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Nieuwsbrief                                                        januari 2019 

Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen      Nr. 6  
============================================  
Vooraf: Voor de verspreiding van de Nieuwsbrief maken wij gebruik van de bij ons bekende 
mailadressen van de Bewonerscommissies alsmede van het bestand van het Bewonerspanel. 
Tevens vindt verspreiding plaats binnen Woningbedrijf Velsen en de RvC. 
Aan u, ontvanger de vrijheid om (onderdelen van) deze Nieuwsbrief te gebruiken voor uw eigen 
Nieuwsbrief.  
 
Visitatie 
Een visitatie is een officiële inspectie door een commissie van experts in het kader van 
kwaliteitsbewaking. Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn Woningcorporaties wettelijk 
verplicht ten minste eenmaal per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren.  
De Woningcorporatie wordt tijdens de visitatie op een aantal maatschappelijke terreinen 
beoordeeld. Tijdens de visitatie, die door een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd wordt het 
management, Raad van Commissarissen alsmede de zogenoemde ‘stakeholders’ als Gemeente, 
Huurdersraad en Zorg en Welzijnsorganisaties ondervraagt. 
Woningbedrijf Velsen is eind oktober 2018 gevisiteerd over de periode 2014-2018. Een 
turbulente periode waarin vele wisselingen binnen het management hebben plaatsgevonden die 
hun weerslag hebben gehad op het resultaat.  
De verschillende ondervraagden hebben 
beoordelingen moeten geven over een 
veelheid aan vooraf vastgestelde 
onderwerpen. Deze onderwerpen zijn 
identiek aan de onderwerpen uit vorige 
perioden zodat een vergelijk gemakkelijk is 
te maken. Het visitatierapport is 
uiteindelijk bestemd voor het Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
ordening en Milieu en is uiteraard ook een 
spiegel voor het Woningbedrijf zelf.  
Het Visitatierapport was begin januari 2019 nog niet beschikbaar. 

Jaarafspraken 
In het kader van de Prestatieafspraken 2017-2021 maken de Huurdersraad van Woningbedrijf 
Velsen, het Woningbedrijf Velsen en de Gemeente Velsen jaarlijks, per thema aanvullende 
jaarafspraken, thema’s zijn: Samenwerken; Woningvoorraad en Betaalbaarheid; Duurzaamheid; 
Wonen en Zorg; Leefbaarheid en Bijzondere doelgroepen. De Jaarafspraken zijn half december 
2018 ondertekend. Binnen het thema Samenwerking wordt kritische gekeken naar het 
Rijksbeleid. 
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Hier wordt bedoeld de Verhuurdersheffing waardoor de 
investeringsmogelijkheden van de Woningcorporatie 
aanmerkelijk worden beperkt hetgeen de Samenwerking 
onder druk zet. Uit de Jaarrekening 2017 is gebleken dat het 
Woningbedrijf 3,9 miljoen Euro aan de Verhuurdersheffing 
heeft moeten bijdragen. Binnen het thema Woningvoorraad 
en Betaalbaarheid is in dit kader vermeldenswaardig dat er 

een betaalbaarheidsonderzoek gaat plaatsvinden binnen de Gemeente Velsen en dat de 
Woningcorporaties de Betaalbaarheidsmeter, die in het oude Woonruimteverdeelsysteem 
‘Wonen in Velsen’ gebruikt werd, overgenomen wordt in het nieuwe 
Woonruimteverdeelsysteem.  
Vanuit de Huurdersraad wordt capaciteit vrijgemaakt om te controleren of het Woningbedrijf en 
de Gemeente zich houdt aan de Jaarafspraken.  
Heeft u belangstelling om de Jaarafspraken in te zien stuur een mail naar het bekende mailadres 
van het secretariaat van de Huurdersraad en u ontvangt een exemplaar. 
 
Routeplanner CO2 Neutraal in 2050 
Door de vereniging van Woningcorporaties 
AEDES is een Routeplanner opgesteld welke 
de Woningcorporaties kunnen gebruiken om te 
kunnen voldoen aan de doelstelling van de 
regering om in 2050 energieneutraal te zijn. In 
deze routeplanner worden de stappen uitgelegd 
wat alleen Isoleren, Isoleren met gedeelde 
opwekking, BENG-isoleren (Bijna Energie 
Neutraal Gebouw), NOM (Nul Op de Meter) 
inhoud, en hoe dit gerealiseerd kan worden. 
Met gedeelde opwekking wordt bedoeld 
verwarmen middels een Warmtenet of door 
aardwarmte (Geothermie). 
Welke stappen er worden genomen binnen de 
Gemeente Velsen is nog onderdeel van 
onderzoek.  
 
Begeleiden Bewonerscommissies 
Door de Huurdersraad wordt, relatief veel energie gestoken in het opzetten en begeleiden van de 
Bewonerscommissies. Een aantal Bewonerscommissies zien graag dat er een Huurdersraadlid 
bij hun commissievergaderingen aanwezig is. 3 a 4 keer per jaar worden de voorzitters van de 
Bewonerscommissies uitgenodigd voor het zogenoemde Voorzittersoverleg bij de 
Huurdersraad. De Bewonerscommissies zijn veelal alleen doende met de belangen binnen hun 
complex of straat terwijl de Huurdersraad meer beleidsmatig bezig is. Informatie-uitwisseling 
vanuit het beleidsmatige kader naar de Bewonerscommissies is en blijft van belang. 
Door de veelheid aan werk die, met name de belangrijke en Wettelijk verankerde 
Prestatieafspraken van de Huurdersraad vraagt, vindt binnen de Huurdersraad discussie plaats 
over de inzet van de Huurdersraad richting Bewonerscommissies. Tenslotte is ook de 
Huurdersraad een vrijwilligersorganisatie met beperkte capaciteit. 

 


