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Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen * HSSBE
Violenstraat 17
1602 XS Enkhuizen

Enkhuizen, 14-10-2020

College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Enkhuizen
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen 

Dit bezwaar is aangetekend verzonden en tevens op 14-10-2020 gemaild naar:
j.vanlienen@enkhuizen.nl en wilma.vreeker@sed-wf.nl  

Onderwerp: Bezwaar antwoord Wob verzoek
Sub-onderwerp: Ontbreken documenten HAR enkhuizen 

Uw Kenmerk: Wob – 863194

Geachte College van Burgemeesters & Wethouders,

Op 2 september hebben wij uw beslissing ontvangen dat u geen medewerking wilt verlenen aan ons verzoek tot 
openbaarmaking van de volgende stukken en dit in de ruimste zin gezien; dit vooralsnog vanaf 1 januari 2015 en 
vooralsnog betreffende huurdersorganisatie HAR Enkhuizen, welke vanaf 2015 tot op heden als Huurdersorganisatie 
opereert, tot het moment van het nemen van de beslissing op dit Wob verzoek. U stelt daarbij tevens geen 
documenten te hebben over de representativiteit van de Huurders Advies Raad (HAR). Hiertegen gaan wij in bezwaar;

Wij gaan in bezwaar om de ontbrekende stukken in de ruimste zin gezien, waarin uw gemeente de HAR vraagt om aan 
te tonen dat zij aan die representativiteitseisen voldoet; anders gesteld: waaruit blijkt dat de gemeente de HAR als 
huurdersorganisatie c.q. gesprekspartner van de huurders erkent.

Wij gaan in bezwaar, omdat een huurdersorganisatie, welke als prestatiepartner aan tafel zit, behalve het voldoen aan 
de Wohv, ook een rechtspersoon moet zijn. Anders kan zij niet in bezwaar gaan bij de Minister en niet onvankelijk 
verklaard worden en zijn de prestatieafspraken niet geldig. Hier heeft zij niet aan voldaan.

Wij gaan tevens in bezwaar omdat de HAR bevoegdheden als volwaardig overlegpartner van de gemeente en 
WelWonen heeft gekregen, die vallen onder de Woningwet. De gemeente kan zich derhalve niet van haar 
verantwoording afschuiven. De HAR zal bij de Minister, ten tijde van de prestatieafspraken en begin van de 
wijkvernieuwingsplannen bij het geven van zienswijzen niet ontvankelijk verklaard worden, wegens het niet voldoen 
aan de vereisten als rechtspersoon en tevens het niet voldoen aan de vereisten een huurdersorganisatie als bedoeld in 
art 19.2 Woningwet. 

Dit is dus uw gesprekspartner, doch deze was geen rechtspersoon ten tijde van het begin van de wijkvernieuwings-
plannen en de prestatieafspraken. Deze zijn dus onrechtmatig door de HAR ondertekend en op onrechtmatige gronden
tot stand gekomen.

Art. 19.2 Woningwet; Voordat Onze Minister op het verzoek, bedoeld in het eerste lid, beslist, stelt hij de colleges van 
burgemeester en wethouders van de in dat lid bedoelde gemeenten, en de in het belang van de huurders van de 
woongelegenheden van de betrokken vereniging of stichting werkzame huurdersorganisaties en bewonerscommissies 
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f respectievelijk g, van de Wet op het overleg huurders verhuurder in de 
gelegenheid hun zienswijzen daarop aan hem kenbaar te maken. Die colleges, organisaties en commissies kunnen 
binnen vier weken nadien hun zienswijzen aan hem doen toekomen. 

Wij gaan in bezwaar omdat hierbij de bevestiging van de Autotiteit Woningcorporaties d.d. 29-06-2020 erkent, dat de 
HAR inderdaad geen rechtspersoon was ten tijde van de wijkvernieuwingsplannen van de Bloemenbuurt, de biedingen
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van WelWonen en de prestatieafspraken 2017-2020 en 2019-2022. (bijlage)

Wij gaan tevens in bezwaar omdat de HAR tot op heden nog steeds niet aan de Wohv voldoet, daar er nooit 
jaarvergaderingen, bijeenkomsten e.d. door haar zijn georganiseerd en de huurders nimmer geinformeerd of 
betrokken worden voor standpuntbepalingen. 

Daarbij moet elke burger en bedrijf bij de gemeente haar status aantonen, met inschrijvingen k.v.k., dure statuten, 
legitimatiebewijzen en zo meer, voor aavraag vergunningen, subsidies e.d. Hoe kan het zijn dat de prestatiepartners, 
welke zoveel macht in handen krijgen en besluiten kunnen maken voor de huurders, elkaar niet controleren, terwijl dit 
wel volgens de wet kan? Wij vinden dit een zeer vreemde gang van zaken.

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”. 

Ieder College wil er toch zeker van zijn, dat afspraken met de huurderskoepel rechtmatig zijn (geweest) en dat deze 
huurderskoepel dan ook een huurdersorganisatie is in de zin van de Wohv.

In bepaalde gevallen moeten de vertegenwoordigers zelfs over individuele machtigingen van de huurders beschikken, 
willen zij namens die huurders mogen optreden. Het is maar dat u dit weet.

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.

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 erkent het College 
de Huurdersorganisatie HAR als huurdersorganisatie”, zodat het bestuur van de HAR mag “meepraten”; al op 
meerdere momenten is aan het College duidelijk gemaakt dat de HAR geen huurdersorganisatie is in de zin van de 
Wohv.

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij altijd bereid deze nader toe te lichten. Verder ontvang ik graag uw bevestiging 
van ontvangst.

In afwachting van uw reactie,
Namens HSBBE,

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