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1. Inleiding. 

 
De Stichting Huurdersorganisatie Groene Hart (HOGH)  is 19 september 2019 opgericht met een bestuur 

bestaande uit zeven personen.  

 

 

 
 

Vlnr: R. van Leeuwen, J. Pison, T. Zoutendijk, M. Swaalep, F. Magez, J. Heemskerk en  M. van Veen 

Foto: Walter Planije 

 

In het bestuur van HOGH hebben zitting:  

■ mevrouw Frederike Magez (voorzitter),   

■ de heer Robér van Leeuwen (vice-voorzitter en 2e secretaris),   

■ de heer Maup Swaalep (penningmeester),  

■ de heer Jan Heemskerk (algemeen bestuurslid),  

■ de heer Joop Pison (algemeen bestuurslid),  

■ de heer Michel van Veen (algemeen bestuurslid),  

■ de heer Tom Zoutendijk (algemeen bestuurslid). 

 

Het verslagjaar is een jaar geweest waarin de corona-pandemie de ambities hebben belemmerd. Het niet 

fysiek met elkaar kunnen overleggen heeft niet geholpen om de HOGH meer te promoten. Tóch heeft het 

bestuur niet stil gezeten en is in het verslagjaar een aantal doelen bereikt, zoals de realisering van de 

Samenwerkingsovereenkomst met Woonforte. Hierin zijn de rechten van de HOGH en de 

bewonerscommissies op een aantal (beleids)onderwerpen vastgelegd. Hierover leest u in dit jaarverslag 

meer. HOGH heeft voor alle huurders goede prestatieafspraken kunnen maken met de Gemeente Alphen aan 

den Rijn, de woningcorporaties Woonforte en HaBeKo en de huurdersorganisatie HaBeKo Wonen. Ook 

daarover leest u meer in dit jaarverslag. HOGH heeft Woonforte over het huur(verhogings)beleid en de 

nieuwbouw van sociale huurwoningen geadviseerd en zijn intern diverse reglementen vastgesteld. 

 

Al deze activiteiten en projecten vloeien direct of indirect voort uit de taak en verantwoordelijkheid zoals 

beschreven in onder ander de Woningwet 2015 en de Overlegwet (Wet op het Overleg Verhuurder Huurder).  
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2. Organisatie Huurdersorganisatie Groene Hart. 
 

2.1 Bestuur ondersteuning HOGH: nieuwe adviseur. 

 

Begin 2020 zijn gesprekken gevoerd met kandidaat adviseurs voor HOGH. Na diverse gesprekken is gekozen 
voor de heer Frans Baks van adviesburo Technoplan. De heer Baks is naast deskundige op het terrein van de 
volkshuisvesting, bouwkundig architect en adviseert meerdere huurdersorganisaties en bewonerscommissies 
in de regio Holland Rijnland. 
 

2.2 Vaststelling en uitvoering Werkplan 2020. 

 

Het bestuur heeft in het voorjaar haar werkplan 2020 vastgesteld. Door de corona-pandemie is de uitvoering 
van de plannen gestagneerd.  
 
Het bestuur wilde ernaar streven om in het verslagjaar een aantal adviesteams te formeren over de thema’s: 
- de actualisering van het sociaal statuut bij groot-onderhoud en renovaties; 
- de aanpassing van het reglement voor de bewonerscommissies; 
- een aanscherping van de duurzaamheid(beleid) voor de bestaande woningvoorraad; 
- de huurverhoging. 
Helaas is dat dus niet gerealiseerd. Over de huurverhoging en de aanscherping van de duurzaamheid heeft 
HOGH een advies aan Woonforte uitgebracht.  
 
HOGH heeft in de maand maart één Nieuwsbrief aan de huurders gezonden en een algemene flyer 
ontwikkeld en uitgebracht.  
 
Door de corona-pandemie is geen huurdersbijeenkomst georganiseerd.  
 
In dit jaarverslag informeren wij u over de activiteiten en adviezen vanuit het Werkplan waaraan wij wél 

uitvoering hebben kunnen geven. 

 

In het 4e kwartaal is het werkplan 2021 vastgesteld. In 2021 zal worden gestreefd naar het formeren van de 

adviesteams, het ‘adviesorgaan’ van huurders voor het bestuur.  

 

2.3 Samenwerkingsovereenkomst Woonforte, HOGH. 

 

In het verslagjaar zijn de onderhandelingen met Woonforte over de Samenwerkingsovereenkomst voortgezet. 

Tot december zijn meerdere gesprekken gevoerd met Woonforte. Op 3 december is tussen HOGH en 

Woonforte overeenstemming bereikt.  

 
2.4 Vaststellen Financieel Jaarverslag 2019. 
 
In de maand maart heeft het bestuur het Financieel Jaarverslag 2019 vastgesteld 
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2.5 Uitgave Nieuwsbrief. 
 
Het bestuur heeft in de maand maart haar 1e Nieuwsbrief uitgebracht. Naast de presentatie van het bestuur en 
een verslag over de oprichtingsbijeenkomst najaar 2019, is het bestuur van HOGH door de nieuwe directeur 
van Woonforte mevrouw Monique Brewster gefeliciteerd voor het tot stand brengen van de nieuwe 
huurdersorganisatie. Ook is opgenomen een samenvatting van het werkplan, aandacht voor de 
onderhandelingen over de prestatieafspraken met Woonforte en de gemeente Alphen aan den Rijn en een 
artikel met een interview met de voorzitter en secretaris van HOGH. 
 
2.6 Vaststellen Huishoudelijk Reglement. 
 
In het verslagjaar zijn de Statuten verder uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement voor het bestuur en de 
huurders van HOGH. 
 
2.7 Vaststellen Reglement Adviesgroepen. 
 
Omdat HOGH over belangrijke beleidsonderwerpen met huurders tot een advies wil komen is het handig 
vooraf af te spreken wat de spelregels zijn voor deze adviesgroepen. In de zomer is hiermee gestart en in 
november is het reglement door het bestuur vastgesteld.  
 
2.8 Vaststellen Reglement bestuursvoordracht. 
 
Op basis van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, is ook de procedure met de voorwaarden voor het 
doen van een bestuursvoordracht vastgelegd in een reglement. Dit reglement is door het bestuur in november 
vastgesteld.  
 
2.9 Neerleggen functie secretaris. 
 
In het najaar heeft de heer Joop Pison, vanwege privéomstandigheden zijn functie als secretaris ter 
beschikking gesteld. De heer Pison blijft bestuurslid. Het bestuur betreurd dat, maar heeft begrip voor zijn 
besluit. In afwachting van een nieuwe functionaris neemt de vice-voorzitter, de heer Van Leeuwen de taken 
waar als waarnemend secretaris.  

 
 

3. Complexen, buurten en wijken. 
 

3.1 Werving van energiecoaches. 
 
In het voorjaar is er overleg geweest met HaBeKo Wonen, onze collega huurdersorganisatie, over het werven 
van (nieuwe) energiecoaches. Door middel van een videofilm en een flyer zal de wervingscampagne worden 
opgezet. Deze wordt verzorgd door de Nederlandse Woonbond.  
 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de nodige financiële middelen voor deze campagne beschikbaar 
gesteld. De doelstelling is om aan het einde van het verslagjaar vijf energiecoaches te werven en deze 
vrijwilligers op te leiden tot energiecoach die de huurders kunnen voorlichten over het verduurzamen van hun 
huurwoning en adviezen kunnen geven om energie te besparen. Dit is gerealiseerd! Zodra de Covid-19 crisis 
het toe laat zullen we hier mee starten. 
  
 
3.2 Rechten en plichten huurders in gemengde complexen. 
 
Woonforte heeft circa 66 complexen waarbij sprake is van kopers en huurders in één complex. De rechten van 
huurders zijn in de meeste gevallen niet hetzelfde als die van de kopers. In sommige gevallen levert dit 
vreemde situaties op, zoals huurders die de was niet buiten mogen hangen terwijl de kopers dat wel mogen of 
woningeigenaren die mogen barbecueën op hun balkon terwijl huurders dat niet mogen of andersom. 
 
Veelal ontbreekt een reglement in deze complexen waarin de rechten en bevoegdheden van huurders jegens 
de woningeigenaren in hetzelfde complex is geregeld. HOGH is van mening dat huurders zich meer gehoord 
moeten voelen. 
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Voor HOGH is dit aanleiding geweest dit in het najaar voor te leggen bij Woonforte. Afgesproken is dat dit 
thema in het komende jaar met Woonforte zal worden besproken. 
 
3.3 Boskoop: nieuwbouw Weegbree woningen. 
 
HOGH heeft in het verslagjaar Woonforte twee adviezen gegeven over de nieuwbouw van een 15 NOM (Nul-
op-de–Meter)woningen.  
 
Het ging daarbij om een twee onderwerpen: 
a. de toewijzing van de woningen en 
b. de kwaliteit van de woningen. 
 
Over het toepassen van ‘lokaal maatwerk’ voor deze woningen is het onderstaande advies uitgebracht: 
  
Woonforte stelde voor de volgende voorrangsregeling af te spreken: 
1. allereerst voor 65-plussers die een eengezinswoning van Woonforte achterlaten, 
2. de groep huurders die een (andere) woning van Woonforte achterlaten. HOGH adviseerde om deze 

voorrangsregeling alleen te laten gelden voor huurders die een sociale huurwoning achterlaten en deze 
niet (ook) voor huurders met een geliberaliseerde huurprijs te bestemmen.  

Woonforte heeft het advies van HOGH niet overgenomen. 
 
HOGH heeft naar aanleiding van de twee adviezen besloten, om in het vervolg bij adviesaanvragen over 
nieuwbouw of renovatie van complexen, aandacht te vragen voor de gevolgen van (ver)nieuwbouwplannen 
voor de parkeerdruk in de betreffende wijken of buurten. Met name inbreidingslocaties kunnen gevolgen 
hebben voor de bestaande parkeerdruk en de leefbaarheid. 
 
3.4 Zwammerdam: Sloopbesluit Hellenbroeckstraat 4, 6 en 8. 
 
HOGH heeft over het sloopbesluit geen adviesaanvraag ontvangen! Tijdens een overleg met Woonforte is dit 

voorgenomen besluit uitgebreid toegelicht door de directeur van Woonforte, mevrouw Monique Brewster. Het 

bestuur van HOGH heeft uiteindelijk besloten, dat de (proces)aanpak van Woonforte adequaat is geweest en 

heeft over het voornemen om deze drie woningen te slopen positief geadviseerd.  

 

3.5 Alphen aan den Rijn: Lange Diamantflat. 

 

Woonforte heeft in augustus het voornemen uitgesproken om voor de Lange Diamantflat een ‘regiegroep’  

te formeren, waarin diverse organisaties en bewoners dienen deel te nemen. 

 

3.6 Alphen aan den Rijn: Fideliohof, Rigolettohof en Stromenwijk. 

 

In het verslagjaar bereikte ons een aantal klachten, vragen en mails van huurders en vertegenwoordigers van 

bewonerscommissies van drie complexen over de voorgestelde huurverhoging. Deze meldingen zijn bijna 

allemaal gelijk, waarop het bestuur van HOGH aan  Woonforte om opheldering heeft gevraagd. Dit uiteraard 

nadat het bestuur zelf een feitenonderzoek heeft gedaan. Op basis van dat feitenonderzoek is in de maand 

mei een brief aan Woonforte gezonden waarin het volgende is voorgelegd: 

1. Van een aantal concrete gevallen heeft het bestuur van HOGH begrepen dat Woonforte een groot aantal 
woningen in bovenstaande complexen als geliberaliseerd beschouwt terwijl die - op basis van de 
aanvangshuurprijs, huuringangsdatum en huurcontract - als sociale huurwoning gelabeld dienen te zijn.  

2. Woonforte past een huurverhogingsbeleid toe op deze woningen die volgens ons niet in lijn is met het 
vastgestelde streefhuurbeleid van op of boven 70%. HOGH heeft daarvan kennis kunnen nemen. 

 
In de tussentijd is aan de betreffende bewonerscommissies het advies gegeven hun individuele bezwaren aan 
Woonforte kenbaar te maken.  
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Twee weken later - na de kwestie ook zelf onderzocht te hebben -  heeft Woonforte ons in een brief 
geïnformeerd dat bij 35 gevallen is gebleken dat er fouten zijn gemaakt. Feit is dat HOGH en de individuele 
bewoners een terechte opmerking hebben gemaakt. Het gaat om de volgende adressen (de huisnummers zijn 
door Woonforte terecht weggelaten): 
12 adressen Rigolettohof, 17 adressen Fideliohof,1 adres Neptunusstraat,1 adres Sterrenlaan,1 adres 
Uranusstraat,1 adres Paddestoelweg,1 adres Champignon en 1 adres Aardster. 
 
Woonforte heeft aan deze adressen een verontschuldigingsbrief gezonden met, uiteraard, een aangepaste 
huuraanzegging per 1 juli. In die verontschuldigingsbrief zal ook worden gewezen op de mogelijkheid, wellicht 
in aanmerking te komen voor huurverlaging of huurbevriezing. 
 
Dat is namelijk een regeling die volgens het Sociaal Huurakkoord alleen geldt voor gereguleerde woningen. Of 
de bewoners daadwerkelijk in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging, hangt af van de 
gezinssamenstelling en de huishoudinkomens. 
 
Het bestuur van HOGH is verheugd over de voortvarendheid van Woonforte waarmee zij aan deze 35 huurders 
tijdig een correcte huurverhogingsbrief heeft kunnen zenden. Dit succes is vooral een gevolg van dat de 
betreffende huurders HOGH met hun vragen hebben benaderd.  
 

3.7 Alphen aan den Rijn: Rode Dorp (16 sept en Woonforte). 

 

Inmiddels wordt 3,5 jaar gewerkt aan het project in het Rode Dorp. Verschillende werkgroepen zetten zich 

onvermoeibaar in voor deze wijk. 

  

Het voornemen van Woonforte is om NOM-nieuwbouw woningen te realiseren in het Rode Dorp. In navolging 

van het project Weegbree heeft HOGH bij Woonforte opmerkingen gemaakt over het bouwen van NOM 

woningen. Afgesproken is dat in het voorjaar van 2021 met Woonforte hierover wordt gesproken. 

 

 

4. Corporatie Woonforte. 
 
4.1 Adviesaanvraag Huurverhoging 2020-2021 (11 maart 2020). 

 

Ter voorbereiding op de adviesaanvraag over de huurverhoging 2020-2021, is op 25 februari een constructief 

overleg geweest met Woonforte. Tijdens dat overleg heeft HOGH Woonforte er op gewezen dat bij de 

huurverhoging ook gekeken zou moeten worden naar de woonlasten. Of liever naar de energiezuinigheid van 

de woningen en de stookkosten. Tijdens dat overleg hebben wij dan ook gepleit om de woningen met een 

energielabel F of label G geen huurverhoging voor te leggen. HOGH is namelijk van mening dat de kwaliteit 

van de woning aan de huurprijs gekoppeld dient te worden. 

 

Op 11 maart is op de voorgestelde huurverhoging door HOGH positief geadviseerd, echter met  enkele 

opmerkingen zoals: 

1. Het is jammer dat Woonforte bij het bepalen van de streefhuur geen of weinig rekening houdt met de 
energetische prestatie van de woningvoorraad. 

2.  HOGH heeft Woonforte geadviseerd om de huren voor de woningen met label F en G niet of nauwelijks te 
verhogen. Ook is aan Woonforte gevraagd de huurverhoging van de woningen met label E te matigen. 

3.  Voor het eerst sinds jaren heeft Woonforte weer een inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) ingevoerd. 
HOGH vindt het jammer dat het instrument van de IAH weer door Woonforte ‘van stal is gehaald’. De IAH 
was bedoeld om de doorstroming te bevorderen. Dat is tot op heden bijna niet mogelijk. Daarom is HOGH 
geen voorstander van het geheel of gedeeltelijke toepassen van de IAH. 

Woonforte reageerde met, dat een gematigd huurbeleid voor slechte woningen een goede gedachte is. Om 

die reden is voor deze woningen een huurverhoging van 1,3 % voorgesteld (2,6 % is het maximum). In totaal 

krijgen nu 1800 woningen met een energielabel E, F of G een gematigde huurverhoging van 1,3%. 

Huishoudens met een IAH zijn hiervan uitgesloten. 

mailto:bestuur@hogh.nl
http://www.hogh.nl/


 Pagina 8 van 12  

 

 

Zuidpoolsingel 172E, 2408 BR Alphen aan den Rijn, Tel.nr. 06-83275469 (secretariaat)  

E. bestuur@hogh.nl • W. www.hogh.nl  • KvK 75812819 • IBAN NL36ABNA0861438191 

 
 

4.3 Verzoek tot huurmatiging/uitstel huurverhoging vanwege de corona-pandemie (22 april 2020). 

 
Op 22 april heeft HOGH in een brief aan Woonforte aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van de 
corona-pandemie. Het bestuur van HOGH heeft Woonforte, als maatschappelijke organisatie, opgeroepen de 
al aangekondigde huurverhoging voor alle inkomenscategorieën in heroverweging te nemen en tenminste de 
huurverhoging uit te stellen. Dit lost niet de problemen op, maar het is het wel een heel mooi gebaar. 
Verschillende corporaties zoals Delta Wonen (Kampen e.o.) en Wooncompagnie (Hoorn e.o.) hebben de 
huurverhoging drie maanden uitgesteld. Woonstichting Den Helder heeft de huurverhoging zes maanden 
uitgesteld. 
Kennemer Wonen (Alkmaar e.o.) heeft besloten vanwege de coronacrisis geen inkomensafhankelijke 
huurverhoging te vragen: 
- voor huurders die gebruik maken van de voedselbank; 
- voor mensen die van de aanbiedingen afhankelijk zijn maar nu niet meer naar een drukke winkel durven; 
- voor mensen die hun werk dreigen te verliezen; 
- voor ZZP-s die van de ene op de andere dag hun opdrachten geannuleerd zien; 
- voor gepensioneerden die na 10 jaar nullijn zien dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen ver onder 

de 100 is gedaald en voor pensioenkortingen moeten vrezen; 
  
De reactie van Woonforte is dat de impact van de Coronacrisis ook voor iedere inkomenscategorie gevolgen 
kan hebben en zij zal daar met haar beleid in 2021 rekening mee houden. 
 
4.4 Huuraanzeggingsbrief Woonforte (mei 2020). 

 
Zowel bij HOGH als bij Woonforte zijn veel klachten binnengekomen van huurders vanwege de brief over de 
huurverhoging. Groot punt van irritatie was de toon van de aanzeggingsbrief en gebrek aan 
klantvriendelijkheid, bijvoorbeeld door gebruik van de zin ‘u kunt geen bezwaar maken.’ De terechte klacht 
was dat dit niet prettig overkomt bij de huurders en dat het ook anders geformuleerd kan worden. 
 
Op 24 juni is tijdens een overleg tussen HOGH en Woonforte besloten, dat de huurverhogingsbrief eerst ter 
beoordeling aan HOGH wordt gezonden. Hiermee hoopt Woonforte duidelijker en klantvriendelijker te 
communiceren naar haar huurders.  
 

4.5 Bezwaar tegen de huurverhoging (24 augustus). 

 

Naar aanleiding van klachten en vragen van huurders uit de Rigoletto- en Fideliohof (zie hoofdstuk 3) hebben 
na ontvangst van de huurverhogingsbrief 143 huishoudens bezwaar gemaakt. 89 van de bezwaren hebben 
betrekking op de Inkomensafhankelijke huurverhoging en 21 bezwaren zijn afkomstig van de  Rigoletto- en 
Fideliohof en 8 uit de Stromenwijk.  
In totaal zijn 46 bezwaren door Woonforte terecht en 36 onterecht bevonden. 
 

4.6 Advies over (Weegbree) NOM woningen (27 oktober). 

 
In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan het advies over de Weegbree NOM woningen in Boskoop. 
Het bestuur van HOGH heeft de adviesaanvraag in een breder perspectief geplaatst omdat Woonforte de 
komende periode NOM projecten gaat realiseren. HOGH heeft daar de nodige vragen over. Naast vragen 
over de salderingsregeling, de mogelijke oververhitting van dergelijke woningen en de 
energieprestatievergoeding (EPV) die huurders moeten gaan betalen, wenst HOGH met Woonforte te praten  
of de financiele middelen voor NOM woningen niet beter ingezet kan worden in nieuwbouw en renovatie. 
 
In het najaar is met Woonforte afgesproken deze kwestie in 2021 te bespreken. 
 

  
4.7 Overeenkomen Samenwerkingsovereenkomst met Woonforte. 

 

In het verslagjaar zijn de onderhandelingen over de Samenwerkingsovereenkomst met Woonforte voortgezet. 

In december zijn Woonforte en HOGH tot een akkoord gekomen. Het bestuur van HOGH is van mening dat de 

rechten van haar en van de bewonerscommissies op een zorgvuldige en verantwoorde wijze zijn vastgelegd 

in deze overeenkomst. 
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4.8 Reglement Woonforte voor bewonerscommissies (24 juni & Woonforte). 

 

HOGH heeft in de maand juni van Woonforte een voorstel ontvangen van een reglement voor 

bewonerscommissies. Dit reglement is door Woonforte opgesteld, maar nog niet met de bewonerscommissies 

besproken. 

 

Het bestuur van HOGH heeft tijdens een overleg met Woonforte aan de corporatie voorgesteld of zij open 

staat voor suggesties en verbeteringen. Zoals in het werkplan 2019 staat vermeld wil HOGH met een 

adviesteam, met daarin vertegenwoordigers van bewonerscommissies, kijken naar eventuele verbeteringen 

van het reglement. 

 

4.9 Kaderbrief en bod aan de Gemeente (24 juni & Woonforte). 

 

Als opmaat voor de jaarlijks te maken prestatieafspraken met Woonforte en de Gemeente, heeft Woonforte 

haar plannen voor 2021 in juni gepresenteerd aan de Gemeente Alphen aan den Rijn en HOGH in een 

zogenaamd ‘bod’. In juli heeft Woonforte haar bod aan het bestuur van HOGH toegelicht en is aan Woonforte 

een reactie gestuurd. In de brief is onder andere opgemerkt dat er: 

- meer aandacht dient te zijn voor doorstroming van senioren naar appartementen, waardoor grotere 

woningen weer bereikbaar worden voor gezinnen en grote huishoudens; 

- meer aandacht dient te zijn voor kwaliteit van de isolatie van woningen, de huurprijzen (woonlasten) en de 

uiteindelijke monitoring van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 

 

4.10 Actualisering sociaal statuut bij groot onderhoud, renovatie en sloop  (16 september en 

Woonforte). 

 

Woonforte is bezig om het sociaal statuut aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving en neemt hier 

ook eerdere ervaringen (zoals bij het Rode Dorp) in mee. Zodra de aanpassingen zijn afgerond zal het sociaal 

statuut worden voorgelegd aan HOGH. 

 

4.11. Aanscherpen duurzaamheid(beleid) bestaande woningvoorraad (16 september en Woonforte). 

 

Woonforte heeft het aanscherpen van het duurzaamheidsbeleid van haar bestaande woningen momenteel op 

een laag pitje staan omdat alle middelen worden aangewend voor woningbouw. Bijdragen aan een oplossing 

voor de huidige wooncrisis heeft de aandacht van Woonforte. 

 

Het bestuur van HOGH begrijpt de noodzaak van bouwen voor inwoners van de gemeente Alphen aan den 

Rijn, met name voor de jongeren en voor de doorstroming van ouderen. HOGH vraagt tóch aandacht voor de 

huurders in de bestaande woningen. Ook het onderhoud van de bestaande woningvoorraad heeft voor het 

bestuur van HOGH prioriteit.  
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5. Gemeente Alphen aan den Rijn. 
 

5.1 Starten onderhandelingen en gesprekken over Prestatieafspraken 2021 (voorjaar 2020). 

 

Zoals ieder jaar gebeurt zijn in het afgelopen jaar tussen de gemeente, 2 corporaties en de 2 

huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de prestatieafspraken voor 2021. Afgelopen december zijn 

deze ondertekend door alle betrokken partijen. 

De prestatieafspraken hebben betrekking op 5 onderwerpen: 

1. de betaalbaarheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad; 

2. de verduurzaming en duurzaamheid van de sociale huurwoningen; 

3. de huisvesting en zorg van bijzondere doelgroepen; 

4. wonen en zorg; 

5. de leefbaarheid in wijken en buurten. 

 

5.2 Woonforte doet bieding voor Prestatieafspraken 2021 aan Gemeente en HOGH (zomer 2020). 

 

Vooruitlopend op deze prestatieafspraken heeft Woonforte in een brief aan de Gemeente aangegeven op 

welke onderdelen zij haar bijdrage wil leveren. Deze brief is het zogenaamde ‘bod’ of bieding van Woonforte 

aan de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Het bestuur van HOGH heeft in haar reactie (augustus) aangegeven op welke onderdelen voor haar de 

belangrijkste aandacht ligt. Deze zijn:  

1. het bevorderen van de doorstroming middels woningtoewijzing, lokaal maatwerk en woonarrangementen: 

HOGH heeft voor de ‘arrangementen’ gevraagd, of deze ook onderdeel uitmaken van de toekomstige 
prestatieafspraken. Het bestuur heeft Woonforte erop gewezen dat ‘arrangementen’ voor startende 
jongeren niet concreet is ingevuld.  

2. het bevorderen van de doorstroming: middels goedkope koop en middeldure huurwoningen: 
HOGH is geen voorstander dat Woonforte goedkope koop en middeldure huurwoningen gaat bouwen. Het 
behoort niet tot de kerntaak van de corporatie. Huisvesting voor middeninkomens is het werkterrein voor 
pensioenfondsen, particuliere- en institutionele beleggers. Woonforte dient zich te concentreren op het 
huisvesten van huishoudens met lage inkomens. 

3. de financiele positie handhaven: middels stijgende verkoop en handhaven leencapaciteit: 
Woonforte moet dus vanwege de crises haar ambitie bijstellen. Zij verzet daarbij haar bakens inderdaad 
rigoreus door ‘kleine nieuwbouw projecten later te starten, het aantal te verkopen woningen op te voeren 
naar 50 per jaar en de kosten voor het onderhoud van de bestaande voorraad te beheersen’. 

4. huurverhoging 2021, benaderen vanuit woonlasten: 
 

Woonforte stelt voor om ‘binnen de huursom te zoeken naar differentiatie’ en daarbij de energiekwaliteit van 
de woning en wellicht huishoudengrootte (woonlasten benadering) te betrekken. Tijdens de laatstgehouden 
presentatie door Woonforte is ook de ambitie aangegeven om in de periode 2023-2033 zo’n 2750 woningen te 
verbeteren van label C/D naar label A/B. 
 
Het bestuur van HOGH heeft het voorjaar in haar advies op het huurbeleid 2020-2021 aan Woonforte een 
voorstel gedaan om de huurprijs en de energieprestatie in het kader van de woonlasten aan elkaar te 
koppelen (zie hoofdstuk 4). Ook heeft HOGH in haar advies aan Woonforte gevraagd om de huur van 
woningen met label F en G niet of nauwelijks te verhogen. Het gaat daarbij om 10% van de woningvoorraad 
van Woonforte. Wij hebben aangegeven dit concrete advies ook tijdens de onderhandelingen over de 
prestatieafspraken voor te stellen.  
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5.3 Gemeente, huurdersorganisaties en corporaties bereiken akkoord over Prestatieafspraken. 

 

Uiteindelijk hebben het Bod en de onderhandelingen/gesprekken tussen alle partijen in het najaar 

geresulteerd in een aantal afspraken, waarvan voor HOGH 4 belangrijke punten: 

1. Lokaal maatwerk met verschillende concrete arrangementen om de doorstroming te bevorderen:  
Dit is concreet ingevuld en de verwachting is dat in 2021 circa 30 extra verhuizingen binnen de gemeente 
Alphen aan den Rijn gerealiseerd gaan worden. Het gaat dan om het laten doorstromen van 
ouderen/senioren en de kans dat starters (jongeren) kunnen instromen. 

2. Opzetten van een vereveningsfonds: 
De doelgroepenverordening - waarin onder andere gewaarborgd is dat 25% van het 
nieuwbouwprogramma in de sociale huur wordt gerealiseerd en 10% voor middeninkomens - blijkt haar 
werk te doen. Ontwikkelaars die hier geen toepassing aan kunnen geven, kunnen vanaf 2021 - met 
toestemming van het college - een compensatie storten in het Vereveningsfonds. Met de financiële 
middelen in dit fonds kan de gemeente dan op andere locaties sociale woningbouw alsnog stimuleren. Dit 
fonds is in concept uitgewerkt en de besluitvorming vindt in het 1e kwartaal plaats. 

3. Huurverhoging 2021: maximaal inflatie percentage: 
Ook dit jaar is afgesproken dat corporaties en huurdersorganisaties het Sociaal Huurakkoord (tussen 
Aedes en Woonbond) overnemen en aanhouden. Dit betekent dat de totale huursom maximaal stijgt met 
het inflatiepercentage. 

4. Maximeren toewijzen woningen aan bijzondere doelgroepen: 
In het Huisvestingsplan Bijzondere groepen is opgenomen dat ongeveer 20%van de jaarlijks vrijkomende 
sociale huurwoningen toegewezen worden aan bijzondere groepen via de contingent- en urgentieregeling 
of anderszins.  

 
Ook brengen Gemeente en corporaties in kaart welk deel van de vrijkomende woningen wordt toegewezen 
aan bijzondere groepen (contingenten, urgenten, statushouders en stadsvernieuwingsurgenten) en of dat 
binnen de gestelde norm van ongeveer 20% blijft. 
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6. Akkoordverklaring. 
 
Ondergetekenden verklaren dat de activiteiten in het jaar 2020 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 

 

 

mailto:bestuur@hogh.nl
http://www.hogh.nl/

