Raad van Toezicht Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
Hemelrijken 171
5612WN Eindhoven

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
Hemelrijken 171
5612WN Eindhoven
Eindhoven, 31 augustus 2016
Betreft: Reactie Beleidsplan incl. Plan van Aanpak, begeleidende briefd.d. 26 augustus en email d.d.
27 augustus van Huurdersparticipatie St. Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

Geacht Bestuur,
Na ontvangst van bovengenoemd Beleidsplan en bijbehorende documenten hebben wij mede op uw
verzoek deze documenten beoordeeld in het licht van het eerder door ons uitgebrachte advies.
In uw begeleidende brief stelt u voor om het overleg over de onderhavige plannen schriftelijk te
voeren; wij hebben hiermee geen probleem.
Verder stelt u expliciet dat bij het betrekken van de huurders ten minste moet worden voldaan aan
de Herziene Woningwet 2015 en de zgn. Overlegwet 2015.
Overigens staat in uw Statuten onder artikel 2 dat de Stichting ten doel heeft het belangen
behartigen van de huurders met in acht name van o.a. Wet op het Overleg .
Uw voorstel om de afrondingsdatum van 1 september op te rekken naar 15 september vinden wij
eveneens geen probleem.
Wij laten u echter wel weten dat wij als Raad van Toezicht conform het Proces Verbaal per 1
september a.s. zijn opgeheven en derhalve zijn wij niet meer beschikbaar voor aanvullend overleg
over uw Beleidsplan en Plan van Aanpak.

Publicatie Groot Eindhoven
Wij zullen in antwoord op uw vraag in uw email van 27 augustus een concept bericht op stellen voor
de overeen gekomen publicatie in Groot Eindhoven. Dit concept zullen wij uiterlijk 10 september bij
u aanleveren waarna wij zoals overeengekomen in het Proces verbaal in overleg een gezamenlijke
publicatie zullen opstellen.
In uw plannen noemt u negen te ontwikkelen instrumenten voor huurdersparticipatie. Een belangrijk
deel van deze te ontwikkelen instrumenten is ons inziens een zaak voor overleg tussen de Stichting
en de huurders. Onze reactie op uw beleidsplan is een reactie op hoofdlijnen die wij wezenlijk
achten voor de borging van een democratisch bestuur.

Beleidsplan en bijbehorende documenten
In algemene zin delen wij uw mening dat de hedendaagse social media een aanvulling kunnen
betekenen op het communicatieproces tussen huurder en verhuurder en/of huurdersorganisatie.
Echter mede gelet op de doelgroep, huurders in de gereguleerde sector waaronder veel ouderen en

nieuwe Nederlanders is deze digitale snelweg niet geschikt om belangrijke beslissingen als b.v.
benoemingen en herbenoemingen af te handelen. Uitgangspunt moet zijn dat alle huurders of haar
gelegitimeerde afgevaardigden tijdig bereikt moeten kunnen worden op een bij hen passende wijze.
Zoals gezegd is ook de inrichting van de instrumentele organisatie een zaak van de
Huurdersvertegenwoordiging en de huurders. Echter de wettelijk bepaalde criteria voor de borging
van huurdersdemocratie dient onverkort te worden gevolgd.
Het betreft dan de volgende onderdelen:
Wijze van benoemen nieuwe bestuursleden en herbenoemingen
Wijze waarop de huurder wordt betrokken bij standpunt bepaling
Betrekken bij besluitvorming en vast stellen mandaat
Wel valt het ons op dat u veel hooi op de vork neemt met het instellen van diverse instrumenten
terwijl u wat ons betreft in uw Plan van Aanpak beter kan investeren in zaken als hiervoor genoemd.
Immers hierop wordt uw beleid in september 2017 beoordeelt.
In de 1e alinea van het beleidsplan stelt u dat uw mandaat is vastgelegd in de Statuten. Wij wijzen u
op dat de eerder genoemde Overlegwet prevaleert boven de Statuten. Bovendien wordt de
Overlegwet ook als zodanig genoemd in uw Statuten. Uw mandaat dient dus conform de Overlegwet
door de huurders te worden toegekend!
Dit betekent ook dat het bestuur wordt gekozen door en uit huurders
Zoals in ons advies is aangegeven stelt de Overlegwet artikel 1f3 expliciet dat de
Huurders Vertegenwoordiging, ongeacht de rechtsvorm, tenminste een keer per jaar een
vergadering uitschrijft voor de huurders.
In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af van haar activiteiten in het voorbije jaar en
bespreekt haar plannen voor het komende jaar. Daarbij ook haar standpunten bepaald b.v. m.b.t.
haar beleid naar het Woonbedrijf en de prestatie afspraken met de Gemeente en deze vervolgens
vaststelt.
Dat is niet hetzelfde als informeren en individuele huurders ondersteunen!
Vaststellen gebeurd met instemming van de huurders.
Ook kunt u zich derhalve niet beroepen op een stichtingsvorm zoals u in uw inleiding stelt. In dit
proces van huurdersbijeenkomst zoals bedoeld in de Overlegwet wordt het mandaat door de
huurders jaarlijks aan de Huurdersvertegenwoordiging toegekend op basis van een concreet plan!
Dit staat dus diametraal op uw visie in uw beleidsplan en is ons inziens niet in lijn met de Overlegwet
en zelfs de geest van de overlegwet. Wij doelen dan op het benoemen van het Bestuur en invloed
van de huurders op het beleid en standpunten van het Bestuur.
Bij ongewijzigd beleid willen wij dit terug zien in onze gezamenlijke publicatie!

A: Samenstelling van het Bestuur alsmede benoeming en herbenoeming van bestuursleden.
De eisen die u stelt aan een kandidaat zijn subjectief en niet meetbaar uitgewerkt en kunnen
gemakkelijk leiden tot een zgn. “ incest “cultuur waarin alleen nog leden zitting hebben die goed met
elkaar overweg kunnen. De kritische noot zwijgt of kan zijn/haar biezen pakken!
Zoals in ons advies genoemd dienen de basiscompetenties uitgewerkt te zijn en statutair beschreven
zodat wijziging alleen langs statutaire weg kan plaats te vinden i.p.v. bijvoorbeeld in een
huishoudelijk regelement dat onderhands kan worden gewijzigd.

Ook hier stelt de Overleg Wet expliciet dat het bestuur wordt gekozen of aangewezen door de
huurders. Uw herbenoemingsprocedure met 6 weken bedenktijd is naar onze mening hiermee
strijdig volgens het beginsel “geen bericht goed bericht” en in conflict met ons advies waarbij langs
een zorgvuldige procedure bestuurders gekozen worden door huurders..
Thans zullen 3 van uw bestuursleden per 1 september 2016 a.s. aftreden.
Wij gaan er van uit dat uw voorgestelde herbenoemings procedure zal leiden tot een discutabele
huurders vertegenwoordiging en stellen dan ook dringend voor de transparante herbenoemings
procedure te volgen zoals in ons advies voorgesteld.
Bladzijde 6 ad2: periodieke huurdersbijeenkomsten
Zie voorgaande gesteld omtrent art:1f.
In een van de komende vergaderingen, bijvoorbeeld die in september/oktober dient instemming
van de huurders te worden gevraagd over uw beleidsvoornemens evenals mandaat voor de plannen
2016-2017. Wellicht is dit proces nu net een van de prikkels om de bijeenkomsten aantrekkelijker te
maken; een aspect waarvan u zich afvraagt (citaat) “Hoe maak ik de bijeenkomsten aantrekkelijker
zodat een grotere groep huurders zich aangesproken voelt om deel te nemen”.

Samenvatting:
Uw beleidsplan is ambitieus en concentreert zich te veel op faciliterende instrumenten.
De Raad van Toezicht heeft zich altijd sterk gemaakt voor een transparante en democratische
structuur waarin de huurders zeggenschap en beslissingsbevoegdheid hebben. Naast al uw
voornemens om de huurder te faciliteren en te informeren behoort een transparante en
democratisch geborgde structuur het uitgangspunt te zijn.
Dan hebben wij dus het over:
•
•
•

Wijze van benoemen nieuwe bestuursleden en herbenoemingen
Wijze waarop de huurder wordt betrokken bij beleid, besluitvorming en standpunt bepaling
Jaarplannen en mandaat vaststellen.

Helaas moeten wij vast stellen dat uw plannen op deze belangrijke dragers niet aansluiten bij de wet
en ook niet de geest van de wet. Met name uw benoemings- en herbenoemingsprocedure is onder
de maat.
De wijze waarop de huurder wordt betrokken bij de standpuntbepaling is niet uitgewerkt.
U benoemt wel meerdere instrumenten om de huurder te informeren en/of te faciliteren maar zoals
meerdere keren aangegeven is hiermee geen invulling gegeven aan het onder sub 4 genoemde in het
Proces Verbaal.
Wij zullen deze constatering onzerzijds dan ook gepast opnemen in onze gezamenlijke publicatie.
Namens het Bestuur Raad van toezicht Huurdervertegenwoordiging Woonbedrijf,
Eindhoven, 31 augustus 2016
Jacques J. Schaapherder
Secretaris

