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Huurders Belang Zederik 
 

Algemene Jaarbijeenkomst 2022 
(Algemene ledenvergadering) 

 
Datum: donderdag 14 april 2022 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur 
Plaats: Dorpshuis De Linde, Lindenstraat 1 te Meerkerk 
 

 

AGENDA 
 

1. Opening. 

2. Vaststellen van deze agenda. 

3. Notulen van de bijeenkomst 10 maart 2020 en een kort verslag van de 

digitale bijeenkomst van 03-05-2021. 

4. Jaarverslag 2020 en 2021. 

5. Financieel verslag 2020 en 2021. 

6. Kascontrole / Verkiezing kascommissie. 

Dhr. Teus Nijssen en dhr. Peter Stappershoef controleerden 28-03-2022 de 

kasboeken van 2020 en 2021. Wegens Corona was dit vorig jaar niet wenselijk. 

Er worden nieuwe leden van de kascommissie gekozen voor de controle van 

volgend jaar. 
7. Bestuursverkiezingen. 

Alle bestuurders (Leo Smit, Ina Roos, Susan Schep, Hannie Hoffman) zijn opnieuw 
verkiesbaar. Nieuw te verkiezen bestuurslid: Marion Huismans 

8. Rondvraag aan het bestuur van HBZ en de directeur-bestuurder van 

Fien Wonen Elisabeth ter Borg. 

9. Pauze. 

10. 5 stellingen van HBZ waar de zaal op kan reageren. 

11. Elisabeth ter Borg verzorgt een presentie over het huurprijsbeleid. 

❑ Waarom verhuurt de ene huurder meer of minder dan zijn buren? 

❑ Hoe gaat het toewijzen van sociale huurwoningen in zijn werk? 

❑ Mogen alleen eigen inwoners in de huurwoningen komen? 

❑ Kan je een huurverlaging aanvragen als je inkomen daalt?  

12. Sluiting met een kleine attentie voor de aanwezigen. 

http://www.huurdersbelang.info/
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Huurders Belang Zederik 
 

Notulen jaarbijeenkomst 2020 
 

 
Locatie: Dorpshuis De Linde te Meerkerk 
Datum: 10 maart 2020 
Aanwezig van het bestuur: Leo Smit (voorzitter, secretaris),  

Ina Roos (penningmeester), Susan Schep, Hannie Hoffman 
Aanwezige leden: +/- 30 leden/huurders 
Afwezig met kennisgeving: Reinier van der Kuij, adviseur Fien Wonen  
Genodigden: Wethouder Marcel Verweij, gemeente Vijfheerenlanden 

Elisabeth te Borg, directeur-bestuurder Fien Wonen 
Notulist: Leo Smit 

 
 

Item Omschrijving 

1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen een bijzonder warm welkom. 
Hij is zeer verheugd over de opkomst van zoveel leden! Voor iedereen was er koffie 
en een door gemeente Vijfheerenlanden aangeboden gebakje. 
Speciaal welkom was er voor: 
❑ de oud-bestuursleden Arie Stravers, Jetty Stasse, Riek Grijn, André de Vaal, 

Thea Bolwijn; 
❑ de huurdersleden van de Raad van Commissarissen van Fien Wonen: Koos Tim-

mers en Esther van Beelen; 
❑ Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder Fien Wonen; 
❑ Wethouder Marcel Verweij en beleidsadviseur WWR Gert-Jan Hanning van ge-

meente Zederik; 
❑ Susanne Schuitenaker van de Woonbond; 
❑ Rien Stek van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam. 

 

 
 

http://www.huurdersbelang.info/
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Item Omschrijving 

2 Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 14 maart 2019: 

De notulen lagen afgedrukt op de tafels en zijn pagina voor pagina doorgenomen en 

ongewijzigd goedgekeurd. 

4 Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag had de nieuwe opzet waarmee we vorig jaar begonnen. Het eerste 

deel geeft aan wat een huurdersorganisatie is en doet en nog meer. Het tweede 

deel bestaat uit bestuurszaken en activiteiten in 2019. 

De voorzitter neemt het jaarverslag pagina voor pagina met de aanwezige leden 

door. Vanwege het feestelijke tweede deel van deze avond werden de items op 

hoofdlijnen doorgenomen. Iedereen kreeg een set mee naar huis en kan dit later 

zelf doornemen. Bij vragen weet men ons te vinden. 

5 Financieel verslag 2019 

De penningmeester licht het financieel verslag toe en het verslag wordt door allen 

goedgekeurd. De voorzitter benadrukt dat onze financiële uitgaven in geen enkele 

relatie staan met het vele werk dat er wordt verricht. 

6 Kascontrole/Verkiezing kascommissie 
De kascommissieleden bestond uit de heren Nijssen en Stappershoef. Zij hebben de 
kascontrole uitgevoerd. De heren verklaren mondeling en schriftelijk dat de kascon-
trole geen ontoelaatbare feiten heeft opgeleverd en zij adviseren de leden het be-
stuur decharge te verlenen. Zij complimenteren de penningmeester met haar goede 
werk. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Stappershoef en De Jong. 
Mw. Bolwijn is bereid als reserve kascommissielid op te treden. 

7 Bestuursverkiezingen 
Ons bestuur bestond uit 3 personen (Leo Smit, Ina Roos en Susan Schep) die zich al-
len verkiesbaar stelden. Vanaf zomer 2019 is Hannie Hoffman als aspirant-bestuurslid 
bij HBZ gekomen. Hannie heeft een achtergrond in de sociale sector en wij ervaren de 
aanwezigheid van Hannie als zeer waardevol. Een bestuurslid mag pas bestuurslid zijn 
als een ledenvergadering/jaarbijeenkomst dit heeft besloten. Onder applaus is Han-
nie formeel als bestuurslid benoemd. 
De voorzitter en later ook Elisabeth ter Borg riepen de aanwezigen op om het bestuur 
te komen versterken. Hetzij als extern adviseur voor incidentele zaken, hetzij als be-
stuurslid. Iedereen wordt rustig ingewerkt. Er waren helaas geen positieve reacties 
maar HBZ blijft persoonlijk en digitaal aan de weg timmeren om onze medehuurders 
van dienst te zijn en huurders te interesseren. 

http://www.huurdersbelang.info/
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Item Omschrijving 

8 Rondvraag aan het bestuur van HBZ en Fien Wonen 
Uit de zaal kwam de vraag van een mw. Heleen Wiening die zich afvroeg hoe HBZ de 
huurders informeert die geen e-mail of internet hebben. De voorzitter antwoordde 
dat HBZ overweegt de volgende jaarvergadering te houden nadat iedere huurder per 
post de jaarlijkse huurverhogingseditie van de Woonbond heeft ontvangen. Daar zit 
altijd een brief en flyer van HBZ bij en dan ook de uitnodiging voor de jaarbijeen-
komst 2021. 
Dhr. Teus Nijssen vroeg zich af hoe het gaat net woningen die van het gas af moeten. 
Dit is immers haast onmogelijk. De voorzitter en mw. Elisabeth ter Borg gaan daar op 
in. Het gehele duurzaamheidsbeleid betreft niet alleen huurwoningen maar alle wo-
ningen binnen onze gemeente. Gemeente Vijfheerenlanden zal daarin een leidende 
rol moeten spelen en bepalen welke woningen van het gas af gaan (als dat überhaupt 
gebeurt) en wat de alternatieven zijn: elektrisch, waterstof, etc.  

9 Sluiting van het officiële deel van deze bijeenkomst 

 Pauze 
De pauze werd gebruikt om contacten met de huurders te zoeken en om artiest Steve 
Callin de gelegenheid te geven om zich klaar te maken voor zijn optreden. 

10 Toespraak van wethouder Marcel Verweij van gemeente Vijfheerenlanden 
De wethouder benadrukt de goede en ook wettelijk geregelde rol die een huurders-
organisatie heeft. Met name voor het maken van de prestatieafspraken tussen de ge-
meente, de woningcorporatie en de huurdersorganisatie. Hij ervaart de contacten 
met HBZ als plezierig en constructief. 
Met de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn er nu 3 huurdersor-
ganisaties uit de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Deze huurders-
organisaties blijven afzonderlijk bestaan maar moeten wel samenwerken voor over-
koepelende zaken die de gehele gemeente betreffen, zoals het maken van de presta-
tieafspraken. 
De voorzitter geeft aan dat er reeds geruime tijd overleg is tussen de 3 huurdersorga-
nisaties onder de naam “Vijfheerenhuurders”. 

http://www.huurdersbelang.info/
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Item Omschrijving 

11 Toespraak van Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder Fien Wonen 
Ook Elisabeth ter Borg gaf de voor alle huurders belangrijke rol van een huurdersor-
ganisatie aan. Het ‘knettert’ wel eens maar het is goed dat de huurders duidelijk ma-
ken wat hun mening is. We gaan respectvol met elkaar om en leren van elkaar. 
Elisabeth ter Borg en Annelies Cluistra (officemanager Fien Wonen) zette het bestuur 
van HBZ in de bloemen. 

 

12 Interactieve jubileumshow 
Goochelaar en mindf*cker Steve Callin is door het HBZ-bestuur uitgenodigd om de 
aanwezigen te vermaken. Het is immers ons jubileum. Hij begon simpel: steek je han-
den naar voren, haak ze in elkaar met je duimen naar beneden. Daarna zonder los te 
laten je handen weer met de duimen omhoog draaien. Dat leverde mooie plaatsjes 
op: 

 
 
De rest van het optreden door Steve Callin was opgebouwd 
rond 5 stellingen van HBZ die via het scherm werden vertoond. 
Met kaartjes “eens” en/of “oneens” werden de aanwezigen ge-
vraagd om hun mening te geven.  
 
Sommige stellingen waren bewust wat scherp gesteld om reacties uit te lokken. De 
foto’s op de stellingen waren puur illustratief. Onderstaande foto’s geven de stellin-
gen weer en de reacties van de aanwezigen. 
 

http://www.huurdersbelang.info/
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Item Omschrijving 
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Item Omschrijving 

   
 
 
 
We hadden een mooie avond! 
Dhr. Nijssen sprak een dankwoord namens de aanwezigen. 
 
Iedere aanwezige kreeg een leuk presentje mee.  
 

Foto’s 

https://huurdersbelang.info/foto 

 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/foto/
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Huurders Belang Zederik 

Notulen jaarbijeenkomst 2021 

Locatie: Digitaal 
Datum: 03 mei 2021 
Aanwezig van het bestuur: Leo Smit (voorzitter, secretaris),  

Ina Roos (penningmeester), Susan Schep, Hannie Hoffman 
Aanwezige leden: n.v.t.
Afwezig met kennisgeving: - 
Genodigden: - 
Notulist: Leo Smit 

Item Omschrijving 

- Kort verslag 
Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een fysieke vergadering 
in Dorpshuis De Linde te organiseren. Omdat we volgens onze statuten u ieder jaar 
moeten informeren restte ons weinig anders dan een digitale route te volgen. 

Via een schrijven bij de Huurwijzer 1 die iedere huurder per post ontving, en via een 
nieuwsbrief verwezen wij u naar onze website: https://huurdersbelang.info/alv 
Dit is de vaste pagina voor de jaarbijeenkomsten. Hier stond de formele agenda, de 
notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en het financieel verslag. 
Alle documenten blijven overigens beschikbaar in onze archief: 
https://huurdersbelang.info/archief 

U kon op 4 manieren met ons in contact komen: 
❑ telefonisch;
❑ per e-mail (dat kan natuurlijk altijd);
❑ een formulier op de webpagina;
❑ via Teams online op 3 mei van 20.00 tot 21.00 uur, waarvoor een koppeling op

de webpagina stond.

We zagen aan de statistieken dat een aantal van u de documenten heeft bekeken en 
heeft gedownload. Er was één huurder die via Teams inlogde waar we een heel 
prettig onderhoud mee hadden. 

De bestuursleden blijven benoemd tot de volgende jaarbijeenkomst. De kascommis-
sie gaat in 2022 de kas van 2 jaren controleren. 

http://www.huurdersbelang.info/
https://huurdersbelang.info/alv/
https://huurdersbelang.info/archief
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Huurders Belang Zederik 
 

Jaarverslag 2020 
 
  
  

 
  
 

Huurdersorganisatie 
Een huurdersorganisatie behartigt de belangen van alle huurders van een woningcorporatie. In feite 
houden huurdersorganisaties zich bezig met alles waar woningcorporaties zich ook mee bezig houden, 
vanuit het perspectief van de huurder. 
De prestatieafspraken met tussen huurders, woningcorporatie en gemeente, de jaarlijkse huurverho-
ging, onderhoud en renovatieprojecten van de woningcorporatie zijn belangrijke onderwerpen van 
overleg. Sinds de Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekre-
gen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner met gemeenten en woning-
corporaties over het lokale woonbeleid. 

 
 
Geschiedenis van HBZ 
Wettelijk is landelijk is vastgelegd dat elke woningcorporatie een huurdersvereniging als gelijkwaar-
dige gesprekspartner moet hebben om haar beleid aan uit te leggen, verantwoording af te leggen en 
overleg mee te voeren. Op 7 november 1994 is ‘Huurders Belang Zederik’ opgericht met als werkge-
bied de zeven kernen van Zederik, nu Vijfheerenlanden. De vereniging HBZ heeft zich aangesloten bij 
de Nederlandse Woonbond, waar door middel van informatie en het volgen van cursussen de nodige 
kennis van zaken kan worden verkregen om de onderhandelingsrol met de woningcorporatie goed te 
kunnen uitvoeren. 
 
Op 1 juli 2015 zijn de woningcorporaties Goed Wonen Zederik uit Zederik en Omnivera uit Hardinx-
veld-Giessendam gefuseerd en vormden zij samen de nieuwe woningcorporatie Omnivera GWZ. 
Deze naam vormde een overbrugging naar de huidige situatie. Op de 100e verjaardag van de samen-
gestelde corporaties is de huidige naam van onze woningcorporatie ‘Fien Wonen’ formeel onthuld. 
 
Door de fusie van de woningcorporaties waren er nu twee huurdersorganisaties actief: 
❑ Vereniging Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ); 
❑ Stichting Huurdersraad Omnivera, nu Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG). 

 
Beide huurderorganisaties blijven zelfstandig hun eigen werkgebied bedienen. Daar liggen immers 
hun wortels, gebiedskennis en ervaring. Maar beide organisaties werken ook samen wat betreft de 
onderwerpen die alle huurders van Fien Wonen aangaan, zoals de advisering van de jaarlijkse huur-
verhoging. 
 
  

http://www.huurdersbelang.info/
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Samenwerkingsovereenkomst 
Fien Wonen heeft een samenwerkingsovereenkomst met de beide huur-
dersorganisaties. In deze overeenkomst zijn bindende werkafspraken ge-
maakt en is per onderwerp vastgelegd over welke onderwerpen de huur-
dersorganisatie adviesrecht of instemmingsrecht heeft.  
 
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is: 
❑ het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen; 
❑ het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en verhuurder; 
❑ het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de (toekom-

stige) huurders; 
❑ het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van wo-

ning en woonomgeving. 
 
Hoofdonderwerpen: 
a. Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct 

daaraan grenzende omgeving; 
b. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden, sloop en 

vervangende nieuwbouw; 
c. Het toewijzings- en verhuurbeleid 
d. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren Huurovereenkomst met bijbehorende Alge-

mene voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur 
e. Het beleid inzake de huurprijzen 

f. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pak-
ket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een 
woongelegenheid en het huisvesten van personen 

g. Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek 

h. Het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden 
of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken 

i. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehan-
dicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven 

j. Beheersovereenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, 
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van 
het verhuurde 

k. Schriftelijke informatie uitspraken van de klachtencommissie waarbij de verhuurder is aangeslo-
ten 

l. De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere gemeenten 
in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken 

m. Extra onderwerpen op basis van de oude samenwerkingsovereenkomst: wijziging en vaststelling 
Statuten van de verhuurder en wijziging en vaststelling Statuten van de verhuurder 

 
Alleen op punt f hebben de huurdersorganisaties een instemmingsrecht, op de overige punten geldt 
adviesrecht. Als een woningcorporatie afwijkt van het advies van een huurdersorganisatie zal zij dit 
voldoende moeten onderbouwen.  

http://www.huurdersbelang.info/
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Samenstelling bestuur  
Samenstelling van het bestuur in 2019: 
❑ Leo Smit: bestuursvoorzitter, waarnemend secretaris en webmaster; Ameide 
❑ Ina Roos, penningmeester; Meerkerk 
❑ Susan Schep; Meerkerk 
❑ Hannie Hoffman (aspirant bestuurslid). Leerbroek 

Wij streven naar een samenstelling van 5 bestuursleden. Nu liggen te veel functies bij één persoon en 
de continuïteit van het bestuur kan daardoor wankel worden. Met meer personen kunnen we ook de 
taken wat verdelen en het zal de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren. We zoeken nu nog ie-
mand die bij voorkeur uit Lexmond komt om een goede verdeling over onze kernen te verkrijgen. 
Maar ook anderen zijn natuurlijk zeer welkom. 

Corona 
Natuurlijk hadden wij ook te maken met Covid-
19. Alles werd ineens anders. Het leven ging
echter wel door en wij zijn na maart 2020 over-
gestapt op digitaal vergaderen. Eerst via Skype
en later via Teams. Dat deden we onderling
maar ook met Fien Wonen en andere bijeen-
komsten. Dat was een hele omschakeling om-
dat niet iedereen ervaring met videovergade-
ren had en er soms ook apparatuur geregeld
moest worden. Leo Smit was er lang druk mee
om alles te organiseren, ook bij onze collega’s HRHG. Het ging nog verder want ook de andere huur-
dersorganisaties in Vijfheerenlanden moesten digitaal vergaderen met ons en de gemeente. Langzaam
maar zeker begon het te wennen. Wij konden hierdoor wel blijven functioneren en de belangen van
de huurders goed blijven behartigen.
Gelukkig zijn wij tot op heden bespaard gebleven van infecties en hopen dat dit ook voor u geldt.

Bestuursvergaderingen HBZ 

In de bestuursvergaderingen worden de lopende zaken besproken en de vergaderingen met Fien 
Wonen voorbereid. In 2020 zijn de reguliere bestuursvergaderingen gehouden op:  03-02, 30-03, 
02-06, 24-09, 30-11.

http://www.huurdersbelang.info/
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Jaarbijeenkomst HBZ – Jubileum: 25 jaar HBZ 
HBZ bestond in november 2019 alweer 25 jaar. Alle jaren waren wij zeer actief met het opkomen 
voor uw belangen: de huurders Fien Wonen in Vijfheerenlanden. We hadden veel ruchtbaarheden 
aan deze jubileumavond gegeven waar veel huurders gevolg aan gaven: de avond werd goed bezocht 
waar we erg blij mee waren. Daar doen het tenslotte voor. 
 
In het formele deel van deze jaarvergadering werd de agenda afgewerkt. Via het jaarverslag gaf be-
stuursvoorzitter Leo Smit uitleg over hetgeen HBZ het afgelopen jaar mee bezig was. Hannie Hoff-
man, die al bijna een jaar in ons bestuur vol meedraait, werd nu formeel door de leden als bestuurs-
lid gekozen. Wij zijn blij met deze aanwinst. 
 
Na de pauze begon het feestelijke deel vanwege ons jubileum. Eerst hiel-
den Wethouder Marcel Verweij en directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg 
een mooie toespraak met lovende woorden. Elisabeth zette het bestuur 
van HBZ in de bloemen. 
 
 
Daarna hadden we als hoofdact een show van 
Steve Carlin rond onze 5 stellingen waar de aan-
wezigen op reageren met een groen kaartje 
“eens” en/of een rood kaartje “oneens”. Steve 
is een zeer professionele goochelaar en illusio-
nist. Deze mind-reader kan gedachten lezen en 
doet onmogelijke voorspellingen. En dat bleek 
deze avond dan ook. De aanwezigen werden 
geprikkeld om hun keuze “eens” of “oneens” 
toe te lichten en Steve verzorgde daaromheen 
een mooi optreden dat zeer werd gewaardeerd. 
 
We hadden een top-avond en iedereen ging naar huis met een mooi presentje. 
Foto’s: https://photos.app.goo.gl/zkdMxc5fdgc6pG3t6 
 
 

Vergaderingen HBZ met Fien Wonen 
In deze vergaderingen informeert Fien Wonen ons over allerlei lopende en komende zaken. Enige on-
derwerpen waren: 
❑ diverse adviesaanvragen, zie het item verderop in dit jaarverslag; 
❑ Coronavirus en Fien Wonen; 
❑ bewonersblad ‘Fien Magazine’; 
❑ sociaal statuut; 
❑ huurbeleid; 
❑ glasverzekering/glasfonds; 
❑ updates uit de organisatie van Fien Wonen; 
❑ situatie woningmarkt in Vijfheerenlanden; 
❑ prestatieafspraken Vijfheerenlanden; 
❑ nieuwe projecten in Vijfheerenlanden; 
❑ financiële, organisatorische en maatschappelijke rapportages door Fien Wonen en de meerja-

renbegroting van Fien Wonen; 
❑ werving van huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen; 
❑ bewonerscommissies en wooncomplexen De Vijverhof en De Watertoren; 
❑ diverse cases met individuele huurders. 

Vergaderdata in 2020: 11-02, 07-04, 09-06, 29-09, 01-12. 

http://www.huurdersbelang.info/
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De Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG) had eerst hun eigen overleg met Fien Wonen. Na 
de zomer van 2020 zijn de vergaderingen van HBZ en HRHG met Fien Wonen gezamenlijk gehouden 
waarbij er drie hoofdblokken zijn:  
1. lokaal Vijfheerenlanden; 
2. lokaal Hardinxveld-Giessendam; 
3. gezamenlijke items die geheel Fien Wonen betreffen. 

 
Buiten de formele vergaderingen vindt er met passende regelmaat een informeel overleg plaats met 
de beide bestuursvoorzitters van HBZ en HRHG en de directeurbestuurder van Fien Wonen. 
 
 

Overleg met andere huurdersorganisaties 

Natuurlijk is er regelmatig contact met onze collega’s uit Hardinxveld-Giessendam (HRHG). De voorzit-
ters hebben veelvuldig contact en stemmen een aantal zaken onderling af. 
 
Ook zijn er goede contacten met huurdersorganisaties uit onder andere Leerdam, Schoonhoven en 
Vianen. We hebben de werkgroep Vijfheerenhuurders opgericht waar we zaken bespreken die geheel 
Vijfheerenlanden betreffen zoals de prestatieafspraken met alle corporaties (Vijfheerencorporaties) 
en de gemeente Vijfheerenlanden. 
 

 
Bewonerscommissies 

Een aantal wooncomplexen in Zederik/Vijfheerenlanden hebben een bewonerscommissie. Deze com-
missie overlegt periodiek met Fien Wonen over specifieke zaken over het betreffende complex. Als het 
nodig is en op verzoek van deze bewoners treedt HBZ daar bemiddelend en assisterend op. Tijdens het 
overleg met Fien Wonen zijn wij voornamelijk toehoorder en adviseur. 
Op dit moment betreft het: 
❑ Bewonerscommissie Patrijs – Meerkerk; 
❑ Bewonerscommissie De Vijverhof – Meerkerk; 
❑ Bewonerscommissie De Watertoren – Meerkerk. 

 
 

Provinciale vergaderingen van de Woonbond 
HBZ is lid van de Woonbond. De Woonbond heeft de expertise om ons te ondersteunen en waar nodig 
gebruiken wij deze. In de provincie Zuid-Holland worden vier maal per jaar Provinciale Vergaderingen 
(PV) belegd in Rotterdam of Utrecht. De voorzitter heeft een aantal vergaderingen namens HBZ bijge-
woond.  
 
 
Raad van Commissarissen 

In de Raad van Commissarissen (RvC) zijn twee commissarissen benoemd op bindende voordracht van 

de beide huurdersorganisaties HBZ en HRHG. Dit zijn in 2020 de voorzitter dhr. Koos Timmer en mw. 

Esther van Beelen. Op dit moment bestaat de RvC uit vier leden. 

De beide huurdersorganisaties HBZ en HRHG vergaderen periodiek met de huurderscommissarissen. 
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Remuneratie 

Sinds de misstanden in de sociale huursector van enige jaren geleden gelden er strengere regels voor 

het aanstellen en beoordelen van bestuurders van woningcorporaties. Zo moeten de leden van de 

Raad van Commissarissen onafhankelijk worden getoetst en beoordeeld in Den Haag. Ook de aanstel-

ling van een directeurbestuurder is aan strenge regels gebonden. 

Het jaarlijks beoordelen van de directeurbestuurder en de organisatie gebeurt door een remuneratie-

commissie (twee leden van de RvC) die ook de bestuursvoorzitters van de huurdersorganisaties uitno-

digen. De bestuursvoorzitters Leo Smit (HBZ) en Rien Stek (HRHG) hadden 08-12-2020 een gesprek 

met dhr. Koos Timmer en mw. Esther van Beelen. Beide commissarissen vroegen op een aantal onder-

werpen onze mening  en ons oordeel en hadden een goed luisterend oor. 

 

 

Adviesaanvragen door Fien Wonen 
HBZ ontving in 2020 de volgende adviesaanvragen van Fien Wonen: 
13-02-2020:  Adviesaanvraag: huurverhoging per 01-07-2020. 

Conform de samenwerkingsovereenkomst heeft HBZ adviesrecht. Dit jaar was de ad-
viesaanvraag geheel anders opgesteld dan de vorige jaren. Zie het aparte onderwerp in 
dit verslag. 

01-07-2020: Adviesaanvraag: Prestatieafspraken 2020. 
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerking-
treding van de nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken op gelijk-
waardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze af-
spraken leggen zij vast in prestatieafspraken. Fien Wonen presenteert haar plannen via 
een document het “het bod” wordt genoemd. 
Omdat we nu gemeente Vijfheerenlanden zijn is het overleg nu tussen 3 woningcorpo-
raties, 3 huurdersorganisaties (Vijfheerenhuurders) en gemeente Vijfheerenlanden. 
Ook dit jaar heeft HBZ een zienswijze via aan advies uitgebracht dat werd meegeno-
men in de onderhandelingen. 
Het overleg vond wegens Corona plaats via Teams. Met zoveel personen was dat even 
wennen en het vergde wat vaardigheden om documenten (op het scherm) te delen. 
Hoofdonderwerpen zijn: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen; huisves-
ting van bijzondere  doelgroepen; duurzaamheid, leefbaarheid, participatie, projecten. 
Conform de samenwerkingsovereenkomst heeft HBZ adviesrecht. 
Met de nodige kanttekeningen per hoofdonderwerp brachten wij ons advies uit. 

02-07-2020: Instemmingsverzoek Glasfonds. 
Veel huurders blijken geen glasverzekering te hebben. Ze denken dat dit bij de opstal-
verzekering van Fien Wonen in zet. Dat is niet zo, ook bij de meeste andere woningcor-
poraties. Op aandringen van HBZ heeft Fien Wonen een glasfonds gevormd. Dit is een 
fonds zonder winstoogmerk waar glasschades uit betaald kunnen worden. Voor een 
klein bedrag per maand kunnen huurders hieraan deelnemen. Uiteraard moedigt HBZ 
dit aan omdat een kapotte dubbelglas ruit in de woonkamer een dure aangelegenheid 
is die vaak onverwacht op het verkeerde financiële moment komt. 

23-07-2020: Adviesaanvraag: Digitaal communiceren. 
De tijd dat alle correspondentie per post wordt verzonden ligt steeds meer achter ons 
en is erg kostbaar geworden. Papierverspilling is niet duurzaam. De meeste huurders 
hebben een e-mailadres. Als dat adres gebruikt kan worden kunnen huurders beter en 
sneller worden geïnformeerd. Het voordeel is dat u ook snel kan terug reageren. 
Natuurlijk is niet iedereen handig met een computer of tablet of zelfs helemaal niet 
digitaal ingesteld. Deze huurders mogen niet de dupe worden en blijven per post hun 
documenten ontvangen. 
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Een huurdersorganisatie heeft standaard 6 weken de tijd om een adviesaanvraag te behandelen. 
Daarna heeft de woningcorporatie standaard 2 weken de tijd om op de adviezen te reageren. 
 

 
Huurprijsbeleid 
Fien Wonen heeft gekozen voor een geheel andere aanpak. Het wordt steeds lastiger uit te leggen 
waarom er zoveel verschil in huurprijs kan zitten tussen buren die in eenzelfde woning zitten. Daarom 
zijn alle complexen in kaart gebracht. Een complex kan één of meerdere gelijksoortige woonblokken 
of een wooncomplex zijn. Deze zijn in categorieën ingedeeld en per categorie is een streefhuur vast-
gesteld. Om dit hanteerbaar te maken waren er 4 toewijzingscategorieën gedefinieerd: 
1. € 432,511 voor ‘jongerenwoningen’ (kwaliteitskortingsgrens) 
2. € 619,01 voor 1- en 2- persoonshuishoudens (eerste aftoppingsgrens) 
3. € 663,40 voor meerpersoonshuishoudens (tweede aftoppingsgrens) 
4. € 737,14 voor de secundaire doelgroep (liberalisatiegrens 

 
We hebben nog nooit zoveel tijd aan dit belangrijke onderwerp besteed. Er waren meerdere speciale 
(digitale) vergaderingen met HBZ en HRHG onderling en met Fien Wonen voor nodig en er werden veel 
documenten verzonden. 
 
Uiteindelijk was de globale uitkomst: 
Uitgangspunt voor de huurverhoging voor onze doelgroep is 2,6%, de gemiddelde huursomstijging 
voor onze doelgroep komt uit op 2,1% doordat: 

• projectwoningen een huurverhoging krijgen van 0%; 

• woningen dicht bij een aftoppingsgrens liggen de huur wordt verhoogd tot aan eerstvolgende 
aftoppingsgrens waardoor huurders altijd recht houden op dezelfde huurtoeslag als voor de huur-
verhoging 

• De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt 5,2% in plaats van 6,6%. 
 
Per huurder kan dit iets afwijken. 
Meer informatie vind u op onze website:  
https://huurdersbelang.info/2020/04/05/huurverhoging-per-01-07-2020/ 

 
 
Prestatieafspraken 

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de 
nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken op gelijkwaardige basis afspraken over 
de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. 
In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroe-
pen. De afspraken gelden voor vijf jaar, maar worden per jaar gemaakt en eventueel bijgesteld. Jaar-
lijks doet Fien Wonen een voorstel (bod) aan de huurdersorganisatie en de gemeente over haar plan-
nen en ambities. Dit voorstel bespreken de drie partijen met elkaar en zetten het gezamenlijk om 
naar concrete afspraken. 
 
Hoofdonderwerpen zijn: beschikbaarheid; betaalbaarheid; huisvesting van bijzondere  doelgroepen; 
duurzaamheid; leefbaarheid; participatie; projecten. 
 
Natuurlijk willen wij allen betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Daar kan de gemeente in faci-
literen door geschikte bouwlocaties aan te wijzen voor een voldoende lage prijs. 
In de Woningwet is vastgelegd dat gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie jaarlijks 
prestatieafspraken maken. Ieder jaar maken de partijen de balans op, dit vormt vervolgens de aanzet 
voor nieuwe prestatieafspraken. 
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Wij van HBZ overleggen daarom regelmatig onderling, met de corporatie en de gemeente Vijfheeren-
landen. Dit vergt best wat inzicht in de materie en daarom laten we ons ook adviseren door externe 
deskundigen zoals de Woonbond. 
 
Het proces tot het komen van prestatieafspraken is: 
❑ evaluatie en monitoren van de afspraken van het lopende jaar; 
❑ de gemeente doet een uitvraag over de te realiseren zaken zoals nieuwbouw en verduurzaming 

van sociale huurwoningen; 
❑ Fien Wonen brengt een voorstel (bod) uit; 
❑ er vindt meervoudig overleg tussen de ge-

meente, woningcorporatie en de huurdersorga-
nisatie plaats; 

❑ het prestatiecontract is digitaal via Teams onder-
tekend door de drie directeur-bestuurders van 
de woningcorporaties, de drie bestuursvoorzit-
ters van de huurdersorganisaties en de wethou-
der van Vijfheerenlanden. 

 
 

Cursussen 
Een bestuurslid van een huurdersorganisatie is een vrijwilliger die naast zijn/haar andere activiteiten 
zich wil inzetten voor de sociale volkshuisvesting. Zoals uit het voorgaande blijkt gaat het anno 2018 
echt over relevante zaken voor de huurder en zijn/haar woonomgeving. Natuurlijk ontvangen we alle 
ondersteuning van Fien Wonen en de Woonbond. 
Wettelijk heeft iedere bestuurder recht op jaarlijks drie scholingsdagen. In de praktijk is dat om prak-
tische zaken wat minder, je moet er immers ook de tijd en de energie voor hebben. Vaak zijn het korte 
cursussen van 1 of 2 avonden in de regio die we samen met andere huurdersorganisaties doen. 
Leo Smit volgde een driedaagse cursus over de volkshuisvesting waar vele voor huurders belangrijke 
onderwerpen aan bod kwamen. 
Het gehele bestuur volgden samen met de collega’s van HRHG en medewerkers van Fien Wonen een 
cursus bezochten over het beoordelen van een woningcorporatie (Fien Wonen). Zeer nuttig! 
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Informatie aan huurders  
❑ Iedere nieuwe huurders behoort via Fien Wonen onze A4-flyer te ontvangen zodat men weet dat 

er en actieve huurdersorganisatie is. 
❑ HBZ levert een bijdrage aan het bewonersblad Fien magazine. Steeds proberen we een actueel 

onderwerp aan te snijden met voor de huurder belangrijke zaken. 
❑ Via HBZ werd het huurverhogingsnummer van het door de Woonbond uitgegeven blad ‘Huurwij-

zer’ bezorgd. In de Huurwijzer staat informatie en wetenswaardigheden over alles wat met huren 
en wonen te maken heeft. Ook was informatie over HBZ bijgesloten. Ook bij een andere gelegen-
heid is een brief van HBZ meegezonden. 

❑ Natuurlijk hebben we een zeer actuele website: www.huurdersbelang.info. De website wordt 
goed bezocht en hoog gewaardeerd. U kunt allerlei huurderszaken bekijken, waaronder ons huur-
dersnieuws, weblog en meer. Ook is er veel informatie voor de huurder in  het menu-onderdeel 
[Naslag]. De agenda’s, notulen en jaarverslagen zijn beschikbaar in het menu-onderdeel [Archief] 
van de website. 

❑ Wij zijn actief of de sociale media Facebook, Instagram en Twitter. Handig voor korte info of u e 
informeren op nieuwsitems op onze website. Volg ons! 

❑ Als aanvulling op de website en de sociale media is HBZ in 2017 gestart met het verzenden van 
nieuwsbrieven. De verzonden nieuwsbrieven zijn goed ontvangen. Wij doen dit vanuit een bevei-
ligde omgeving waardoor uw e-mailadres niet voor anderen zichtbaar kan zijn. HBZ verzendt de  
nieuwsbrieven met gepaste regelmaat, we zijn geen spammers. De woningcorporatie mag de bij 
haar bekende e-mailadressen van de huurders niet verstrekken. Toch zou HBZ u graag informeren. 
Daarom verzoekt de webmaster u om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief via: 
www.huurdersbelang.info/nieuwsbrief 
Eventueel afmelden kan met één  simpele muisklik. 

 
 
 

Meedoen? 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen. Er zijn vacatures in ons 
bestuur. Als u geen periodieke ‘verplichting’ wilt kun u ook optreden als ex-
tern deskundige. U kunt ons dan adviseren over bouwkundige zaken, techni-
sche zaken en ons ondersteunen bij het beoordelen van financiële documen-
ten. 
 
U hoeft echt geen ervaring te hebben: als u net zo enthousiast bent als wij komt dat vanzelf. Als u 
wenst mag u cursussen volgen. Zeker de jongere huurders willen wij graag aanmoedigen ons te ko-
men helpen. Juist deze huurders (vaak met jonge gezinnen) staan midden in de maatschappij. En het 
is een pluspunt op uw CV als u maatschappelijk betrokken bent. Wilt u geen bestuursfunctie maar 
ons en de andere huurders toch helpen dan kunt u als extern deskundige een prachtige taak vervul-
len. De ene persoon is technisch, de andere persoon is juist financieel deskundig, weer een andere 
persoon is juist maatschappelijk betrokken. We kunnen u allen gebruiken! Het laatst bij HBZ geïnstal-
leerde bestuurslid merkt vaak op dat zij nooit vooraf had kunnen bedenken hoe interessant de mate-
rie rondom het sociaal huren is. Veel zaken betreffen immers haar directe buurt. Wij gunnen u deze 
ervaring ook graag en nodigen u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek. 
 
Bezoek onze sociale media, onze website en neem contact op met Leo Smit. Dat kan via 06-55164476 
of zend een email naar HBZederik@gmail.com. 

http://www.huurdersbelang.info/
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Huurders Belang Zederik 
 

Jaarverslag 2021 
 
  
  
  
 

Dit jaarverslag is opgebouwd uit 2 delen: 
❑ Deel 1: algemene informatie; 
❑ Deel 2: jaarverslag. 

 
 

Deel 1: Algemene informatie 
 
Huurdersorganisatie 
Een huurdersorganisatie behartigt de belangen van alle huurders van een woningcorporatie. In feite 
houden huurdersorganisaties zich bezig met alles waar woningcorporaties zich ook mee bezig houden, 
vanuit het perspectief van de huurder. 
De prestatieafspraken met tussen huurders, woningcorporatie en gemeente, de jaarlijkse huurverho-
ging, onderhoud en renovatieprojecten van de woningcorporatie zijn belangrijke onderwerpen van 
overleg. Sinds de Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekre-
gen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige gesprekspartner met gemeenten en woning-
corporaties over het lokale woonbeleid. 

 
 
Geschiedenis van HBZ 
Wettelijk is landelijk is vastgelegd dat elke woningcorporatie een huurdersvereniging als gelijkwaar-
dige gesprekspartner moet hebben om haar beleid aan uit te leggen, verantwoording af te leggen en 
overleg mee te voeren. Op 7 november 1994 is ‘Huurders Belang Zederik’ opgericht met als werkge-
bied de zeven kernen van Zederik, nu Vijfheerenlanden. De vereniging HBZ heeft zich aangesloten bij 
de Nederlandse Woonbond, waar door middel van informatie en het volgen van cursussen de nodige 
kennis van zaken kan worden verkregen om de onderhandelingsrol met de woningcorporatie goed te 
kunnen uitvoeren. 
 
Op 1 juli 2015 zijn de woningcorporaties Goed Wonen Zederik uit Zederik en Omnivera uit Hardinx-
veld-Giessendam gefuseerd en vormden zij samen de nieuwe woningcorporatie Omnivera GWZ. 
Deze naam vormde een overbrugging naar de huidige situatie. Op de 100e verjaardag van de samen-
gestelde corporaties is de huidige naam van onze woningcorporatie ‘Fien Wonen’ formeel onthuld. 
 
Door de fusie van de woningcorporaties waren er nu twee huurdersorganisaties actief: 
❑ Vereniging Huurders- en bewoners Belang Zederik (HBZ); 
❑ Stichting Huurdersraad Omnivera, nu Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG). 

 
Beide huurderorganisaties blijven zelfstandig hun eigen werkgebied bedienen. Daar liggen immers 
hun wortels, gebiedskennis en ervaring. Maar beide organisaties werken ook samen wat betreft de 
onderwerpen die alle huurders van Fien Wonen aangaan, zoals de advisering van de jaarlijkse huur-
verhoging. 
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Samenwerkingsovereenkomst 
Fien Wonen heeft een samenwerkingsovereenkomst met de beide huurdersorganisaties. In deze over-
eenkomst zijn bindende werkafspraken gemaakt en is per onderwerp vastgelegd over welke onder-
werpen de huurdersorganisatie adviesrecht of instemmingsrecht heeft.  
 
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is: 
❑ het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen; 
❑ het bevorderen van een goede relatie tussen huurders en verhuurder; 
❑ het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de (toekom-

stige) huurders; 
❑ het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur en de kwaliteit van wo-

ning en woonomgeving. 
 
Hoofdonderwerpen: 
a. Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct 

daaraan grenzende omgeving; 
b. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden, sloop en 

vervangende nieuwbouw; 
c. Het toewijzings- en verhuurbeleid 
d. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren Huurovereenkomst met bijbehorende Alge-

mene voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur 
e. Het beleid inzake de huurprijzen 

f. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pak-
ket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een 
woongelegenheid en het huisvesten van personen 

g. Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek 

h. Het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden 
of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken 

i. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehan-
dicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven 

j. Beheersovereenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, 
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van 
het verhuurde 

k. Schriftelijke informatie uitspraken van de klachtencommissie waarbij de verhuurder is aangeslo-
ten 

l. De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere gemeenten 
in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken 

m. Extra onderwerpen op basis van de oude samenwerkingsovereenkomst: wijziging en vaststelling 
Statuten van de verhuurder en wijziging en vaststelling Statuten van de verhuurder 

 
Alleen op punt f hebben de huurdersorganisaties een instemmingsrecht, op de overige punten geldt 
adviesrecht. Als een woningcorporatie afwijkt van het advies van een huurdersorganisatie zal zij dit 
voldoende moeten onderbouwen. 
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Sociaal Plan voor sloop en renovatie 
Dit plan bestaat uit 2 delen: 
❑ Basis Sociaal Plan dat voor alle projecten in Vijfheerenlanden en Hardinxveld-Giessendam geldt.

Dit plan is tot stand gekomen na jarenlang onderhandelen met Fien Wonen en ondertekend
door de directie van Fien Wonen, de bestuursvoorzitters van de beide huurdersorganisaties en
de wethouders van beide gemeenten.

❑ Project Sociaal Plan dat een invulling geeft voor een specifiek project en waarvoor het Basis So-
ciaal Plan leidend is.

Deel 2: Jaarverslag 

Samenstelling bestuur  
Samenstelling van het bestuur in 2019: 
❑ Leo Smit: bestuursvoorzitter, waarnemend secretaris en webmaster; Ameide 
❑ Ina Roos, penningmeester; Meerkerk 
❑ Susan Schep; Meerkerk 
❑ Hannie Hoffman; Leerbroek 
❑ Marion Huisman (aspirant bestuurslid). Lexmond 

Zie: https://huurdersbelang.info/bestuur

Corona 
Ook in 2021 hadden wij te maken met Covid-19. Alles was nog steeds anders. We zijn nu best ervaren 
in digitaal vergaderen. Voor tussentijds kort overleg en dergelijke zal dit zo blijven. Het scheelt veel 
reistijd en dure kilometers. 

Bestuursvergaderingen HBZ 

In de bestuursvergaderingen worden de lopende zaken besproken en de 
vergaderingen met Fien Wonen voorbereid. In 2021 zijn de reguliere be-
stuursvergaderingen gehouden op:  01-03, 12-04, 21-06, 01-11, 06-12. 
We hebben een mooie ruimte in de Lindenhofzaal aan de Lindenstraat 47 
te Meerkerk, waar je op afspraak zeer welkom bent. 
Zie onze agenda: https://huurdersbelang.info/agenda 

Jaarbijeenkomst HBZ 

Vanwege Corona was het niet wenselijk om een fysieke vergadering te houden. We deden dit in aan 
zeer klein groepje via Teams en stelden onze documenten digitaal via nieuwsbrieven en de website 
beschikbaar. De kascommissie gaat in 2022 de stukken van 2020 en 2021 controleren. Er zijn geen 
personele wisselingen geweest in het bestuur. 

Foto: Leo Smit
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Vergaderingen HBZ met Fien Wonen 
In deze vergaderingen informeert Fien Wonen ons over allerlei lopende en komende zaken. Enige on-
derwerpen waren: 
❑ diverse adviesaanvragen, zie het item verderop in dit jaarverslag;
❑ bewonersblad ‘Fien Magazine’;
❑ (basis) sociaal plan bij sloop en renovatie;
❑ huurbeleid;
❑ updates uit de organisatie van Fien Wonen;
❑ situatie woningmarkt in Vijfheerenlanden;
❑ prestatieafspraken Vijfheerenlanden;
❑ nieuwe projecten in Vijfheerenlanden;
❑ financiële, organisatorische en maatschappelijke rapportages door Fien Wonen en de meerja-

renbegroting van Fien Wonen;
❑ werving van huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen;
❑ bewonerscommissies en wooncomplexen De Vijverhof en De Watertoren te Meerkerk;
❑ klankbordgroep Kortenhoevenseweg e.o. te Lexmond;
❑ plan Oranjeplein te Meerkerk;
❑ diverse cases met individuele huurders.

Vergaderdata in 2021: 09-03, 20-04, 29-06, 11-11 en 13.12.

Overleg met andere huurdersorganisaties 

Natuurlijk is er regelmatig contact met onze collega’s uit Hardinxveld-Giessendam (HRHG). De voorzit-
ters hebben veelvuldig contact en stemmen een aantal zaken onderling af. 
Ook zijn er goede contacten met huurdersorganisaties uit onder andere Leerdam, Schoonhoven en 
Vianen.  

Vijfheerenhuurders 
In Vijfheerenlanden zijn 3 sociale woningcorporaties actief: Fien Wonen LEKSTEDEwonen, KleurrijkWo-
nen. Alle corporaties hebben een eigen huurdersorganisatie. HBZ is dat voor Fien Wonen.  We hebben 
de werkgroep Vijfheerenhuurders opgericht waar de 3 huurdersorganisaties zaken bespreken die ge-
heel Vijfheerenlanden betreffen zoals de prestatieafspraken met alle corporaties (Vijfheerencorpora-
ties) en de gemeente Vijfheerenlanden. De Vijfheerenhuurders zijn inmiddels een begrip geworden in 
(politiek) Vijfheerenlanden en een breed geaccepteerd gesprekspartner. 

Bewonerscommissies 

Een aantal wooncomplexen in Zederik/Vijfheerenlanden hebben een bewonerscommissie. Deze com-
missie overlegt periodiek met Fien Wonen over specifieke zaken over het betreffende complex. Als het 
nodig is en op verzoek van deze bewoners treedt HBZ daar bemiddelend en assisterend op. Tijdens het 
overleg met Fien Wonen zijn wij voornamelijk toehoorder en adviseur. 
Op dit moment betreft het: 
❑ Bewonerscommissie Patrijs – Meerkerk;
❑ Bewonerscommissie De Vijverhof – Meerkerk;
❑ Bewonerscommissie De Watertoren – Meerkerk.

De bewonerscommissie Patrijs wacht nog steeds op bezoek van HBZ. Drukke activiteiten en 
Corona waren daar de oorzaak van. 

Bewonerscommissie De Vijverhof vergaderde enkele keren met Fien Wonen, waarbij HBZ steeds aan-
wezig is. Er vond een schouw plaats door Elisabeth her Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen, 

http://www.huurdersbelang.info/
https://vijfheerenhuurders.net/
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een tijdelijk medewerker van Fien Wonen, Leo Smit van HBZ en 3 commissieleden. Er waren nog res-
tanten van eerder grotendeels verholpen lekkages en ook de tuin met de vijver vormde een aandachts-
punt. 

Bewonerscommissie De Watertoren functioneert zelfstandiger. Soms is Leo Smit van HBZ aanwezig, 
meestal wordt HBZ alleen geïnformeerd. Een probleem in dit complex is de erg steile fietshelling naast 
de trap om de fietsen van en naar de bergingen in de kelder te vervoeren. Ook de draairichting van 
sommige deuren vanuit de lift naar de kelder met de bergingen is niet handig. 

Klankbordgroep Kortenhoevenseweg e.o. 
De oude woningen aan de Kortenhoevenseweg en de Burge-
meester Potstraat in Lexmond worden gesloopt. Er komen 
moderne nieuwbouwwoningen en appartementen voor te-
rug. HBZ ontving een adviesaanvraag en adviseerde positief. 
Natuurlijk heeft dat een grote impact voor de huidige bewo-
ners: zij moeten hun woning verlaten en kunnen later weer 
terug keren in een nieuwe woning. Dit geeft veel onzekerheid. 
Voor dit project heeft Fien Wonen de bewoners opgeroepen 
om zitting te nemen in een klankbordgroep “Kortenhoevense-
weg e.o.”.  
Voor het huidige bestuur van HBZ was het de eerste keer dat 
we met een klankbordgroep hadden te maken. We zijn steeds aanwezig bij de klankbordgroepbijeen-
komsten. En dat bleek heel goed te zijn. 
Er ging veel mis door steeds wisselende medewerkers van Fien Wonen en het niet nakomen van af-
spraken. Dit maakte de klankbordgroep zeer wantrouwig. Ten tijde van de start van de klankbordgroep 
was het Basis Sociaal Plan voor sloop en renovatie nog in ontwikkeling, wat ook voor veel onzekerheid 
zorgde. Daarna moest er nog een Project Sociaal Plan komen. Ook dit was een moeizame strijd voor 
de betrokken huurders, waar HBZ wel een grote oplossende rol in kon spelen. HBZ zond een zeer uit-
gebreid memo naar het management van Fien Wonen met een chronologisch verslag. Dat was een 
soort ommekeer. Eind 2021 begon het de goede kant op te gaan: vaste medewerkers van Fien Wonen 
en een vaste projectleider voor het bouwproject. De communicatie werd verbeterd. Nu is het zaak om 
het vertrouwen in Fien Wonen weer terug te winnen en met blik vooruit verder te gaan met dit mooie 
project. 

Oranjeplein te Meerkerk 
Aan het Oranjeplein te Meerkerk staan huizen die nodig 
onderhanden genomen moeten worden. Er was brand in één 
van de woningen waardoor ook de naastliggende woningen 
ont-ruimd moesten worden. Nu moet een keuze worden 
gemaakt: grondige renovatie of slopen en herbouwen. 
HBZ ontving een adviesaanvraag en adviseerde voor een gron-
dige renovatie met aandacht voor degenen die een rollator en 
andere hulpmiddelen gebruiken. Ook voor deze doelgroep 
moet de woning goed toegankelijk zijn en de binnenruimte 
voldoende om te kunnen manoeuvreren. 
Fien Wonen hield een bijeenkomst in de Lindenhofzaal die ook 
was bedoeld voor 70-plussers in Meerkerk met de vraag wat hun wensen zijn om door te stromen naar 
een kleinere woning. De belangstelling hiervoor bleek echter klein. Er waren te weinig actieve bewo-
ners van het Orangeplein om een klankbordgroep te vormen. Fien Wonen gaat nu de betrokkenen 
steeds informeren en HBZ treedt op als hun belangenbehartiger. 

Foto: Leo Smit

Foto: Leo Smit
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Prestatieafspraken 
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de 
nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken op gelijkwaardige basis afspraken over 
de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. 
In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroe-
pen. De afspraken gelden voor vijf jaar, maar worden per jaar gemaakt en eventueel bijgesteld. Jaar-
lijks doet Fien Wonen een voorstel (bod) aan de huurdersorganisatie en de gemeente over haar plan-
nen en ambities. Dit voorstel bespreken de drie partijen met elkaar en zetten het gezamenlijk om 
naar concrete afspraken. HBZ is onderdeel van de Vijfheerenhuurders die gezamenlijk namens de 
huurders optreden. Leo Smit fungeert als hun voorzitter. 
 
De prestatieafspraken verliepen deels fysiek en grotendeels via Teams (vanwege 
Corona). En dat ging dit jaar niet vanzelf. Wettelijk is gelijkwaardigheid tussen alle 
partijen geregeld maar de Vijfheerenhuurders vonden dat gemeente Vijfheeren-
landen niet alle benodigde informatie aanleverde. Toen dat nogmaals werd ge-
weigerd braken de Vijfheerenhuurders de onderhandelingen af. Dat had tot ge-
volg dat we nadien wel weer volledig serieus werden genomen door de gemeente 
Vijfheerenlanden en we uiteindelijk de informatie ontvingen die we nodig had-
den. 
Zie https://vijfheerenhuurders.net/?s=prestatieafspraken of scan de QR-code. 
 
Natuurlijk willen wij allen betaalbare en geschikte huurwoningen in onze gemeente. Daar kan de ge-
meente in faciliteren door geschikte bouwlocaties aan te wijzen voor een voldoende lage prijs. 
In de Woningwet is vastgelegd dat gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie jaarlijks 
prestatieafspraken maken. 
 
De prestatieafspraken zijn verdeeld in thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere  doel-
groepen, duurzaamheid, leefbaarheid en participatie. 
 
Het proces tot het komen van prestatieafspraken is: 
❑ evaluatie en monitoren van de afspraken van het lopende jaar; 
❑ de gemeente doet een uitvraag over de te realiseren zaken zoals nieuwbouw en verduurzaming 

van sociale huurwoningen; 
❑ Fien Wonen brengt een voorstel (bod) uit; 
❑ HBZ brengt een zienswijze uit; 
❑ er vindt meervoudig overleg tussen de gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisa-

ties plaats; 
❑ het prestatiecontract is digitaal via Teams ondertekend 

door de drie directeur-bestuurders van de woningcorpo-
raties, de drie bestuursvoorzitters van de huurdersorga-
nisaties en de wethouder van Vijfheerenlanden. 

 
 
 

 
  

Foto: Leo Smit 
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Vergaderingen van de Woonbond 
HBZ is lid van de Woonbond. De Woonbond heeft de expertise om ons te ondersteunen en waar nodig 
gebruiken wij deze. In de provincie Utrecht worden vier maal per jaar Provinciale Vergaderingen (PV) 
belegd via Teams of in Utrecht. Leo Smit heeft een aantal vergaderingen namens HBZ bijgewoond. 
Leo is nu ook opgenomen als lid van de Verenigingsraad van de Woonbond. Dit is het hoogste orgaan 
van de Woonbond waar landelijke beslissingen worden genomen. Op deze manieren zit HBZ dichtbij 
de landelijke ontwikkelingen en kan daar zelfs enige invloed op uitoefenen. 

Raad van Commissarissen 

In de Raad van Commissarissen (RvC) zijn twee commissarissen benoemd op bindende voordracht van 

de beide huurdersorganisaties HBZ en HRHG. Dit zijn in 2020 de voorzitter dhr. Koos Timmer en mw. 

Esther van Beelen. Op dit moment bestaat de RvC uit vier leden. 

De beide huurdersorganisaties HBZ en HRHG vergaderen periodiek met de huurderscommissarissen. 

Remuneratie 

Sinds de misstanden in de sociale huursector van enige jaren geleden gelden er strengere regels voor 

het aanstellen en beoordelen van bestuurders van woningcorporaties. Zo moeten de leden van de 

Raad van Commissarissen onafhankelijk worden getoetst en beoordeeld in Den Haag. Ook de aanstel-

ling van een directeurbestuurder is aan strenge regels gebonden. 

Het jaarlijks beoordelen van de directeurbestuurder en de organisatie gebeurt door een remuneratie-

commissie (twee leden van de RvC) die ook de bestuursvoorzitters van de huurdersorganisaties uitno-

digen. De bestuursvoorzitters Leo Smit (HBZ) en Rien Stek (HRHG) hadden 21-12-2021  een gesprek 

met dhr. Emiel van Riel en mw. Annie van Riet. Beide commissarissen vroegen op een aantal onder-

werpen onze mening  en ons oordeel en hadden een goed luisterend oor. HBZ en HRHG waren kriti-

scher dan vorige jaren. 

Adviesaanvragen of zienswijzen 
HBZ ontving in 2021 de volgende adviesaanvragen van Fien Wonen en ook een vraag naar een ziens-
wijze: 
08-02-2021: Adviesaanvraag Initiatiefbesluit Kortenhoevenseweg e.o. te Lexmond.

Het plan is om deze oude woningen te vervangen voor gelijksoortige moderne nieuw-
bouw woningen. HBZ adviseerde positief met aan aantal kanttekeningen en/of voor-
waarden: zorg voor een goede communicatie; zorg voor een goed Project Sociaal Plan; 
inschrijving bij Woongaard van huurders voor een tijdelijke woning mag geen gevolgen 
hebben voor de opgebouwde rechten van die huurders. 

08-02-2021:  Adviesaanvraag: huurverhoging per 01-07-2021.
Conform de samenwerkingsovereenkomst heeft HBZ adviesrecht. Later werd landelijk 
bepaald dat de huurders van sociale woningen geen huurverhoging krijgen tot 
01-07-2022 waardoor deze adviesaanvraag werd ingetrokken.

27-05-2021: Adviesaanvraag: Initiatiefbesluit De Weide II te Meerkerk.
HBZ adviseerde positief, maar vroeg ook aandacht voor de middenhuurders die nu 
vaak nergens terecht kunnen. 

05-07-2021: Zienswijze: Prestatieafspraken 2021.
Fien Wonen en HBZ spraken af dat HBZ een zienswijze gaat aanleveren die gebruikt 
kan worden voor de prestatieafspraken. Deze zienswijze wordt aan alle partijen ter be-
schikking gesteld. HBZ bracht een gemotiveerde zienswijze uit. 

http://www.huurdersbelang.info/
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De Vijfheerenhuurders, waar HBZ onderdeel van is, voerden de onderhandelingen over 
de prestatieafspraken. 

13-10-2021: Adviesaanvraag: Initiatiefbesluit Oranjeplein te Meerkerk.
Worden deze woningen gerenoveerd of gesloopt? 
HBZ adviseerde onder voorwaarden voor grondige renovatie. 

Een huurdersorganisatie heeft standaard 6 weken de tijd om een adviesaanvraag te behandelen. 
Daarna heeft de woningcorporatie standaard 2 weken de tijd om op de adviezen te reageren. 

Cursussen 
Een bestuurslid van een huurdersorganisatie is een vrijwilliger die naast zijn/haar andere activiteiten 
zich wil inzetten voor de sociale volkshuisvesting. Zoals uit het voorgaande blijkt gaat het anno 2018 
echt over relevante zaken voor de huurder en zijn/haar woonomgeving. Natuurlijk ontvangen we alle 
ondersteuning van Fien Wonen en de Woonbond. 
Wettelijk heeft iedere bestuurder recht op jaarlijks drie scholingsdagen. In de praktijk is dat om prak-
tische zaken wat minder, je moet er immers ook de tijd en de energie voor hebben. 
Vanwege Corona bleven de cursussen beperkt tot het volgen van een aantal digitale webinars. 

Informatie aan huurders 
❑ Iedere nieuwe huurders behoort via Fien Wonen onze A4-flyer te ontvangen zodat men weet dat 

een actieve huurdersorganisatie is.
❑ HBZ levert een bijdrage aan het bewonersblad Fien magazine. Steeds proberen we een actueel 

onderwerp aan te snijden met voor de huurder belangrijke zaken.
❑ Via HBZ werd het huurverhogingsnummer van het door de Woonbond uitgegeven blad ‘Huurwij-

zer’ bezorgd. In de Huurwijzer staat informatie en wetenswaardigheden over alles wat met huren 
en wonen te maken heeft. Ook was informatie over HBZ bijgesloten. Ook bij een andere gelegen-
heid is een brief van HBZ meegezonden.

❑ Natuurlijk hebben we een zeer actuele website: www.huurdersbelang.info. De website wordt 
goed bezocht en hoog gewaardeerd. U kunt allerlei huurderszaken bekijken, waaronder ons huur-
dersnieuws, weblog en meer. Ook is er veel informatie voor de huurder in  het menu-onderdeel 
[Naslag]. De agenda’s, notulen en jaarverslagen zijn beschikbaar in het menu-onderdeel [Archief] 
van de website.

❑ Wij zijn actief of de sociale media Facebook, Instagram en Twitter. Handig voor korte info of om 
je te informeren op nieuwsitems op onze website. Volg ons!

❑ Als aanvulling op de website en de sociale media is HBZ in 2017 gestart met
het verzenden van nieuwsbrieven. Via de QR-code of via https://huurders-
belang.info/nieuwsbriefarchief kan je eerder verzonden nieuwsbrieven te-
ruglezen.
De verzonden nieuwsbrieven zijn goed ontvangen. Wij doen dit vanuit een
beveiligde omgeving waardoor uw e-mailadres niet voor anderen zichtbaar
kan zijn. HBZ verzendt de  nieuwsbrieven met gepaste regelmaat, we zijn
geen spammers. De woningcorporatie mag de bij haar bekende e-mailadres-
sen van de huurders niet verstrekken. Toch zou HBZ u graag informeren.
Daarom verzoekt de webmaster u om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief via: 
www.huurdersbelang.info/nieuwsbrief
Eventueel afmelden kan met één  simpele muisklik. 

http://www.huurdersbelang.info/
http://www.huurdersbelang.info/
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Meedoen? 
Wij streven naar een verjonging van onze bestuursleden. Niet dat wij als be-
stuur zijn ingedut, integendeel! We zoeken mensen met een frisse blik die 
midden in de maatschappij staan. Maar ook ouderen met levenservaring zijn 
natuurlijk zeer welkom. 
Je hoeft echt geen ervaring te hebben: als je net zo enthousiast bent als wij 
komt dat vanzelf. Als je wenst mag je cursussen volgen. Zeker de jongere huurders willen wij graag 
aanmoedigen ons te komen helpen. Juist deze huurders (vaak met jonge gezinnen) staan midden in 
de maatschappij. En het is een pluspunt op uw CV als je maatschappelijk betrokken bent. Wilt u geen 
bestuursfunctie maar ons en de andere huurders toch helpen dan kan je als extern deskundige een 
prachtige taak vervullen. De ene persoon is technisch, de andere persoon is juist financieel deskun-
dig, weer een andere persoon is juist maatschappelijk betrokken. We kunnen je allen gebruiken! Het 
laatst bij HBZ geïnstalleerde bestuurslid merkt vaak op dat zij nooit vooraf had kunnen bedenken hoe 
interessant de materie rondom het sociaal huren is. Veel zaken betreffen immers haar directe buurt. 
Wij gunnen je deze ervaring ook graag en nodigen je uit voor een geheel vrijblijvend gesprek. 

Bezoek onze sociale media, onze website en neem contact op met Leo Smit. Dat kan via 06-55164476 
of zend een email naar HBZederik@gmail.com. 

http://www.huurdersbelang.info/
mailto:HBZederik@gmail.com








 

 

Huurders Belang Zederik 
 

Algemene Jaarbijeenkomst 2022 
(Algemene ledenvergadering) 

 
 

 

 

 

 

Bedankt voor 
je komst. 

 

Je aanwezigheid werd zeer op prijs gesteld. Een vereniging kan 

alleen functioneren bij voldoende betrokkenheid van haar 

leden. En dat zijn alle huurders van Fien Wonen in 

Vijfheerenlanden, dus jij ook! 

We hopen dat je er een volgende keer weer bij kan zijn! 

 

Bestuur HBZ 
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