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Stichting Huurdersbelang Delden 
 

Van vereniging naar stichting 
Op 25 november 2016 is de officiële akte bij de notaris gepasseerd voor de oprichting van de 

stichting Huurdersbelang Delden. De stichting Wonen Delden heeft in januari 2017 gekozen voor de 

samenwerking met de nieuwe stichting. 

Stichting Huurdersbelang Delden, een vrijwilligersorganisatie 
Een vrijwilligersorganisatie zoals Huurdersbelang Delden is aangewezen op de inzet van vrijwilligers. 

De Woningwet die per 1 juli 2015 in werking is getreden heeft een belangrijke versterking van de 

positie van huurdersverenigingen ten opzichte van hun corporatie gebracht. Deze verbetering brengt 

ook een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Er worden zwaardere eisen gesteld aan 

deskundigheid op een breder terrein.  

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden is een constante factor binnen Huurdersbelang Delden. In 

maart 2018 is het zowel voor de voorzitter als voor de secretaris van Huurdersbelang Delden het 

einde van de officiële zittingsperiode van 2 maal 3 jaar. In de afgelopen periode is veel energie 

gestoken in het werven van nieuwe bestuursleden. De animo voor een dergelijke functie is echter 

gering. Het blijkt in de praktijk lastig om huurders te vinden die mee willen doen aan het versterken 

van de rol en de positie van de huurders. Verbeteringen komen echter niet vanzelf.  

In 2017 is het gelukt. Twee nieuwe leden zijn tot het bestuur van de stichting Huurdersbelang Delden 

toegetreden; de voormalige klankbordgroep leden Harry Keizer (in de rol van penningmeester) en 

Theo Thijsen (als algemeen bestuurslid). Marije Averdijk, ook klankbordgroeplid, oriënteert zich eind 

2017 en wil kijken of zij aan het bestuur een bijdrage kan leveren. 2017 is gebruikt om te zoeken naar 

een nieuwe rolverdeling binnen het bestuur zodat na het vertrek van voorzitter en secretaris het 

“nieuwe” bestuur op een volwaardige manier het werk voort kan zetten. 

Hoewel ook Wonen Delden betaalbare woningen belangrijk vindt, blijft dit een punt van aandacht. 

Procentpunten huurverhoging maken wel degelijk verschil voor de huurders. Het is namelijk niet 

alleen de huur die wordt verhoogd. Alles wat met wonen en leven te maken heeft stijgt in prijs 

waardoor het dagelijks leven duurder wordt.  

Relatief gezien heeft de huurder van de stichting Wonen Delden echter een riante uitgangspositie. 

Alle woningen worden goed onderhouden, er wordt hard gewerkt om de woningen aan te laten 

sluiten bij de landelijke duurzaamheidsontwikkelingen en de woonomgeving is veilig. Dat dat niet 

vanzelfsprekend is, blijkt wanneer je over de grens van de Hof van Twente kijkt. Te hoge huren, 

achterstallig onderhoud, slechte isolatie zijn nog steeds aan de orde van de dag.  

De ontwikkelingen in Nederland staan niet stil. De huurder en de corporaties blijven onder een 

vergrootglas liggen. De verhuurdersheffing geldt nog steeds en het nieuwe regeerakkoord laat ook 

de sociale huurder niet buiten beeld. Huurverhogingen, huurtoeslag, toewijzing, scheef wonen. Het 

blijven allemaal punten van gesprek met mogelijk grote gevolgen voor de huurder in het sociale 

domein.  

De afgelopen jaren heeft Huurdersbelang Delden (en haar voorganger de Huurdersvereniging 

Delden) er voor kunnen zorgen dat in 2015 geen huurverhoging heeft plaatsgevonden en dat in 2017 

opnieuw een aantal huurders geen huurverhoging heeft gekregen en dat de huur voor sommigen 
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zelfs is gedaald. Door meer betrokkenheid en inbreng van de achterban kan Huurdersbelang Delden 

beter functioneren. Het verkrijgen van meer draagvlak bij de huurders van de stichting Wonen 

Delden zorgt voor een sterke positie in de gesprekken niet alleen met Wonen Delden maar ook met 

de gemeente Hof van Twente. 

Samenwerkingsovereenkomst 
De geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Wonen Delden en de stichting 

Huurdersbelang Delden is op 3 oktober besproken bij de Raad van Commissarissen. Op 13 november 

is de overeenkomst getekend. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn ook de rol en de 

rechten en plichten van de bewonerscommissies opgenomen. Hiermee is het eenvoudiger geworden 

om verbindingen te vormen tussen bewonerscommissies en Huurdersbelang. 

Klankbordgroep 
De klankbordgroep is medio 2017 betrokken geweest bij de gesprekken over de huurverhoging. De 

gesprekken zijn succesvol verlopen en hebben geleid tot een aanpassing van de huren voor 

specifieke doelgroepen.  

Door de overstap van Harry Keizer en Theo Thijsen naar het bestuur is de klankbordgroep een 

tweetal leden kwijtgeraakt in 2017. Maar er zijn ook een aantal geïnteresseerden. Een tweetal 

huurders van het Waterland, een huurder uit de Koninginnenbuurt en de voorzitter van de 

bewonerscommissie Peperkampweg. Een vertegenwoordiger van de stichting Erve Graashuis zal 

deelnemen aan de klankbordgroep namens de bewoners van de Peperkampweg. 

Een goede rol en invulling vinden voor de klankbordgroep is en blijft ook in 2017 moeilijk. Het 

bestuur is van mening dat voor de klankbordgroep alleen meepraten mooi is maar onvoldoende. Een 

zekere mate van invloed op hetgeen waarover de leden meepraten moet er zijn. En dat is voor het 

bestuur een dilemma. Participatie is een containerbegrip geworden waar gemeenten geen raad mee 

lijken te weten.  Maar ook bij corporaties lijken niet veel onderwerpen “geschikt” om onder eerder 

genoemde invalshoek besproken te worden. Omdat ook het bestuur hier (nog) niet uit is, is in de 

tweede helft van 2017 besloten om eerst als bestuur een standpunt in te nemen over wanneer de 

klankbordgroep bij elkaar wordt geroepen en, afgezien van de jaarlijkse huurverhoging en het Bod 

van en de prestatieafspraken met Wonen Delden, waarover die bijeenkomsten dan moeten gaan. 

Website huurdersbelang  
Eind 2016 is huurdersvereniging Wonen Delden omgevormd tot een stichting. De stichting 

Huurdersbelang Delden. Begin 2017 is de nieuwe site van de stichting live gegaan. 

Overleg met de directeur bestuurder 
Maandelijks heeft overleg plaatsgevonden met de directeur H. Manrho en het voltallige bestuur van 

Huurdersbelang Delden. In het jaarverslag 2016 van Wonen Delden is al aangekondigd dat de 

directeur bestuurder in 2018 zal vertrekken. In 2017 heeft Huurdersbelang Delden naar aanleiding 

van de vacature van directeur-bestuurder een advies uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. 

Het advies vormt mede input voor een profielschets voor de nieuwe directeur-bestuurder. De hele 

sollicitatieprocedure zal naar verwachting een half jaar duren.  

Overleg met de Raad van Commissarissen 
In 2017 heeft eenmalig een overleg plaatsgevonden met een deel van de RvC. Hier is onder andere 

gesproken over de invulling van de vacature voor de nieuwe bestuurder, de veelheid aan 
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prestatieafspraken en de voortgang van de prestatieafspraken. Huurdersbelang Delden heeft 

nadrukkelijk laten weten niet onverdeeld gelukkig te zijn met de manier waarop de gesprekken 

plaatsvinden tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties.  

Gewijzigde wetgeving in 2017 
Op 1 januari 2017 zijn verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden 

kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag zijn er 

wijzigingen. De wijzigingen gaan over woningen met een gereguleerd huurcontract, die onder 

het puntenstelsel vallen. 

De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging. Het hangt af van het inkomen van het 

huishouden wat dit maximaal kan zijn. In 2016 waren er twee verschillende inkomensgrenzen die 

bepaalden of verhuurders een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging mochten vragen, in 2017 

is het er nog maar één.  Huishoudens met een inkomen boven de € 40.349 kunnen een extra 

huurverhoging krijgen.  

De huurders van Wonen Delden 
In overleg met Huurdersbelang Delden zijn de huren van dure scheefwoners in 2017 verlaagd. Van 

duur scheefwonen is sprake wanneer huurders met huurtoeslag in relatief dure huurhuizen wonen. 

Alle huurders die in 2017 een huur betalen boven 65% van de maximale huur ontvingen in 2017 geen 

huurverhoging.  

Huurders konden in 2017 bij Wonen Delden de huurverhogingsspecial (Huurwijzer 1) ophalen zodat 

zij zich breder konden informeren over de verhoging. 

Passend toewijzen in 2017 
In 2017 moeten woningcorporaties tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen 

toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.135. Daarnaast mag 10% van de 

vrijkomende woningen worden toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 36.135 

en € 40.349. Nog eens 10% mag vrij worden toegewezen. De corporaties moeten zich dan houden 

aan regels uit de plaatselijke huisvestingsverordening. Als er geen verordening is kunnen er wel 

afspraken gemaakt worden over specifieke doelgroepen. 

In 2016 zijn regels voor passend toewijzen ingevoerd. Ook in 2017 moeten corporaties zich hier aan 

houden. Aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag moeten woningen 

passend worden toegewezen. Dat wil zeggen dat de kale huur onder de aftoppingsgrens moet liggen.  

DAEB niet DAEB 
In december 2016 heeft de Huurdersbelang Delden op basis van paragraaf 4.7 van de toelichting op 

de regeling Toegelaten instellingen volkshuisvesting een zienswijze geschreven in het kader van de 

DAEB niet DAEB scheiding. In mei is de voorlopige reactie ontvangen dat het voorstel voldoet aan de 

gestelde criteria.  
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Werkzaamheden aan de woningen 

Waterland 
In 2017 is een start gemaakt met de renovatie van het Waterland. Daken en kozijnen zijn in goed 

overleg met de bewoners en de bewonerscommissie vervangen. Het project is eind 2017 nog niet 

afgerond. Harry Keizer, zelf bewoner van het Waterland heeft samen met een aantal buren actief 

deelgenomen aan het bewonersoverleg met Wonen Delden om alles in goede banen te leiden. 

Duurzaamheid 

Woningen aan ’t Reef 
Wonen Delden heeft een zestal woningen aan ’t Reef bestempeld als pilot, door de woningen 

zodanig te renoveren dat het Nul op de Meter woningen zouden kunnen worden. Voor- en 

achtergevel, en het complete dak zijn vervangen. Het nul op de meter kon echter (net) niet worden 

gerealiseerd. 

Zonnepanelen 
Zelzius heeft in opdracht van Wonen Delden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in de 

Vogelbuurt om de daken van zonnepanelen te voorzien in het kader van duurzaamheid. Eind 2017 is 

een start gemaakt met de gesprekken met bewoners om uit te leggen waarom Wonen Delden 

zonnepanelen wil plaatsen en wat het de huurder aan voordeel oplevert. De wens van de Overheid 

om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen en de ambitie van de Hof van Twente om 

dat voor 2035 te realiseren heeft een en ander wel in een stroomversnelling gebracht. Om goed op 

de hoogte te zijn heeft het bestuur hiervoor diverse symposia en workshops gevolgd van Zuiver, het 

energiebedrijf van de Hof van Twente. 

De rol van de gemeente Hof van Twente 
De gemeente Hof van Twente heeft uitgesproken in 2035 energie neutraal te willen zijn. Veel tijd en 

energie zal moeten worden gestoken in onderzoek naar het wat en hoe van deze ambitie. Hoe wil de 

gemeente dit realiseren en wat zijn de gevolgen niet alleen voor de huurders van Wonen Delden 

maar voor alle inwoners van de Hof van Twente. En dan gaat het niet uitsluitend om de praktische 

zaken zoals de manier waarop we moeten gaan koken maar meer nog wat zijn de financiële gevolgen 

voor de bewoners en zeker ook voor de corporaties van dit besluit. Goede informatie van de 

gemeente aan alle betrokkenen zal een cruciaal onderdeel gaan uitmaken voor het welslagen van 

deze uitdaging. 

Prestatieafspraken 2017 
Prestatieafspraken moeten duidelijkheid geven, heldere afspraken en prioriteiten binnen het 

samenwerkingsproces tussen corporatie, gemeente en huurderorganisaties. In 2015 is de nieuwe 

Woningwet van kracht gegaan. Hierin geeft het Rijk sturing aan het maken van afspraken tussen 

gemeenten en corporaties. De focus ligt op het vervullen van de kerntaken door corporatie én 

gemeente. De woningwet schrijft het proces voor: de gemeente stelt samen met alle betrokken 

partijen beleid op, de corporaties doen een bod, wat denken zij te kunnen bijdragen aan het 

gemeentelijk beleid. Huurdersorganisaties worden volwaardig bij het proces betrokken. Het Rijk 

toetst en stuurt indien nodig op het proces en de resultaten.  

In 2017 hebben diverse bijeenkomsten met de gemeente Hof van Twente, Wonen Delden en 

Huurdersbelang Delden plaatsgevonden in het kader van de prestatieafspraken. De 
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prestatieafspraken zijn een praktische vertaling van het BOD dat Wonen Delden doet aan de 

gemeente Hof van Twente. Het BOD is in samenspraak met Huurdersbelang Delden tot stand 

gekomen. Het maken van goede afspraken moet leiden tot betere buurten. Het 

woningmarktonderzoek Hof van Twente, uitgevoerd door Companen is mede onderlegger geweest 

voor het BOD van Wonen Delden. 

WoOn Twente en Woonbond 
De deelname van huurdersbelang Delden aan de bijeenkomsten van WoOn Twente in het kader van 

huurdersparticipatie is bedoeld om de professionaliteit te vergroten. Ook het lidmaatschap van de 

Woonbond draagt hier aan bij. In 2017 is met WoOn Twente de mogelijkheid verkend om met de 

verschillende huurdersorganisaties, ondersteund door de corporaties tot meer (regionale) 

samenwerking te komen. Dat blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar. Horizontale kennisuitwisseling; 

leren van elkaar betekent kennis uitwisselen en professionaliseren. Weinig collega 

huurdersvertegenwoordigers zijn bereid kritisch te kijken naar eigen functioneren en naar de 

mogelijkheden om de professionaliteit te vergroten. De mate van invloed van de 

huurdersvertegenwoordigers bij stakeholders zoals corporatie, gemeente of Raad van 

Commissarissen blijft daarom vaak beperkt tot dat wat toch al zou gaan veranderen en dat is 

jammer.  

Verder zijn onderwerpen van gesprek o.a. huurders- en bewonersparticipatie, prestatieafspraken, 

betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid alsmede veiligheid van de woonomgeving. 

Provinciale vergaderingen Woonbond 
Huurdersbelang Delden heeft in 2017 drie provinciale bijeenkomsten van de woonbond bezocht. 

Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de prestatieafspraken geweest. Hoe pakken andere 

huurdervertegenwoordigers het maken van de afspraken aan met gemeente en corporatie. Ook 

huurbeleid en het maken van energieafspraken zijn onderwerp van gesprek geweest. 

Bijlage 1 
Aan- aftredingsschema 
 

Aan- en aftredingsschema 

 aantreden 1e termijn 2e termijn aftreden  

Hans Hokke 01-03-2012 01-03-2012/01-
03-2014 

01-03-2014/31-
03-2018 

01-04-2018 voorzitter 

Joke Borsboom 01-03-2012 01-03-2012/01-
03-2014 

01-03-2014/31-
03-2018 

01-04-2018 secretaris 

Harry Keizer 01-01-2017 01-01-2017/01-
01-2019 

  penningmeester 

Theo Thijsen 01-01-2017 01-01-2017/01-
01-2019 

  Alg. bestuurslid 

      

      

 


