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Jaaroverzicht 2019 (en verder) 
 
In het jaaroverzicht van 2018 stonden hele mooie plannen en acties, maar het 
onderzoek zoals vermeld in het jaaroverzicht van 2018 m.b.t. één geheel (opnieuw) 
met het Platform is op niets uitgedraaid. Bleef het eerst erg lang stil, later bleek dat 
de visie, agenda en verantwoording van beide partijen te ver uit elkaar liggen en zag 
het er niet naar uit dat dit op korte termijn zou veranderen. Wij hebben het proces dat 
moest leiden naar de eenwording daarop stop gezet. Wel hebben we uitgesproken 
om op beleidsniveau te kijken (en te komen) tot één standpunt (indien mogelijk). 
 
In de resterende tijd van 2019 zijn wij met alle partners (Stadlander en het Platform) 
rond de tafel gaan zitten om na te denken over verdere en betere participatie van de 
huurders. 
In een bijeenkomst met Stadlander, de Woonbond en Bewonerscommissies is hier 
verder over nagedacht en hebben we ideeën opgedaan en afspraken gemaakt om 
daar mee verder te gaan. In 2020 zouden we deze handschoen op gaan pakken en 
uit gaan werken en ook Stadlander gaf aan om daarbij aan te willen sluiten. 
 
Helaas zijn we in maart 2020 helemaal stil gevallen. De noodzakelijke en zakelijke 
overleggen o.a. met Stadlander gingen nog wel digitaal door, maar bijzondere 
overleggen zijn op de hoek van ‘ons bureau’ beland en liggen daar inmiddels al bijna 
2 jaar te wachten om opgepakt te worden. 
 
2020 en 2021 zijn bijzondere jaren geworden, met heel weinig mogelijkheden, want 
als er ruimte leek te komen stak een virusvariant de kop op en viel de wereld weer 
stil. Vooral het contact met onze huurders was lastig (geen spreekuren, geen 
overlegmomenten, geen vergadering, etc.) Wij hopen vanaf nu vooruit te kunnen 
gaan kijken en jullie goedkeuring bij de verkiezingen kan ons daarbij helpen. 
 
Er is in 2021 door de Woonbond een onderzoek gedaan naar huurders met NUL op 
de meter. Dit rapport is wel uit, maar niet besproken en komt binnenkort op tafel ter 
discussie. 
 
Ook hebben wij alle Bewonerscommissies in 2021 gevraagd om een inventarisatie te 
maken van de problemen die er zijn of die blijven liggen. Het totaaloverzicht hiervan 
moeten we op korte termijn nog bespreken met Stadlander. 
 
In navolging van 2018 liggen de statuten (aangepast) eindelijk op tafel ter goed-
keuring en hopen we dat we dit dossier nu ook echt kunnen gaan afsluiten. Er is al 
een afspraak ingepland bij de notaris. 
 
U ziet/ hoort dat dit geen jaaroverzicht meer is, maar een JAREN overzicht. We 
kijken positief naar voren. We willen er voor gaan. 
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