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Verslag bijeenkomst Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en RvC Wonen 

Noordwest Friesland op 18 september 2017 

 
 

Aanwezig:  van De Bewonersraad: de heer F. van den Broek  
               van WNWF: RvC-leden J. Tuimaka (voorzitter), S. Reinsma, S. Hellinga en   

      R. Idzenga 

vanuit de organisatie: bestuurder R. Hagenaars en notulist W. Sinnema 
 

Afwezig mkg :  mevrouw E. van der Velden (regiomanager De Bewonersraad) 
 

Mevrouw Tuimaka opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Zij constateert 
vervolgens dat mevrouw Van der Velden niet aanwezig is. De heer Van den Broek geeft aan dat zij 

wegens ziekte afwezig is. Vervolgens geeft mevrouw Tuimaka te kennen dat de RvC vanmiddag een 

excursie langs een aantal (sloop/nieuwbouw en renovatie)projecten heeft gemaakt en uit de eerste 
hand een aantal reacties van huurders heeft gehoord over zaken waarover men tevreden, dan wel 

minder tevreden was. Dergelijke excursies worden als erg nuttig ervaren. Vervolgens informeert zij naar 
het beeld van De Bewonersraad over de corporatie over het gevoerde beleid, met als uitgangspunt het 

jaarverslag 2016, waarop De Bewonersraad onlangs een annotatiebrief heeft geformuleerd. De 

bestuurder is bezig een reactie te formuleren en zal deze nog aan De Bewonersraad doen laten 
toekomen. 

 
De heer Van den Broek meldt dat als algehele conclusie geldt dat De Bewonersraad tevreden is over de 

samenwerking met de corporatie en dat zij aan een belangrijk aantal zaken vorm heeft gegeven. 
Natuurlijk blijven er nog wel een aantal zaken over waar met elkaar nog stappen in kunnen worden 

gezet, maar in de breedte heerst tevredenheid. Ook de relatie met De Bewonersraad is uitermate goed 

te noemen. Als voorbeeld daarvan schetst hij vervolgens de poging die hij samen met de heer Hagenaars 
heeft ondernomen tot een discussienotitie die erop is gericht corporaties te faciliteren de energiesprong 

te bereiken in 2050. Ook om op die manier de discussie los te krijgen en de regie in bredere zin te gaan 
voeren. Op het moment gebeurt dit versnippert met allerlei initiatieven. De heer Hagenaars vult aan dat 

dan ook gebruik kan worden gemaakt van de ervaringen die iedereen op dit gebied heeft. Ook zouden 

dat collectief experimenten kunnen worden uitgevoerd, waarmee de verdiepingsslag beter is te maken 
tot slimmer, goedkoper aanbesteden door het maken van massa. Dat gebeurt tot nu toe niet. Ook bij 

de VFW moet hij constateren, is dit niet een onderdeel dat leeft net zoals dit bij de gezamenlijke 
gemeenten ook niet het geval is. In welke vorm die discussie-notitie dan aan de orde moet komen, zal 

nog nader worden besloten; misschien in de vorm van een thema-bijeenkomst.  

De RvC geeft aan dit een goed initiatief te vinden waarbij het van belang is ook de grote corporaties 
mee te krijgen.  

Mevrouw Reinsma geeft daarnaast aan dat dit ook wel een thema voor de huurderscommissarissen-
bijeenkomst zou kunnen zijn. Deze staat in februari gepland. Dit is namelijk een onderwerp dat iedereen 

aangaat en de komende tijd zal bezighouden.  
 

Vervolgens wordt verwezen naar een aantal elementen uit het jaarverslag, die aangesneden zijn in het 

hoofdstuk van de Raad van Commissarissen en voor deze bespreking relevant zijn. De overige zaken 
zullen in het bestuurlijk overleg aan de orde komen. De volgende drie punten zullen daarbij, wat De 

Bewonersraad betreft, nu kunnen worden besproken: 
1. Inrichting stakeholdersbijeenkomsten (verhogen opbrengst) 

2. In het verslag van de RvC wordt uitgesproken dat de corporatie de ambitie heeft koploper te 

willen worden op het gebied van huurdersparticipatie.  Vraag vanuit De Bewonersraad is wat 
de corporatie ambieert op dit gebied en wanneer aan die ambitie wordt voldaan. Voorgesteld 

wordt hieraan handen en voeten te geven door het opstellen van kpi’s.  
3. De rol van de klachtencommissie en de wens om dit Friesland-breed te gaan organiseren. En in 

het verlengde hiervan: hoe te bewerkstelligen dat de Bewonersraad over alle Friese corporaties 
die aan hen zijn gelieerd, zo tevreden is als over Wonen Noordwest Friesland en maximaal naar 

vermogen presteren.  

 
 



 

 

Verslag jaarlijks overleg De Bewonersraad en RvC 18 september 2017 

  2 
 

 

Ad. 1. 

Volgens De Bewonersraad is er een hogere opbrengst te halen door de stakeholdersbijeenkomsten 
anders te gaan inrichten. De heer Hagenaars geeft aan dat de organisatie bezig is dit handen en voeten 

te geven in de vorm  van een stakeholders- en huurdersparticipatiebeleid.  Hierbij zal op zoek  worden 
gegaan naar vormen om de invloed van de stakeholders/huurders te vergroten. Momenteel worden een 

aantal varianten verkent hoe dit overleg het meest kan opleveren. Overigens is dit ook op die manier 

met De Bewonersraad in het bestuurdersoverleg besproken. Volgens de heer Van den Broek is het 
daarnaast ook belangrijk dat de zoektocht van de corporatie gedragen wordt door de opvattingen van 

de RvC hoe de corporatie in de samenleving hoort te staan. Het is belangrijk dat de RvC daarbij actief 
bijdraagt in het dialoog aangaan met de stakeholders en op zoek gaat naar manieren om aan te tonen 

dat de bestuurlijke koers van de corporatie mede bestaat uit ingrediënten die daaruit naar voren zijn 
gekomen. Hij noemt daarbij als voorbeeld dat de RvC van Thús Wonen met De Bewonersraad een 

bezoek heeft gebracht in de wijk en daarbij ook gesprekken zijn gevoerd met verenigingen van 

dorpsbelangen. Mevrouw Tuimaka geeft aan dat het goed is kennis te nemen van dergelijke voorbeelden 
maar dat er daarbij wel voor moet worden gewaakt dat het niet de bedoeling dat de RvC de 

bestuurdersrol gaat overnemen. Wel is het voor de RvC van belang te weten wat er in de samenleving 
speelt en dat zo nu en dan ook met eigen oren te horen, bijv. door het bijwonen van 

bewonersbijeenkomsten die vanuit De Bewonersraad worden georganiseerd. Ook zou over collectieve 

onderwerpen eens van gedachten kunnen worden gewisseld met collega-RvC’s. Mevrouw Reinsma geeft 
aan te participeren in een visiegroepje met RvC-leden van andere corporaties met als thema “de rol van 

de commissaris richting de stakeholders”. In die zin zijn er wel initiatieven maar wil zij daarbij ook 
onderstrepen dat het niet de bedoeling moet zijn op de bestuurdersstoel te gaan zitten. De heer 

Hagenaars vult aan dat het vooral van belang is dat de RvC-leden vooral een luisterende en vragen 
stellende rol moeten aannemen om op die manier te verifiëren wat er leeft en daarnaast de bestuurder 

vooral te bevragen naar de bevindingen. De controller vervult binnen de organisatie een onafhankelijke 

positie en in die zin kunnen de RvC-leden ook rechtstreeks vragen aan hem stellen. Dit heeft een 
remmende werking. 

De heer Idzenga geeft vervolgens aan een vraag te hebben over de door De Bewonersraad gestuurde 
annotatiebrief. Daarin wordt gesproken over maatschappelijke dilemma’s. Vraag is of daar concrete 

voorbeelden bij zijn aan te dragen. De heer Van den Broek geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat in 

een werkgebied dat de status heeft van anticiperen op een krimpregio het van belang is dat de 
corporatie en de huurdersvereniging aan het begin van het traject discussie voeren over wat voor zaken 

aan zo’n status moeten worden verbonden en op welke wijze daar inhoud aan moet worden gegeven. 
De huisvesting van statushouders is een ander voorbeeld. De huurdersorganisatie komt het daarbij toe 

om mee afspraken te maken op de wijze hoe de corporatie zich dienstbaar opstelt. De toezichthouder 

dient daarover ook ideeën te hebben om de bestuurder zo scherp mogelijk te houden. De heer 
Hagenaars streept daarbij aan dat dit onderwerp geen discussie is maar dat het onderdeel uitmaakt van 

de prestatieafspraken met de gemeenten. 
 

Ad. 2 
De heer Van den Broek geeft aan benieuwd te zijn naar het beeld dat de RvC heeft bij de uitspraak dat 

de corporatie koploper wil worden op het gebied van huurdersparticipatie. Wat verstaat de RvC 

daaronder en wat draagt zij daar zelf aan bij? Mevrouw Tuimaka geeft aan dat de organisatie daarover 
nog op pad is en dat dit nog in de onderzoeksfase is. Overigens heeft De Bewonersraad zelf ook deel 

uitgemaakt van één van die onderzoeksbijeenkomsten. De mogelijkheden zullen in stapjes worden 
verkend. De excursie van vanmiddag was hier ook onderdeel van. De heer Hagenaars vult aan dat het 

nog een zoektocht is, met in beginsel het uitspreken van de ambitie maar waarin soms ook zaken 

worden onderzocht die tot een dood spoor leiden. Als voorbeeld hiervan de ambitie die de corporatie 
10 jaar geleden had op het gebied van leefbaarheid en waarmee de corporatie landelijk koploper was. 

Wonen Noordwest Friesland heeft hier zaken in bedacht die later zijn overgenomen door andere 
corporaties. Terugkomende op huurdersparticipatie gaat het er volgens hem in de kern om dat de 

corporatie zich optimaal moet uitrekken en huurders laten meepraten/keuzes laten 
maken/meebeslissen. De heer Van den Broek geeft aan dat zijn punt zich vooral richt op de ambitie en 

wanneer je die ideaal-typische status hebt bereikt, aan welke stappen wordt dan gedacht. Het is 

daarnaast van belang standaard terug te blikken op het proces. Ook is het volgens de heer Van den 
Broek verstandig om participatie aan de voorkant van het proces te bewerkstelligen. Hij noemt daarbij 
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als voorbeeld hoe het niet moet van een corporatie die als energetische maatregel de schil om de 

woning had aangepakt. De energielasten namen daarmee flink af (corporatie was tevreden) maar 

binnenin de woning was het erg gehorig geworden (huurder was minder tevreden).  De heer Hagenaars 
zegt dat de organisatie zich de komende tijd zal bezighouden met het schetsen van doelen en het 

scherper krijgen van elementen waarbinnen huurdersparticipatie gestalte dient te krijgen.  
 

Ad. 3 

Over de initiatieven voor een collectieve klachtencommissies meldt de heer Hagenaars dat het bestuur 
van de VFW de opdracht heeft een tekst voor een reglement te gaan opstellen. Overigens is het nog 

niet duidelijk of de minister een dergelijke commissie op Fries niveau acceptabel zal vinden. 
Waarschijnlijk wil men toe naar een landelijke commissie. De heer Hagenaars zal e.e.a. gaan bewaken 

binnen de VFW.  
 

Mevrouw Tuimaka kaart tot slot nog aan dat een aantal leden van de RvC graag eens een 

regiobijeenkomst van De Bewonersraad zou willen bijwonen. Dit is ook al eens eerder aangekaart maar 
de RvC heeft tot op heden nog geen uitnodiging ontvangen. De heer Van den Broek geeft hierover aan 

dat dit is kortgesloten met de leden en dat die hebben uitgesproken daaraan geen behoefte te hebben. 
Hij zal dit op de eerstvolgende regiobijeenkomst nog een keer aan de orde stellen, waarna hij de reactie 

zal kortsluiten.  

 
Mevrouw Tuimaka sluit vervolgens de bijeenkomst met de constatering dat het nuttig is regulier zaken 

met elkaar te bespreken en bedankt tot slot iedereen voor de inbreng. 


