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Oud en nieuwbouw in Assen
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1. Woord vooraf
In dit jaarverslag proberen we weer een beeld te geven van de activi-
teiten en ontwikkelingen waar het Huurdersplatform in 2019 (veel) tijd 
aan heeft besteed. Dit overeenkomstig haar doelstelling zoals beschre-
ven in artikel 2 van haar statuten: “Het behartigen van de belangen 
van huurders/bewoners in het werkgebied van Woonstichting Actium”. 

In 2019 hebben we een stap vooruit kunnen maken. Ondersteuning van 
het bestuur in verslaglegging en coördinatie van alle werkzaamheden.

Halverwege 2019 werden we geïnformeerd over het vertrek van de 
directeur bestuurder van Actium. MEVM is betrokken in de zoektocht 
naar een nieuwe bestuurder. De ingezette koers van Actium, die wij 
van harte ondersteunen, wordt voortgezet. Wij verwachten dat in de 
keuze van de nieuwe bestuurder, de huidige goede samenwerking met 
Actium voortgezet kan worden.

Henk Oostland,
Oosterwolde, augustus 2020
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MEVM bestuur met de in 2019 aangetreden bestuursondersteuner Ivonne Acosta.
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2. Huurdersplatform.
2.1. De stap vooruit.
In 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

naam woonplaats functie mailadres
Henk Oostland Oosterwolde voorzitter h.oostland@mevm.nl

Juul Mustamu Bovensmilde secretaris j.mustamu@mevm.nl

Pier Schipper Assen penningmeester p.schipper@mevm.nl

We hebben in 2019 bestuurlijke ondersteuning gekregen van Ivonne 
Acosta. Zij is als ZZP-er bij het platform in dienst gekomen en houdt zich 
bezig met de coördinatie van de activiteiten van de bestuursleden, het 
bijwerken en onderhouden van de website en social media, het maken 
van verslagen van de vergaderingen van het bestuur en de voorberei-
ding van activiteiten. Zij heeft voor deze werkzaamheden gemiddeld 
acht uur in de week gekregen.

2.2. Netwerkontwikkeling.
De samenwerking tussen de huurdersorganisaties heeft in Drenthe een 
grote impuls gekregen met de betrokkenheid van de huurdersorgani-
saties bij het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem “Thuiskom-
pas”, waar 8 corporaties en hun huurdersorganisaties in participeren. 
Regelmatig is er een afstemmingsoverleg voor de huurdersorganisaties 
georganiseerd waar o.a. vragen gesteld konden worden, de verga-
deringen van de stuurgroep voorbereid werden en de inbreng van de 
huurdersorganisaties vastgesteld werd.
De functies die de bestuursleden van MEVM in de Nederlandse 
Woonbond hebben zijn in 2019 gecontinueerd. Hieruit voortkomend 

vindt regelmatig overleg plaats met de consulent van de Woonbond, 
Marianne Hilbolling en worden de landelijke bijeenkomsten van de 
Woonbond bijgewoond. 
In 2019 is er weer regelmatig overleg geweest over diverse onderwer-
pen met de Friese huurdersorganisaties. In januari is de gezamelijke 
website gelanceerd voor huurders in Friesland waar per gemeente alle 
landelijke en lokale regelingen en voorzieningen gevonden kunnen wor-
den die huurders met een laag inkomen in staat stellen om voldoende 
budget over te houden om deel te kunnen nemen aan het maatschap-
pelijk gebeuren.

Rondrit op de fiets langs nieuwbouwprojecten van Actium met Elles Dost en de directeur van 
de Nederlandse Woonbond Paulus Jansen, de consulent Marianne Hilbolling en het bestuur 
van het huurdersplatform MEVM 
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Overleg met Actium
3.1. Beleidsoverleg.
Het Huurdersplatform heeft structureel overleg met Actium over beleids-
onderwerpen. In 2019 hebben we zeven keer een overleg gehad.
Op de agenda stonden naast de periodiek vaste onderwerpen zoals 
huurbeleid, begroting en het activiteitenplan voor 2020 ook vele 
andere onderwerpen. In de overleggen werden we geïnformeerd over 
actuele ontwikkelingen in de organisatie zoals financiën, vastgoedstu-
ring, stand van zaken duurzaamheidsprojecten, wonen en zorg etc. De 
overleggen vonden in goede sfeer plaats.

3.2. Uitgebrachte adviezen.

3.2.1. Advies huurbeleid 2019.
De woonlastenbenadering in ons advies voor het huurbeleid speelde 
ook in 2019 een belangrijke rol. Het sociaal huurakkoord dat landelijk 
tussen Aedes en de Woonbond is overeengekomen werd door Actium 
nog niet volledig overgenomen. Toch kon het huurdersplatform zich 
vinden in het beleidsvoorstel en de toezegging dat de energielasten 
van de huurders in een actualisatie van het streefhuurbeleid beter naar 
voren zal komen. 
        
De voorzieningenwijzer zorgt ervoor dat huurders met een laag in-
komen gebruik kunnen maken van lokale en landelijke regelingen en 
voorzieningen. Deze huurders houden zo meer over voor dagelijkse 
bestedingen. De inkomensafhankelijke huurverhoging voor de hoge 

Opening beleefhuis in Assen waarin gebruiksvriendelijke, gemakkelijke en laagdrempelig te 
verkrijgen aanpassingen zijn aangebracht die passen bij de stijgende leeftijd.
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inkomensgroep bleef in stand met uitzondering van de groep die al de 
streefhuur  betaald.

3.2.2. Advies portefeuillestrategie
Regelmatig komt het onderwerp aan de orde in onze overleggen en 
in de overleggen met de gemeenten waar Actium bezit heeft. Op de 
strategievisie voor 2018-2027 heeft het huurderplatform een advies 
gegeven: MEVM ondersteunt de visie van Actium waarin zij zich in de 
eerste plaats richt op de primaire doelgroep. De beschikbaarheid van 
huurwoningen over de huurtoeslagklassen moet in balans zijn met de 
vraag. MEVM vraagt in dit verband aandacht voor de hoeveelheid 
woningen die onder de kwaliteitskortingsgrens (dus met name voor 
jongeren onder de 23 jaar) aangeboden worden. Door uit te gaan van 
kanskernen, focuskernen en afstootkernen wordt duidelijkheid gegeven 
maar het blijft belangrijk actuele trends te blijven volgen en het beleid 
eventueel aan te passen. Met name in de gemeente Ooststellingwerf 
kan het afstootbeleid in de kleine kernen grote gevolgen hebben om-
dat deze gemeente niet tot de woningmarktregio van Actium behoort 
en een dergelijke actie niet door nieuwbouw gecorrigeerd kan worden.  
Voor nieuwbouw van grote gezinswoningen geldt dat deze bereikbaar 
moeten blijven voor huishoudingen met een laag inkomen. Verder heeft 

MEVM aandacht gevraagd voor de verduurzaming van het bezit in de 
krimpgebieden met betrekking tot de betaalbaarheid van de woonlas-
ten (huur en energie).

3.2.3. Advies op de visie op duurzaamheid en duurzaamheidsprogram-
ma 2020 - 2025.
Het huurdersplatform heeft in haar advies aandacht gevraagd voor de 
betrokkenheid en bewustwording van de huurders bij het ontwikkelen 
en uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Ten slotte moeten deze 
huurders op een goede manier hun verduurzaamde woning bewonen.

3.2.4. Advies Wonen naar Wens + pilot langer zelfstandig blijven wo-
nen.
De resultaten van de eerste B(ewoners) A(dvies G(roep) over dit onder-
werp heeft ertoe geleid dat naar aanleding van de uitkomsten er een 
drietal deelnotites opgesteld worden waarvan de eerste nu ter advies 
aan MEVM is voorgelegd. Deze notitie richt zich op voorzieningen in 
de woning voor de oudere groep huurders zodat met kleine aanpas-
singen langer in de woning gewoond kan worden. Deze aanpassingen 
worden zonder kosten voor een leeftijdsgroep vanaf 70 jaar en ouder 
aangebracht en ook huurders die al fysieke problemen ondervinden 
kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. De uitgangspunten van 
het beleid worden door het huurdersplatform ondersteund.

3.2.5. Advies kaderstelling woonwagenbeleid.
Het huurdersplatform kan zich vinden in de strategische uitgangspun-
ten. Maar vraagt aandacht bij het verdelen van de standplaatsen (met 
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of zonder huurwoonwagen) aandacht voor de culturele achergrond van 
de bewoners. Verder adviseert het platform Actium om een reglement, 
analoog aan grootschalige wijkaanpak op te stellen zodat voor de be-
trokken partijen duidelijkheid over het renovatie en herindeling proces 
van de standplaatsen gegeven kan worden.

3.2.6. Advies temoetkoming bij planmatig- en serviceonderhoud.
Met een klein verschil van opvatting over de vergoeding bij vervanging 
raamkozijnen kon het platform zich vinden in het voorstel voor aanpas-
sing van de vergoedingen. De aanpassing van het beleid komt meer 
overeen met verwachte kosten die een gevolg zijn van de aanpassin-
gen die Actium uitvoert.

3.2.7. Advies vergoedingentabel voor duurzame investeringen bij 
renovatie.
Het huurdersplatform zette kanttekeningen bij de vergoedingen voor 
woningen met een laag energielabel. Tot nu toe paste Actium deze 
maatregelen toe zonder huurverhoging voor zittende huurders. Dit 
zou voor een ongelijkheid zorgen voor huurders waar deze investering 
voor de woning nog niet toegepast was. Actium zag deze ongelijkheid 
ook. MEVM vroeg zich of of het zonder huurverhoging mogelijk was het 
resterende bezit van Actium op Label B te brengen. Actium heeft dit 
onderzocht en dit is mogelijk zodat uiterlijk 2020 het woningbezit van 
Actium op een energielabelniveau B gebracht kan worden. De vergoe-
dingentabel wordt herzien.

3.2.8. Advies klachtenreglement.
Het klachtenreglement is herzien en overeenkomstig een landelijk mo-
del aangepast. MEVM is akkoord gegaan met de wijzigingen.

3.3. Overige overleggen met Actium en derden.

3.3.1. Inbreng huurdersplatform op de kaderbrief begroting 2020. 
Het huurdersplatform heeft ook dit jaar gebruik gemaakt om enige 
inbreng te geven aan de prioriteitstelling voor de begroting van 2020. 
Anders dan andere jaren werd het advies dit jaar door een interview 
met de bestuurder verkregen.

3.3.2. LAB 
Actium ziet zichzelf als een lerende organisatie, waar medewerkers met 
plezier en lef hun werk blijven verbeteren en vernieuwen. Vanuit die 
gedacht wordt met behulp van een LAB, een proefomgeving ingericht 
waar collega’s uit verschillede afdelingen hun werkproces onder loep 
nemen. Voor 2019 was een van de thema’s “Hoe kunnen we huurders 
helpen zelf te verduurzamen, zowel in gedrag als in de woning”. MEVM 
werd uitgenodigd om deel te nemen in één van de groepen. Deze 
groep kwam met het idee om via een VR-bril de uitleg over het gebruik 
van nieuwe “duurzame”technische installaties toegankelijk te maken 
voor nieuwe huurders”. Voor MEVM heeft dit als bijkomend voordeel 
dat haar bekendheid binnen de organisatie van Actium groter wordt 
en ook op deze manier eerder betrokken wordt bij innovaties.
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3.3.3. BAG “Spoedzoekers”.
Samen met Actium proberen we huurders op een ander manier bij het 
beleid te bereiken. Op basis van een deskundigheid van het gekozen 
onderwerp worden huurders en soms andere betrokkenen uitgenodigd 
om deel te nemen aan de BAG (Bewoners Advies Groep). In gespreks-
groepen met onafhankelijke gespreksleiders wordt het onderwerp van 
alle kanten benaderd. En op basis van de uitkomsten wordt getracht 
nieuw beleid te ontwikkelen. 
Zo is in het voorjaar van 2019 de BAG Spoedzoekers gehouden. In een 
viertal bijeenkomsten zijn gesprekken gevoerd met een onafhankelijke 

gespreksleider. Er hadden 12 belangstellenden zich gemeld.
 
3.4. Raad van commissarissen.

3.4.1. Contact met de Raad.
Net als in de voorgaande jaren vond er in maart een overleg met de 
RVC plaats. De gebruikelijke informatieuitwisseling over tal van onder-
werpen vond plaats. Daarnaast vond in het najaar een overleg met de 
commissarissen plaats die door de huurders zijn voorgedragen.
Voor twee leden van de RVC liep het lidmaatschap in 2019 af. Het 
huurdersplatform heeft deelgenomen aan de sollicitatieprocedure voor 
de nieuwe leden en heeft samen met de remuneratiecommissie twee 
nieuwe leden gevonden.

3.5. Contact met de achterban.

3.5.1. Een stap vooruit.
In 2019 heeft MEVM besloten om gebruik te maken van de moge-
lijkheid die de Nederlandse Woonbond biedt in het “Stap vooruit” 
project. Een huurdersorganisatiesatie kan in dit project ondersteund 
worden door deskundigen in die activiteiten waar een bestuur om di-
verse redenen niet aan toe komt. De ondersteuning brengt geen kosten 
voor de huurdersorganisatie met zich mee. Het huurdersplatform wil 
met deze geboden ondersteuning de participatie van de huurders bij 
haar activiteiten verbeteren. In juni is een start gemaakt en na de zo-
mervakantie zijn de nodige voorbereidingen verder uitgevoerd zodat in 
november een enquete onder de huurders uitgezet kon worden. In deze 

De zeepkisten voor de presentatie van vernieuwende ideeën
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enquete werden de huurders gevraagd of welke wijze geinformeerd en 
betrokken willen zijn bij het werk van MEVM.

3.5.2.Haerenkwartier.
De renovatie van de woningen en de uiteindelijke beslissing om toch 

tot aardgasvrije wijk en de sloop van de huidige woningen over te 
gaan is in nauw overleg met de klankbordgroep van de wijkbewoners 
genomen. Actium heeft een passend sociaal plan voor de herstructure-
ring opgesteld waarover MEVM heeft geadviseerd. We zijn blij dat er 
nu een start gemaakt kan worden met de nieuwbouw van de eerste le-

vensloopbestendige woningen. MEVM heeft de bewoners ondersteund 
in dit proces.

3.5.3. Nieuwbouw en renovatie in Assen.
MEVM werd door Actium betrokken bij de bewonersvoorlichting over 
de nieuwbouw en renovatieplannen in Assen. In de Larix was MEVM 
aanwezig met een stand waarin informatie gegeven werd over ener-
giebesparende materialen, zoals LED lampen, folie, etc.

Start nieuwbouw Haerenkwartier

Voorlichting over energiebesparing in de Larix
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WOONBOND

In deze nieuwsbrief de laatste informatie 

van jouw huurdersorganisatie. 

Meepraten over huurdersbelangen,

iets voor jou?

Nieuwsbrief 2019 - nr 1

In deze nieuwsbrief de laatste informatie 

van uw huurdersorganisatie. 

Schimmel, hoge huren, wachttijden... 

En wat is voor ú belangrijk?  

Doe mee met de enquête  

voor alle huurders van Actium!

Nieuwsbrief 2019 - nr 2

3.5.4. Website.
De actualiteit van een website is belangrijk en zorgt ervoor dat deze 
ook blijvend bezocht wordt. De bestuursondersteuner, Ivonne Acosta, 
heeft veel aandacht en tijd gestopt in het actualiseren van alle infor-
matie. Ook via facebook en twitter werd veel nieuwe informatie over 
allerlei ontwikkelingen verspreid.

3.5.6. Directe contacten met huurders.
Sinds enige jaren heeft het huurdersplatform een telefonisch en fysiek 
spreekuur op donderdagochtend. Via de e-mail zijn de bestuursleden 
ook bereikbaar. Vaak kan informatie het probleem van de huurder op-
lossen. Deze contacten leiden er soms toe dat er een bezoek afgelegd 
moet worden. Het huurdersplatform heeft net als in voorgaande jaren 
dan een bemiddelende rol tussen Actium en de huurder ingenomen. Dit 
heeft in de meeste gevallen geleid tot een oplossing naar ieders tevre-
denheid. Voor Actium betekent dit soms een aanpassing in de wijze van 
uitvoering.

3.5.7. Nieuwsbrieven.
In de nieuwsbrieven informeert MEVM de huurders over de standpun-
ten die zij inneemt in de adviezen die zij Actium geeft over het beleid. 
En de huurders worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en 
projecten.  Dit jaar werd extra aandacht besteed aan de participatie 
van huurders. De nieuwsbrieven zijn in 2019 weer verspreid samen met 
het infobulletin van Actium “Actium over de vloer”.
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4. Prestatieafspraken
4.1. Prestatieafspraken.
Overeenkomstig de nieuwe woningwet van 2015 kunnen huurdersorga-
nisaties samen met de corporaties en de gemeente aan tafel zitten en 
meepraten over de uitvoering van de woonvisie van de gemeente. Elke 
partij kan een bijdrage leveren. Het gemeentelijk volkshuisvestelijk be-
leid wordt zo voor de komende jaren vastgelegd. In de woningwet zijn 
een aantal aandachtsvelden verplicht gesteld. Deze aandachtvelden 
zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, wonen met zorg 
en leefbaarheid. Maar het staat de partijen vrij hier nog aandachtsvel-
den aan toe te voegen.

4.2. Stand van zaken.
In de acht gemeenten waar Actium woningbezit heeft en waar MEVM 
als vertegenwoordigende huurdersorganisatie aan tafel zit, zijn de 
woonvisies, gebaseerd op een actueel woningmarktonderzoek, vastge-
steld. In alle gemeenten worden op basis hiervan meerjarige raam-
afspraken gemaakt. Het voordeel van meerjarige afspraken is dat de 
activiteiten die nodig zijn voor het  bereiken van de resultaten die in 
de visie gesteld worden verdeeld kunnen worden over meerdere jaren. 
Alle thema’s, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en 
leefbaarheid, voor de prestatieafspraken zijn in die meerjarenafspra-
ken opgenomen. En de evaluatie en voortschrijdend inzicht leiden in 
sommige gevallen tot nadere inzichten en bijstellingen. Ook aanpassing 
van begrippen, meetmethodes, zorgen ervoor dat doelen bijgesteld 

moeten worden. Zo wordt het sociaal domein van de gemeente een 
belangrijk onderdeel. Nu het kader of stramien voor de prestatieaf-
spraken bekend is kan er steeds vaker overgegaan worden tot een 
digitaal overleg. Gemiddeld vinden er per gemeente, bestuurlijk en 
ambtelijk, acht overleggen per jaar plaats

5. Duurzaamheid.
5.1. Contact met Actium
In vergaderingen, maar ook ad hoc, hebben we ons laten informeren 
over de duurzaamheidsplannen van Actium. En daar, meestal positief, 

bijeenkomst over de duurzaamheidsvisie
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op gereageerd. 
In 2019 heeft Actium gwerkt aan een duurzaamheidsvisie. Informatie 
werg opgehaald aan werkbijeenkomsten met medewerkers en stake-
holders. Over het concept heeft MEVM het advies gegeven dat Actium  
voor meer betrokkenheid van de huurders bij alle maatregelen moet 
zorgen. Actium heeft dit advies overgenomen.
“Geïnteresseerde” huurders zij los van de andere “stakeholders” 
uitgenodigd voor een bijeenkomst over dit onderwerp in het duurzaam-
heidscentrum in Assen. 

5.2. InHome Displays
De laatste installatie van de InHome Display (IHD) vond in augustus 
plaats. Deze laatste groep huurders  kunnen nog een jaar lang hun 
energieverbuik bijhouden en eventueel aanpassingen treffen om het 
energieverbruik omlaag te brengen. In het najaar van 2020 zijn dan 
alle gegevens van het gebruik van de deelnemers verzameld en kan 
met gebrukmaking van de gegevens van de controlegroep die geen 
display had gekregen, een vergelijking gemaakt worden of de display 
een positieve bijdrage geleverd heeft in het energieverbruik.  In totaal 
hebben 40 huurders een display gebruikt. Dit resultaat is eneigszins 
teleurstellend aangezien MEVM 100 displays voor dit project had aan-
geschaft. Door diverse oorzaken is deze groep zo beperkt gebleven. 
Niet elk type slimme meter was ondanks alle softwarematige aanpas-
singen gschikt. De groep huurders die na een jaar gebruik hun display 
terug geleverd heeft was in het algemeen tevreden over het gebruik en 
het verkregen inzicht.

5.3. Drentse Energiedeal

5.3.1. EarlyBird Meetings
In 2019 zijn de early bird bijeenkomsten voortgezet. Aandacht werd 
gegeven aan toepassingen die het energieneutraal maken van de wo-
ning mogelijk maken, prestatieafspraken op het gebied van energie-
neutraal maken van de woningen, bewonersgedrag bij het energieneu-
traal maken van de woning etc.

getekend verslag van de bijeenkomst
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5.3.2. Energiecoachproject (in samenwerking met De Nederlandse 
Woonbond)
Het inzetten van energiecoaches die met subsidie van de provincie 
Drenthe opgeleid zijn verliep niet naar wens. Eind 2019 is in een bijeen-
komst informatie opgehaald bij de betrokkenen en Drentse huurders-
organisaties op welke manier ze ondersteund wilde worden zodat 
een brede inzet mogelijk zou worden. In 2020 wordt deze informatie 
uitgewerkt naar een nieuwe aanpak.

5.4. Drenthe Woont Circulair.
In december 2019 is er een start gemaakt met de proeftuin Drenthe 
Woont Circulair. Een zestal corporaties wil samen met geselecteerde 
partijen die divers zijn samengesteld ontdekken op welke manier het 
bouwproces circulair benaderd kan worden. En dit beperkt zich niet 
tot de keuze van materialen die voor hergebruik in aanmerking komen 
maar ook in het ontwerp van de nieuw te bouwen woningen moet hier 
rekening mee gehouden worden. 

In de Nieuwe Kolk in Assen werd december de presentaties gegeven 
van de deelnemers die mee wilden doen aan deze uitdaging. Met 
een deskundige jury werden uiteindelijk een zestal consortia gekozen 
waaruit de corporaties een keuze, via speeddates, voor hun project 
konden maken.
Actium start een pilot nieuwbouw in Assen. In 2020 gaat de zoektocht 
naar circulariteit van start en MEVM is betrokeen vanuit de huurdersver-
tegenwoordiging.

start van Drenthe Woont Circulair.
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Financieel overzicht MEVM 2019  

 
Restant bijdrage Actium 2018  €      36.961,46 

 
Bijdrage Actium 2019  €      45.000,00 

 

   
Contact met achterban   €      4.340,68 

Bestuurskosten   €     18.156,23 

Diversen   €        617,73 

Project IHD   €          ‐,‐‐ 

Deskundigheidsbevordering   €        483,00 

Administratieve ondersteuning   €      5.471,17 

Ondersteuning Woonbond    €        457,50 

Prestatieafspraken (vervallen)     

Secretariaat   €        682,38 

Woonbond (lidmaatschap)   €     14.716.75 

Naar reserve   €      2.500,00 

Saldo  €     34.252,77

 
€      81.678,21  €     81.678,21 

 

6. Financieel verslag.


