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1. Inleiding  
  
De Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart is in september 2019 opgericht als uitvloeisel van de werkgroep 

die in 2018 gestart was. Het bestuur bestaat uit zeven personen.   

  

  
  

Vlnr: R. van Leeuwen, J. Pison, T. Zoutendijk, M. Swaalep, F. Margez, J. Heemskerk en  M. van Veen  
Foto: Walter Planije  

  

In het bestuur van de Huurdersorganisatie Groene Hart hebben zitting:   

■ mevrouw Frederike Magez (voorzitter),    

■ de heer Robér van Leeuwen (vice voorzitter),    

■ de heer Joop Pison (secretaris),   

■ de heer Maup Swaalep (penningmeester),   

■ de heer Jan Heemskerk (algemeen bestuurslid),   

■ de heer Michel van Veen (algemeen bestuurslid),   

■ de heer Tom Zoutendijk (algemeen bestuurslid)  

  

Voor ons beslaat het verantwoordings- en boekjaar 2019 slechts een aantal maanden. Desalniettemin geven 

wij u in dit sociale en financiële jaarverslag inzicht van onze activiteiten in die periode, waarbij we ook de 

periode verantwoorden die kort voorafging aan de feitelijke juridische oprichting van onze Stichting.  
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Al deze activiteiten en projecten vloeien direct of indirect voort uit onze taak en verantwoordelijkheid zoals 

beschreven in onder ander de Woningwet 2015, de Overlegwet (Wet op het Overleg Verhuurder Huurder), de 

afspraken die wij in het verleden hebben gemaakt met (de rechtsvoorgangers van en) de woningcorporatie 

Woonforte en de afspraken met de Gemeente Alphen aan de Rijn (de prestatieafspraken).  

   

2. Werkterrein en partijen  
  

In ons jaarverslag gebruiken wij dezelfde indeling als bij ons werkplan. Het jaarverslag splitsen we op in een 

vijftal terreinen:  

  

2. a..  Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart  

Onderwerpen die betrekking hebben op onze achterban, de medehuurders, het stichtingsbestuur zelf en de 

contacten met onze collega huurdersorganisatie(s) in het werkgebied Alphen aan de Rijn.  

2.b. Complex, buurt- en wijkniveau  

Activiteiten voor of in samenwerking met bewonerscommissies of andere bewonersgroepen die bestaan uit 

huurders van Woonforte.  

2.c. Corporatie- en beleidsniveau  

Adviezen inzake het beleid van de verhuurder Woonforte.  

2.d. Gemeentelijk niveau  

De jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente Alphen aan de Rijn.  

2.e. Regionaal niveau  

De contacten met onze collega huurdersorganisatie(s) in de regio Holland Rijnland Midden en het platform 

Huurders Holland Rijnland.  

  

3. Bestuur Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart  
  

Oprichtingstraject HOGH  

  

Voorjaar 2019 is uitvoerig overleg geweest tussen een werkgroep en de initiatiefgroep huurdersorganisatie i.o. 

over de randvoorwaarden van een nieuwe huurdersorganisatie. Deze initiatiefgroep heeft vier keer vergaderd. 

De samenstelling van de initiatiefgroep was groter dan het huidige zevental bestuursleden van HOGH. De 

heer Weber van de Woonbond heeft in dat proces de initiatiegroep en werkgroep ondersteund. In juni van dat 

jaar werden de laatste obstakels weggenomen om tot het oprichten van een huurdersorganisatie over te 

kunnen gaan.   

  

Woonforte had in april de wens uitgesproken om in de zomer van 2020 een actieve huurdersorganisatie te 

hebben. Naar nu blijkt is die termijn ruimschoots gehaald, dankzij de inspanningen van de werk- en 

initiatiegroep.   

  

Vanuit de Initiatiefgroep Huurdersorganisatie hebben de trekkers om de uiteindelijke Huurdersorganisatie 

Groene Hart op te richten een aantal bilaterale gesprekken gevoerd met de directeur/bestuurder en manager 

wonen van  Woonforte. Dit waren gesprekken om onder andere te zorgen dat er voldoende garanties kwamen 

om de erkenning, onafhankelijkheid en financiering te verkrijgen. Daarvoor is er ook een convenant opgesteld 

en ondertekend (zie verderop in ons jaarverslag).  

  

In november 2019 is er een kennismakingsvergadering gehouden met tussen het bestuur van de HOGH en de 

directeur/bestuurder en manager Wonen van Woonforte.   

  

  

Statuten HOGH  

In de zomer van 2019 zijn de statuten verder uitgewerkt en op 12 september bij notaris mr. J. Wolterink van 

Limes Netwerk Notarissen in Alphen aan den Rijn getekend. Na de statutaire oprichting heeft het bestuur van 

de HOGH 3 keer vergaderd.  

   

  

Privacy en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  
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De bestuursleden hebben het privacy statement en de geheimhoudingsverklaring (voor 

vrijwilligersorganisaties) ondertekend.  

  

  
Huisstijl en Logo  

Afgelopen najaar is gewerkt aan een uniforme huisstijl voor onze correspondentie zoals nieuwsbrieven, flyers, 

enveloppen en briefpapier. Ook is voor de herkenbaarheid zowel binnen als aan de buitenzijde van ons 

kantoorpand het logo van de HOGH verwerkt.  

  

  

Huurderspresentatie-bijeenkomst  

Op 7 november presenteerde het bestuur van HOGH zich aan de huurders van Woonforte. Dat gebeurde in de 

Struisvogelzaal van Avifauna. Ongeveer 150 huurders en andere belangstellenden waren daarbij aanwezig. 

De verwachtingen waren bij binnenkomst niet hooggespannen. „Ik weet niet wat ik moet verwachten”, was de 

meest gehoorde uitspraak. Maar na afloop van de bijeenkomst gaven de meeste aanwezigen het bestuur van 

de HOGH het voordeel van de twijfel: „Als ze aantonen onze belangen niet alleen in woorden, maar ook in 

daden te behartigen, hebben ze bewezen hun bestuursfunctie, onze verwachtingen en ons vertrouwen  waard  

te zijn.”  

  
Huurders en andere belangstellenden tijdens de presentatie van het HOGH-bestuur in Avifauna  

Foto: Walter Planije  

  

Opening kantoorpand HOGH  

In de zomer is in overleg met Woonforte gezocht naar een onderkomen voor de HOGH en haar bezoekers. Na 

de bezichtiging van het pand aan de Zuidpoolsingel 172e, werd besloten dat dit het nieuwe kantoorpand voor 

HOGH zou worden. Na de nodige voorbereidingen en inrichting van het pand, kon op 21 november het pand 

feestelijk worden geopend door wethouder Gerard van As.  

  



5  

  

  
Opening kantoorpand HOGH, met links de heer Robér van Leeuwen (vice voorzitter)  

en rechts wethouder Gerard van As.  Foto: Walter Planije  

  

  

  

  

  

  

  

Ondersteuning bestuur HOGH  

In het najaar heeft bestuur zich georiënteerd op de ondersteuning en advies van een extern deskundige. Een 

kleine sollicitatiecommissie is hiermee aan de slag gegaan en heeft aan de hand van gesprekken en offertes  

uiteindelijk het bestuur voorgedragen om met ingang van het nieuwe jaar met Frans Baks van buro 

Technoplan te Den Haag als extern deskundige en adviseur van HOGH te gaan samenwerken.   

  

  

Nieuwsbrief HOGH  

In december is een start gemaakt met het verzamelen van kopij voor een eerste nieuwsbrief voor onze 

medehuurders. Uitgangspunt is deze Nieuwsbrief in het voorjaar naar alle huurders van Woonforte te sturen.  

  

  

4. Complexen, buurten en wijken  
  

Energiecoaches  

In samenwerking met huurdersorganisatie HaBeKo is besloten in 2020 een pilot op te zetten voor het opleiden 

van Energiecoaches in wijken en buurten.   

   

Adviesteams  

De aard en omvang van de belangenbehartiging is gegroeid en ingewikkelder geworden. Het is lastig om 

huurders voor de duur van vier jaar aan een bestuur te verbinden. Wel constateren we dat een deel van onze 

achterban op basis van thema’s een bijdrage aan ons bestuur wil leveren. Denk hierbij aan thema’s als 

betaalbaarheid, duurzaamheid (w.o. energiecoaches), participatie enz. Dit themagericht werken geven we 

vorm in zogenaamde adviesteams. Hiervoor worden desgewenst werkgroepen ingesteld, geworven uit alle 

huurders met een opdracht voor een specifiek onderwerp. Na afloop van de Huurderspresentatie-bijeenkomst 

kwamen er een aantal aanmeldingen voor deelname aan zo’n adviesteam. Ook de inschrijfformulieren op die 

avond vonden gretig aftrek.  

   

5. Corporatie Woonforte  
  

Convenant Woonforte met HOGH  
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In de zomer heeft Woonforte een begin gemaakt met opzetten van een convenant. Het convenant omschrijft 

de kaders waarbinnen Woonforte en HOGH gaan samenwerken. Het uiteindelijke convenant zal als basis 

dienen voor ons Werkplan en begroting. In het convenant staan zowel organisatorische, inhoudelijke en 

financiële afspraken. Afgelopen september is overeenstemming bereikt over het convenant en door beide 

partijen ondertekend.  

  

Samenwerkingsovereenkomst Woonforte – HOGH  

In november heeft Woonforte een eerste concept opgesteld voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In 

deze overeenkomst dient worden vastgelegd op welke wijze Woonforte, HOGH en Bewonerscommissies 

overleg voeren, over welke onderwerpen zij overleg hebben en welke bevoegdheid de partijen krijgen per 

onderwerp (of uitvoering) van beleid. HOGH heeft zich intern nog niet kunnen buigen over dit eerste concept. 

Doel is om in het voorjaar met een eerste reactie te komen.  

  

Reglement voor Bewonerscommissies  

In het najaar heeft Woonforte een eerste concept voorgelegd. Hierin is naast de rol en werkwijze van de 

bewonerscommissie ook de relatie met Woonforte en HOGH opgenomen.  Het streven was deze in het 

voorjaar te bespreken, nadat overeenstemming bereikt zou zijn over de samenwerkingsovereenkomst tussen 

Woonforte en HOGH. HOGH wil hier actief bewoners betrekken in de vorm van een adviesteam.  

  

  
  
  
  

6. Gemeente Alphen aan den Rijn  
  

Prestatieafspraken 2020  

Op 12 december is tussen de Gemeente, corporaties Habeko Wonen en Woonforte en de 

huurdersorganisaties Habeko en HOGH overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken voor 2020. Aan 

deze overeenstemming zijn een viertal bijeenkomsten vooraf gegaan. De prestatieafspraken zijn een 

(jaarlijks) vervolg op het bod dat een sociale verhuurder jaarlijks moet uitbrengen op de gemeentelijke 

volkshuisvestingsopgave. Denk daarbij aan de aantallen woningen die de verhuurder denkt te kunnen 

bouwen, haar bijdrage aan de verduurzaming van het woningbezit of haar inbreng op het gebied van wonen 

en zorg.    

  

In de nieuwe prestatieafspraken gemaakt in 2019 voor 2020 hebben de huurdersorganisaties zich vastgelegd 

dat bij verduurzaming het verbeteren van het energiebewustzijn van huurders belangrijk is. Wij als HOGH 

bieden de  mogelijkheid aan geïnteresseerde huurders een cursus energiecoach te volgen van de Woonbond.   

  

Verder is in de afspraken vastgelegd wat ieders bijdrage is aan het vergroten van het aantal sociale 

huurwoningen en de huisvesting van bijzondere groepen en senioren in onze gemeente. De gemeente en 

Woonforte werken samen aan de versnelde realisatie van sociale huurwoningen, onder andere door te 

bouwen op de onorthodoxe woningbouwlocaties. Habeko wonen richt zich samen met de gemeente op het 

realiseren van de sociale huurwoningen op de beschikbare locaties in de dorpen waar zij actief is.  

  

De prestatieafspraken moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner ongeacht zijn of haar inkomen, passende 

huisvesting heeft. Daarnaast stimuleren woningcorporaties de doorstroming van senioren door hen voorrang 

te geven als zij van een eengezinswoning verhuizen naar een seniorgeschikt appartement.  

  

Om de huisvesting van kwetsbare groepen in goede banen te leiden hebben de gemeente en corporaties 

samen een Huisvestingsplan bijzondere groepen opgesteld. Verder organiseren de gemeente en corporaties 

met ondersteuning van de huurdersorganisatie(s) een bijeenkomst om in kaart te brengen welke groepen een 

huurachterstand kunnen oplopen en hoe dat voorkomen kan worden.  

  

Een ander aandachtspunt wat HOGH heeft ingebracht is de armoedebestrijding. Dit heeft ertoe geleid dat alle 

partijen in 2020 op basis van een goede definitie van armoede, in kaart gaan brengen hoe groot de armoede 

is en hoe dit uitgewerkt kan worden tot een armoedebeleid.  
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7. Huurders Holland Rijnland  
  

Tijdens de openingsbijeenkomst van het kantoor van de HOGH op 21 november heeft het HOGH bestuur 

kennisgemaakt met het bestuur van het platform Huurders Holland Rijnland. De intentie van HOGH is er om 

de banden aan te halen.  

 

8. Akkoordverklaring. 
 
Ondergetekenden verklaren dat de activiteiten in het jaar 2019 correct zijn vermeld en dat die een goede weergave 
zijn van de secretariële en organisatorische werkzaamheden door het bestuur van Stichting Huurdersorganisatie 
Groene Hart. 
 

Namens het bestuur: 

 
 
 
 
 
F.C. Magez, voorzitter 

 
 
 
 
 
R.A. van Leeuwen, vicevoorzitter en 2e secretaris 

 
 
 
 
 
M.J. Swaalep, penningmeester 

 
 
 
 
 
J.J. Pison, algemeen bestuurslid 

 
 
 
 
 
J.C.M. Heemskerk, algemeen bestuurslid 

 
 
 
 
 
M.J. van Veen, algemeen bestuurslid 

 
 
 
 
 
 
T.S. Zoutendijk, algemeen bestuurslid 

 

 

  

  


