
 

  

verslag van Openbare vergadering met Agendacommissie Participatie 

vergaderdatum 25 januari 2016 

aanwezig 25 huurders, Agendacommissie Participatie, RvT lid mevrouw van 

Schaijik, MT-leden van de Woningstichting: Olga Görts, Jacqueline van 

Houten en Richard Coenen 

  

notulist Jan Willem Biere 

    1. Opening 

Om 19.30 uur heet Corry van Bokhorst, voorzitter van de Agendacommissie 

Participatie, alle aanwezigen welkom. De leden van de Agendacommissie 

worden voorgesteld en Corry licht het doel van de bijeenkomst toe. De 

Agendacommissie wil graag van huurders horen of er zaken zijn om met de 

Woningstichting te bespreken. Daarnaast is het doel van vanavond ook om 

huurders enthousiast te maken om deel te nemen in een van de themagroepen 

die voor 2016 op het programma staan.  

 

2. Rol Agendacommissie Participatie 

De  Agendacommissie bestaat uit zes huurders, voornamelijk 

bewonerscommissieleden en twee medewerkers van de Woningstichting. De 

commissie stelt de participatieagenda op, maakt afspraken over de manier 

waarop over een onderwerp wordt geparticipeerd en wie hiervoor wordt 

uitgenodigd mee te participeren. Daarnaast bewaakt ze het te volgen proces bij 

het uitbrengen van een advies. Het ontstaan komt voort uit het ontbreken van een 

overkoepelende huurdersorganisatie. Deze hield een aantal jaren geleden op te 

bestaan. Vervolgens wijzigde de Woningstichting haar participatiebeleid door 

bewonerscommissieleden op afroep in themabijeenkomsten te laten participeren. 

Dit werkt nog steeds, maar na een jaar bleek wel dat er structuur nodig was. De 

Agendacommissie Participatie zorgt nu voor deze structuur.  

 

3. Agenda 2015 

In 2015 stonden er een aantal onderwerpen op de agenda zoals het huurbeleid, 

de huisvestingsverordening en de visitatie. Ten behoeve van de visitatie heeft de 

Agendacommissie een enquête verstuurd naar alle bewonerscommissieleden. 

Evelijn geeft hierop een toelichting. De respons was erg groot, de helft van 

deleden heeft de enquête ingevuld. Gemiddeld scoort de Woningstichting een 6,8. 

Dit is een prima score, maar er kunnen dingen verbeterd worden. Zaken die 

aangegeven zijn:  

 Bewonerscommissieleden vinden dat er onvoldoende goedkope/betaalbare 

woningen beschikbaar zijn. 

 Ze zijn ontevreden over het beleid t.a.v. de jaarlijkse huurverhoging. 

 Ze zijn ontevreden over het beleid t.a.v. huurverhoging na mutatie. 

 

In het proces rondom het huurbeleid zijn deze aandachtspunten al meegenomen. 

Maar ook in het advies huurverhoging nemen we deze resultaten mee. 
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4. Participatieproces 

 
 

De huurders bepalen zelf welke rol ze gaan spelen. Meepraten of meeschrijven. In 

een aantal trajecten staat dit de huurders vrij. Een onafhankelijke adviseur 

ondersteunt de themagroepen. 

 

 

5. Toelichting op de onderwerpen 

Het aankomende jaar wordt een belangrijk jaar omdat we dit jaar voor het eerst 

prestatieafspraken gezamenlijk gaan maken. Daarnaast hebben we de implementatie 

van de Woningwet die invloed heeft op de activiteiten van de Woningstichting. Om de 

huurders te betrekken bij deze onderwerpen, willen we werken met vier 

themagroepen. Deze themagroepen worden op diverse onderwerpen geraadpleegd 

en om reactie gevraagd.  

 

Themagroep Betaalbaarheid 

Dit gaat onder andere over de jaarlijkse huurverhoging. Zijn er voldoende huurwoning 

voor de midden- en lage inkomens en wat is voldoende? Deze themagroep start al 

snel. In eerste instantie voor de huurverhoging op 10 februari. Daarna gaat deze 

groep ook samen met de gemeente door middel van een schrijfsessie de inhoud 

verder opstellen voor de woonvisie. 

 

Stelling: Je moet in elke levensfase verhuizen naar een andere, voor dat moment 

passende, woning. Tijdens het bespreken van de stelling kwam duidelijk naar voren 

dat senioren best willen verhuizen, maar dat er heel erg moet worden nagedacht over 

welke alternatieven je hebt.  

 

Themagroep Duurzaamheid 

Hier gaat het over de mogelijkheden om de woonlasten gelijk houden. Welke 

investeringen kun je doen? En hoe kan je alle huurders van deze maatregelen gebruik 

laten maken? 
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Stelling; Het is redelijk om huurverhoging te vragen voor energiebesparende 

maatregelen. De reactie hierop is wisselend. Er zijn veel mensen die het redelijk 

vinden om te moeten betalen, als het echter maar ook voldoende oplevert. Daarnaast 

wordt de opmerking gemaakt dat het niet redelijk is om dit in de huur te doen, omdat 

dan jaarlijks ook alles wordt verhoogd.  

 

Themagroep Wonen met zorg 

In deze groep gaat het over het huisvesten van senioren, bijzondere doelgroepen en 

hoe kunnen we onze huurders faciliteren om een passende woning met voldoende 

faciliteiten te krijgen. Doelstelling die door de gemeente zijn opgesteld hebben 

betrekking op:  

 Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk met voldoende mogelijkheden voor zorg 
op maat   

 Bijzondere doelgroepen wonen zo veel mogelijk geïntegreerd in de diverse wijken. 

 Gemeente Wageningen stimuleert kleinschalige woonzorginitiatieven. 

 Huisvesten van statushouders 

 

Stelling: Ouderen hebben maar één slaapkamer nodig. Hierop wordt heftig 

gediscussieerd. Eigenlijk is niemand het hiermee eens. Ook al heb je een centrale 

logeerkamer willen mensen toch graag twee slaapkamers. 

 

Themagroep implementatie Woningwet 
Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun diensten van algemeen economisch 
belang (DAEB) administratief te scheiden of juridisch te splitsen van hun niet-DAEB 
activiteiten (bijvoorbeeld vrije sectorwoningen). De betrokken huurders krijgen de 
gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij de corporatie tbv ministerie.  
 
Stelling: De Woningstichting hoeft niet te investeren in niet-DAEB (vrije 
sectorwoningen). Hierop is eigenlijk geen eenduidig antwoord te geven. Het gaat erom 
dat er inzichtelijk wordt gemaakt wat de niet-DAEB ook oplevert voor de huurders. 
Manager Finance, Jacqueline van Houten geeft aan dat beide onderdelen DAEB en 
niet-DAEB financieel gezond moeten zijn. De vraag die nog gesteld wordt is, zijn er 
voldoende woning die het waard zijn om een huur van hoger dan €710 te vragen.  

 

  

6. Toelichting speerpunten de Woningstichting 

Richard Coenen, manager Wonen, geeft een toelichting op de speerpunten van de 

Woningstichting in 2016. Richard vertelt dat Lex Janssen, directeur/bestuurder nog 

steeds ziek is. Wilfried Stribos is de tijdelijke interim directeur.  

 

De belangrijkste speerpunten zijn: 

 Implementeren nieuwe woningwet  

 Bepalen focus in de strategie de Woningstichting 

 Nieuwe prestatieafspraken met de gemeente Wageningen 

 De primaire voorraad van sociale woningen bepalen en het huurbeleid daarop 

afstemmen 

 De doorstroming verder bevorderen 

 De herijking van het milieubeleidsplan starten 

 De visie op Wonen en Zorg vaststellen en implementeren 

 De taakstelling van statushouders realiseren 

 Door inzet van nieuwe media/kanalen een hogere participatiegraad bereiken 

 Het gewenste imago bepalen en het imago-onderzoek uitvoeren 
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7. Hoe nu verder 

We hopen met de toelichting op de thema’s dat u enthousiast bent geworden om mee 

te praten en mee te denken. U kunt zich opgeven bij woonconsulent Ilse Schrijver. U 

wordt dan uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Een aantal mensen geeft 

zich direct op voor de verschillende themagroepen.  

 

8. Sluiting 

Corry van Bokhorst sluit de bijeenkomst om 21.00 uur en bedankt iedereen voor zijn 

aanwezigheid. Het verslag wordt naar alle aanwezigen verstuurd en op onze website 

gepubliceerd. De genoemde punten worden door de Agendacommissie opgepakt. 


