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Algemene ledenvergadering van 12 november 2014 
We kunnen terugkijken op een leuke en boeiende vergadering waarin Clemens Mol van het 
Amsterdams Steunpunt Wonen-ASW  een inspirerende voordracht hield over zelfbeheer. Als 
belangrijkste punt noemde hij dat zelfbeheer vanuit de bewoners moet komen. Van bovenaf door de 
woningcorporatie opleggen is niet wenselijk. Zelfbeheer is een actueel thema want woningcorporaties 
hebben dit hoog op de agenda staan. Zij streven naar leefbaarheid van de buurten. Centraal daarin 
staat hoe bewoners/huurders betrokken kunnen worden bij hun buurt, waar zelfbeheer een onderdeel 
van is.  
De aanwezige leden van bewonerscommissie gaven ons een compliment over de informatieve en 
interessante nieuwsbrieven.  
Een aantal bewonerscommissie klaagden over de veelvuldige wisselingen van de 
woonservicemedewerkers waar zij mee te maken hebben gehad. Dit trekt een wissel op de 
verstandhouding van de bewonerscommissies en de woonservicemedewerker. De eerste brief na de 
ALV (Algemene ledenvergadering) bracht dit onderwerp al onder uw aandacht.  
 
Sociale woningbouw 
In een bijeenkomst bij en met Eigen Haard is met diverse partijen die te maken hebben met de sociale 
woningbouw in Amsterdam besproken hoe Eigen Haard het beste hun huurders kan betrekken bij 
zelfbeheer. Er waren onder anderen mensen van de Huurdersvereniging Amsterdam, 
Huurdersvereniging Oost, het ASW en Alert.  
We werden afgelopen maand ook uitgenodigd voor een bijeenkomst van het AFWC – Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties – over leefbaarheid. De bijeenkomst was in Skydale van Rochdale 
aan het Bos en Lommerplein, waar we konden genieten van het prachtige uitzicht over de stad. We 
hebben na een paar inleidingen in groepen gesproken over de visie op leefbaarheid van 
Amsterdamse woningcorporaties. Eén van de tips die de corporaties kregen was: Laat 
huurders/bewoners de bestuurders trainen. 
Wilt u de visie van de woningcorporaties lezen? U kunt hem vinden op de website www.hbo-argus.nl  
 
Herhuisvestingsoverleg AFWC 
De regels voor herhuisvesting gaan veranderen. De woonduur gaat verdwijnen en iedereen die in de 
toekomst binnen de sociale woningbouw een huis wil huren moet zich inschrijven bij Woningnet. Dit 
gaat niet automatisch. De komende jaren wordt na inschrijving bij Woningnet uw woonduur de 
inschrijvingsduur. Woningnet vraagt eenmalig inschrijvingskosten en jaarlijks verlengingskosten. Er 
wordt nog over een paar punten overlegd tussen corporaties en huurdersvertegenwoordigers. 
Voor de nieuwe kaderafspraken moeten over een aantal punten nog afspraken worden gemaakt. De 
nieuwe kaderafspraken zouden op 1 januari 2015 ingaan. Zolang niet op alle punten afspraken 
gemaakt zijn, lopen de oude afspraken door. Discussiepunten zijn de 70% draagvlak bij dringend 
eigen gebruik tegenover het gekwalificeerd advies, de terugkeergarantie naar eigen woning, de 
second opinion over alle onderwerpen (tegen second opinion op technisch onderzoek is wel 
overeenstemming) en 70% terugkeer. Corporaties willen liever niet met wisselwoningen werken, 
omdat dit erg kostbaar is.  
 
Betaalbaarheid 
Betaalbaarheid gaat een grote rol spelen bij nieuwbouw. De nieuwbouwhuizen van Eigen Haard 
krijgen geen afgetopte huur voor bewoners uit de sloopwoningen. De woningen zijn dan voor mensen 
met een laag inkomen onbetaalbaar. Bewoners in het sloop-/nieuwbouwproject in de Nannostraat 
hebben hierover een bezwaarschrift ingediend bij Eigen Haard, maar daarop geen bevredigend 
antwoord gekregen. Alleen in bestaande bouw van Eigen Haard kan – als sprake is van een laag 
inkomen - de huur in individuele gevallen aangepast worden. De herhuisvesting van de bewoners 
stagneert door dit standpunt van Eigen Haard. 
Dan wens ik namens het bestuur van HBO Argus een heel gezellige decembermaand en een goed 
uiteinde van 2014.  
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