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acceptabel dat wij ons maatschappelijke ver-

mogen hiervoor onrendabel inzetten. Van 

Harten benadrukt het belang van structureel 

goed overleg met de gemeente en de raad. ‘Je 

moet niet pas vlak voor of na de verkiezingen 

komen opdagen.’

‘Een doos vol puzzelstukjes. We hebben 

elkaar nodig dus we moeten samen die puz-

zel leggen’, zegt Rogier van der Laan, directeur 

van Woondiensten Aarwoude, actief in de 

gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem. 

In zijn openingsbezoek laat Rogier van der 

Laan de nieuwbakken wethouder kennisma-

ken met fenomenen als het ongelijke speel-

veld en de verschillende manieren waarop je 

kunt kijken naar een onrendabele top. Ook 

heeft hij een kopie van het BBSH in zijn ach-

terzak. Verder geeft hij openheid over de 

Onanciën van zijn corporatie en legt hij uit 

waarom hij kiest voor starters en wonen met 

zorg, en niet voor monumenten. 

‘Ik begin gewoon te vertellen waar we voor 

staan, als ik voor het eerst bij een de nieuwe 

wethouder op bezoek ga. Wij hebben als cor-

E
en klein rood boekje getiteld Amster-

damse corporaties investeren in een 

vitale stad neemt directeur Hans van 

Harten van de Amsterdamse Federatie van 

Woningcorporaties (AFWC) mee naar de 

nieuwe wethouder. ‘Hierin maken wij de poli-

tiek duidelijk wat ze van ons kunnen ver-

wachten maar ook wat we van de gemeente 

vragen. Dat is buitengewoon vruchtbaar’, 

zegt Van Harten.

Verder neemt de Amsterdamse Federatiedi-

recteur een lege portemonnee mee bij het 

eerste overleg. ‘Er zijn geen kopers van onze 

woningen en onze portemonnee is leeg. Dus 

bouwen we minder, bijvoorbeeld op IJburg. 

Maar we proberen de wijkaanpak in de lucht 

te houden.’ Verder zetten de Amsterdamse 

corporaties in op meer woningen voor de 

middeninkomens. ‘Maar dan is wel een her-

vorming van de woningmarkt nodig.’ Ten 

slotte vraagt Van Harten aandacht voor de 

parkeervoorzieningen in de stad. ‘Veel gara-

ges die wij onder onze complexen hebben 

gebouwd staan nu leeg, omdat je op straat 

gratis kunt parkeren. Wij vinden het niet 

KENNISMAKEN MET DE NIEUWE WETHOUDER

Wat doe je in 
je koYertje?
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter 

de rug. Goed voorbereid ga je als corporatie-

directeur kennismaken met de nieuwe 

wethouder. Wat neem je mee? En wat neem 

je mee terug?
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poratie een duidelijke visie met onze belang-

houders gemaakt en die leg ik uit. Een wet-

houder Volkshuisvesting met hart voor de 

zaak snapt dat we bondgenoten zijn en luis-

tert. Een slechte wethouder zal zeggen: “Jouw 

visie interesseert me niets.” Dan weet ik dat 

ik mijn bondgenoten elders moet zoeken. Dat 

is overigens niet in zijn belang, een corpora-

tie als bondgenoot is ook voor de wethouder 

erg handig.’

HANDSCHOEN

‘De gemeenten zijn onze belangrijkste part-

ner’, stelt Johan Dijk, directeur van Woonborg 

in Vries. De plattelandscorporatie is actief in 

vier gemeenten: vooral in de provincie 

Drenthe. 

Om dat partnerschap te onderstrepen, neemt 

Dijk graag een handschoen mee. ‘Die staat 

symbool voor een uitgestoken hand. En je 

kunt ook zeggen dat de handschoen uitdaagt 

om hem op te pakken; laten we in deze Mnan-

cieel barre tijden allebei slim met onze mid-

delen omgaan.’ Woonborg steekt veel tijd en 

energie in het onderhouden van de con-

tacten met lokale politici. Zo organi-

seerde Woonborg begin februari 

een drukbezocht debat voor alle 

wethouders en raadsleden in 

de vier gemeenten waar de cor-

poratie bezit heeft. Ook bezoekt 

Johan Dijk iedere twee à drie 

maanden samen met zijn col-

lega-corporatiedirecteuren in de 

regio alle wethouders van wonen 

in zijn werkgebied. ‘Dat is een 

Pinke taak, maar het onder-

streept hoe belangrijk ik dit vind.’ 

Hoog op de agenda staan bij Johan Dijk een 

meer duurzame woningvoorraad en de com-

binatie wonen-zorg. Woonborg wil in alle vier 

gemeenten de energielasten van de huurder 

beperken door de huizen duurzaam te reno-

veren. Daarom neemt hij bij zijn bezoek ook 

een ledlamp mee. Verder wil Woonborg in 

bepaalde gemeenten alleen nog huizen neer-

zetten voor senioren: ‘Drenthe is een van de 
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bijdragen. SLS Wonen heeft in Leiden verschil-

lende karakteristieke (monumentale) panden 

herbestemd voor studentenhuisvesting. Ver-

der heb ik een uitnodiging bij me voor de pre-

sentatie van de plannen voor de Meelfabriek 

in Leiden op 12 april. De Meelfabiek is een 

rijksmonument dat SLS Wonen omtovert tot 

een combinatie van wonen, horeca, kantoor-

ruimte en expositieruimte. Ik heb ook nog 

een uitnodiging bij me voor een rondleiding 

– samen met zijn collega-wethouder voor 

duurzaamheid – in de verbouwde huishoud-

school aan het Galgenwater waarbij we in de 

praktijk de spanningsvelden tussen monu-

mentenzorg en energiebesparing kunnen 

laten zien. Meer neem ik niet mee. Anders 

past het niet in het koM ertje. Ze gaan dat toch 

niet allemaal in een keer lezen. En ik kom over 

twee maanden weer terug met een uitnodi-

ging voor hem en zijn raadscommissie voor 

een werkbezoek!’

TERUGWEG

Op de terugweg hoopt Johan Dijk van Woon-

borg een stuk grond mee te nemen. ‘Want 

wij willen goede afspraken maken over de 

grondprijzen. Onlangs hebben we dit met de 

gemeente Noordenveld gedaan en afgespro-

ken dat een derde van elk uitbreidingsgebied 

in de sociale bouw gerealiseerd wordt. Lagere 

grondprijzen staan gelukkig nu al in de ver-

kiezingsprogramma’s van bijna alle politieke 

partijen in die gemeente.’ En verder wil Dijk 

het visitekaartje 

van de wethou-

der mee terug-

nemen met daar 

op: partner in 

goed wonen, een 

gezamenlijke visie 

op het wonen. ‘Dat is belangrijker dan een 

boekwerk vol afspraken, want dat soort 

lijstjes veranderen snel.’ 

Rogier van der Laan wil onder meer overeen-

stemming bereiken over de woonruimte-

verdeling en doorstroming voor eigen inwo-

ners en over een brede school. Ook hoopt hij 

afspraken te maken over een woonvisie. Op 

de terugweg naar huis hoopt hij dat hij de 

complete puzzel bij zich heeft: ‘We hebben 

samen de puzzel in elkaar gelegd. Zij nemen 

jou serieus en steunen jou. Bijvoorbeeld in 

snellere procedures of als je zaken moet doen 

met andere partijen. Zo’n wethouder kent het 

krachtenveld heel goed en kent de standpun-

ten. Hij kan je waarschuwen en hij kan jouw 

standpunt verdedigen.’ Verder hoopt hij dat 

hij net als Johan Dijk een stuk papier bij zich 

heeft, waarin de afspraken zwart op wit 

staan. ‘Een wethouder kan ieder moment 

moeten opstappen. Dan is het handig als je 

iets op papier hebt staan voor de volgende 

lichting.’

Lisa Johnson hoopt een schatkist mee terug 

te nemen: ‘Wij koesteren de Leidse monu-

menten en herbestemmen ze met zorg. Ook 

de beperkte beschikbare grond kan ons wor-

den toevertrouwd. We hopen dat de nieuwe 

wethouder daar net zo over denkt en dat we 

praktische afspraken kunnen maken over ver-

gunningen, subsidies en de oprichting van 

een Stadsgoed NV. Want wij zijn trots op het 

culturele erfgoed van Leiden!’

BRIL

Hans van Harten benadrukt dat de Amster-

damse corporaties al vijftien jaar prestatieaf-

spraken met de gemeente maken. ‘Dat heeft 

succes. We hebben een redelijk gedeelde visie 

op de woningmarkt. We willen meer diM eren-

snelst vergrijzende provincies. Nu al is meer 

dan de helft van de mensen op onze wacht-

lijst ouder dan 55.’ Om dat belang te onder-

strepen neemt hij een drempel mee. ‘Die 

hebben we eruit gesloopt, omdat dat de 

woning beter geschikt maakt voor senioren.’ 

Voorts legt hij de wethouders uit welke gevol-

gen de VPB, de Vogelaar-he\  ng, de economi-

sche  crisis en Europa hebben op het werk van 

zijn corporatie. 

MONUMENTEN

Directeur Lisa Johnson van de Leidse corpora-

tie SLS is een groot pleitbezorger van het 

behoud en herstel van monumenten. Daarom 

heeft ze een tas vol bij zich om het belang van 

monumenten onder de aandacht te brengen 

bij de nieuwbakken wethouder. Onder meer 

het boekje Juweeltjes van herbestemming: 

‘Daarin geven verschillende partijen, waaron-

der SLS Wonen, aan wat ze onder herbestem-

ming verstaan en wat dat aan een stad kan 

‘ Deze handschoen 
staat symbool voor 
onze uitgestoken 
hand’

‘In het rode boekje 
staat wat de

 politiek van ons mag 
verwachten’
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tiatie in wijken en buurten. 

Daardoor is sinds een aantal 

jaren ook verkoop van sociale 

huurwoningen onderdeel 

van het beleid geworden, 

ondanks dat dit in het begin politiek gevoelig 

was. We borduren daar in ons rode boekje op 

voort. Door de structurele contacten weet ook 

het college wel dat voor de corporaties de 

bomen niet meer tot in de hemel groeien.’ 

Dat leidt volgens Van Harten tot een 

‘gedeelde nuchtere kijk’ op de ambities. ‘Dat 

betekent dat ze accepteren dat we geen 

5.000 woningen per jaar meer (zullen) kun-

nen bouwen. We zien het niet meer door een 

roze bril, maar door een bril met heldere, 

doorzichtige glazen. Die hoop ik mee terug

te nemen.’ 

Voor meer lobbytips en een voorbeeld 

van een lokaal lobbyplan kijk op 

www.aedesnet.nl/verkiezingen, 

kopje gemeenteraadsverkiezingen.

Genoemde publicaties:

Juweeltjes van herbestemming, 17 parels 

in de stad is een uitgave van de Stichting 

Bouw Research Rotterdam en Aedes. 

Prijs: 25 euro exclusief BTW en verzend-

kosten. Te bestellen via www.sbr.nl/ 

kenniswinkel of via publicaties@aedes.

nl. Woningcorporaties. Partners in het 

wonen is een uitgave van Aedes. Prijs: 

2,75 euro exclusief BTW en verzend-

kosten. Per 10 exemplaren te bestellen 

via  publicaties@aedes.nl. 

Meer weten over 
lobbyen?

Adviesrecht 
huurdersorganisatie
De verhouding tussen verhuurder(s) en huurdersorganisaties is geregeld in 

de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder: de Overlegwet genoemd. De 

huurdersorganisatie heeft onder andere het recht om een beleidsvoornemen 

van de verhuurder te laten toetsen door de kantonrechter. Wat is een 

beleidsvoornemen?

De aanleiding .........................................................................................................

Een verhuurder heeft woningen verhuurd tegen een geliberaliseerde huur-

prijs. In de huurovereenkomst is bepaald dat de verhuurder jaarlijks de huur 

kan verhogen met de inO atiecorrectie plus een opslag van maximaal 2 pro-

cent. De verhuurder laat aan de huurdersorganisatie weten dat hij voorne-

mens is om de huur te verhogen met de inO atiecorrectie én de opslag van

2 procent en vraagt daarover haar advies.

Het geschil ...............................................................................................................

De huurdersorganisatie adviseert de verhuurder om de opslag niet in reke-

ning te brengen. De verhuurder neemt dit advies zonder nadere motivering 

niet over. De huurdersorganisatie meent dat de verhuurder daarmee de pro-

cesregels van de Overlegwet schendt en verzoekt de kantonrechter te bepalen 

dat de verhuurder de huurverhoging niet mag uitvoeren. 

De uitspraak ...........................................................................................................

De kantonrechter wijst het verzoek van de huurdersorganisatie af. Het begrip 

‘beleidsvoornemen’ in de wet moet worden uitgelegd als een voornemen om 

het bestaande beleid te wijzigen. De kantonrechter is van oordeel dat in dit 

geval geen sprake is van een beleidswijziging, maar van een eerste kennis-

geving van nieuw beleid van de verhuurder aan de huurdersorganisatie. 

De gevolgen.............................................................................................................

Huurdersorganisaties hebben het recht om de verhuurder te adviseren wan-

neer de verhuurder het voornemen heeft om zijn beleid te wijzigen. De Over-

legwet noemt de beleids- en beheersonderwerpen waarvoor dit adviesrecht 

geldt. Op verzoek van de huurdersorganisatie kan de kantonrechter bepalen 

dat een beleidsvoornemen niet mag worden uitgevoerd. Dit is het geval wan-

neer de verhuurder zonder behoorlijke motivering is afgeweken van het 

advies van de huurdersorganisatie, of wanneer de verhuurder niet in redelijk-

heid tot een afwijking van het advies is gekomen. De huurdersorganisatie 

heeft echter niet de bevoegdheid om te adviseren met betrekking tot de (eer-

ste) vaststelling van het beleid. Omdat de Overlegwet een minimumregeling 

is, staat het de verhuurder wel vrij om met de huurdersorganisatie af te 

 spreken dat zij ook over nieuw beleid mag adviseren.
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