankelijk van de aanwezige kwaliteit en 
kennis bij de BC’s.  Dat geldt niet alleen voor activiteiten, maar ook voor tijdige terugkoppeling 
van vragen, eisen enz. Vandaar ook het aanbod van de HAR om BC bijeenkomsten bij te wonen; 
dat hoeft niet structureel maar kan gewenst zijn bij actualiteiten en/of voor wederzijdse 
kennisoverdracht. Binnen de HAR is zoals bekend mevrouw M. Weber aanspreekpunt voor de 
BC’s.  
STJA is bereid op aanvraag cursussen voor zowel de HAR als de BC’s te organiseren. Hiervoor kan 
een beroep worden gedaan op daarvoor reeds gebudgetteerde gelden. 
 
Opmerkingen/vragen 
Marlijnstate: 
Zij hebben op 30 januari 2017 een brief geschreven aan de HAR waarop tot op heden geen 
antwoord is ontvangen. 
Joop Arends: er is niets bekend over deze brief. Maar het zou kunnen kloppen omdat de HAR 
niet meer zoals voorheen over een eigen kantoor met eigen postadres beschikt. Intussen is 
hiervoor een oplossing gevonden, waarbij het met STJA zo geregeld is dat mails en post 
rechtstreeks naar het mail- en huisadres van secretaris Joop Arends worden gestuurd. Hij 
verzoekt de brief dan ook opnieuw t.a.v. hem te sturen. 
 
Titus Brandsmahof: 
Vragen zich af of er nog reglementen/huisregels bestaan en of nieuwe mensen deze nog wel 
uitgereikt krijgen. Is het mogelijk nieuwe huurders te verbieden honden te houden om vervuiling 
(o.m. in de lift) te voorkomen? Het door STJA gevoerde beleid op dit gebied wordt niet meer 
begrepen. Klacht is al diverse malen gemeld, maar er wordt niets mee gedaan! BC Havezathe 
sluit zich hierbij aan. Ook zij kennen deze problemen. 
Antwoord Stijn de Leeuw: het huidige beleid van STJA is dat men niet alles in detail wil 
voorschrijven. Het houden van honden is iets normaals. Willen het bezit van honden dan ook 
zeker niet verbieden, maar dat betekent dat hondenbezitters er wel voor moeten zorgen dat 
openbare ruimtes bij vervuiling worden schoongemaakt! Hij zal actie nemen! 
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Toewijzingsbeleid: 
Voorheen bestonden er toewijzingsregels gebaseerd op bijvoorbeeld inkomen huishouden, 
samenstelling van de gezinnen en geaardheid. Hierop is nu geen sturing meer mogelijk.  Alle 
besluiten over toewijzing woningen zijn naar het Woonbureau overgeheveld. Ook is selectie op 
nationaliteit geen criterium meer.  Wel zijn de woningcorporaties verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de wijken, maar kan dit niet meer op voorhand regelen. Wel kan gemelde 
ontevredenheid via de bij STJA geldende overlastprocedure worden aangepakt. Daarover 
moeten BC’s goede afspraken met de huurders maken en klachten goed gedocumenteerd bij 
STJA en/of bij de HAR indienen.  
 
Gezien de tijd wordt deze discussie gesloten om toch nog enige stellingen uit de presentatie aan 
de orde te kunnen stellen. Aanvullende opmerkingen/vragen kunnen in de pauze alsnog bij de 
secretaris gemeld worden.  
 
Stelling 1: 
Het is niet gemakkelijk om de achterban te bereiken. De meeste huurders willen helemaal niet 
betrokken worden. 
Hierover wordt verschillend gedacht. Bij de ene commissie loopt het prima, bij de andere wat 
minder. Marlijnstate is een voorbeeld waar het goed gaat. Huurders bespreken problemen met 
elkaar en komen bij de BC terecht. 
Achterban bereiken houdt niet alleen in dat vragen gemeld worden, maar ook dat bij bewoners 
nagevraagd wordt zij denken over bepaalde situaties e.d. Het wel en wee van bewoners gaat 
namelijk alle huurders aan! 
Ook speelt mee dat er tussen wooncomplexen met BC’s/duplex of ééngezinswoningen zonder 
BC’s een groot verschil bestaat.  Niet alles is representatief voor alle huurders.  
 
Stelling 2: 
Het inzetten van sociale media is een noodzakelijke aanvulling op bestaande participatievormen. 
Is het noodzakelijk? Nee, er wordt altijd rekening gehouden met z.g. “digibeten”. Zolang iemand 
geen pc heeft of op sociale media actief is, wordt altijd schriftelijk gecommuniceerd. STJA kan en 
wil dit faciliteren en niet alleen via de Woonlijn die slechts in grote spanne tijds verschijnt. 
 
Na enige discussie wordt de wens uitgesproken een cursus over gebruik van sociale media te 
organiseren. (Actiepunt HAR)  
 
Helaas ontbreekt de tijd voor de behandeling van de volgende 2 stellingen, die zeker bij een 
volgende gelegenheid aan de orde zullen komen. 
 
Secretaris Joop Arends vraagt dringend wijzigingen van mailadressen of in de samenstelling van 
de BC’s per omgaande aan hem door te geven.  
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De presentatie wordt op de website geplaatst zodat de besproken punten nog eens nagelezen 
kunnen worden.                                      
Voor de behandeling van de volgende agendapunten wordt een korte pauze ingelast tot 20.45 
uur. 

4) Vaststelling notulen jaarvergadering 12 april 2016. 
Voorzitter Harm Nieboer dankt de heren Stijn de Leeuw en Rutger-Jan Hesselink voor hun goede 
en interactieve presentatie, die veel vragen/opmerkingen heeft opgeleverd. De aard van deze 
opmerkingen is mede een reden voor de HAR de structuur beleidsmatiger te organiseren. 
BC’s/huurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun wooncomplex/woning en nemen bij 
wensen/klachten in eerste instantie rechtstreeks contact op met STJA.  De HAR zal zich versterkt 
inzetten voor een nieuwe en verbeterde toekomstige organisatie, waarbij zij de BC’s/huurders zo 
veel mogelijk zullen begeleiden en ondersteunen waar dat gewenst is. 
 
Op pagina 3/artikel 9 servicekosten is in de 3e alinea/5e zin een woord weggevallen m.b.t. het 
afsluiten van een serviceabonnement. De tekst moet zijn: Zowel de materiaalkosten als het 
arbeidsloon zijn dan gedekt en de huurder kan zo vaak bellen als nodig is.  
Overigens vallen onderhoudskosten van de openbare groenvoorzieningen niet onder 
servicekosten. 
Na deze correctie wordt het verslag unaniem goedgekeurd. 

5) Vaststelling Jaarverslag 2016. 
Inhoudelijk en redactioneel zijn er vanuit de vergadering geen vragen en/of opmerkingen, 
waarmee het jaarverslag 2016 ongewijzigd wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

6) a) Verslag kascontrolecommissie. 
De penningmeester meldt dat mevrouw Segers de eindcontrole van de kas alleen heeft gedaan 
door ziekte van de heer Scheper. Mevrouw Segers heeft vastgesteld dat de kas klopte en de 
boekingen in orde en inzichtelijk waren. De HAR vindt het feit dat mevrouw Segers de controle 
alleen heeft gedaan acceptabel omdat naast de kascommissie STJA als verantwoordelijke 
toezicht houdt op het gevoerde beleid. De begroting en financiële stukken zijn geen officieel 
financieel jaarverslag van de HAR en niet openbaar. Ze gaan daarom eerst naar STJA ter 
beoordeling en worden daarna door de kascommissie alsnog gecontroleerd.  Deze gegevens 
worden vervolgens door STJA in haar financiële jaarverslag opgenomen. Het HAR bestuur vindt 
het gewenst op deze manier verantwoordelijkheid af te leggen aan de huurders over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar en vraagt de vergadering het bestuur décharge te 
verlenen. 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel en déchargeert het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid met dank aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden. 
De HAR zal met STJA bekijken of het toch mogelijk is deze gegevens  openbaar te maken, door ze 
bijvoorbeeld op haar website te plaatsen.  
 
b) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
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De heer Scheper is aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw Segers is aftredend en herkiesbaar 
en wordt door de vergadering herbenoemd als commissielid. Mevrouw Schreijner stelt zich als 
nieuw kascommissielid beschikbaar en de heer J. Olink is bereid reservelid van de commissie te 
worden. Beiden worden onder applaus door de vergadering als lid en reservelid van de 
kascommissie benoemd. 

7) Vaststelling Werkplan 2017. 
Naast de in het Werkplan 2017 genoemde punten wordt het overbrengen van kennis aan en 
ondersteuning van huurders een prioriteit. Daarbij wordt ook onderzocht of het zinvol is meer 
gebruik te gaan maken van sociale media.  De verwachting is dat hiermee meer doelgroepen 
gericht bereikt worden, zoals individuele (jongere) huurders die ook deel uitmaken van onze 
achterban. Het schriftelijk communiceren met de achterban wordt gehandhaafd zolang niet 
iedereen gebruik kan of wil maken van sociale media. 
In dit werkplan is nog niet de rapportage van de Klachtencommissie meegenomen. Dit is een 
nieuw punt dat vanaf 2017 geldt. 
Het werkplan 2017 wordt hiermee door de vergadering vastgesteld. 

8) Wat verder ter tafel komt. 
Er zijn geen aanvullende punten opgenomen in de notulen. 

 
 

 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. 11 april 2017. 

 

Voor akkoord  voorzitter H. Nieboer    secretaris J. Arends 


