Huurdersvereniging “De Huurder”
__________________________________________________
Verslag van de ledenvergadering van “De Huurder” op woensdag 30 mei 2018 in de ‘de Vredekerk’
Burg. v/d. Munnikstraat 9 te Loppersum. Aanvang 19:30
Aanwezige leden:
H.Wals, T. Wals, C. Stadlander, J. Langeland, G. van Bruggen, G. Slagter, A.A.I. Westers, J. Stoter, J.
Stuts, F. Boven, T. Kooi-Haaima, Harma Wiltjer-Snijder, T. Stuurwold – de Jonge, A. v.d. Molen, M.
Bosker, T. de Wilde, O. Ganzeveld, R. Ros , C. Cusiel, M. Cusiel en J. Terpstra.
Bestuur:
B. L. Jacobs, H. Kooi, A.A.I. Westers en M. van Etten
Notulist:
Annemieke Wiltjer.
Woonbond kennis- en adviescentrum:
Maarten Groen
Raad van Commissarissen Wierden en Borgen:
Afwezig met kennisgeving.
Afwezig met kennisgeving:
Leden: Krijno Bos en Tineke Stuurwold
1. Opening.
De voorzitter, Ben Jacobs opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de heer
M. Groen van Woonbond kennis- en adviescentrum.
2. Vaststellen van agenda
De agenda wordt in 1e instantie ongewijzigd vastgesteld.
Tijdens de vergadering is in overleg besloten om punt 15 te laten vervallen, uitleg over het
functioneren van een bewoners/projectcommissie, om voorrang te geven aan het bespreken van
ervaringen m.b.t. het project versterking/verduurzaming.
3. Mededelingen
Het verslag zal, net als voorgaand jaar, aan de op de vergadering aanwezige leden ter goedkeuring
worden toegezonden via e-mail of schriftelijk. Het verzoek is om binnen 2 weken na toezending een
reactie te geven over de inhoud van het verslag ( geen bericht, goed bericht). Na eventuele
wijzigingen zal het verslag daarna op de website www.dehuurder-info.nl worden geplaatst, en
verstuurd worden naar de Raad Van Commissarissen.
De koffie, koek en consumptie zijn voor rekening van “De Huurder”.
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4. Verslag ledenvergadering 29 mei 2017 (zie bijlage)
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag wordt met dank aan de notulist ongewijzigd
vastgesteld.
5. Het jaarverslag van 2017 (zie bijlage)
De heer F. Boven wil graag weten welk zwembad er voor stankoverlast heeft gezorgd. De heer B.
Jacobs geeft aan dat het zwembad te Loppersum betreft, daarnaast zitten er een paar
spel-/typfouten in maar verder ziet het er goed uit.
Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen.
6. De jaarrekening over 2017 en de begroting van 2018.
Jaarrekening 2017:
De heer B. Jacobs licht e.a. m.b.t. de jaarrekening 2017 kort toe. Zo is er o.a. een overschrijding
geweest op de begroting door het inhuren van deskundigheid bij de Woonbond (de heer M. Groen).
Er zijn uren aan deskundigheid over 2016 ingeboekt in 2017.
1. Omdat de rekening is ontvangen in 2017 van die uren;
2. Om de financiële boekhouding enigszins overzichtelijk te houden.
De heer van Etten wil graag weten waarom er een post is van € 2.110,30 aan reiskosten, hij heeft dit
ook reeds schriftelijk verzocht maar nog geen antwoord ontvangen, hij geeft aan dat dit erg hoog is
en vraagt waarom er een meer dan 19 cent per kilometer (35 cent per kilometer) aan vergoeding
wordt betaald.
De heer B. Jacobs geeft aan dat de declaraties van de kilometers niet digitaal worden aangeleverd.
Het is enorm veel werk om e.a. duidelijk te krijgen/te maken. Het bestuur (B. Jacobs, H. Kooi en A.A.I.
Westers) hebben om deze reden besloten om daar niet schriftelijk op te reageren.
De heer B. Jacobs geeft aan dat 19 cent per kilometer een vergoeding is tussen werkgever en
werknemer. (belastingvrije vergoeding) Bij een vereniging gelden deze regels niet. Daar mag je een
vrijwilligers vergoeding ontvangen van € 1500.-- per jaar. Maandelijks ontvangt een bestuurslid
€ 80.-- aan vrijwilligersvergoeding en een kilometervergoeding voor de gemaakte kilometers. Elk
bestuurslid is zelf verantwoordelijk dat hij niet boven de € 1500.—uitkomt anders moet hij zelf
aangifte doen bij de belastingdienst.
De heer van Etten heeft berekend hoeveel kilometer er zou zijn gereden met een vergoeding van 35
cent per kilometer bij het totaalbedrag van € 2.110,30 aan kilometervergoeding over 2017. Het
aantal afgelegde kilometers voor het hele bestuur komt dan op 6029,43 over heel 2017.
Het bestuur heeft nog uitgezocht vanaf wanneer men 35 cent per kilometer aan
reiskostenvergoeding hanteert. Dit heeft men niet terug kunnen vinden in de stukken. In de
bestuursvergadering van 7 december 2017 is daarom besloten om een vergoeding van 30 cent per
kilometer uit te gaan betalen per ingaande 1 januari 2018.
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De aanwezige leden op de vergadering vinden deze verklaring voldoende gezien het aantal
vergaderingen die er per jaar door het bestuur worden bijgewoond en geven een pluim voor het vele
werk dat door het bestuur is verzet.
De heer M. van Etten geeft aan dat hij verantwoording van het bedrag nodig vond en dat is bij deze
gedaan.
Begroting 2018:
Ook hier wordt een korte toelichting op gegeven. De begroting is naar boven bijgesteld i.v.m. inhuren
van deskundigheid, zonder is niet meer mogelijk met de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast zijn
er nu extra kosten door de bewoners- en projectcommissies i.v.m. de verduurzamings-, versterkingsen sloopprojecten.
De heer F. Boven ziet dat er in 2017 een bedrag uit de reserve is gehaald. Is er nog reserve over? En
gebeurt dit in 2018 nogmaals?
De heer B. Jacobs geeft aan dat er inderdaad weinig reserve meer is. Maar mocht het nodig zijn zal
het ook dit jaar weer gebeuren. Indien er een tekort komt kan de huurdersvereniging aankloppen bij
W & B (André Westerveld) voor overleg en het evt. aanzuiveren van de gelden.
De heer H. Kooi geeft aan dat er voor cursussen nu € 750,00 is ingeboekt. Dit gaat mogelijk ook
omhoog indien er nieuwe (aspirant) bestuursleden aan zullen treden.
De heer B. Jacobs geeft aan dat “De Huurder” van de gemeente Loppersum € 815,00 ontving. Ze
hebben een nieuwe subsidieaanvraag ingediend en ontvangen voor 2018 nu € 250,00 meer.
Mevrouw A. van der Molen vraagt waarom de post ‘onvoorziene kosten’ verschilt van het
voorgaande jaar. De heer B. Jacobs geeft aan dat dit komt omdat er vanaf 2018 voor is gekozen om
10% van het totale budget als onvoorzien op te voeren.
7. Verslag van de kascommissie door de heer R. Wals en De heer T. Wals
De heer T. Wals geeft aan dat de kas in orde is bevonden en dat de kascommissie decharge verleend
aan de penningmeester.
8. Benoeming nieuwe kascommissie, aftredend de heer R. Wals
De heer R. Wals is aftredend, Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. Voor het volgend jaar zal de
heer T. Wals 1e lid van de kascommissie zijn en de heer F. Boven zal doorschuiven vanuit de reserve
als 2e lid van de kascommissie. De heer J. Terpstra wordt de nieuwe reserve.
9. Bestuurszaken.
Aftredend en herkiesbaar De heer H. Kooi:
De heer B. Jacobs vraagt of de aanwezige leden akkoord gaan met een herbenoeming. De aanwezige
leden geven aan dat ze bij acclamatie akkoord gaan met de herbenoeming van de heer H. Kooi.
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Aftredend en niet herkiesbaar de heer A. A. I. Westers:
De heer A.A. I. Westers ligt kort zijn beweegredenen toe waarom hij niet herkiesbaar is en dat hij om
persoonlijke redenen afscheid heeft moeten nemen van het bestuurswerk voor ´de Huurder´.
De heer B. Jacobs bedankt de heer A.A.I. Westers voor zijn inzet en een bloemenbon en een
cadeaubon aangeboden.
De heer M. van Etten:
Het bestuur (B. Jacobs, H. Kooi en A.A.I Westers) hebben de heer M. van Etten een e-mail en
aangetekende brief toegezonden op 9 april 2018 met het verzoek om zijn positie/taak in het bestuur
neer te leggen aangezien er meningsverschillen bestaan in de aanpak van verschillende zaken.
De heer M. van Etten geeft aan dat hij heeft gereageerd met een e-mail richting het bestuur dat ze
hem niet uit het bestuur kunnen zetten en dat de aanwezige leden op een ledenvergadering
daarover moeten stemmen en dat 2/3 het dan met het verzoek eens moet zijn. Daarnaast heeft hij in
de e-mail verzocht om op de ledenvergadering e.a. toe te lichten en het in stemming te brengen.
De heer M. van Etten geeft aan dat volgens hem het bestuur wil dat hij aftreed omdat hij te
activistisch is en te recht voor zijn raap. Dit n.a.v. een conflict op een voorlichtingsavond m.b.t.
verduurzamen en versterken voor bewoners die is gegeven in Middelstum door W & B. Hij heeft daar
aangegeven dat mevrouw N. de Jong van W & B ( die de voorlichting aan de bewoners gaf ) wel een
eerlijk verhaal moet vertellen en ook aan moet geven dat 70% van de bewoners moeten instemmen.
Hij stond daar in het belang van de huurders. Hij is echter door de heer B. Jacobs op de vingers getikt
en die op zijn beurt is weer op de vingers getikt door W & B. Hij geeft aan dat het bestuur niet in het
belang van de huurders spreekt en dat ze te veel het overleg met W & B zoeken en te weinig
opkomen voor de huurder, daarnaast geeft hij aan dat ze allemaal collega’s zijn geweest en dat die
elkaar niet bijten (de heer B. Jacobs is ook werkzaam geweest in de sociale huursector voor zijn
pensionering). De heer B. Jacobs geeft aan dat het een voorlichtingsavond voor bewoners was, en
dat het de bedoeling was dat zij het verhaal zouden aanhoren en niet inbreken in het verhaal.
Daarnaast is het bestuur ( de heer B. Jacobs, H. Kooi en A.A.I Westers) van mening dat het belangrijk
is om in gesprek te blijven met W & B omdat je daar meer mee kunt bewerkstelligen. De heer M. van
Etten vindt dit een te zachte aanpak.
De heer B. Jacobs geeft aan dat hij de redenen voor het verzoek tot aftreden graag in het midden wil
laten om geen personen te beschadigen.
Na de uitleg van beide partijen geeft mevrouw Stuts aan dat het haast onmogelijk is om te weten wat
er allemaal speelt binnen een bestuur en dat het daarom ook lastig is om te stemmen.
De heer M. van Etten geeft aan dat hij tevens vindt dat “De Huurder” zich meer moet profileren in de
vorm van een goed werkende en bijgewerkte website (de website blijkt inmiddels al bijgewerkt) en
dat hij wil dat er o.a. een nieuwsbrief komt. Het bestuur (de heer B. Jacobs, M. Kooi en A.A.I Wester)
kwamen er gaandeweg achter dat er al een facebookpagina al in de lucht was doordat de heer M.
van Etten vroeg om artikelen/nieuws die hij op de facebookpagina kon plaatsen. De facebookpagina
was zonder vooroverleg en/of afspraken omtrent het bijhouden e.d. al in de lucht. Het bestuur heeft
dan ook verzocht de facebookpagina te verwijderen. De pagina is daarna omgedoopt naar een
andere naam en wordt tot op heden voortgezet. De heer M. van Etten zegt dat hij deze pagina op
eigen titel voort zet. De heer B. Jacobs geeft aan dat ze hem dat niet kunnen verbieden. De leden
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vragen de heer van Etten of de pagina echt op eigen titel is en zo nee, om hem dan gelijk uit de lucht
te halen aangezien het niet namens de huurders is. De heer M. van Etten geeft nogmaals aan dat hij
deze pagina echt op eigen titel voert.
De heer G. Slagter geeft aan dat hij liever had gezien dat dit voor de vergadering was toegelicht en
vraagt waarom dit niet apart in de agenda is opgenomen. De heer B. Jacobs geeft aan dat er op deze
manier voor is gekozen omdat de agenda daar niet echt ruimte voorliet.
Mevrouw M. Cusiel geeft aan dat het de aanwezige leden, na het aanhoren van beide toelichtingen,
duidelijk is dat het bestuur zo niet kan functioneren en wil dan graag nu gaan stemmen. De heer J.
Terpstra geeft aan dat de vergadering nu zomaar aanneemt dat de heer M. van Etten niet
functioneert. De heer R. Ros geeft aan dat dit niet het geval is en dat er enkel kan worden vastgesteld
dat het bestuur niet kan functioneren zolang de heer M. van Etten aanblijft.
De heer M. van Etten geeft aan dat hij graag e.a. wilde toelichten tijdens de ledenvergadering en bij
deze heeft gedaan. Hij geeft aan zijn functie bij deze neer te leggen. De heer B. Jacobs geeft aan dat
een stemming dan niet meer nodig is en bedankt de heer M. van Etten voor zijn inzet en overhandigd
hem een bloemenbon en een cadeaubon.
De heer M. van Etten wil wel benadrukken dat de meningsverschillen in aanpak enkel liggen op
bestuurlijk vlak en dat hij de huidige bestuursleden als persoon graag mag.
10. Benoeming nieuwe tijdelijke bestuursleden
Er zijn 2 reacties ontvangen. 1 van Mevrouw M. Bosker en 1 van de heer R. Ros. Beiden geven een
korte toelichting met beweegredenen zijn voor een eventuele toetreding aan het bestuur. De heer B.
Jacobs geeft dat dat men gezamenlijk heeft gekozen voor het toetreden als aspirant-leden omdat er
veel werk op je afkomt en men op deze manier tussendoor nog kan bezinnen of men verder wil of
niet. De heer B. Jacobs vraagt of de aanwezige leden akkoord gaan met de tijdelijke benoeming van
mevrouw M. Bosker en de heer R. Ros als aspirant-lid.
De aanwezige leden gaan bij acclamatie akkoord.
De heer John Terpstra geeft aan dat hij ook had gereageerd maar na enkele gesprekken met het
bestuur heeft besloten, om persoonlijke redenen, af te zien van toetreding tot het bestuur.
11. Rondvraag
De heer J. Terpstra merkt op dat het reageren van de heer H. Kooi op hem erg cynisch overkomt. Er is
door de aanwezig gekozen om het bij deze opmerking te laten aangezien men daarover van mening
verschilt.
De heer G. Slagter geeft aan dat er steeds maar fouten zitten in de verslagen van de
keukentafelgesprekken. De heer B. Jacobs kan daarvan alleen maar zeggen dat je moet blijven
doorzetten totdat je het zelf goed vindt. Daarnaast geven verschillende leden aan dat je e.a. goed
schriftelijk moet laten vastleggen. Mocht men hulp nodig hebben dan kunnen ze bij “De Huurder”
aankloppen.
De heer B. Jacobs geeft tevens aan dat de 4 huurdersorganisaties (HO’s) helemaal klaar zijn met de
gang van zaken bij W & B en dat er op 29 mei j.l. een gesprek is geweest met het MT van W & B. Er
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zijn verschillende zaken ter tafel gekomen en daarvan is geëist dat er voor september 2018
verbetering zal moeten zijn opgetreden zo niet, dan gaan we kijken wat voor stappen we verder
kunnen nemen. Daarnaast is het e.a. ook aan de orde geweest tijdens een overleg met de RvC.
De heer G. Slagter geeft aan dat W & B het niet netjes speelt en dat de hele versterkingsoperatie wel
erg lang duurt De heer B. Jacobs geeft aan dat het bestuur het daar volmondig mee eens is en
vandaar dat ze ook het gesprek hebben gehad. De HO’s geven aan dat ze graag het tij bij W & B
willen keren maar dat het nog niet echt goed gaat, dit komt volgens hen door mede door de vele
personele wisselingen.
De heer A.A.I. Westers vraagt op welke termijn er verbetering/verandering te verwachten is. De HO’s
moeten daar echt een punt van maken! De heer A.A.I. Westers geeft een voorbeeld van de slechte
bedrijfsvoering -> hij heeft in een overleg met W & B wat punten aangegeven en die waren niet eens
meegenomen in het verslag. Er is nadien gevraagd waarom niet maar een antwoord bleef uit en ook
de HO’s doen daar niets mee. Hij voelt zich in de steek gelaten door zowel W & B als ook het bestuur
van “De Huurder”. De heer B. Jacobs geeft aan dat er veel aan de orde is gekomen in de gesprekken
en dat ze nu tot september 2018 moeten wachten of er resultaten zijn geboekt of dat vervolgstappen
nodig zijn. De HO’s hebben aangegeven dat de grens is bereikt en dat ze een oplossing willen voor
alle zaken die zijn besproken en dat ze dan pas verder willen praten.
12. Pauze
Er wordt een korte pauze ingelast.
Na de korte pauze deelt de heer B. Jacobs mee dat agendapunt 15 komt te vervallen en dat ze
voorrang willen geven aan het bespreken van het project versterking/verduurzaming en de
ervaringen daarin. De vragen die nog staan van de rondvraag komen daarbij zeker aanbod!
13. Trekking cadeaubonnen n.a.v. huurdersenquête
De inzenders van de enquête maakten kans op een cadeaubon van € 50,00. De heer M. Groen heeft
uit de inzenders de volgende lotnummers getrokken: inzender nummer 15 en nummer 17. De heer B.
Jacobs zal contact opnemen met de inzenders om hen de prijs te overhandigen. Daarnaast zal hij hun
toestemming vragen of hun namen in het verslag van de ledenvergadering mogen worden
opgenomen i.v.m. de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per ingaande
25 mei 2018. Indien zij toestemming geven zullen hun namen hieronder worden opgenomen. De
twee winnaars komen beide uit Uithuizermeeden Mevr. G. Klaasens-Jager en Dhr. E. Hiemstra.
14. Stand van zaken immateriële schade
De heer B. Jacobs geeft aan dat er in de provincie 30 sessies zijn geweest om bewoners te bewegen
mee te doen met de claim. De belangstelling voor de sessies was zeer wisselend. In totaal hebben
zich nu 5000 personen aangemeld bij ‘De Haan Advocaten’. Er is een verzoek neergelegd bij de
corporaties om de € 25,00 te gaan vergoeden aan de deelnemers echter is dit afgewezen door de
autoriteit woningcorporaties. Er wordt momenteel nog gezocht of er een andere constructie mogelijk
is. Is dit aan de orde dan worden de huurders daarover ingelicht.
Mevrouw M. Cusiel vraagt of er nog aanwezigen zijn die zich hiervoor niet hebben aangemeld. Ze
geeft namelijk aan dat je er alleen maar beter van kunt worden en het kost echt maar € 25,00 euro.
Ze heeft namelijk gemerkt dat veel mensen denken geen immateriële schade te hebben aangezien ze
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ook geen materiële schade hebben. Dit is niet het geval, immateriële schade betekend namelijk of je
er in je hoofd mee bezig bent en dat is iedereen in dit gebied!
De heer B. Jacobs geeft aan dat mochten er nog aanwezigen zijn die zich niet hebben aangemeld ze
een formulier mee kunnen krijgen voor aanmelding.
De heer R. Ros geeft aan dat hij nog contact heeft gehad met ‘de Haan Advocaten’ over het tijdstip
van ontvangen van het 2e formulier met een uitgebreidere vragenlijst. Dit aangezien deze 4 weken na
aanmelding zouden worden ontvangen en tot op heden niet zijn toegezonden. Er is aangegeven dat
deze zeer binnenkort zullen worden verzonden. De heer B. Jacobs geeft nog aan dat het langer heeft
geduurd omdat het formulier te vol zat met juridische taal en niet leesbaar was voor een niet
juridisch opgeleid persoon. Dit is nu zoveel mogelijk aangepast.
De heer J. Terpstra vraagt nu of hij het goed begrijpt dat de kosten van de procedure van de
vergoeding afgaat? Nee, de procedurekosten worden bij de NAM neergelegd en gaan niet van de
vergoedingen af.
Mevrouw A van der Molen vraagt of het meer gaat kosten indien men verliest. De heer B. Jacobs
geeft aan dat het niet meer dan € 25,00 kost voor een huurder.
De heer M. van Etten vraagt wat er gaat gebeuren als de opbrengst te laag is voor ‘De Haan
Advocaten’ gaan ze dan stoppen/geen proces opstarten? De heer B. Jacobs geeft aan dat het proces
reeds loopt en dat het wachten is op een uitspraak in hoger beroep.
De heer J. Terpstra wil graag nog weten of er een streefgetal qua deelnemers is opgenomen. De heer
B. Jacobs geeft aan dit niet te weten.
15. Uitleg over het functioneren van een bewoners/projectcommissie door de heer M. Groen van
Woonbond Kennis en Adviescentrum
De bovenstaande presentatie is komen te vervallen om ruimte te geven aan het bespreken van de
ervaringen en vragen die spelen rondom het project versterking/verduurzaming. Veel van de punten
zijn besproken in de vergadering die de HO’s hebben gehad op 29 mei 2018 met W & B. In ieder
geval zullen alle punten worden meegenomen en besproken.
De heer John Terpstra brengt een motie van treurnis in tegen W & B. Hij geeft daarbij uitleg over de
redenen. Er komen na zijn verhaal veel vragen en verhalen naar boven bij de aanwezigen die
hieronder zijn weergegeven. Aan het einde van dit agendapunt vraagt de heer J. Terpstra of de
aanwezigen zijn motie van treurnis gericht tegen W & B willen steunen. Alle aanwezigen stemmen
unaniem in met de motie! De heer J. Terpstra heeft de motie incl. begeleidende tekst overhandigd
aan het bestuur van “De Huurder”. De heer B. Jacobs geeft aan dat hij deze motie zeker zal
meenemen!
De heer B. Jacobs geeft aan dat veel van de punten van de motie ook aan de orde zijn gekomen
tijdens de bespreking met het MT van W & B op 29 mei 2018. In september 2018 willen ze
verbeteringen in de aangedragen punten zien. Mevrouw M. Cusiel vraagt wat ze gaan doen als er
geen of te weinig verbetering is opgetreden. De heer B. Jacobs geeft aan dan te gaan we kijken wat
voor stappen we verder kunnen nemen.
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De heer Westers vraagt of ze reeds hebben beslist wat de beweegredenen zullen zijn om wel/niet om
verdere stappen te nemen. De heer B. Jacobs geeft aan dat dit in september 2018 zal worden
besproken met de andere HO’s en of de voortgang van de punten wel/niet voldoende wordt geacht.
Mevrouw M. Cusiel vraagt of het versterkend zal werken m.b.t. het gestelde ultimatum als men voor
de motie stemt. Iedereen, uit alle dorpen, heeft eigenlijk min of meer dezelfde punten.
De heer R. Ros denkt dat het W & B niet veel uitmaakt.
De heer M. Groen wil graag toch e.a. aankaarten en geeft aan dat er 2 verschillende soorten
huurders zijn. 1. Hebben de versterking/verduurzaming reeds gehad en 2. Moeten nog het hele
traject doorlopen. Als het goed is heeft een HO wel iets in de melk te brokkelen. Daarnaast kunnen
bewoners samen ook invloed hebben in een project d.m.v. een commissie. Dit is belangrijk aangezien
je een hoop ellende op je afkomt voor je krijgt waar je recht op hebt. Hij geeft aan dat we nu op een
punt zitten dat je richting W & B moet aangeven dat het zo niet langer kan en dat je als huurders het
niet langer neemt dat er zo wordt gehandeld. Blijf strijdbaar! Als er iets niet goed loopt en na het
aankaarten gebeurt er niets geef het dan door aan de heer B. Jacobs dan zullen zij
( “De Huurder” en de heer M. Groen) er werk van maken.
De heer A. A. I. Westers vraagt wat er met het 10 stappenplan nu gebeurt. Dit is opgemaakt maar
wordt het ook gebruikt? De heer B. Jacobs geeft aan dat ook dit is aangekaart tijdens de vergadering
van 29 mei 2018. Als het dus goed is zal daar een verbetering in zichtbaar moeten zijn in september
2018.
Mevrouw A v.d. Molen geeft aan dat de nieuwe gevels er niet uit zien! Wat moet daar mee gedaan
worden? De heer B. Jacobs geeft aan dat ze vanmorgen zijn wezen kijken en dat ze deze mening
delen. Het is op dit moment in beraad wat te doen.
De heer M. van Etten vraagt aan de heer M. Groen of hij niet eens met de vuist op tafel kan slaan. De
heer M. Groen geeft aan dat hij dat niet zomaar kan doen. Hij is immers adviseur en dat zal in overleg
met zijn opdrachtgever, in dit geval “De Huurder”, moeten worden besloten. Hij geeft wel aan dat hij
wel voorstander is van een gesprek openhouden. De Woonbond is ook niet bevoegd om alle
woningstichtingen een brief over dit soort zaken te sturen aangezien ook zij een adviserende rol
hebben. Wel is er reeds overleg met alle voorzitters van de HO’s uit het aardbevingsgebied om een
persbericht op te stellen n.a.v. het aftreden van de heer H. Alders als NCG. Dit om de druk van het
belang van de huurders wat meer op te voeren aangezien men van mening is dat het belang van de
huurders nog steeds op de achtergrond meedraait in verhouding tot huiseigenaren. Er is nu door
HPAG (Huurders Platform Aardbevingen Groningen, waarin alle voorzitters van de HO’s in het
aardbevingsgebied zitten) besloten om een persbericht uit te doen.
De boodschap van de heer M. Groen aan de huurders is: Wees georganiseerd via
huurdersverenigingen en bewonerscommissies, samen sta je sterker.
De heer Ros geeft aan dat hij ook heeft gemerkt dat per huurder er een andere benadering is bij
W & B. Zo hadden zij b.v. een naheffing van energiekosten van € 600,00 euro. Hij heeft gebeld en
aangegeven dat hij niet wil voorschieten en dat hij binnen 10 dagen het geld op zijn rekening wil zien.
Zo geschiede. Er zijn echter ook andere gezinnen die maar moesten wachten en wachten en
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wachten. of niets kregen vergoed. Dit is niet terecht! Ook krijg je geen reactie als je voor een ander
belt, dan kappen ze je gelijk af en geven aan dat ze je niet kunnen helpen.
De heer Ganzeveld vraagt hoe je moet omgaan met het feit dat je geen antwoord krijgt op vragen?
Hiervan kan alleen gezegd worden, vol te houden en evt. “De Huurder” in te schakelen. Zorg wel dat
alles op schrift staat (e-mail of brief) anders is er geen bewijs van communicatie richting W & B en
doen ze sowieso niets met de melding.
Mevrouw Stuts woont in een reeds versterkte woning. Bij het versterking is er een kast beschadigd.
Tot op heden is daar geen vergoeding voor gekomen. Ze boden € 250,00 maar dat dekt bij lange na
niet de kosten. Er was in huis ook veel beschadigd zoals muren, deuren en dergelijke ook daarvoor is
er niets vergoed. Wat moeten wij nu nog doen? De heer B. Jacobs geeft aan dat hij reeds met haar
schoondochter heeft afgesproken dat die e.a. op schrift zet en aan hem zal e-mailen omdat hij anders
niets kan doen richting W & B. Mevrouw Stuts geeft aan het allemaal niet makkelijk te vinden. De
heer J. Terpstra bied aan om haar te helpen een mail of brief aan te maken zodat de heer B. Jacobs er
mee verder kan. De hulp accepteert ze graag.
De heer Terpstra geeft tevens aan dat het echt tijd is om de media op te zoeken. De heer B. Jacobs
geeft aan dat er a.s. dinsdag weer overleg is en dat ze zullen bespreken wat de vervolgstappen zullen
zijn.
16. Sluiting
De heer B. Jacobs geeft aan dat hij de vergadering te willen sluiten. Hij beseft dat we over alle
problematiek nog uren vol kunnen praten maar we hebben die extra tijd nu niet. Hij wil alle
aanwezigen bedanken voor hun inbreng en het meedenken en wenst iedereen wel thuis.
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