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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 (secretaris),  

■ de heer Michel van Veen (algemeen bestuurslid),  

■ de heer Tom Zoutendijk (algemeen bestuurslid). 

 

Ook dit 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 ook afgelopen jaar niet stil gezeten en hebben we gewerkt aan een aantal doelen, zoals het 

vastleggen van rechten van huurders bij sloopcomplexen. Hierover leest u in dit jaarverslag meer. Daarnaast 

heeft 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 haar Verkoopbeleid en de aanpassingen 

op de servicekostenafrekening verwarming geadviseerd. 

 

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 Vaststelling en uitvoering Werkplan 2021. 

 

In december 2020 is het werkplan 2021 vastgesteld. Door de corona-pandemie is de uitvoering van de 
plannen uit het werkplan 2021 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 was het niet noodzakelijk een adviesteam te 
formeren aangezien de Rijksoverheid de huren in de sociale huursector de afgelopen periode heeft bevroren. 
 
HOGH heeft in de maand februari één Nieuwsbrief aan de huurders gezonden en in november een 
uitnodigingsbrief om deel te nemen aan de –digitale- achterbanraadpleging.  
 
Door de corona-pandemie is er geen fysieke huurdersbijeenkomst georganiseerd en hebben wij afgelopen 
december een –digitale- achterbanraadpleging georganiseerd.  
 
In dit jaarverslag informeren wij u over de activiteiten en adviezen vanuit het Werkplan waaraan wij wél 

uitvoering hebben kunnen geven. 

 

In 2022 zal worden gestreefd naar het daadwerkelijk formeren van de adviesteams, het ‘adviesorgaan’ van 

huurders voor het bestuur.  

 

2.2 Samenwerkingsovereenkomst Woonforte, HOGH en bewonerscommissies. 

 

Afgelopen september is, na de laatste onderhandelingen in het voorjaar, de inzet eindelijk bekroond met een 

door Woonforte en HOGH ondertekende Samenwerkingsovereenkomst.  

 
2.3 Vaststellen Financieel Jaarverslag 2020. 
 
In de maand april heeft het bestuur het Financieel Jaarverslag 2020 vastgesteld en deze verstuurd naar 
Woonforte als verantwoording van onze werkzaamheden en financieel beleid in 2020. 
 
2.4 Uitgave Nieuwsbrief. 
 
Het bestuur heeft in de maand februari haar (jaarlijkse) Nieuwsbrief uitgebracht. De Nieuwsbrief besteedde 
aandacht aan onder andere de Prestatieafspraken tussen Gemeente, woningcorporaties en 
huurdersorganisaties en de hoofdpunten uit ons Werkplan 2020. Ook was aandacht voor een tweetal 
interviews van twee bewonerscommissies, Tineke Bleecke, voorzitter van de bewonerscommissie JuRoSma 
die de belangen van de bewoners van de eengezinswoningen aan de Juweel-, Robijn-, en de Smaragdstraat 
behartigt en voorzitter André Groen in ’t Wout van bewonerscommissie Thorbeckeplein. In onze Nieuwsbrief 
was er daarnaast kennismaking met Maup Swaalep de penningmeester van HOGH. Naast een 
verantwoording van ons werk in 2020 hebben we in de nieuwsbrief ook aangegeven wat onze plannen waren 
voor 2021. 
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2.5 Achterbanoverleg en webinar. 
 
In december is er een digitaal achterbanoverleg georganiseerd in de vorm van een webinar, waarin naast het 
presenteren van een aantal onderwerpen ook de deelnemers vragen konden stellen en er aan de hand van 
een aantal stellingen gevraagd werd om daarover een voorkeur uit te spreken. De deelname aan ons 
achterbanoverleg/webinar was best wel groot, namelijk 162 aanmeldingen en uiteindelijk 105 deelnemers. 
 
De volgende thema’s zijn besproken: 
Samenwerkingsovereenkomst, het Sociaal Statuut bij Sloop, de Prestatieafspraken, waaronder het 
verkoopbeleid en de nieuwbouwplannen van Woonforte, de huisvesting van senioren (doorstroming) en de 
spreiding van bijzondere doelgroepen. De adviesaanvraag over wijziging van de afrekening van servicekosten 
bij blokverwarming, onze zienswijze voor het redden van Vestia en een vooruitblik van ons Werkplan 2022. 
 
Het tweede deel van de webinar ging over duurzaamheid ofwel: de energietransitie en de regionale 
energiestrategie (RES), de uitwerking van de plannen (zogenaamde vijf ‘verkenningsbuurten’). Daarnaast was 
er aandacht voor het werven van energiecoaches en het organiseren van een nieuwe cursus tot de opleiding 
van de energiecoaches. 
 
De volgende vier stellingen zijn tijdens het webinar aan onze achterban voorgelegd: 
 
1. De jaarlijkse huurverhoging voor woningen met energielabel F en G moet 0% zijn: 

Mee eens:   90%  
Neutraal:   10%  
Oneens:   0%  

 
2.Hoe staat u tegenover het aardgas vrijmaken: 
 Positief:   44% 

Negatief:   22% 
Weet ik nog niet: 33% 

 
3.Hoe vindt u de klantvriendelijkheid van Woonforte? 

Zeer tevreden (5): 13%  
Tevreden (4):  38%  
Neutraal (3):   38%  
Ontevreden (2):    0% 
Zeer ontevreden (1): 13%  

 
4.Hoe beoordeeld u onze nieuwsbrief? 

Zeer tevreden (5): 13%  
Tevreden (4):   50%  
Neutraal (3):   38%  
Ontevreden (2):    0% 
Zeer ontevreden (1):   0%  

 
Aan het einde van het webinar is vervolgens een oproep gedaan om deel te nemen aan de adviesteams. 
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3. Complexen, buurten en wijken. 
 

3.1 Energiecoaches. 

 
Voor het vergroten van de bewustwording in het energiegebruik bij bewoners van huurwoningen van 
Woonforte hebben een aantal huurders een opleiding gedaan tot energiecoach van de huurdersorganisatie. Er 
is veel aandacht aan besteed en we hebben zeggen en schrijven dit jaar 1 aanmelding ontvangen. Zodra wij 5 
of meer nieuwe aanmeldingen hebben ontvangen gaan we de cursus inplannen. 
 
We hebben in de gesprekken met de Gemeente er op aangedrongen dat er (net als er voor eigenaren van 
huizen een actie met gratis producten is ) dit ook voor huurders beschikbaar te maken Met als resultaat dat: 
Begin 2022 verstuurt de gemeente per brief een voucher voor het aanbrengen van kleine energiebesparende 
maatregelen naar maximaal 5.000 (huur)woningen. Ter waarde van €70,-. Bij het uitgeven van de vouchers 
ontvangt de bewoner tegelijkertijd een uitnodiging voor een gratis advies van een energiecoach over de 
toepassing van energiebesparende materialen.  
 
3.2 Alphen aan den Rijn: Planetenbuurt (warmtenet).. 

 
Afgelopen augustus 2021 is er een convenant getekend tussen de gemeente en de warmteleverancier Etec. 
Het zou gaan om de levering van warm water. Etec zou energie moeten gaan leveren in de Planetenbuurt. 
Dat zal moeten gaan gebeuren door 1) aquathermiek uit de Rijn en 2) restwarmte uit het ziekenhuis. Bij het 
uitblijven van subsidie zou dit gevolgen kunnen hebben voor de deelname van Woonforte. Daarnaast zijn er 
nog 2 andere voorwaarden: 70% van de huurders moet instemming verlenen en de huurders mogen niet 
duurder uit zijn dan dat ze nu zijn, Het is niet de bedoeling dat de warmteleverancier geld gaat verdienen aan 
de huurders. De plannen reiken verder dan alleen de Planetenbuurt maar voor alle complexen gelden deze 
voorwaarden. HOGH heeft Woonforte alvast het advies gegeven na te denken over het sociaal statuut 
renovatie/verduurzaming. 
 

3.3 Alphen aan den Rijn: Noorderkeerkring en Briljantstraat (overlast). 
 
HOGH heeft in het afgelopen jaar Woonforte gewezen op de mogelijke gevolgen van het uitbesteden van 
beheerovereenkomsten voor leefbaarheid en voor huurders Woonforte. HOGH heeft het idee dat in gemengde 
complexen de huurders wel heel makkelijk naar de beheerder worden doorverwezen. Heeft Woonforte hier 
niet ook een plicht jegens haar huurders? Woonforte bevestigt deze vraag en stelt dat huurders niets te 
maken hebben met de beheerder van zo’n flat. Communicatie gebeurt altijd via Woonforte. HOGH geeft aan 
dat dit in de praktijk toch anders gaat. We houden het in de gaten. 

 

3.4 Bewonerscommissie(reglement) en de relatie met Woonforte en HOGH. 
 
Al enige tijd ligt er in concept bewonersreglement opgesteld door Woonforte. Tot op heden is deze nog niet 
inhoudelijk besproken. Tijdens een laatste overleg met Woonforte  ging het over de vraag of de 
bewonerscommissies rechtstreeks onder Woonforte “vallen”? Afgesproken is dat HOGH aan de 
bewonerscommissies gaat vragen wat ze willen en daar voegt Woonforte zich naar. Dat betekent dus 
concreet dat HOGH alle bewonerscommissies gaat raadplegen en vragen hoe zij de samenwerking willen 
vormgeven. Daarbij is het ook goed af te spreken welke invloed zij dan op de HOGH hebben. Aan de hand 
van een door Woonforte aan te leveren lijst van actieve bewonerscommissies gaan wij voorjaar 2022 hiermee 
een start maken. 
Woonforte  hoort graag de uitkomst van de HOGH van haar raadpleging en stelt voor daarna een reglement 
op te stellen over verhouding tussen HOGH, bewonerscommissies en Woonforte. 
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4. Corporatie Woonforte. 
 
4.1 Adviesaanvraag Huurverhoging 2021-2022. 

 

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 in het geval 
van een mogelijke 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 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. 
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 
kregen nu 1800 woningen met een energielabel E, F of G een gematigde huurverhoging van 1,3%. 
Huishoudens met een IAH zijn hiervan uitgesloten. 
 
Eind maart echter besloot de Eerste Kamer en het kabinet de huren in de sociale huursector te bevriezen en 
dus niet te verhogen. 
 
De sociale woningen kregen afgelopen periode ’21-’22 als gevolg van een kabinetsbesluit dus geen 
huurverhoging. Wél mochten de huren voor de geliberaliseerde huurcontracten maximaal worden verhoogd tot 
1% plus inflatie 1,3%. HOGH heeft geadviseerd ook voor deze categorie huurders (circa 400 huishoudens) de 
huurverhoging te bevriezen omdat iedereen last heeft van de coronapandemie en de (financiële) impact. Ook 
hebben we gepleit om ook voor huishoudens in deze sector die met financiële problemen kampen, een 
tijdelijke huurkorting te geven.  
  
Helaas was Woonforte van mening dat huurders die in de problemen zijn gekomen door de gevolgen van de 
coronacrisis niet gebaat zijn bij een generieke maatregel (dus huurbevriezing). Woonforte schreef ook: [..]’Het 
niet verhogen van de huur met de voorgestelde 1,3% zal geen soelaas bieden voor de huurder die te maken 
heeft met een terugval in inkomen.’  
Wél staat Woonforte welwillend tegenover ‘individueel maatwerk’: […] ‘Binnen ons huidige beleid is het voor 
huurders al mogelijk om een huurverlaging aan te vragen. Daar hebben wij nu ook de mogelijkheid aan 
toegevoegd om voor een tijdelijke huurkorting in aanmerking te komen. Zowel huurders in de sociale huur als 
in de vrije sector huur kunnen hier een beroep op doen bij een onverwachte, substantiële daling in het 
inkomen. Dit is door ons ook actief aan onze huurders gecommuniceerd.’ 
 

4.2 Sociaal Statuut bij Sloop. 

 

In bijna elk overleg met Woonforte heeft de totstandkoming van het Sociaal Statuut bij Sloop op de agenda 
gestaan afgelopen jaar. Woonforte en HOGH zijn het uiteindelijk niet eens geworden over de inhoud van het 
Sociaal Statuut bij Sloop. Het belangrijkste struikelblok was de draagvlakmeting. 
Woonforte wil de draagvlakmeting niet opnemen omdat dat juridisch niet noodzakelijk zou zijn. HOGH wil juist 
dat bewoners bij 70% meerderheid dienen in te stemmen met het slopen van hun thuis.  
 
Een ander zwaarwegend punt was de terugkeergarantie voor bewoners die willen terugkeer op de lokatie 
waar hun huis zou worden gesloopt. Daar was Woonforte aanvankelijk ook hardvochtig in. Daar zou 
aanvankelijk geen sprake van kunnen zijn. Nu is alsnog afgesproken: ‘Indien er voldoende passende 
woningen nieuw gebouwd worden op de plek van de gesloopte woningen, worden deze woningen met 
voorrang aangeboden aan de huurders die vanwege de sloop moeten verhuizen.’ 
 
In het oude Sociaal Statuut bij Sloop konden huurders in aanmerking komen voor een 
huurgewenningsbijdrage als de huur van de nieuwe woning veel hoger zou zijn. Woonforte heeft deze regeling 
niet opgenomen in het nu voorliggende Sociaal Statuut bij Sloop. Ook dat vinden wij geen goede zaak. 
Vervolgens heeft Woonforte in november besloten het nog niet vastgestelde Sociaal Statuut éénzijdig vast te 
stellen en deze te gebruiken bij het complex en de bewoners van de Magnolia in Alphen aan den Rijn. 
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In december heeft HOGH besloten het Sociaal Statuut bij Sloop alleen te ondertekenen met een duidelijke 
‘disclaimer’ onderaan de overeenkomst namelijk: ‘HOGH distantieert zich van het punt 2.1 1e alinea 
‘draagvlakmeting’. Voor de HOGH is een geldige draagvlakmeting een waarbij minimaal 70% van de huurders 
op voorhand instemt met de voorgestelde sloop van het complex.’ 
 
4.3 Begroting & Jaarplan Woonforte 2021 

 

Voorjaar 2021 hebben wij aangegeven aan Woonforte advies te willen uitbrengen over het Jaarplan en 
Financieel Jaarplan (incl. de onderhoudsbegroting) 2021. Woonforte heeft deze echter al in december 2020 
vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Commissarissen.  
 
Wij waren teleurgesteld over de wijze waarin Woonforte ons (niet) betrekt over deze belangrijke 
beleidskeuzes. In een brief hebben wij Woonforte daarop aangesproken en gezegd dat door ons niet om een 
advies te vragen over uw (Financieel) Jaarplan, HOGH zich niet erkend voelt in haar wettelijke taak om over 
beleidszaken van Woonforte  vanuit het huurdersbelang advies te geven. 
 
Daarnaast vinden wij het alleen maar advies vragen over de onderhoudsbegroting adviesaanvraag ook niet 
passen in de geest en de letter van de onlangs overeengekomen samenwerkingsovereenkomst, waarin –
conform de WOVH- adviesrecht inzake beleidszaken geregeld en vastgelegd is. 
 
Ook hebben we aangegeven dat de raad van commissarissen kennis moet kunnen nemen over onze 
adviezen inzake beleidskwesties, waartoe wij ook het (Financieel) Jaarplan rekenen.  
 

4.4 Begroting & Jaarplan Woonforte 2022. 

 
Afgelopen najaar heeft Woonforte haar begroting voor 2022 aan HOGH gepresenteerd. De kernpunten van de 
presentatie waren:  
- Wachttijd verkorten  

- Voldoende betaalbare woningen in Alphen aan den Rijn  

- Zo energiezuinig mogelijk 

- Kwaliteit  

 

HOGH heeft vervolgens gevraagd om de jaarbegroting vervolgens toegestuurd te krijgen teneinde een advies 
te geven. Het gaat immers om een belangrijk beleidsstuk en daar heeft HOGH adviesrecht op. Tijdens die 
presentatie bleek dat de begroting van Woonforte al was goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van 
Commissarissen. U zult begrijpen dat wij zeer onaangenaam verrast waren. Hoe kan het dat de Raad van 
Commissarissen dergelijke belangrijke beleidsstukken vaststelt zónder kennis te nemen van het advies van de 
HOGH. Hoe kan het dat Woonforte niet vooraf HOGH om advies vraagt over dergelijke onderwerpen? 
 
Het antwoord van Woonforte was dat HOGH wel geïnformeerd is over de kaderbrief, maar dat de afspraak is 
dat ze de HOGH informeren bij de kaderbrief en de begroting na goedkeuring van de RvC ter informatie 
toegestuurd krijgen. De kaderbrief is vooraf en de begroting is achteraf.  
 
 

4.5 Kaderbrief en bod van Woonforte aan de Gemeente. 

 

Als opmaat voor de jaarlijks te maken prestatieafspraken met Woonforte en de Gemeente, heeft Woonforte 
haar plannen uit de kaderbrief voor 2022 in maart aan ons gepresenteerd. Doel was dat wij meer inzicht in de 
financiële overwegingen en de uiteindelijke keuzes van Woonforte zouden krijgen. Enkele RvC-leden waren 
bij die (digitale) presentatie aanwezig.  
 
Vanwege een verlate adviesaanvraag van Woonforte op de kaderbrief en het ‘bod’ hebben wij pas medio juni 
ons advies kunnen geven op het ‘bod’ en de kaderbrief. Gelukkig heeft de Raad van Commissarissen ook 
kennis kunnen nemen van ons advies voor haar besluitvorming van 22 juni. 
 

In ons advies hebben wij aan een aantal aspecten aandacht geschonken: 

1. Meer aandacht voor starters en jongeren uit het Alphense. 
Al in 2019 hebben wij Woonforte en de gemeente geadviseerd om  hiervoor specifieke arrangementen 
in te voeren.  
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2. Meer aandacht voor verduurzaming van de bestaande voorraad.  
Uit oogpunt van woonlastenbeheersing en de toekomst voor volgende generaties, vinden wij dat 
verduurzaming van de bestaande voorraad tenminste even veel (financiële) aandacht moet krijgen als 
de nieuwbouwplannen van Woonforte. 

3. Geen uitbreiding met 200 geliberaliseerde woningen. 
HOGH is geen voorstander van deze maatregel omdat het niet behoort tot de kerntaak van de 
corporatie. Ook niet als het gaat om woningen en middelen uit de Niet-Daeb-voorraad. Huisvesting 
voor middeninkomens is het werkterrein voor pensioenfondsen, particuliere- en institutionele 
beleggers. 

4. Geen verkoop van woningen. 
Wij begrijpen dat het hier eigenlijk gaat om sociale (ver)koop. Dus woningen met een verkoopprijs tot 
circa  300.000 euro. Wij zijn daar geen voorstander van. De voorraad sociale huurwoningen neemt 
hierdoor namelijk af.  Wij kunnen dat niet uitleggen aan onze achterban en starters die elk jaar langer 
moeten wachten voor een woning.  

5. Koppel Huur(verhogings)beleid aan Energiekwaliteit. 
Net als in de voorgaande jaren adviseert HOGH om het huur(verhogings)beleid nadrukkelijker te 
koppelen aan de (energetische) kwaliteit van de woning. Op deze manier wordt rekening gehouden 
met de beheersing van de woonlasten (i.c. energielasten). 

 

4.6 Adviesaanvraag wijziging afrekening servicekosten collectieve verwarming. 

 

Afgelopen zomer heeft Woonforte de afrekening van de servicekosten bij complexen met collectieve 
verwarmingsinstallaties over haar gehele bezit ‘gestroomlijnd’. Deze afrekening heeft alleen betrekking op 
complexen met collectieve stookkosten. Het gaat hier dus niet over licht of elektra. De manier waarop er werd 
afgerekend was in Alphen aan den Rijn en Boskoop niet hetzelfde. Het gaat daarbij om grofweg 3300 
woningen. Woonforte heeft daarom een voorstel aan HOGH voorgelegd met de vraag of zij kon instemmen 
met deze wijziging. 
 
Wij hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgestelde wijzigingen. Daarbij hebben we wél  
gevraagd om inzichtelijk te maken welke huishoudens hier (ten opzichte van de oude verrekenmethode) 
financieel benadeeld worden en op welke wijze zij hierin tegemoet gekomen gaan worden 
 
Na onderzoek door Woonforte is gelukkig gebleken dat er nergens boven de maximale tarieven gegaan is 
maar er is wel meer in rekening gebracht dan verbruikt. Dit wordt nog juridisch getoetst. Op onze vraag of er 
mensen zijn benadeeld die nog gecompenseerd moeten worden, heeft Woonforte geantwoord dat er niemand 
is benadeeld in de zin van een onterechte te hoge afrekening.  
 
Nu Woonforte van systematiek gaat wisselen, zijn er geen complexen meer die verschillend worden 
afgerekend. Iedereen betaalt nu wat hij verbruikt. 
 
HOGH heeft hiermee voldoende terugkoppeling gehad over de overgang naar de nieuwe manier van 
afrekenen. 
 
4.7 Reddingsplan Vestia. 
 
Het behoeft weinig toelichting waarover dit gaat. De belangenvereniging Aedes van de woningcorporaties 
heeft aan hen gevraagd of zij goedkeuring willen geven aan het reddingsplan van Vestia. Concreet betekent 
de redding van Vestia dat zij wordt opgesplitst in 3 nieuwe corporaties en dat de schulden worden 
‘overgenomen’ door de corporaties van Aedes. Door deze schulden over te nemen betaalt iedere huurder 
tussen de €12,- en €14,- per verhuureenheid per jaar. Voor Woonforte in totaal houdt dat  €140.000,- per jaar 
in voor de komende 40 jaar. Iets dat corporaties betalen uit de huuropbrengsten. Alle huurders van een 
corporatiewoning moeten circa € 1,- per maand bijdragen aan de oplossing voor de problemen van Vestia. Dit 
is een wettelijke regeling die alle corporaties moeten respecteren, tenzij de financiële middelen ontbreken. 
 

HOGH heeft uiteindelijk ook positief geadviseerd over dit reddingsplan. Niet alleen uit solidariteit maar ook 
vanuit de wetenschap dat het nu niet redden van Vestia, de schuldenberg van Vestia nóg meer zou doen 
oplopen en dat op termijn de huurders een nóg hogere rekening moeten betalen. We hebben dus gekozen 
voor het minst slechte scenario. 
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Wél hebben we onze zorgen geuit over de financiën en de consequenties die deze oplossing heeft voor de 
betaalbaarheid van de huurders van Woonforte. Het betekent dat jaarlijks €140.000,- niet kan worden besteed 
aan huurmatiging, onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. 
 

4.8 Beheer van VVE-complexen en de rol van huurders. 

 

Afgesproken is dat Woonforte en HOGH in een apart overleg ingaan op VvE beheer. Voor HOGH is het 
belangrijk dat huurders in deze complexen zich voldoende gehoord voelen. Dit onderdeel hopen wij in 2022 
met Woonforte te bespreken. 
 

4.9 Contacten met de Raad van Commissarissen van Woonforte. 

 

In 2021 hebben wij slechts één keer een gesprek gehad met leden van de Raad van Commissarissen. Dat 
digitale overleg vond plaats in de zomer en verliep in een prettige sfeer. In dat gesprek hebben wij onze 
zorgen geuit over de inhoudelijke totstandkoming van het Sociaal Statuut bij Sloop. HOGH wil in ieder geval in 
2022 de contacten met de RVC meer gaan aanhalen. 
 

4.10 Communicatie Woonforte en HOGH. 
 

Ondanks de corona-pandemie heeft HOGH regelmatig overleg gehad met Woonforte, dit gebeurde digitaal. 
Zodoende hebben de onderwerpen die besproken moesten worden voldoende aandacht gekregen. 
Wel is gebleken dat door de nodige personele wijzigingen binnen Woonforte af en toe onduidelijkheid ontstond 
over welke onderwerpen er op de jaaragenda stonden. Daartoe is een nieuwe jaaragenda opgesteld waarbij 
niet urgente onderwerpen doorgeschoven zijn naar 2022. 
 
4.11 Energiearmoede in Alphen aan den Rijn. 
 

Afgelopen najaar heeft HOGH gepleit voor het zo snel mogelijk aanbrengen van thermostaatkranen op 
radiatoren die aangesloten zijn op blokverwarming. 
 
Ook heeft onze adviseur een presentatie gehouden over de Energiearmoede in Alphen. Hierdoor heeft het 
bestuur inzicht gekregen in welke buurten veel woningen met energielabel D.E.F en helft C voorkomen. In die 
situatie zien hebben de huishoudens veelal te maken met heel hoge energielasten, als gevolg van het moeten 
verwarmen van hun slecht geïsoleerde woning. 
 
In het overleg met Woonforte is gelukkig al gebleken dat de complexen met energielabel E en F naar voren 
kunnen worden gehaald in de planning voor renovatie en dat Woonforte niet wacht totdat ze aan de beurt zijn 
op basis van het huidige onderhouds- en verduurzamingsbeleid. 
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5. Gemeente Alphen aan den Rijn. 
 

5.1 Starten onderhandelingen en gesprekken over meerjarige Prestatieafspraken 2022 – 2024. 

 

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. 

 

In 2021 is gekozen voor een nieuwe opzet voor het tot stand komen van de prestatieafspraken. Op basis van 

de Woonvisie zijn de prestatieafspraken opgedeeld in 5 hoofdstukken om zodoende een overzichtelijk en 

leesbaar document op te stellen:  

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. 

 

Verder is afgesproken dat er in 2022 -2024 ieder kwartaal wordt geëvalueerd om zodoende tijdig actie te  

kunnen ondernemen en daar waar nodig het beleid bij te stellen. 

 

 

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 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. Dit 
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 energielabel C en D naar 
label A of B. 

 
Het bestuur van HOGH heeft in 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 energielabel 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. 

1. 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. 

2. 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 2021 correct zijn vermeld en dat die een goede 
weergave zijn van de secretariële en organisatorische werkzaamheden door het bestuur van Stichting 
Huurdersorganisatie Groene Hart. 
 

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