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Doelstelling van de Stichting Huurdersraad. 
De stichting heeft tot doel het behartigen van de algemene belangen van huurders en 
andere rechtmatige bewoners van woningen die in beheer of eigendom zijn van de 
Stichting Woningbedrijf Velsen, gevestigd te Velsen. 
 
 
Voorwoord  
2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest waarin wij als Huurdersraad voor een 
aantal zaken opnieuw het wiel moesten uitvinden vanwege de coronabeperkingen. Half 
maart 2020 ging Nederland in een zogenoemde “intelligente lock down”. Dit betekende 
naast de persoonlijke onzekerheden ook dat in groepen met elkaar vergaderen niet meer 
mogelijk was. Als Huurdersraad zijn wij gestart met een beeldverbinding via Skype. Dit 
beviel niet goed en als proef zijn wij overgestapt op het programma Zoom. Een Zoom-
meeting is voor de eerste 45 minuten gratis en na 45 minuten werden wij er dan ook 
spontaan uitgegooid. Zoom was voor ons een goede wijze van vergaderen en al snel is 
besloten een betaald abonnement aan te schaffen om onbeperkt met elkaar te kunnen 
spreken. 

 

Binnen het Woningbedrijf is besloten dat er zoveel 
mogelijk vanuit huis gewerkt moest worden. Het 
kantoor ging dicht waardoor de serviceverlening naar 
de huurders ook minder gemakkelijk werd. De 
contacten tussen Huurdersraad en het Woningbedrijf 
verliepen ook via telefoon en beeldverbinding. Na een 
gewenningsperiode waarin de computergebruikers 
steeds gemakkelijker met de beeldsystemen omgingen 
bleek dat de contacten met de Bewonerscommissies 
aanmerkelijk was verminderd. Door de 
Bewonerscommissies werd niet meer vergaderd. 

Medio september hebben wij als Huurdersraad een Voorzittersoverleg georganiseerd 
waarvoor de deelname gering was. Het aantal Huurdersraadleden was groter dan de 
deelneming vanuit de Bewonerscommissies. Ook onze Jaarvergadering, die volgens de 
statuten jaarlijks in april diende te worden gehouden werd uitgesteld. Om toch aan de 
verplichtingen te voldoen is de Jaarvergadering in oktober 2020 online gehouden. Ook 
daar bleek dat de belangstelling om een beeldverbinding tot stand te brengen gering was. 
We vertrouwen er op dat medio 2021 wij allen de 1,5 samenleving weer kunnen verlaten. 
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Samenstelling Huurdersraad 
Op 31 december 2020 was de samenstelling van de Stichting Huurdersraad van de Stichting 
Woningbedrijf Velsen als volgt: 
 John van Opijnen    - voorzitter 
 Peter van Oorschot    - 2e voorzitter    
 Ton Gerrits                        - 1e secretaris 
 Miep Bakker                  - 2e secretaris 
            - 2e penningmeester 
 Reza Enayatizaman     - 1e penningmeester 
 Thea Kistemaker     - lid    
 Barrie Romeijn     - lid 
  Cor Klinge      - lid 
 
Werkwijze Huurdersraad 
Iedere eerste maandag van de maand vergadert de Huurdersraad.  
De goedgekeurde verslagen van de Huurdersraadvergaderingen worden ter kennisname 
gemaild naar de RvC leden voor zover zij de huurders vertegenwoordigen. 
Naast het dagelijks bestuur wordt de veelheid van werkzaamheden binnen de 
Huurdersraad ingedeeld in werkgroepen.  
Vaste werkgroepen zijn: 

              Prestatieafspraken en politiek 
  Begeleiden bewonerscommissies 
  Communicatie en media 
   Transitievisie warmte 
  Samenwerkingsovereenkomst  

Voor de ad-hoc activiteiten worden tijdelijke werkgroepen samengesteld. 
Een werkgroep bestaat minimaal uit twee Huurdersraadleden die zich extra verdiepen in 
de betreffende materie. 
In het verslagjaar heeft de Huurdersraad zich regelmatig laten bijstaan en adviseren door 
een professioneel bureau “De Nieuwe Wind” 
 
Jaarplan 2020-2021 
Evenals in 2019 is voor de periode 2020-2021 een Jaarplan opgesteld met de 
aandachtsgebieden. 

 Communicatie                          
 Prestatieafspraken 
 Betaalbaarheid  
 Doorstroming 
 Samenwerking 
 Participatie 
 Politiek 
 Woonbond 
 Ondersteuning 
 Duurzaamheid  
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Als behaalde resultaten zijn vermeldenswaardig: 

 Er is ieder kwartaal een Nieuwsbrief verspreid 
Daarnaast zijn 3 extra Nieuwsbrieven verspreid. 

 Het aantal Bewonerscommissies is met één uitgebreid 
 Betrokkenheid bij de Transitievisie Warmte (Gemeente Velsen) 
 

Bewonerscommissies 
Het woningbestand binnen Woningbedrijf Velsen bedraagt ruim 6000 wooneenheden 
verspreid over ca. 100 straten en/of complexen. 
In 24 straten of complexen bestaat een Bewonerscommissie. 
De wens van zowel het Woningbedrijf als de Huurdersraad is het aantal 
Bewonerscommissies drastisch uit te breiden. 
Door de coronabeperkingen zijn de contacten met de respectievelijke 
Bewonerscommissies beperkt gebleven. 
Bij de complexen waar renovatie/verduurzaming gepland was voor 2020 2021 zijn de 
kontakten geïntensiveerd. 
 

 
Kantoor Huurdersraad 
De Huurdersraad huurt van Woningbedrijf Velsen een kantoorruimte met vergaderfaciliteit 
aan de Planetenweg 2, 1973 BG te IJmuiden. 
In het verslagjaar is vanwege de coronabeperkingen weinig gebruik gemaakt van de 
vergaderruimte door de Bewonerscommissies. 
 
Raad van Commissarissen. 
Als Huurdersraad hebben we periodiek overleg met de Raad van Commissarissen binnen 
Woningbedrijf Velsen. De leden van de Raad van Commissarissen zijn 
 Voorzitter: De heer                    J. Nobel              (namens de huurders)                

De heer  mr.  R. N.E. Visser            (namens de huurders) 
   De heer  drs. B. Douw 
   Mevr.                        M.G.B. Breed       (namens de huurders) 
   De heer drs. R.P.A.M. Doomen 
   Mevr.                        I. van Bennekom     (namens de OR) 
Huurbeleid.     
De Huurverhoging voor 2020 is voor sociale huurwoningen 
vastgesteld afhankelijk van het energielabel van de woning.  
De woningen met een slecht energielabel kregen een verhoging 
van 2,6% de woningen met een goed energielabel kregen 1% extra 
verhoging. 
De Huurverhoging voor de zogenoemde Markthuur 
(geliberaliseerde woningen) is verhoogd met 2,6 % zijnde de 
consumenten prijsindex. 
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Overlegfrequentie. 
Vastgelegd is dat de Huurdersraad maandelijks vergadert  
Zij vergaderen iedere 1e maandag van de maand.  
Indien nodig komt de Huurdersraad vaker bij elkaar.  
Daarnaast is er 1x per 3 maanden overleg met de Manager Klant en Wonen binnen de 
Stichting Woningbedrijf Velsen, en periodiek wordt overleg over het huur- en financiële 
beleid gevoerd. 
 
De Stichting Huurdersraad heeft in 2020. 
15 x met elkaar overleg gevoerd als Huurdersraad 
Hiervan zijn 3 overleggen fysiek gevoerd en 12 via beeldscherm. 
 3 x overleg gevoerd met de Manager Klant en Wonen middels beeldscherm 
 1 x overleg gevoerd met de Directeur/Bestuurder middels beeldscherm 
 1 x overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen middels beeldscherm 
 1 x overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen en Directeur Bestuurder (fysiek) 
 1 x overleg met de Voorzitters van de Bewonerscommissie (fysiek) 
 1 x overleg met de voorzitters van de Bewonerscommissies middels beeldscherm 
  
Woonbond 
De Huurdersraad is lid van de Woonbond. Dit betekent dat niet alleen de Huurdersraad lid 
is van de Woonbond maar ook alle Huurders van het Woningbedrijf Velsen zijn hierdoor 
automatisch ook lid en daarom altijd gratis advies kunnen vragen bij de Woonbond over 
allerlei Huurderszaken.  

 

 

Om de coronabeperkingen positief te gebruiken heeft de Woonbond het initiatief 
genomen om een groot aantal Webinars te organiseren. 
Deze Webinars zijn voor leden van de Woonbond in de regel gratis bij te wonen. 
Het voordeel van een Webinar is dat je, zonder dat je reistijd hebt je je kennis vergroot. 
Door Huurdersraadleden is regelmatig een Webinar bijgewoond. 
                                                                                                             
Jaarvergadering 2020  
Op 21 oktober 2020 heeft de Huurdersraad haar jaarvergadering online gehouden. 
Deelgenomen aan dit onlineoverleg hebben 7 huurders, 7 huurdersraadsleden alsmede de 
Manager Klant en Wonen van het Woningbedrijf. 
Tijdens de Jaarvergadering zijn onder meer de volgende formele agendapunten 
gepasseerd: 

 Jaarverslag 2019 
 Financieel Jaarverslag 2019 
 Verslag Kascommissie 2019 
 Tevens zijn de Prestatieafspraken 2020 toegelicht. 

 
IJmuiden 12 april 2021 
voorz. John van Opijnen. 
secr. Ton Gerrits  
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