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Passieve woningen in Norg wijk Oosterveld

1. Woord vooraf
Voor u een jaarverslag waarin ontwikkelingen en activiteiten worden
beschreven in een jaar waarin de covid pandemie een grote rol heeft
gespeeld. Zeker dit jaar was de doelstelling verwoord in artikel 2 van
de statuten: “Het behartigen van de belangen van huurders/bewoners
in het werkgebied van Woonstichting Actium” een belangrijke opgave.
Halverwege 2019 werden we geïnformeerd over het vertrek van de
directeur bestuurder van Actium. MEVM is betrokken in de zoektocht
naar een nieuwe bestuurder. In januari hebben we gesprekken gevoerd met kandidaten voor de functie directeur/bestuurder van Actium.
De ingezette koers van Actium, die wij van harte ondersteunen, wordt
voortgezet. Wij verwachten dat in de keuze van de nieuwe bestuurder,
mevrouw Boeijen, de huidige goede samenwerking met Actium voortgezet kan worden.
Henk Oostland,
Oosterwolde, augustus 2021
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MEVM bestuur met de in 2019 aangetreden bestuursondersteuner Ivonne Acosta.

2. Huurdersplatform.

In 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

2.1. Functioneren met beperkingen.

naam

woonplaats

functie

mailadres

De Covid19 virus was van invloed op het functioneren van het huurdersplatform. Vanaf maart 2020 werd er door ons voornamelijk vanuit de
thuissituatie gewerkt. We maakten gebruik van de Zoom of de Teams
mogelijkheden om toch nog enigszins visueel met elkaar in contact te
komen. Ook het overleg met derden, zoals met Actium, de gemeenten
waar Actium woningbezit heeft en de Woonbond kreeg op deze manier
een nieuwe vorm. Het aantal bijeenkomsten, met name informatieve
bijeenkomsten die in een webinarvorm gegeven werden, nam behoorlijk toe. De tijd die we anders kwijt waren aan het reizen, werd op
deze manier opgevuld en kan dus effectiever besteedt worden. Fysieke
bijeenkomsten hebben naar onze mening nog steeds een meerwaarde.

Henk Oostland

Oosterwolde

voorzitter

h.oostland@mevm.nl

Juul Mustamu

Bovensmilde

secretaris

j.mustamu@mevm.nl

Pier Schipper

Assen

penningmeester

p.schipper@mevm.nl

Ivonne Acosta, onze bestuurondersteuner, heeft onze organisatie nog
tot juli 2020 ondersteund, maar nam toen, overeenkomstig eerdere afspraken, afscheid van het huurdersplatform. We hebben haar inbreng
in de organisatie van activiteiten als zeer waardevol kunnen ervaren en
we hopen dat we in 2021 een opvolger kunnen vinden.
Fysieke bijeenkomsten met bewoners, die we al hadden voorbereid,
konden helaas niet doorgaan in het voorjaar van 2020. De mogelijkheden om bewoners door een persoonlijke benadering te stimuleren
actief te worden was daarom niet mogelijk. Eén huurder heeft belangstelling getoond voor het bestuurswerk, maar zag er later toch vanaf.
jaarverslag 2020		

5

Thuiswerken via een internetverbinding en een laptop met camera.

2.2. Netwerkontwikkeling.
De coronacrisis heeft veel invloed uitgeoefend op de samenwerking
tussen de huurdersorganisaties in Drenthe en Friesland. Fysieke bijeenkomsten konden niet doorgaan en moesten via de video gehouden
worden. Dit werd niet door elke huurdersorganisatie gewaardeerd.
In januari 2020 is Thuiskompas officieel gelanceerd. De samenwerking tussen de Drentse huurdersorganisaties, die in verband met het
woonruimteverdeelsysteem Thuiskompas tot stand is gebracht, werd

De coronacrisis heeft wel een positieve bijdrage geleverd aan de verspreiding van informatie over een tal van onderwerpen die betrekking
hebben op de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. Al vrij snel
begon de Nederlandse Woonbond met het aanbieden van webinars
over deze ontwikkelingen. In plaats van een fysieke cursus konden veel
huurdersorganisaties hiervan gebruik maken. Maar ook veel andere
(markt)partijen maakten gebruik van deze mogelijkheid. We hadden
de mogelijkheid om webinars over warmtetransitie, wonen en zorg,
leefbaarheid etc. te volgen en we konden op deze manier ook de
landelijke ontwikkelingen volgen.

Overleg met Actium
3.1. Beleidsoverleg.

minder intensief omdat het aantal bijeenkomsten verminderd kon
worden omdat het woonruimteverdeelssysteem per 28 april gelanceerd
kon worden. Het is een geslaagd project geworden voor de betrokken
organisaties, de woningcorporaties en huurdersorganisaties. In korte
tijd kon de inschrijving bij eigen corporaties naar Thuiskompas over
gebracht worden. Het huurdersplatform heeft weinig reacties gekregen
van huurders die de omzetting niet voor elkaar konden krijgen.
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Het Huurdersplatform heeft structureel overleg met Actium over beleidsonderwerpen. In 2020 hebben we zeven keer een overleg gehad.
Op de agenda stonden naast de periodiek vaste onderwerpen zoals
huurbeleid, begroting en de activiteitenplannen 2020 voor de diverse
gemeenten ook vele andere onderwerpen. In de (werk)overleggen
werden we geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in de organisatie
zoals financiën, vastgoedsturing, stand van zaken duurzaamheidsprojecten, wonen en zorg etc. De overleggen vonden in goede sfeer
plaats. MEVM wordt door Actium steeds meer betrokken bij innovaties.
Het vernieuwde woningruimteverdeelsysteem is al genoemd, maar
ook bij het circulair wonen project waaraan Actium met zes andere

corporaties in Drenthe deelneemt is een vertegenwoordiger van MEVM
toegetreden tot het bouwteam. Voor MEVM is de betrokkenheid van
(toekomstige) huurders bij alle veranderingen en innovaties erg belangrijk.

3.2. Uitgebrachte adviezen.
3.2.1. Advies huurbeleid 2020.
Voor 2020 heeft het huurdersplatform aandacht gevraagd voor de
financiële gevolgen van de coronacrisis. En het heeft Actium geadviseerd een gematigd huurbeleid te voeren. Wat betreft huurbevriezing
handelt Actium conform Sociaal Huurakkoord. Huurders kunnen op de
website lezen wie recht heeft op huurbevriezing en een aanvraag doen.
In haar advies heeft MEVM ook geadviseerd de inkomensafhankelijke
huurverhoging niet toe te passen. Actium heeft onze adviezen overgenomen.

3.2.2. Advies vraaggestuurd onderhoud
Deze beleidswijziging heeft betrekking op het planmatig onderhoud.
De bewoner kan invloed uitoefenen op het moment dat het onderhoud
uitgevoerd wordt. Wanner de gebruikelijk vervangingstermijn die in het
planmatig onderhoud is opgenomen op wens van de huurder verkort
wordt dan kan Actium hiervoor een vergoeding vragen. MEVM vraagt
Actium de financiële consequenties duidelijk in beeld te brengen. Het
technisch functioneren van bijvoorbeeld een keuken blijft voorop staan
en is wat betreft niet gebonden aan de vervangingstermijn. Een huurder kan in dat geval een reparatieverzoek indienen.
gasloze nieuwbouw in Assen
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3.3. Overige overleggen met Actium en derden.
Duurzaamheid en duurzaamheidsprogramma 2020 - 2025.

nodig zal het vastgoed van Actium aangepast worden op
deze ontwikkelingen.

Het Het communicatie- en implementatieproces van de duurzaamheidsvisie van Actium is met het huurdersplatform besproken en we hebben
een aantal data gereserveerd om deel te kunnen nemen aan de activiteiten die Actium in dit verband organiseert. Zo hebben de bestuursleden van MEVM o.a. de workshop “The Natural Step” gevolgd.

Product Markt Combinatie (PMC)

Inbreng huurdersplatform op de kaderbrief begroting 2021.

voor grote gezinnen, met een huurprijs tot de liberalisatiegrens. Actium wil ook nog maatwerk aanbieden in de
vorm van een tiny house, woonwagen etc.

We hebben onze visie gegeven en aandacht gevraagd voor de demografische ontwikkelingen, de invloed die de coronacrisis kan hebben op
de inkomenspositie van de huurders. De veranderende samenstelling
van de primaire doelgroep, meer ouderen en de technologische ontwikkelingen in het bouwproces, zoals het “blokje om” moeten aandacht
krijgen in de kaderbrief. Ook de mogelijke risico’s zowel financieel als
maatschappelijk zijn in onze inbreng benoemd.

Wonen en zorg: Visie en strategie
Actium heeft haar strategische visie op het wonen en zorg met ons
gedeeld in een overleg. Ondanks alle veranderingen die zichtbaar
worden, de gemiddelde hogere leeftijd van de huurders en de verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg en de verdunning
van de huishoudens naar meer één- en tweepersoonshuishoudens. Het
uitgangspunt voor Actium blijft dat er passende woonruimte aangeboden moet worden, waar zorg geboden kan worden. Een goede
samenwerking met zorgaanbieders is daarvoor noodzakelijk. Waar
jaarverslag 2020 		
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In de product markt combinaties geeft Actium een overzicht van de (toekomstige) kwaliteit en huurprijs van haar
(toekomstig) woningbezit. Actium onderscheidt een negental types, van gestapelde bouw, eenpersoons met een
huurprijs tot 432 euro, tot een grondgebonden woning

LAB groep Samen duurzaam.
Het oorspronkelijke idee om huurders door middel van een
filmpje dat met behulp van een VR-bril door toekomstige
huurders van een verduurzaamde woning kon worden bekeken is afgestapt. Uiteindelijk is gekozen naar een filmpje
waar virtueel ook een rondgang door het huis gemaakt
kan worden en informatie opgehaald kan worden van
nieuwe installaties. Dat Actium de huurdersorganisatie betrekt bij deze manier van het tot stand brengen van nieuwe
vormen van voorlichting wordt erg gewaardeerd.

Visitatie
Het vierjaarlijkse onderzoek naar de maatschappelijke
prestaties van Actium is in 2020 uitgevoerd door het

bureau Ecorys. MEVM heeft een positieve beoordeling gegeven. Er
is gesproken over de beperkingen die de overheid aan corporaties
opgelegd heeft in de vorm van een verhuurdersheffing. De financiële
consequentie van deze maatregel zorgt ervoor dat er minder geïnvesteerd kan worden terwijl er een grote opgave ligt op het gebied van
duurzaamheid en het toekomstbestendig maken van het huidige woningbezit. Actium treedt daarover in overleg met het huurdersplatform
over de te maken keuzes. Het huurdersplatform acht zich voldoende
betrokken bij de beleidskeuzes die Actium wil maken en heeft de indruk

mei waren al een viertal bijeenkomsten voorbereid en de locaties
gekozen en gereserveerd. Helaas werd door de intelligente lockdown
een fysieke bijeenkomst niet meer mogelijk. Voorzichtig hebben we
nog de verwachting gehad dat we deze avonden in het najaar van
2020 alsnog konden organiseren. Dit is helaas niet mogelijk geweest.
De drempel om dit op een digitale manier, via een videoverbinding te
doen was voor veel huurders te hoog.

dat Actium gehoor geeft aan de inbreng die het huurdersplatform
geeft.

stand kunnen brengen. Dit hebben we gedaan met behulp van een
aantal enquêtes.
Zo hebben we een enquête betaalbaarheid gehouden. De uitkomsten
hebben we gebruikt voor onze reactie op het huurbeleidsvoorstel van
Actium voor 2020. Daarnaast hebben we een enquête servicekosten
gehouden waarin we aandacht besteed hebben aan de informatieverstrekking van Actium over de jaarlijkse afrekeningen, de samenstelling
van de servicepakketten en aan de volledigheid van de pakketten.
In december hebben we nog een enquête woonbeleving uitgevoerd.
Ook de inzichten die we op deze manier verkrijgen zullen in ons overleg
met Actium besproken worden.

3.4. Raad van commissarissen.
3.4.1. Contact met de Raad.
In 2020 heeft er geen breed overleg plaatsgevonden met de RVC. De
ontwikkelingen ten aanzien van de besmettingen namen een dusdanige
vorm aan dat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk was. En dit is wel
de meest geijkte vorm voor een overleg waar meestal niet een specifiek onderwerp aan de orde gesteld wordt. Er is wel contact geweest
met de voorzitter van de RVC en het huurdersplatform heeft deelgenomen aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe directeur bestuurder.

3.5. Contact met de achterban.
3.5.1. Een stap vooruit.
Na een goede start gooide de corona roet in het eten. Voor april en
jaarverslag 2020		
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Via de digitale weg hebben we toch het contact met de huurders tot

3.5.2.Haerenkwartier.
De nieuwbouw van de levensloopbestendige woningen is als eerste
uitgevoerd. De bouwvorm waarvoor gekozen is, prefab bouw, heeft
toch voor enige strbbelingen gezorgd in de oplevering van de nieuwe
woningen. In veel woningen was sprake van vochtoverlast en werkzaamheden die na aanvaarding van de woning alsnog uitgevoerd

moesten worden. In december 2020 zouden de eerste grondgebonden
gezinswoningen opgeleverd worden, maar omdat er toch nog teveel
werkzaamheden uitgevoerd moesten worden door het bouwbedrijf is
de oplevering uitgesteld. De wijk heeft echter een totaal ander aanzien

gekregen en is, zoals belooft door Actium, klaar voor de toekomst als
alle woningen opleverd zijn en de werkzaamheden aan de infrastructuur uitgevoerd zijn.

Nieuwbouw Haerenkwartier

3.5.3. Nieuwbouw en renovatie in Assen.
Veel nieuwbouwprojecten in Assen zijn in 2020 opgeleverd. MEVM wilde
graag weten welke kwaliteit de woningen krijgen. (Grootte, afwerking,
voorzieningen).

Met behulp van een
tablet worden alle
nog uit te voeren opleveringswerkzaamheden geregistreerd
nieuwe apparatuur in de woningen
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3.5.4. Website.
De actualiteit van een website is belangrijk en zorgt ervoor dat deze

2020
Nieuwsbrief

ook blijvend bezocht wordt. De bestuursondersteuner, Ivonne Acosta,
heeft veel aandacht en tijd gestopt in het actualiseren van alle informatie. Ook via facebook en twitter werd veel nieuwe informatie over
allerlei ontwikkelingen verspreid.
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3.5.7. Nieuwsbrieven.
In de nieuwsbrieven informeert MEVM de huurders over de standpunten
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 het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en de energietransitie. De nieuwsbrieven zijn in 2020
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 huurdersorganisaties 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 beleid 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 aandachtsvelden aan toe te voegen.
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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, vastgesteld. In alle gemeenten worden op basis hiervan meerjarige raamafspraken 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 meerjarenafspraken opgenomen.
Voor 2021 heeft MEVM een bijdrage gegeven aan realisatie van de
woonvisie van de acht gemeenten waar Actium bezit heeft in de vorm
van een activiteitenoverzicht. Er wordt extra aandacht gevraagd voor
ontwikkelingen die ertoe leiden dat de huren meer stijgen dan past
bij het besteedbare budget van de primaire doelgroep. De investeringsopgave is groot voor Actium en met name de verhuurdersheffing
zorgt ervoor dat deze zonder extra huurverhogingen niet gehaald kan
worden. Voor MEVM blijft het uitgangspunt dat de investeringen op het
gebied van duurzaamheid niet mogen leiden tot hogere woonlasten.
Verder houden we nauwgezet in de gaten dat de wachttijden voor
huurwoningen niet te lang worden.
Betaalbaarheid, bijdrage MEVM
– Het huurdersplatform wil samen met Actium het streefhuurbeleid onjaarverslag 2020 		
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der de loep nemen om op deze manier een beter beeld van de totale
woonlasten te krijgen. Om daarna te komen tot een differentiatie in
huurprijzen waarin de kwaliteit van de woning goed tot zijn recht komt.
– Het huurdersplatform ondersteunt ook dit jaar de inzet van de
voorzieningenwijzer, maar zal ook via de haar beschikbare middelen
bekendheid geven hoe de woonlasten betaalbaar kunnen blijven met
alle voorhanden zijnde regelingen en voorzieningen.
Beschikbaarheid, bijdrage MEVM
MEVM vindt dat bewoners van vakantieparken geen aanspraak kunnen
maken op een urgentie binnen Thuiskompas.
We blijven het aanbod en de wachttijd scherp in de gaten houden.
MEVM participeert actief in Thuiskompas.
Duurzaamheid, bijdrage MEVM
Om te komen tot een Co2 reductie en daling van de woonlasten wil het
huurdersplatform bewust energiegebruik versterken door inzicht geven
in het energieverbruik met behulp van energiedisplays en door gerichte
voorlichting, o.a. door energiecoaches.
Leefbaarheid, bijdrage MEVM
Het Huurdersplatform is betrokken bij de afspraken die met de gemeente gemaakt worden over spreiding en voorzieningen die een
zogenaamde “zachte landing in de wijk” van deze groep kwetsbare
huurders mogelijk moet maken.

Wonen en zorg, bijdrage MEVM
Goede afspraken over WMO voorzieningen in de daarvoor geschikte
woningen maakt het mogelijk dat onze huurders langer in hun woning
kunnen blijven wonen of dat de (financiële)drempel om te verhuizen
naar een aangepaste of gelijkvloerse woning verdwijnt.

5. Duurzaamheid.
5.1. Contact met Actium
In onze overleggen met Actium is de duurzaamheid een regelmatig
terugkerend onderwerp. We zien dat Actium door middel van pilotprojecten, zoals in NOM woningen in Diepstroeten Assen en passieve
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woningen in Norg onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om tot een
Co2 neutraal woningbezit te komen. We volgen samen met Actium de
ervaringen en resultaten met veel belangstelling.

5.2. Drentse Energiedeal
5.2.1. EarlyBird Meetings
In februari kon nog een earlybird bijeenkomst georganiseerd worden.
Hier kregen de applicaties die de bewustwording van het energieverbruik kunnen bevorderen gepresenteerd.

5.3. 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, met een diverse samenstelling, ontdekken op welke manier het
bouwproces circulair benadert kan worden.
Het heeft geleid tot een intensief proces waar het hele bouwproces
werd geanalyseerd door alle stappen en betrokken partijen te benoemen en waardes er aan toekennen. Door middel van een negental
sprintsessies is het hele proces van circulariteit verder uitgediept. Een
tal van onderwerpen is aan de orde gesteld. Het huurdersplatform
nam deel aan de sprintsessies waarin de bestaande informatie over
bewonersparticipatie door Actium onderzocht werd en aangevuld met
nieuwe mogelijkheden. In het najaar van 2020 werd er een begin
gemaakt met de praktische uitwerking van alle verzamelde kennis. De
informatie en werkwijze waarvoor gekozen was werd gedeeld met de
andere partijen/ consortia van Drenthe Woont Circulair. Samen met
de gemeente wordt in 2021 gekeken naar de ruimtelijke invulling in

Kloosterakker. Het voornemen is dat een zestal huurders de mogelijkheid krijgen om mee te denken over hoe een circulaire woning er uit
mag komen te zien.








 
   











Het projectteam van de pilot van Actiuim
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6. Financieel verslag.
Samenvatting t.b.v. jaarverslag MEVM 2020
Contact met achterban
Bestuurskosten
Reiskosten
Diversen
Activiteiten achterban
Deskundigheidsbevordering
Administratieve ondersteuning
Ondersteuning Woonbond (Bew.Cie)
Prestatieafspraken (vervallen)
Secretariaat
Woonbond (lidmaatschap en ondersteuning)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-4.693,45
-21.854,45
-234,41
-440,65
-1.721,80
-3.219,37
-1.261,00
-15.020,11

Totaal uitgaven

€

-48.445,24

Bijdrage Actium 2020

€

25.000,00

Saldo / resultaat

€

-23.445,24
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