
 

 

Notulen jaarlijks overleg De Bewonersraad en RvC Wonen Noordwest Friesland  

7 oktober 2019  1 
 

 
 

Notulen jaarlijks overleg Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en RvC Wonen 
Noordwest Friesland op 7 oktober 2019 

 

 
Aanwezig:  van De Bewonersraad: de heer F. van den Broek en mevrouw A. Broersma  

               van WNWF: RvC-leden J. Tuimaka (voorzitter), R. Idzenga en I. Donkervoort  
vanuit de organisatie: bestuurder R. Hagenaars en notulist W. Sinnema 

 

Afwezig   :  mevrouw S. Reinsma, mkg (RvC-lid)  
 

Mevrouw Tuimaka opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan de aanwezigen, die de laatste 
in deze samenstelling zal zijn i.v.m. het aankomend vertrek van de heren Van den Broek en Hagenaars. 

Beide heren gaan in november met pensioen. De heer Van den Broek meldt vervolgens dat de 
besluitvorming over zijn opvolging in de Ledenraad van 15 oktober a.s. zal plaatsvinden en gestreefd 

zal worden naar een indiensttreding rond 15 november 2019. In het verlengde hiervan meldt mevrouw 

Tuimaka dat binnen de RvC van Wonen NwF twee vacatures zullen ontstaan. De termijn van de heer  
Idzenga, die commissaris op voordracht van de huurders is, loopt per 1 maart 2020 af. Daarnaast kan 

zijzelf de taak als voorzitter niet meer goed combineren in verband met andere werkzaamheden en zal 
ze wel als lid verbonden blijven aan de RvC maar niet meer als voorzitter. Daarom zal een nieuwe 

voorzitter moeten worden aangetrokken. Met deze procedure zal dan het aantal leden van de RvC weer 

naar vijf worden gebracht. De werving van de nieuwe bestuurder heeft in een gemengd comité, samen 
met De Bewonersraad, plaatsgevonden. Het voorstel is voor de vacature van commissaris op voordracht 

van de huurders dat op diezelfde manier weer te gaan doen en daar ook weer een extern bureau voor 
te gaan inschakelen, enerzijds wegens het tijdsaspect en anderzijds vanwege de positieve ervaringen. 

Voor de functie van voorzitter zal in ieder geval deze werkwijze gevolgd gaan worden. Er zal een offerte 
worden aangevraagd bij twee bureaus, waaronder Public Spirit, waarmee goede ervaringen zijn 

opgedaan tijdens de werving van de bestuurder. De heer Van den Broek geeft aan positief tegenover 

het idee te staan t.a.v. een gemengd comité maar enige twijfel te hebben t.a.v. het idee om er een 
extern bureau bij te gaan betrekken. Daarvoor wil hij graag een week bedenktijd, waarna hij er bij de 

voorzitter op zal terugkomen. 
 

T.a.v. de verdere bespreking is afgesproken dat de brief van De Bewonersraad, met annotaties bij de 

jaarstukken 2018, leidraad is. De volgende hoofdpunten zullen worden besproken: 
 

1. Borging belangen leden/huurders van het Fosta complex inzake de casus Interzorg ten gevolge 
van het afsluiten van de verbindingsgang, na het vertrek van de bestuurders van De 

Bewonersraad en WNwF per 1 november a.s. 

2. Bijsturen meerjarenbudget.  
3. Opbouw van de huren. 

4. Slagingskans prestatieafspraken vergroten door bundeling krachten.  
 

Ad. 1 Borging casus Interzorg 
De heer Hagenaars schetst in het kort de situatie rondom het langlopende conflict en de voortgang 

ervan.  Bij het vertrek van de bestuurders in november dit jaar van De Bewonersraad en Wonen NwF 

in november zal de borging komen te liggen bij de regiomanager van De Bewonersraad en de afdeling 
Vastgoed van Wonen NwF. Beiden zullen de nieuwe bestuurders op de hoogte stellen van het dossier.   

 
Ad. 2 Bijsturen meerjarenbudget 

De heer Van den Broek licht toe dat hij wil voorkomen dat de noodzaak, de overwegingen om bestaande 

plannen te veranderen, het beeld kan oproepen van een soort noodsprong, zoals hij met de heer 
Hagenaars heeft besproken tijdens het bestuurlijke  overleg. Dat kan van buitenaf de vraag opwerpen 

of de organisatie wel goed bezig is. Het is goed om tijdig te sturen en om de werkwijze en parameters 
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tegen het licht te houden, maar niet om meteen met een zekere haast alle plannen aan de kant te 

schuiven. In de rest van Friesland constateert de heer Van den Broek daar helemaal geen indicatie voor. 

Help hem dan ook te begrijpen dat het niet alleen bij WNWF speelt maar ook bij andere corporaties. Ga 
met de nieuwe visie de boer op en  probeer draagvlak te krijgen binnen de VFW. Dat maakt het 

makkelijker. Help te voorkomen dat hij het beeld krijgt dat het kind met het badwater wordt weggegooid 
en zelfs de korte termijn plannen worden weggegooid. Voor een deel herkent hij de problematiek. Hij 

zou twee dingen willen: 

- Voldoende breed gedragen in Friesland 
- Help hem te begrijpen waarom interventies in de korte termijnplannen nodig zijn. Hij pleit er- 

voor vooral op de langere termijn te sturen en voor het overeind houden van de korte 
termijnplannen.  

Van een andere VFW-corporatie heeft De Bewonersraad het verzoek gekregen voor uitstel van de 
begroting en jaarplannen. Probeer deze corporatie in de visie mee te krijgen,  dan zijn er al twee 

corporaties, is een suggestie die hij vervolgens doet. Hij begrijpt de redenering heel goed, maar hij wil 

voorkomen dat het St. Anna specifiek blijft, want als het klopt dan geldt het probleem in heel Friesland. 
Maar hij wijst er ook op dat de paniek van eerste korte termijnplannen moet worden voorkomen. Deze 

vrees wordt al snel weggenomen.  
 

De heer Hagenaars legt de andere kijk/visie op het Duurzame Business Model (DBM) uit. Deze visie over 

het DBM is inmiddels ook al in het Financiële Dagblad aan de orde gekomen. Ook is het belang van de 
nieuwe visie in de VFW aangekaart. Men snapt het wel maar men schuift het probleem voor zich uit. 

Dat heeft WNWF niet gedaan. WNWF heeft vooral gekeken naar de houdbaarheid op langere termijn. 
Is er dan voldoende geld om met normale bedrijfsvoering de vernieuwingsslag te kunnen maken? 

Draagvlak voor het nieuwe DBM zal als een olievlek moeten worden verbreed, ook bij Aedes. Het Rijk 
stelt, mede op basis van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, die alleen de korte termijn 

beziet, dat er geld genoeg is, maar gaat voorbij aan de opgaven, zoals verduurzaming en grootschalige 

bouwopgaven in de komende decennia. Tegelijkertijd is het huurakkoord gesloten waarmee de 
verdiencapaciteit ten gunste van de betaalbaarheid wordt beperkt. Mevrouw Tuimaka onderstreept dat 

die constatering ook al wel bij andere collega’s aanwezig is. Ook zeggen een aantal collega-corporaties 
dat zij bewust leergeld inzetten. Zij lopen daar een risico mee en schuiven het voor zich uit. Meerdere 

corporaties voelen dat er kantelpunten zitten. De Toezichthouders WSW en Aw schrijven voor welke 

renteparameter moet worden gehanteerd. Het huurakkoord is overigens een onderlinge deal tussen de 
corporaties en de Woonbond en (nog) geen Rijksbeleid.  

 
De heer Idzenga deelt de zorgen van de heer Van den Broek. Wonen NwF moet niet te hard en in 

paniek op de rem gaan trappen. De RvC is daar ook heel kritisch op. Met die grondhouding is ook de 

meerjarenbegroting besproken. Als er wordt bijgesteld, dan moet je goed op blijven letten. Het 
waarderingssysteem is gewijzigd en de bouwprijzen zijn gestegen. Bijstellen is prima, maar hoe en 

waarom? De investeringsruimte is daarbij als uitgangspunt genomen. Daar is de organisatie kritisch op 
geweest en zijn een aantal sessies gewijd om de RvC in de materie mee te krijgen. De heer Idzenga 

geeft aan ook de bevestiging hierin van de accountant te hebben vernomen, maar dat ook de 
visitatiecommissie begrijpt wat wordt bedoeld met het DBM. De vraag hoe het kan dat Wonen NwF die 

mening rondom het DBM is toegedaan en niet de andere corporaties maakt dat er goede communicatie 

moet plaatsvinden richting de stakeholders en dat het daarbij belangrijk is om medestanders te krijgen.   
De heer Van den Broek geeft aan niet het idee te hebben dat er onnauwkeurig te werk is gegaan maar 

het moeilijk te vinden te debatteren als anderen dat inzicht niet hebben. Voorsorteren en de afslag niet 
missen, is evident.  Het is een lastig verhaal maar zet wel de stip op de horizon.  Mevrouw Donkervoort 

geeft aan dat er onlangs een bijeenkomst was van de Aw en het WSW, waarbij is aangegeven dat het 

huidige verdienmodel niet voldoende is. Volgens BZK er is ruimte genoeg en wordt gesteld “ga maar 
investeren”. BZK probeert te drukken, terwijl andere zeggen dat dit onverstandig is.  

 
De heer Hagenaars legt uit dat de afwijkende positie van WoonFriesland het gevolg kan zijn van het feit 

dat zij veel bijzonder vastgoed hebben verkocht en dus mogelijk beschikken over veel liquide middelen. 
Daarmee kunnen zij veel dingen doen. De heer Van den Broek ziet liever voor Friesland eenzelfde 

perspectief. Het organiseren van een themabijeenkomst over het duurzaam businessmodel voor de 

Friese corporaties met nog een aantal partijen, zou een verstandig initiatief kunnen zijn.   
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Ad. 3 Opbouw van de huren 

De heer Van den  Broek en de heer Hagenaars delen hun zorgen over de opbouw van de huren. Dat 

betreft geen donderslag bij heldere hemel. Het is van belang de ontwikkelingen goed vast te leggen en 
om met elkaar in gesprek te blijven. Het vroegere huurprijsbeleid en de versnelling in meerjarig kader 

kunnen er toe leiden dat, als je niet uitkijkt, er een omgekeerde piramide ontstaat en er geen 
mogelijkheid meer is om goedkope goede woningen te behouden. Het is een kwestie van tijd en alles 

wat verduurzaamd wordt komt in buurt van aftoppingsgrens. Een op eenheidsprijs ingerichte 

huizenmarkt. Hier zijn ernstige zorgen over. De uitkeringen gaan met 1.4 % omhoog, met een inflatie 
van 2.5%. De huurprijzen stijgen met het inflatiepercentage, dus ontstaat er een netto gat van één 

procent bij de doelgroep en dat gat wordt elk jaar groter. Woonlasten is een onderdeel, maar niet alle 
spelers hebben dezelfde belangen. De Rijksoverheid trekt aan de touwtjes van de huursubsidie. De 

Zorgpartijen en verzekeraars bepalen de zorgpremie en energiebedrijven bepalen samen met de 
overheid de  energiekosten. Dat geheel bepaalt de woonlasten. Niet alleen de corporatie bepaalt deze 

dus, maar in de beeldvorming zijn zij al snel het bokje.  

De aanpak m.b.t. de inzet van de instrumentenkoffer die Wonen NwF hanteert, is van praktische aard. 
De gereedschapsbak aan de gemeentekant laat erg lang op zich wachten. Zij doen hun best de 

betalingsproblematiek te bedwingen maar we zien dat dit erg langzaam gaat. Mevrouw Tuimaka noemt 
voorbeelden van elders waar het werkt. Formeel mag je niet aan inkomenspolitiek doen en geen 

huurkorting geven. Jongerenkorting is wel een instrument dat door sommige corporaties wordt 

toegepast zegt mevrouw Broersma.  Het zou goed zijn dat eerst door mensen die materiedeskundig 
zijn, de plussen en minnen worden bekeken. Het verder brengen vraagt om zendingswerk en 

straatvechters. De warmtevisie is hier ook een voorbeeld van. Met het bundelen van krachten komt er 
meer beweging.  

 
Ad. 4 Suggestie slagingskans prestatieafspraken door bundeling van krachten 

Deze bundeling van krachten ziet de Huurdersvereniging op dit moment nog niet zo in Noordwest 

Friesland.  Wel lijkt de gemeente Leeuwarden daarin te slagen, die middels een tripartite overleg de 
prestatieafspraken voor elkaar probeert te krijgen. 

 
Tot slot 

Mevrouw Tuimaka informeert of er nog vragen of opmerkingen zijn, die nog moeten worden gedeeld. 

De heer Van den Broek vraagt vervolgens waarom er nog geen actie is ondernomen op het gebied van 
een gezamenlijke excursie langs projecten/huurders. Hierover wordt door mevrouw Tuimaka 

aangegeven dat dit onderdeel, wegens andere RvC-werkzaamheden dit jaar is geschrapt van de RvC-
agenda. Het punt zal opnieuw als bespreekpunt op de agenda met de nieuwe bestuurder worden 

opgenomen. 

 
Mevrouw Tuimaka sluit vervolgens de zeer geanimeerde bijeenkomst, die de laatste is in een reeks met 

het aankomende vertrek van de heer Van den Broek als bestuurder. Zij spreekt vervolgens een woord 
van dank uit voor het prettige overleg, dat altijd open en constructief van aard is geweest. E.e.a. wordt 

onderstreept met de overhandiging van een boeket bloemen. De heer Van den Broek geeft aan dit ook 
op die manier te hebben ervaren en dat WNWF op korte termijn in kennis zal worden gesteld over zijn 

opvolging. 

 


