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Inleiding

Stg. Woondiensten Enkhuizen geeft geen gehoor aan stem huurders 

De Toegelaten Instelling Stg. Woondiensten Enkhuizen (WDE) oftewel Welwonen, geeft geen gehoor aan de
stem van de huurders, omdat de Huurdersbelangenvertegenwoordiger niet gekozen is door de huurders en 
de huurders niet vanaf aanvang van de herstructureringsplannen betrokken c.q. geinformeerd worden. Ook 
wordt het participatietraject en de huurdersbelangenvertegenwoordiging niet volgens de wet uitgevoerd.

Bewuste keuze, experiment en huurdersorganisatie is maar achterhaald
Dit is een bewuste keuze van de woningcorporatie. Dit blijkt uit de Koersnotitie van WDE 2016-2019. De 
woningcorporatie vindt een officiële huurdersorganisatie, en vind daarmee de bijbehorende wetgevingen als 
de Wet overleg huurders verhuurders (Wohv), eigenlijk maar achterhaald. Daarom heeft de woningcorporatie
in 2016 de Huurdersadviesraad (HAR E) informeel en als experiment opgericht. WDE negeert hiermee de 
wetgevingen die de huurders beschermen.

Gezien ook de personele unie “Welwonen” informeel en experimenteel door WDE is opgericht en actief is, is 
er een duidelijk patroon te zien in het wanbestuur van WDE.

Huurdersbelangenvertegenwoordiger van de huurders Plan Noord en voor het algemeen belang 
De HAR is door WDE aangewezen als huurdersbelangenvertegenwoordiger voor de algemene belangen 
van alle sociale woninghuurders in Enkhuizen. Daarbij is de HAR ook nog door WDE aangewezen als de 
enige huurdersbelangenvertegenwoordiger, participant én gesprekspartner voor de herstructureringsplannen
van Plan Noord Bloemenbuurt. Dit volgens de Toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties (AW) én het 
rapport Raeflex uit 2018. 

Een huurdersorganisatie met maar één huurder als lid om te behartigen
Volgens de website van de HAR blijkt dat de huurdersorganisatie tot op heden officieel en welgeteld één 
huurder als bestuurslid heeft om te behartigen en verder géén huurders als leden heeft om te behartigen.  
Ook niet-huurders en belangstellenden kunnen zich bij de HAR aanmelden.“Een huurdersorganisatie zonder
huurders als leden of met anderen dan huurders als belangstellenden, is simpelweg géén huurders-
organisatie. Daarbij kan een stichting geen leden hebben. Daarvoor moet het een vereniging zijn. Het lijkt er 
sterk op dat wat WDE en de HAR voor het gemak een vrijbrief van het College B & W hebben om 
wetgevingen te overtreden”, stelt Voorzitter Widia de Jong-Baldewsing van Huurdersstichting Bloemenbuurt. 

Tot 20 december 2019 niet geformaliseerd en huurders worden niet betrokken 
De HAR is 20 december 2019 pas officieel een stichting geworden. Er is nooit een enquête of informatie van 
de HAR zelf door de huurders van Plan Noord ontvangen. Het bod en alle andere zaken worden besloten en
ondertekend vanuit de standpunten van de HAR-leden en op aanwijzen van Welwonen. 

Nieuwe, onbekende huurdersvertegenwoordigers
“Sinds 2020 en 2021 zijn er schijnbaar nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter.  Wie dat precies zijn 
en hoeveel bestuursleden er nu precies zijn en wat hun C.V. is, is ons onbekend”, stelt de Voorzitter van de 
Huurdersstichting verder. “De statuten van de HAR zijn daarbij tevens verouderd met de namen van de oude
bestuursleden. 

“De vorige voorzitter Wil Raven en secretaris Marja ter Haar zijn met stille trom vertrokken, nadat ze nog 
even voor 5 jaar de prestatieafspraken met de plannen van WDE hebben ondertekend. Het lot van de 
huurders Bloemenbuurt is de komende jaren weer in handen van een aantal onbekende personen die over 
onze toekomst gaan beslissen”, onder leiding van de woningcorporatie. Dit is niet zo'n prettig idee, het voelt 
niet onafhankelijk, en ik vraag mij daarbij nu toch wel af of de Voorzitter, de Secretaris en andere 
bestuursleden eigenlijk wel huurders zijn of gewoon belangstellenden, stelt de voorzitter van de 
Huurdersstichting.

Weinig tot niet aanwezig bij bestuursoverleggen prestatieafspraken 
De HAR is daarbij, volgens de Wob-documenten van de gemeente, de afgelopen jaren opvallend weinig 
aanwezig geweest bij de bestuursoverleggen met de gelijkwaardige prestatiepartners; in 2018 slechts één 
maal, in 2019 helemaal niet en in 2020 tot 26 november ook totaal niet. Volgens het samenvattingsverslag 
van de gemeente over het voortgangsoverleg is hierover in 2017 al geklaagd. De HAR wordt klaarblijkelijk 
vanaf haar oprichting niet als volwaardig gezien door de andere prestatiepartners, maar wel zo gebruikt 
wanneer nodig. Zo tekent de HAR als informele huurdersorganisatie sinds 2016 tot en met heden, de 
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prestatieafspraken, heeft zij volgens Wob-documenten de herstructureringsplannen samen met WDE 
bedacht en overlegt zij over de toekomst van de huurders van de Bloemenbuurt en de herstructurering van 
de wijk. 

Herstructureringsplannen Plan Noord in 2016 al besloten. Huurdersparticipatie pas in 2018 begonnen
De aanvang van de participatie van de huurders van Plan Noord is volgens de Voorzitter van de 
Huurdersstichting ook één grote leugen. Dit is gebleken uit het jaarverslag van 2016 van WDE. In dit 
jaarverslag staat dat de beoogde sloop van 74 woningen en nieuwbouw van 66 woningen in Plan Noord en 
de sloop/nieuwbouw van de woningen in de Begoniastraat, al sinds 2016 besloten is. “Zelfs het aantal te 
slopen/renoveren stond al jaren bekend voor de eerste participatie-bijeenkomst met alle huurders in 2018. 
De huurders hebben dus simpel gezien in 2017 en 2018 voor de vorm mee besloten over iets wat al jaren 
ervoor al besloten is”, constateert de voorzitter. De Huurdersstichting vindt dat de huurders hiermee door de 
drie prestatiepartners worden opgelicht.

Prestatieplannen en herstructureringsplannen onrechtmatig tot stand gekomen
“Alles wijst ernaar dat de HAR alleen is opgericht om zonder tegenstand van de huurders een handtekening 
te zetten onder de projecten van het bestuur van WDE en het College. Alle plannen voor de vernieuwing van
Plan Noord Bloemenbuurt zijn dan ook onrechtmatig tot stand gekomen, voldoen niet  aan de vereisten en 
kunnen daarom beschouwd worden als niet aanwezig. “De prestatieafspraken en de herstructurerings-
plannen Plan Noord zijn daarbij ook onrechtmatig tot stand gekomen, want de huurdersparticipatie en 
huurdersbelangenbehartiging worden niet juist uitgevoerd. Alle prestatieafspraken en herstructurerings-
plannen Plan Noord, vanaf 2016 tot en met heden en met de HAR als Huurdersorganisatie, zijn dus eigenlijk 
ongeldig. 

WDE heeft de HAR gediskwalificeerd als Huurdersorganisatie
De woningcorporatie heeft met haar informele experiment en het negeren van de wet,- en regelgevingen, 
zélf de HAR gediskwalificeerd als Huurdersbelangenbehartiger en Huurdersorganisatie. Toch blijven alle drie
de prestatiepartners elkaar nu al jaren dekken, boven de belangen van de huurders. (oud) Wethouder 
Struijlaart vind het niet de taak van de gemeente om WDE en de HAR als prestatiepartners te controleren en
te handhaven, terwijl dit wel haar taak is. Plaatsvervangend Wethouder Esther Kneutink staat blijkbaar ook 
achter deze gang van zaken. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Raad en de Minister niet ingrijpen en dit 
nog toelaten. 

Bescherm de rechten van de huurders 
De SP en de Piratenpartij Enkhuizen staan in ieder geval niet achter deze onrechtmatige gang van zaken. Ik 
kan mij bijna niet voorstellen dat er nog een politieke partij in Enkhuizen is die (nog) achter deze oneerlijke 
gang van zaken staat of wilt blijven staan”, verklaart Voorzitter Widia de Jong-Baldewsing. Volgens een mail 
van de AW van 29 juli 2019, heeft de AW géén toestemming aan WDE gegeven dat een huurdersvertegen-
woordiging zich niet aan de wet hoeft te houden, wat nu wel duidelijk het geval is. Zij hoopt dan ook dat de 
Raad, B & W en de Minister in actie zullen komen voor het behoud van de huurdersrechten van de 
Enkhuizers en de HAR ook zullen diskwalificeren als Huurdersorganisatie.
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1. De onbevoegde 4e prestatiepartner; de Personele Unie "Welwonen"
In de prestatie afspraken staat beschreven, dat er 3 prestatiepartners zijn. Dat horen de 
gemeente Enkhuizen, Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen en de Huurdersorganisatie te
zijn. Doch, het is gebleken dat de Personele Unie "Welwonen" in alle documenten terug te vinden is 
en aanwezig is bij het bod, de prestatiafspraken, bestuursoverleggen, wijkvernieuwingsplannen, 
Koersplannen, Stedebouwkundige plannenn e.d.;

 Aanhoudende aan de informatie van de Autoriteit Woningcorporaties en het publiek, 
is "Welwonen" het samenwerkingsverband (Personele Unie) tussen Stg. 

Welzijnswerk en Stg.Woondiensten Enkhuizen;

"Welwonen" is géén Toegelaten Instelling, is geen Woningcorporatie en is derhalve 
geen legitieme partij bij de prestatieafspraken en wijkvernieuwingsplannen; Zij valt 
niet onder Volkshuisvesting en staat derhalve niet onder toezicht van de AW. Zij kan 
dan ook niet actief zijn als Woningcorporatie én tegelijk als Personele Unie. (zie 
bijlage 1 Rapportage hoofdstuk 1.7);

A.) Indien WDE stelt dat "Welwonen" haar handelsnaam is, en dezelfde bevoegdheden heeft als
de Woningcorporatie (T.I), dan is dit onjuist. Het gebruik van "Welwonen" als de 
Woningcorporatie (T.I) en het actief zijn als opdrachtgever en gesprekspartner zijn van 
Volkshuisvestingsplannen, is dan ook onrechtmatig en misleidend toe naar de inwoners en 
het publiek.

B.) Indien WDE stelt dat "Welwonen" een Personele Unie is, dan is dit onjuist en onrechtmatig, 
aangezien "Welwonen" volgens de K.v.K. uitsluitend de handelsnaam van WDE is;

C.) Indien WDE stelt dat "Welwonen" een Personele Unie is, dan is dit volgens de Autoriteit 
Woningcorporaties juist, doch onjuist omdat WDE en "Welwonen" formeel niet aan de 
voorwaarden van een Personele Unie voldoetn;(zie hoofdstuk 1)

D.) Indien er wordt gesteld dat "Welwonen" een stichting is, dan is dit onjuist. "Welwonen" is 
géén rechtspersoon;

E.) Duidelijk is dat WDE de handelsnaam voor verschillende activiteiten wordt gebruikt, wat zeer
verwarrend is. De handelsnaam wordt daarmee gebruikt alsof Stg. Welzijnswerk en WDE 
één gefuseerde, en daarmee een sterk gelieerde organisatie is. 

2. De Woningcorporatie en Toegelaten Instelling (T.I) "Welwonen" 
Stg. Woondiensten Enkhuizen is de Toegelaten Instelling en de Woningcorporatie en dus niet 
"Welwonen". Dit wordt onderschreven door de Minister;. 
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3. Volkshuisvestingstaken en Welzijnszaken welke de Personele Unie "Welwonen" o.a. uitvoert 
zijn:

A. Wijkwandelingen en huurdersbijeenkomsten organiseren, nieuwsbrieven 
rondbrengen betreft Volkshuisvestingszaken e.d.;

 B. Sociale evenementen en activiteiten organiseren, als de Huttendorp, 
Belmobiel, Enigmahuis e.d.;
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A.) Er is dan ook op het eerste gezicht niet te stellen of je met de verhuurder of Stg. 
Welzijnswerk te maken hebt. Helemaal niet door dezelfde logo gebruik van "Welwonen".

B.) Overleg voeren als prestatiepartner. De naam van Woningcorporatie WDE staat 
vrijwel niet in de andere Wob-documenten over de wijkvernieuwingsplannen en 
prestatieafspraken, vermeld. (Zie hoofdstukken 3-4 en bijlagen 2-3 Wob-documenten-
bijlagen);

C.) Koersplannen maken. De naam van de Toegelaten Instelling Woningcorporatie WDE staat 
daarin niet vermeld. De Koersplannen zijn gemaakt door de Personele Unie "Welwonen", 
welke dus formeel niet bestaat;

 

D.) Opdracht geven om Stedenbouwkundige plannen te maken. De naam van 
Woningcorporatie WDE staat daarin niet vermeld. De stedebouwkundige plannen 
zijn in opdracht van de onbestaande Personele Unie "Welwonen" tot stand gekomen; 

4. Prestatieafspraken en wijkvernieuwingsplannen zijn door de Personele Unie "Welwonen" 
onrechtmatig tot stand gekomen

A.) De prestatieafspraken en wijkvernieuwingsplannen 2017-2020, 2019-2022 en 2020-2025, 
zijn onrechtmatig door de Personele Unie "Welwonen" overlegd, besproken en uit 
standpunten van de Personele unie "Welwonen" voortgekomen;
(Zie hoofdstukken 3-4 en bijlagen 2-3 Wob-documenten-bijlagen);

B.) Onbevoegd als Woningcorporatie prestatieafspraken en wijkvernieuwingsplannen 
ondertekenen (2020-2025). De Personele Unie heeft onrechtmatig de 
Prestatieafspraken ondertekend. Dit had de Woningcorporatie WDE moeten zijn;
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5. De HAR E is bewust als informeel en als experiment opgericht 
De HAR Enkhuizen is de huurdersorganisatie in Enkhuizen, genaamd de Huurdersadviesraad. WDE
heeft de HAR informeel en als experiment opgericht, omdat WDE een geformaliseerde Huurders-
organisatie achterhaald vind. M.a.w. WDE vindt de wet Wohv achterhaald, welke de huurders 
beschermt en rechten geeft en speelt daarom eigen wetgever/rechter;

6. Wanneer is de HAR geformaliseerd
De HAR is pas op 23-12-2019 geformaliseerd als Huurdersorganisatie. Dit is nadat de 
prestatieafspraken en wijkvernieuwingsplannen (2017-2020, 2019-2022) door de HAR zijn 
overlegd en ondertekend;

A. De HAR is duidelijk vanaf haar oprichting in 2015/2016 onrechtmatig actief als Huurders-
organisatie. De Huurdersparticipatie is daarmee onjuist uitgevoerd. De prestatie-
afspraken en wijkvernieuwingsplannen zijn derhalve onrechtmatig tot stand gekomen;

B. De AW heeft in haar rapportage van 2018 bevestigd, dat de HAR voor haar inschrijving niet 
door WDE geformaliseerd was en niet aan de Wohv voldeed. Derhalve was de HAR 
onrechtmatig als huurdersorganisatie actief en zijn de huurders van de herstructurering Plan 
Noord, onvoldoende behartigd.
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7. De dubbele rol van de HAR
De HAR heeft een dubbele rol, welke buiten de statuten gehouden wordt en hevig wordt 
ontkent en wordt gebruikt wanneer het haar, WDE en de gemeente Enkhuizen uitkomt, zoals bij het 
tekenen van de prestatieafspraken-wijkvernieuwingsplannen Plan Noord;

A.) De HAR zegt alleen voor de algemene belangen van de huurders op te komen 
(verhuurdersniveau), maar is tevens specifiek als huurdersbelangenvertegenwoordiger actief
voor de huurders Plan Noord-Bloemenbuurt. Dit, als enige en gelijkwaardige participant en 
gesprekspartner van de wijkvernieuwingsplannen Plan Noord-Bloemenbuurt. 

B.) Opmerkelijk is, dat ondanks dat de Bloemenbuurt door de wijkvernieuwing een eigen 
huurdersorganisatie heeft opgericht, WDE er alles aan gedaan heeft om via het gerecht de 
daadwerkelijke huurdersparticipatie van Huurdersstichting Bloemenbuurt buitenspel te 
zetten. Dit, omdat zij alleen de door haarzelf opgerichte HAR -leden als gesprekspartner 
accepteert, welke in de eerste plaats door WDE zélf zijn uitgekozen. Hiermee is de HAR 
duidelijk buiten haar overkoepelende taken actief en dus aanspreekbaar en verantwoordelijk 
te houden betreft het ontstaan, de uitvoering en de huurdersvertegenwoordiging voor de 
wijkvernieuwingsplannen Plan Noord Bloemenbuurt en de prestatieafspraken;

8. Waarom is de HAR tot op heden geen volwaardige huurdersorganisatie?
Simpelweg omdat er meer vereist is dan inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De HAR voldoet 
tot op heden niet aan de vereisten Wohv en onderschrijft dit zelfs;
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Art 1f Wohv: huurdersorganisatie: vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het 
behartigen van de belangen van huurders en:

A.) De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bevestigt dat Enkhuizen, in ieder geval tot 22-
12-2019, géén formele Huurdersbelangenorganisatie heeft gehad en dat onze stelling over 
de onrechtmatig tot stand gekomen prestatieafspraken juist is;

1°.van welke het bestuur wordt gekozen of aangewezen door en uit de huurders die zij 
vertegenwoordigt;

A.) Bij alle 3 de prestatieafspraken geldt, dat ten tijde van de prestatieafspraken (sinds 
2015), dat het bestuur van de HAR sinds de oprichting niet is gekozen of aangewezen door 
en uit de huurders die zij vertegenwoordigd. De Woningcorporatie heeft de HAR in het 
leven gebracht. De nieuwe (aspirant)bestuurders zijn mensen die via een oproep in de 
media schijnen te hebben gereageerd en zijn verder onbekend bij de huurders. De huurders 
van Plan Noord hebben nooit een persoonlijke uitnodiging van de HAR ontvangen; 

B.) Een huurdersorganisatie moet leden hebben die zij vertegenwoordigen. Anders is het géén 
huurdersorganisatie!  De HAR stelt op haar webpagina welgeteld één lid als huurder te 
hebben. Aangezien de HAR een stichting is, kan en mag zij geen leden hebben. 
De HAR heeft dus buiten het bestuur om geen dus géén huurders als leden. Hierdoor kan zij
niet aantonen wie zij daadwerkelijk zou vertegenwoordigen.

Wie is bestuurder en wie is als huurder lid: https://www.harenkhuizen.nl/bestuur/ 

C.) De HAR voldoet hiermee niet aan deze Wohv-wetgeving en is derhalve onrechtmatig actief 
als huurdersorganisatie. De Huurdersparticipatie wordt daarmee onjuist uitgevoerd. De 
prestatieafspraken wijkvernieuwingsplannen en de huurdersparticipatie zijn derhalve 
onrechtmatig tot stand gekomen en onjuist uitgevoerd;

D.) Er schijnt een nieuwe voorzitter en bestuurslid te zijn. Sedert 12-03-2020 is de nieuwe 
voorzitter Elisabeth Kahlman en Anita Metting. Voor de huurders Bloemenbuurt is het
onbekend wie hun nu vertegenwoordigd. (bijlage K.v.k. HAR 2021)

 2°.die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar 
standpuntbepaling;

A.) Bij alle 3 de prestatieafspraken geldt, dat ten tijde van de prestatieafspraken (sinds 
2015), dat de huurders van de Bloemenbuurt tot op heden niet op de hoogte worden en zijn 
gehouden, en niet worden betrokken bij de activiteiten van de HAR en bij haar 
standpuntbepaling. 

B.) Alle standpunten over de herstructureringsplannen Plan Noord, zijn uit persoonlijke 
opvattingen, afkomstig van leden van de HAR. Dit heeft bestuurslid M. Ter Haar van de 
(HSBBE) bevestigd. Dit is niet de bedoeling van een huurdersorganisatie en de Wohv (zie 
punt 9);

C.) De HAR voldoet hiermee niet aan deze Wohv-wetgeving en is derhalve onrechtmatig actief 
als huurdersorganisatie. De Huurdersparticipatie wordt daarmee onjuist uitgevoerd. De 
prestatieafspraken wijkvernieuwingsplannen en de huurdersparticipatie zijn derhalve 
onrechtmatig tot stand gekomen en onjuist uitgevoerd;
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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

A.) Bij alle 3 de prestatieafspraken (sinds 2015) geldt, dat er tot op heden, er nog nooit
een huurdersvergadering door de HAR is uitgeschreven, waarin zij verantwoording aflegt 
van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar (over 
de Bloemenbuurt) bespreekt en deze vaststelt. De huurders Plan Noord-Bloemenbuurt 
hebben bijvoorbeeld nooit een uitnodiging ontvangen.

B.) Op 23-05-2020 erkent de HAR dat zij in de afgelopen jaren tot op heden inderdaad 
geen informatie verstrekt, de huurders niet persoonlijk heeft uitgenodigd en de 
huurders niet betrekt, ondanks dat zij de adressen blijkens de Wohv zonder meer 
kan opvragen bij de Woningcorporatie. We zijn een jaar later en nog is er niets 
geschied;

 C.) De HAR voldoet hiermee niet aan deze Wohv-wetgeving en is derhalve onrechtmatig actief 
als huurdersorganisatie. De Huurdersparticipatie wordt daarmee onjuist uitgevoerd. De 
prestatieafspraken wijkvernieuwingsplannen en de huurdersparticipatie zijn derhalve 
onrechtmatig tot stand gekomen en onjuist uitgevoerd;

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;

A.) De HAR heeft tot op heden geen enkele maal onafhankelijk een nieuwsbrief of 
uitnodiging aan de huurders verstuurd, waarin dit is vermeld;

B.) De HAR voldoet hiermee niet aan deze Wohv-wetgeving en is derhalve onrechtmatig actief 
als huurdersorganisatie. De Huurdersparticipatie wordt daarmee onjuist uitgevoerd. De 
prestatieafspraken wijkvernieuwingsplannen en de huurdersparticipatie zijn derhalve 
onrechtmatig tot stand gekomen en onjuist uitgevoerd;

9. Bevestiging WDE dat de HAR géén formele status heeft (gehad) en niet aan de Wohv voldoet

A.) Opmerkelijk is, dat Woondiensten Enkhuizen op 7-11-2019 tegen de Bewonerscommissie 
(Kadergesprek) heeft ontkent dat de HAR actief is als een huurdersorganisatie, ondanks dat 
deze als huurderorganisatie taken uitvoert, wijkvernieuwingsplannen bespreekt en 
prestatiepartner is. Hieronder enige letterlijke quotes van de advocaat van WDE bij een 
gesprek, welke samen met Directrice Mevr. Van der Weijde van WDE/"Welwonen" en 
Bewonerscommissie Bloemenbuurt is geschied;

00:29:00:23 Quote buurman Caspar: ”Tot nu toe geloof ik 100%, wat ik heb gelezen, dat de 
HAR geen, voor de positie dat zij inneemt, geen wettelijk fundament heeft”.
00:29:08:04 Quote Mr. De Boer (Advocaat WDE): “ja, maar … Wie zegt dan dat ze dit wel 
hebben dan?”
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00:29:18:07 Quote Widia: “Ze profileren zichzelf als huurdersorganisatie. In de 
prestatieafspraken staat ...”.
00:29:23:14 Quote Mr. De Boer: “Ja, maar niemand zegt dat ze volgers van de wet zijn”.
00:29:59:11 Quote Johan: “Probleem is het volgende; De HAR heeft samen met "Welwonen"
en de gemeente prestatieafspraken getekend ...”
00:30:09:11 Quote Mr. De Boer: “Ja, dat is bekend allemaal”
00:30:11:01 Quote Johan: “Natuurlijk is dit bekend, anders kon ik u dit niet vertellen. Als je 
ergens voor tekent kan het, als daar een wettelijk kader voor is, als je feitelijk ...”. 
00:30:18:10 Quote Mr. De Boer: “Nee” 
00:30:29:00 Quote Johan: “Tuurlijk, elke hobbyist mag tekenen. Als u mij zegt “het zijn 
enthousiaste vrijwilligers, dan zegt u feitelijk ook tegen mij dat die enthousiaste vrijwilligers, 
in hun enthousiasme, zeer drastische maatregelen hebben goedgekeurd, het slopen van 
een groot deel van de Bloemenbuurt
00:30:35:16 Quote Mr. De Boer: “Ja, maar, waar staat het dat dit niet mag”.
00:30:39:18 Quote Johan: “Dat zegt de wet”.
00:30:41:07 Quote Widia: “De vereisten van een huurdersorganisatie, dat staat in de Wohv..”
00:30:42:12 Quote Mr. De Boer: Nee, we zeggen helemaal niet dat het een 
Huurdersorganisatie is”. 
00:30:44:07 Quote Widia: “Zij worden omschreven en ze worden door jullie zo gezien en in 
de prestatieafpraken staat dat er alleen, dat er afspraken worden gemaakt met "Welwonen", 
de gemeente en de Huurdersorganisatie”. De enige huurdersorganisatie die ik eronder zie, is
de Huurders Advies Raad”;

B.) Uit deze quotes is te herleiden dat bewust WDE onjuiste informatie verschaft, niet 
transparant is, geen intentie heeft om de juiste informatie te verschaffen, graag de wettelijke 
grenzen opzoekt en verwarring blijft veroorzaken; 

C.) 00:30:42:12 Quote Mr. De Boer bevestigd dat de HAR inderdaad géén huurdersorganisatie 
is, welke niet aan de Wohv voldoet. Hiermee is gebleken dat de HAR de prestatieafspraken 
en wijkvernieuwingsplannen als huurdersorganisatie onrechtmatig overlegd en ondertekend 
heeft en onrechtmatig de huurders Plan Noord vertegenwoordigd; 

D.) Duidelijk is dat de HAR wel als huurdersorganisatie heeft gehandeld en handelt en 
dat zij een informeel groepje vrijwilligers is, aangewezen door de Woningcorporatie 
en buiten de huurders/bewoners om; 

E.) Opmerkelijk is dat WDE zegt dat de HAR geen huurdersorganisatie is, maar dat zij 
na het gesprek met de Bewonerscommissie toch wel de opdracht aan de HAR heeft geven 
zichzelf toch maar te formaliseren en statuten op te stellen als huurdersorganisatie, welke 
zich wel aan de wetgevingen moet houden, terwijl WDE ons verklaart heeft dat de HAR 
geen huurdersorganisatie zou zijn en aangezien dit volgens eigen zeggen niet had 
gehoeven;

F.) Opmerkelijk dat WDE liever een informele huurdersorganisatie als gesprekspartner voor de 
wijkvernieuwing en prestatiepartner prefereert, dan een huurdersorganisatie die wel aan 
vrijwel alle voorwaarden Wohv voldeed. Een reden dat de Huurdersstichting Bloemenbuurt 
na dit (door WDE onvoorbereide) kadergesprek gedagvaard is door WDE en haar erkenning 
is kwijtgeraakt;

G.) De HAR voldoet hiermee niet aan deze Wohv-wetgeving en is derhalve onrechtmatig actief 
als huurdersorganisatie. De Huurdersparticipatie wordt daarmee onjuist uitgevoerd. De 
prestatieafspraken wijkvernieuwingsplannen en de huurdersparticipatie zijn derhalve 
onrechtmatig tot stand gekomen en onjuist uitgevoerd;

10. Bevestiging van de HAR, dat zij onvoldoende de huurders vertegenwoordigd en betrekt
Opmerkelijk is, dat de HAR op 7 november 2019 tegen de Bewonerscommissie heeft ontkent dat de 
HAR actief is als een huurdersorganisatie, ondanks dat deze als huurdersorganisatie taken uitvoert, 
wijkvernieuwingsplannen bespreekt en prestatiepartner is. 

A.) Uit dit gesprek blijkt dat niet alle leden van de HAR weten dat er prestatieafspraken staat,ook
niet de meest recente) en eigenlijk niet weten waar zij voor getekend hebben;
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B.) Uit dit gesprek blijkt dat alles uit de standpunten van de 3 HAR-leden is besloten en 
niet door overleg door de HAR met de betrokken huurders, hetgeen de Wohv voorschrijft;

C.) Het is verbazingwekkend en schokkend te noemen. Hoe kan iemand, of een organisatie, 
betrokkenen vertegenwoordigen, als deze geen ruggespraak houdt met de betrokkenen, 
geen informatie verschaft aan die betrokkenen, geen huurders als leden heeft en hier al 
jaren geen intentie toe heeft. De HAR heeft verklaart “te mogen zeggen wat ze willen”. Dan 
kan het niet anders zijn dat alles uit standpunten van die organisatie komt;

D.) De HAR voldoet hiermee niet aan deze Wohv-wetgeving en is derhalve onrechtmatig actief 
als huurdersorganisatie. De Huurdersparticipatie is daarmee onjuist uitgevoerd. De 
prestatieafspraken wijkvernieuwingsplannen zijn derhalve onrechtmatig tot stand gekomen;

E.) Zie de volgende pagina voorenige letterlijke quotes van Marja ter Haar van de HAR, tijdens  
een vergadering van 7-11-2019, met de Bewonerscommissie Bloemenbuurt:

11. Onjuiste informatie verschaft door de HAR
De HAR en WDE/"Welwonen"? vermelden tot op heden dat de HAR voldoet aan de Wohv. Zoals 
aangetoond, is er sprake van onjuiste informatieverstrekking door deze organisaties. 
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12. De HAR is onvoldoende betrokken bij de prestatieafspraken
Verder is het hoogst opmerkelijk dat de HAR is als huurdersbelangenbehartiger, door de gemeente 
Enkhuizen onvoldoende betrokken is de prestatieafspraken/herstructureringsplannen Plan Noord en 
daarbij tot op heden niet voldoet aan de vereisten van de Wohv. Ook hiermee is de participatie van 
de huurders onvoldoende en onrechtmatig uitgevoerd. Dit is de conclusie na het doornemen van 
een aantal WOB documenten van de gemeente Enkhuizen.(Zie hoofdstukken 3-4 en bijlagen 2-3 
Wob-documenten-bijlagen);

A.) Op 9-11-2017 is de HAR niet bij het voortgangsoverleg uitgenodigd. Er is hier zelfs over 
geklaagd. De Wethouder merkt hierin op dat dit een separaat overleg was, dat buiten de 
reikwijdte valt van de prestatieafspraken. Doch, uit de agenda Voortgangsoverleg Ro en 
Wonen, van 9 februari 2017 en in vele andere documenten waarbij de HAR ook niet aan-
wezig is geweest, is te lezen dat het juist om de wijkvernieuwing en prestatieafspraken ging;

B.) Volgens de prestatieafspraken 2017-2019: zou er twee maal per jaar overleg gepleegd 
worden door de 3 prestatiepartners. Volgens de WOB documenten van de gemeente, 
hebben deze overleggen in ieder geval niet in 2018, 2019 en waarschijnlijk ook niet in 2020 
voldoende plaatsgevonden. In 2019 zelfs helemaal niet! 

C.) De drie prestatiepartners zijn niet alleen daarmee hun afspraak niet nagekomen, maar zijn 
hiermee ook niet de wet nagekomen, welke minimaal 1 overleg per jaar vereist. Ook 
hierdoor zijn de prestatieafspraken en wijkvernieuwingsplannen onrechtmatig tot stand 
gekomen;
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F.) Het aantal bestuursoverleggen over de wijkvernieuwing in de afgelopen jaren, waarbij de 
Huurdersvertegenwoordiging (HAR) afwezig is geweest is, zoals u ziet, opmerkelijk 
groot. Doch bij de bestuursoverleggen was de HAR in 2018 1 x aanwezig, in 2019 was de 
HAR zelfs 0 x aanwezig, in 2020 tot 26 november was de HAR 0 x aanwezig! (verdere 
documenten vanaf 26 november 2020 tot en met heden heb ik niet ter inzage ontvangen en 
dienen nagekeken te worden te controle) De zogenoemde prestatiepartners zijn hiermee niet
deze afspraak voor minimaal 2 maal bestuurlijk overleg nagekomen, terwijl vele 
besprekingen over de onderwerpen (de uitvoering van) prestatieafspraken en jaarschijven 
gingen. De wijkvernieuwing Bloemenbuurt is hier onderdeel van (Zie Wob-documenten 1);
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Eindwoord
Er is aangetoond dat de Prestatieafspraken 2017-2020, 2019- 2022 en 2020-2025 en de 
wijkvernieuwingsplannen Plan Noord onrechtmatig tot stand gekomen, aangezien de huurdersparticipatie 
onjuist is uitgevoerd en 2 prestatiepartners niet voldoen aan wet,- en regelgeving.

De Personele Unie "Welwonen" is onrechtmatig actief als prestatiepartner, als Woningcorporatie en als 
Toegelaten Instelling. De personele unie “Welwonen” bestaat officieel niet!

De prestatieafspraken en de wijkvernieuwingsplannen Plan Noord Bloemenbuurt, zijn niet met de 
Woningcorporatie, maar met de Personele Unie "Welwonen" overlegd, dan wel ondertekend. Daarmee zijn 
deze onrechtmatig tot stand gekomen;

De gemeente tekent en overlegd eigenlijk indirect 2 maal de prestatieafspraken; Als opdrachtgever van Stg. 
Wezijnswerk (Welwonen) en als de gemeente.

De HAR is onrechtmatig en onbevoegd als huurdersvertegenwoordiger en als huurdersorganisatie, in het 
algemene belang én in het belang van de huurders van Plan Noord actief. Doch, is de enige gesprekspartner
van WDE, waardoor de huurders buitenspel staan;

De huurdersvertegenwoordiger HAR wordt niet betrokken bij alle bestuursgesprekken over de prestatie-
afspraken en de herstructureringsplannen Plan Noord. Er is minstens een heel jaaroverleg (2019) 
overgeslagen. Derhalve is de huurdersparticipatie onrechtmatig uitgevoerd.

De HAR is tot op heden geen huurdersorganisatie in de zin van de Wohv. Zij heeft één huurder als lid, doch 
een stichting geen leden mag en kan hebben. De HAR voldoet daarbij tot op heden niet aan de Wohv. 
Huurders worden hierdoor benadeeld. Alleen iedereen laat dit toe.

Er is aangetoond dat de HAR, maar ook WDE én de gemeente Enkhuizen zich ervan bewust zijn, dat de 
huurdersvertegenwoordiging (HAR) al jaren informeel is geweest en tot op heden niet aan de Wohv voldoet, 
en de bij de wijkvernieuwingsplannen betrokken huurders niet bij haar standpuntbepalingen e.d. betrekt. 
Tevens dat de standpunten (Quote HAR) “puur” uit standpunten komt vanuit de 3 bestuursleden van de 
HAR”. Hiermee is en wordt niet aan de vereisten van de huurdersparticipatie voldaan;

De Personele Unie is geen (teken)bevoegde rechtspersoon en de HAR was geen (teken)bevoegd 
rechtspersoon voor 23-12-2019 en voldoet tot op heden nog steeds niet aan de Wohv, waardoor zij nog 
steeds niet bevoegd is. 

Hoofdstuk 3 en 4 zullen aantonen dat de participatie huurders ook op andere vlakken onjuist wordt 
uitgevoerd. 
 
Mede met voorgaande hoofdstuk 1, is het opmerkelijk dat WDE én de Personele Unie “Welwonen” én de 
HAR nog steeds niet geformaliseerd zijn c.q. niet aan de wetgevingen en voorwaarden voldoen, c.q. deze 
blijkbaar bewust nalaten om zo de minste tegenstand te verkrijgen voor de herstructureringsplannen van 
Plan Noord. 

Bijlagen:
1.   Wob-documenten 1 bijlagen Gemeente 1-25 wijkvernieuwing
2.   Wob-documenten 2 bijlagen Gemeente 1 33 wijkvernieuwing
3a.   Uittreksel_handelsregister_76716937 HAR 29-12-2019
3b.   Uittreksel_handelsregister_76716937 HAR2021 nieuw bestuur 
4.   2016---2019-koersnotitie
3b. Bijlagen Wob-documenten-1-25 (wijkvernieuwing)
4.   Inschrijving K.v.K. HAR E
5.   Koersnotitie 2016-2019
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