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Geachte heer Smulders, beste Noud, 
 
Op 2 oktober ontvingen we uw aanvraag zienswijze met de volgende documenten:  
- Fusie effectrapportage d.d. 2 oktober 2015 met de bijlagen: 

o Uitgangspunten streefhuurbeleid fusiecorporaties d.d. 20 oktober (?) 2015  
o Beleidsharmonisatie en beleidsvergelijking a3 

- Ter informatie: Contouren fusiecorporatie d.d. 2 oktober 2015  

Wat vooraf ging  Er is vanaf eind april 2015 intensief overleg geweest 
o Als de huurdersorganisatie in het Platform Huurdersorganisaties 
o Als Platform Huurdersorganisaties met de stuurgroep van de corporaties 
o Als huurdersorganisaties met de corporaties over harmonisatie van beleid.   We hebben vragen gesteld, daar zijn antwoorden op gekomen, we hebben voorstellen 

gedaan en daar zijn besluiten over genomen, van bijeenkomsten zijn verslagen 
gemaakt. Al met al veel papier en woorden, waarvan de essentie terecht is gekomen in 
de bovengenoemde documenten.  

 
Door dit intensieve overleg hebben we er vertrouwen in dat het overleg met de 
fusiecorporatie constructief zal blijven, met wederzijds respect voor ieders belangen.  

Onze zienswijze 

Hieronder vindt u onze zienswijze op de door u gevraagde onderdelen: de lokale binding, 
de volkshuisvestelijke prestaties en de financiële continuïteit.   

We hebben deze nog aangevuld met wat voor onze huurders zeker zo belangrijk is: de 
harmonisatie van beleid en de huurdersparticipatie.  

Per onderwerp hebben we aandachtspunten toegevoegd. De laatste fase van het overleg 
ging erg snel en er blijken nog enkele zaken aan onze aandacht te zijn ontsnapt. Zo zijn er 
ook tijdens de huurdersraadpleging nog zaken genoemd die onze aandacht vragen bij de 
uitwerking van de fusieplannen.  
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In onze zienswijze verwijzen we ook naar ‘de 7 zekerheden van BWD’: 
De huurders gaan er nergens op achteruit:  
1. BWD blijft lokaal aanwezig in de kernen. De dienstverlening en het beleid gaat er 

nergens op achteruit 
2. De huidige prestatieafspraken en investeringsverplichtingen worden gegarandeerd 
3. De middelen worden behouden voor het werkgebied Halderberge, Moerdijk en de kern 

Dinteloord, binnen de gemeente Steenbergen 
     De huidige en toekomstige huurders gaan er op vooruit: 
4. BWD versterkt haar aanwezigheid in de kernen  
5. De dienstverlening gaat er op vooruit, door meer lokale aanwezigheid en inzet, 

intensivering van beleid en naast de huidige ook digitale dienstverlening. 
6. De gegarandeerde, structurele en substantiële middelen die door de fusie vrijkomen 

worden volkshuisvestelijk besteed, op basis van prioriteiten die we met de 
huurdersorganisaties en de gemeente samen bepalen. In eerste aanleg is de 
besteding: huurmatiging (circa 25%) verduurzaming met woonlastenreductie (circa 
40%), leefbaarheid en sociaal domein (circa 25%), overig (circa 10%) 

7. De vormgeving van de samenwerking tussen BWD en de huurdersorganisaties is 
vastgelegd.   

 

1. Lokale binding 
     1.1. Plattelandscorporatie: We onderschrijven een van de belangrijkste redenen voor  
            de corporatie om nu te fuseren met 2 andere plattelandscorporaties: voorkomen 
            dat ze later moet aansluiten bij een meer stedelijke corporatie in de regio en  
            daarbij de aandacht vermindert voor de huurders in de kernen. Het gaat dan niet 
            alleen om het wegvloeien van volkshuisvestelijk vermogen, maar ook in bredere 
            zin om de aandacht voor de specifieke kwaliteiten en behoeftes in de kernen waar 
            onze huurders wonen. 
     1.2.  Aanwezig in de kernen: Voor de huurders is het van het grootste belang dat de 
             fusiecorporatie aanwezig is in hun kern. Die aanwezigheid kan vele vormen 
             hebben, maar zal voor de huurders zichtbaar en laagdrempelig moeten zijn.  
             Huurders die moeite hebben met digitale vormen van contact moeten de 
             mogelijkheid blijven hebben om rechtstreeks te bellen of persoonlijk met een  
             medewerker te spreken.  

 Hieraan komt de fusiecorporatie tegemoet:  
o Afhankelijk van het aantal woningen in de kern komt er een 

informatiepunt met direct digitaal contact met de corporatie en/of een 
fysieke plek bij een instelling waar huurders makkelijk kunnen komen.  

o Indien de huurder dat wil, komt de corporatie ook aan huis.  
o In de 3 kernen met de meeste huurders komt een inloopkantoor van de 

fusiecorporatie (Dinteloord, Oudenbosch, Zevenbergen)  
 Geprobeerd wordt om dit in de loop van 2016 te realiseren  

   Na 2 à 3 jaar wordt dit geëvalueerd 
    1.3.   Weten wat er leeft: Voor de huurders is het ook van groot belang dat de 
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 fusiecorporatie heel goed weet wat er specifiek leeft in hun kern en weet wat er 
  nodig is om er op een prettige manier te wonen. 

 Met de nieuwe afdeling Wijk- en kernzaken, met vanaf de start 13 fte’s, komt de 
fusiecorporatie tegemoet aan deze belangen.  

o Er komt een vast herkenbaar team per kern, fysiek aanwezig en zichtbaar 
op de plaatsen en momenten die voor de kern relevant zijn.  

o Dit team heeft invloed op het beleid, geeft input op de woningtoewijzing, 
ondersteunt waar nodig nieuwe bewoners om te wortelen in de wijk/kern,  
overlegt met partners en heeft voldoende mandaat om dat te doen wat 
nodig is voor een vitale kern. De medewerkers in dit team zijn 
hooggekwalificeerd! 

o En per kern wordt visie ontwikkeld, samen met huurders en gemeente 
Aandacht 
I.           Zo gauw de fusie een feit is, naar verwachting medio 2016: 
  –     Zullen deze laagdrempelige fysieke plekken voor de huurders in de   
                     kernen gerealiseerd moeten zijn.  
  –     Zullen deze vaste wijkteams voor de huurders bekend en bereikbaar 
                moeten zijn 
            –     Zullen de huurders op de hoogte moeten zijn, waar, wanneer, wie, 
                          waarvoor en hoe bereikbaar is  
II.               De evaluatie van deze nieuwe werkwijze wordt ingepland voor 2 of 3 jaar 
                  na invoering en tijdig met de huurdersorganisaties voorbereid.  
III.              Bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeente Steenbergen 
                  zitten we ook als huurdersorganisatie aan tafel.   
 

De lokale binding is geborgd in de 1ste, 4de en 5de zekerheid. 
 

2.  De volkshuisvestelijke prestaties 
      2.1   M.b.t. de investeringen is van belang dat reeds geplande investeringen ook 
             worden gegarandeerd 

      Dit is ook afgesproken:  
o De investeringen blijven, ze zijn ook benoemd.  
o Het structurele synergievoordeel van jaarlijks 2 miljoen euro, wordt 

gegarandeerd en ook volkshuisvestelijk ingezet, waaronder extra 
investeringen in duurzaamheid /  verlagen van de woonlasten en 
leefbaarheid 

Aandacht 
I.               Jaarlijks prioriteiten met de huurders vaststellen waaraan de synergie-  
  voordelen worden besteed.  
 

2.2.          Met betrekking tot de prestatieafspraken is van belang dat de   
       huurdersorganisaties betrokken zijn bij de ontwikkeling van de woonvisie van de
  
       gemeente en als gelijkwaardige partij betrokken zijn bij de vaststelling en 
       ondertekening van de prestatieafspraken in hun gemeente.     
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  >   Hierover staat in de fusie effectrapportage : 
            o  Huurdersvereniging Dinteloord : er zijn geen lopende prestatieafspraken                 
       met de gemeente Steenbergen. Afspraken over verschillende onderwerpen 
       liggen vast in convenanten. 

    

>   In 2016 wordt een regionale woonvisie opgesteld, waarop de fusiecorporatie dan 
  met de verschillende gemeenten meerjarige prestatieafspraken maakt.   
  

Aandacht : 

Wij willen aan tafel zitten bij de ontwikkeling van de regionale woonvisie in 2016. Om te 
komen tot het tijdig geven van advies inzake het bod van BWD en om als gelijkwaardige 
partij prestatieafspraken voor 2017 en verder mede te ondertekenen moeten we hierover 
zo snel als mogelijk procesafspraken maken. 

2.3.       M.b.t. de kwaliteit en prijs van de woningen is voor de huurders van belang dat de 
     huurverhogingen worden gematigd, de streefhuren beperkt blijven en transparant 
     worden vastgesteld en verder dat de woonlasten van de huurders worden beperkt 
     door het energiezuiniger maken van de woningen. 

  >    Over het streefhuurbeleid zijn in hoofdlijnen goede afspraken gemaakt  

  >    Over de huurverhoging in 2016 zijn afspraken gemaakt 

           >    Een substantieel deel van synergievoordeel (40%) wordt ingezet om woningen  
         te kunnen verduurzamen, met aantoonbaar voordeel voor de huurders 

Aandacht:   

I.         Inplannen uitwerking van het streefhuurbeleid voor 1 juli 2016 

II.        Tijdig inplannen overleg over daadwerkelijke huurverhogingen in 2016 

III.  Verder ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid en beperking van de woonlasten 

IV.       Inplannen overleg in 2016 over de splitsing daeb en niet-daeb 

 

2.4.      M.b.t. de kernvoorraad is voor de huurders van belang dat de corporatie ‘passend 
   kan toewijzen’ , dat er voldoende betaalbare en bereikbare woningen zijn, van  
   goede kwaliteit. Het zal dan wel duidelijk moeten zijn hoeveel woningen in welke 
   prijsklasse en kwaliteit gewenst en nodig zijn. 

 Er zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt over de wensportefeuille / strategisch 
voorraadbeleid, over het huurbeleid en toewijzingsbeleid 

Aandacht : 
I.         Uitwerking van het strategisch voorraadbeleid in overleg met de     
 huurdersorganisaties 
II.       Bij de ontwikkeling van de woonvisie door de gemeente i.s.m. de fusiecorporatie 
 worden de huurdersorganisaties betrokken. Daarover moeten in 2016 met de 
  gemeenten en corporatie procesafspraken worden gemaakt.   
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2.5.     Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening is voor de huurders het                    
 volgende van belang : 
–         Tenminste handhaven kwaliteit volgens benchmark Aedes van november 2015 ; 
–  Wat gezegd is over de lokale binding hierboven ; 
–  Aandacht voor degenen die geen toegang kunnen hebben tot digitale middelen ;     
–         Harmonisatie van beleid waarbij de huurders er niet op achteruitgaan. 

>  Op al deze onderwerpen zijn in hoofdlijnen afspraken gemaakt. 

 

Aandacht : 

I.  In de loop van 2016 inplannen overleg over invulling van kwaliteitsmeting ; 

II.  Na de invoering en uitwerking van de digitalisering door huurders laten toetsen op 
  klantvriendelijkheid ; 

III.  Medio mei 2016 is alle beleid ook feitelijk geharmoniseerd op basis van de  
  vastgestelde hoofdlijnen. De huurdersorganisaties worden betrokken bij de  
  uiteindelijke vaststelling.         
   

2.6. Met betrekking tot leefbaarheid is van belang dat de kernen vitaal blijven, het voor 
  iedereen prettig wonen is, nieuwkomers zich thuis kunnen voelen en problemen 
  snel en voortvarend worden opgepakt. 

 In de fusiecorporatie staat de vitaliteit van de kernen centraal.  
o Het vaste team voor een kern heeft als belangrijkste taak de leefbaarheid 

in de kernen te bewaken en waar nodig te verbeteren en heeft voldoende 
mandaat om snel te handelen.  

o Een substantieel deel van het synergievoordeel wordt extra ingezet voor 
de leefbaarheid in de kernen. 

Aandacht : 

I. In 2016 wordt beleid gemaakt op basis van de kernvisies, hier worden de 
huurdersorganisaties bij betrokken.  

De volkshuisvestelijke prestaties zijn geborgd in de 2de, 3de en 6de zekerheid 

 
3. De financiële continuïteit 
           3.1  Het is natuurlijk ook in het belang van de huurders dat de fusiecorporatie  
        financieel gezond blijft  

   Het due dilligence onderzoek is door de huurdersorganisaties gezien en geeft   
          geen aanleiding tot zorg 

   De scores op de belangrijkste ratio’s blijven in de periode tot 2025 binnen de                           
          daarvoor gestelde normen   
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   De fusie is niet voortgekomen uit financiële noodzaak van de corporaties. Ook  
          naar de toekomst is de financiële positie van de corporaties niet in gevaar, de  
          financiële positie zal alleen maar steviger worden.      
 

 3.2  Van nog groter belang voor de huurders is dat de belangrijkste bron van 
        inkomsten, de huren die door de huurders elke maand worden betaald, door
        de corporatie ook weer volkshuisvestelijk wordt ingezet.   

   Alle huidige investeringsafspraken worden gegarandeerd  
   Door synergievoordelen komt er jaarlijks 2 miljoen euro vrij, die            

          volkshuisvestelijk besteed zal worden  
 
Aandacht 

I. Jaarlijks wordt in overleg met huurdersorganisaties en gemeenten bepaald waar 
het synergievoordeel aan zal worden besteed. 

II. De besparingen door de fusie worden jaarlijks geëvalueerd, al in 2016 wordt 
berekend wat de beleidsharmonisatie aan extra kosten meebrengt 

III. Er ontbreekt een beschrijving van een evaluatietraject voor de gehele fusie. Dit 
wordt wel door de minister verlangt (beoordelingskader ministerie, ad 2 E) 

De financiële continuïteit wordt deels geborgd in de 6de zekerheid   

4.    Harmonisatie van beleid 

       Zonder in herhaling te willen vallen som ik onderstaand de volgende punten op om 
    aan te geven dat deze zaken voor de huurders van essentieel belang zijn. 

 Er is afgesproken dat de huurders er niet op achteruit zullen gaan. 
 De fusiecorporatie heeft BWD beleidsvergelijkingen gemaakt en er zijn nu in 

hoofdlijnen afspraken gemaakt en vastgelegd:  
o voor het streefhuurbeleid, huurprijsbeleid, huurverhoging 2016, inzet 

fusievoordelen en de kwaliteit dienstverlening: in bijlage 1 van de fusie 
effectrapportage,  

o voor de overige beleidsterreinen:  in de bijlage beleidsharmonisatie en 
beleidsvergelijking.  

 Aandacht 
I. Alle voor de huurders belangrijke beleidszaken zijn uitgewerkt voordat de fusie 

een feit is (naar verwachting medio mei 2016)  
II. De huurdersorganisaties worden betrokken bij de uitwerking, daarvoor wordt 

nog een plan gemaakt. 

5.   De huurdersparticipatie 

De 7de zekerheid vermeldt dat de vormgeving van de samenwerking tussen BWD en                            
de huurdersorganisaties is vastgelegd.  Dat lijkt meer dan het is. Zonder alle punten 
hier nogmaals te benoemen moeten wij vaststellen dat een aantal afspraken niet 
opgenomen zijn in de laatste versie van Bijlage 3 van de fusie effectrapportage. 
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Aandachtspunten : 
I. Er zullen werkafspraken gemaakt worden voor alle lopende zaken waarvoor in 

de huidige samenwerkingsovereenkomsten afspraken zijn gemaakt.  
II. De huidige samenwerkingsovereenkomsten blijven gelden totdat de 

huurdersorganisaties en BWD samen tot een nieuwe zijn gekomen. 
III. We stellen voor om eerst een jaar samen te werken op basis van de 

werkafspraken, als blijkt dat dat tot ieders tevredenheid ook goed gaat, dat dan 
vast te leggen in een overeenkomst.  

 
Tenslotte  
Het is onze taak, als huurdersorganisaties om vooral op te komen voor de belangen van 
de huurders en toekomstige huurders in het werkgebied van de fusiecorporatie  
De genoemde aandachtspunten houden we bij de hand als we met de fusiecorporatie 
verder in overleg gaan over de uitwerking van de fusieplannen. 
De 7 zekerheden beschouwen we als garanties en we rekenen er op dat de 
fusiecorporatie deze ook zal blijven borgen. Als huurdersorganisatie zullen we deze, 
namens alle huurders in ons werkgebied, bewaken en zo nodig verdedigen.  
 
Apart van onze zienswijze ontvangt u ons antwoord op uw verzoek om instemming met de 
voorgenomen fusie.  
 
We kijken uit naar uw reactie. 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Huurdersvereniging Dinteloord 

 

 

 

R. Visser      A. Sinnema          
Voorzitter      Vice – voorzitter 

 

 

 



       


