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Geacht College van Burgemeesters & Wethouders,

Via deze brief doen wij het Wob-verzoek tot openbaarmaking van de volgende stukken en dit in de ruimste zin gezien; 
dit vooralsnog vanaf 1 januari 2015 en vooralsnog betreffende de wijkvernieuwingsplannen van de Bloemenbuurt, 
welke vanaf 2015 tot op heden zijn ontstaan, tot het moment van het nemen van de beslissing op dit Wob verzoek; het
voorkomt dat wij voor de periode na 12 juni 2020 een identiek Wob-verzoek moeten indienen. 

1.    Graag ontvangen wij de stukken in de ruimste zin gezien, waarin uw gemeente vanaf 2015 heeft 
         overlegd over de wijkvernieuwingsplannen van de Bloemenbuurt, de biedingen van WW en de 

prestatieafspraken 2017-2020 en 2019-2022

Sinds 2015 zit uw gemeente op meerdere momenten rond de tafel met WelWonen, Sacon en de HAR
Enkhuizen, welke stelt de huurdersbelangen van alle huurders van de sociale woningen van 
Enkhuizen te vertegenwoordigen, waaronder de huurders van de Bloemenbuurt, in de zin van de Wet
overleg huurders verhuurders (Wohv).

Dit houdt o.a. in dat de door de bestuurders van HAR gebezigde standpunten, dan wel daadwerkelijk
met de huurders afgestemd moeten zijn. Een huurders-organisatie moet gewoon aan de 
voorwaarden van de Wohv voldoen en blijven voldoen.

Blijkens de brief van 15 januari 2020 van Jacco Eenkoren heeft de Gemeente geen verslag van het 
gesprek wat op 07-11-2016 is aangekondigd tussen de gemeente, WelWonen, De HAR en Sacon 
is geweest, betreft de wijkvernieuwing in 2016.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente geen verslagen heeft bijgehouden van dit soort 
belangrijke besprekingen. Zonder verslagen is er voor de huurders niet te controleren of de 
huurdersorganisatie goed haar belangen behartigd en hoe de besluiten tot stand zijn gekomen.

Een simpel briefje met “ De gemeente heeft geen verslagen bijgehouden” voldoet niet. De gemeente 
heeft hierin een zorgplicht in het belang van alle huurders.

2. Het gaat bijvoorbeeld bij het bod en de prestatieafspraken wel om de belangen en standpunten van 
ALLE huurders en niet om die van een aantal bestuursleden die niet daadwerkelijk met de huurders 
zijn afgestemd. Zonder meer kan geen enkele huurderskoepel een huurdersorganisatie in de zin van 
de Wohv zijn, als de stukken over bijvoorbeeld de prestatieafspraken op geen enkel moment (niet 
voor, tijdens of na) beschikbaar worden gesteld aan de huurders.

 Art1. Lid 1 sub f Wohv:
  f. huurdersorganisatie: vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van 

huurders en:

•1°.van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt;
•2°.die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;
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•3°.die ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording 
aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze 
vaststelt; en
•4°.die alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen behartigt, in de 
gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten;

      Dit is waar de rechter op toetst. De huurdersorganisatie moet dan wel kunnen aantonen, dat deze 
                voorwaarden worden nageleefd.

Het spreekt voor zich, dat de informatie die openbaar wordt gemaakt,  dit met uitzondering is van de daarin vermelde 
persoonsgegevens. Verder vraag ik niet om documenten “met informatie over bijzondere persoonsgegevens”. 
Bijvoorbeeld over “gezondheid of sexuele geaardheid” en “sommige ambtelijke documenten met beleidsopvattingen”. 

Vorm van verstrekking

Daar waar originelen zich bij en onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als een 
verzoek om een digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar de algemene leesbare vormen.

Daar waar originelen zich bij en onder u in papieren vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als 
een verzoek om een papieren kopie. Dit mag uiteraard ook als een gescande kopie worden verstrekt. Uiteraard wat in 
kleur is dan wel verstrekken in kleur.

Ter afronding

Beslissingsindex

Als onderdeel van de beslissing op het Wob-verzoek ontvang ik graag een beslissingsindex met daarop de gedeeltelijk 
geleverde stukken en de geweigerde stukken.

Normaliter gaan wij er vanuit, dat een dergelijke beslissingsindex standaard aan een Wob-beslissing wordt toegevoegd.
Alleen door het hier nog even expliciet aan te geven willen wij voorkomen dat deze beslissingsindex niet per ongeluk 
wordt vergeten te worden toegevoegd.

U zult begrijpen dat wij een schriftelijke beslissing op prijs zullen stellen.

Het mag duidelijk zijn, dat als er geen documenten zijn aangetroffen die aan dit verzoek voldoen, dan mag dit Wob-
verzoek direct als een bezwaarschrift worden aangemerkt, waarin gevraagd zal worden: “waarom heeft het College 
College geen verslagleggingen gelegd omtrent de besprekingen over de wijkvernieuwing Bloemenbuurt”.

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij altijd bereid deze nader toe te lichten.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Namens HSBBE,

Widia S. de Jong-Baldewsing Ankie de Jong Paula Appelman
Voorzitter HSBBE Secretaris Penningmeester

------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
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