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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. 

Voor een groot gedeelte van het jaar moesten we nog vanuit onze 
thuissituatie werken. Het huurdersplatform heeft geïnvesteerd in de 
digitale manier van werken door een Microsoft365 pakket voor de 
dagelijks-bestuursleden en de bestuursondersteuner aan te schaffen. 
Deze nieuwe manier van werken heeft ook voordelen opgeleverd. De 
reistijd, die we voor onze overleggen kwijt waren, konden we op een 
andere manier invullen. Toch bleef de behoefte tot fysiek contact. In de 
toekomst zullen we een hybride manier van werken gaan ontwikkelen. 
De dienstverlening aan onze achterban kan versterkt worden bij die 
huurders die enigszins digitaal vaardig zijn. In ons verslag kunt u al vast 
een indruk van dit proces krijgen.

Henk Oostland,
Oosterwolde, november 2022.
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2. Huurdersplatform.
2.1. Terug naar het “oude” normaal?.
De beperkingen die het gevolg waren van de Covid epidemie waren 
voor het grootste gedeelte van 2021 nog van kracht. Aan veel verga-
deringen werd door het bestuur deelgenomen vanuit een thuissituatie. 
De kennis van de mogelijkheden die Microsoft teams en Zoom biedt 
is toegenomen en zal in de toekomst veelvuldig toegepast gaan wor-
den. In plaats van het bezoeken van beurzen of het bijwonen van een 
bijeenkomst werd het normaal om een webinar te volgen. Vergaderen 
en thuiswerken is dus normaal geworden en zal in de toekomst meer 
geaccepteerd worden. 
Vanaf september 2021 was het mogelijk om weer bij Actium op kan-
toor te zijn. De overleggen van MEVM DB en AB in 2021 bleven digitaal. 
De heer Rudi Velthuis ondersteunt het huurdersplatform als ZZP-er. Zijn 
bijdrage behelst voornamelijk de PR activiteiten waaronder het actuali-
seren van de website van MEVM een belangrijk onderdeel vormt. 

In 2021 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

Eind december hebben drie huurders gereageerd op een oproep in 
onze nieuwsbrief om actief mee te doen. 
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2.2. Netwerkontwikkeling.
Het huurdersplatform is lid van de Nederlands Woonbond en is op basis 
daarvan betrokken bij ontwikkelingen op de Drentse en Friese woning-
markt. Deze lokale en landelijke ontwikkelingen worden besproken 
in provinciale vergaderingen. Daarnaast is het huurdersplatform lid 
van het overlegorgaan Friese huurdersorganisaties. De samenwerking 
tussen de huurdersorganisaties is goed. Met name in Drenthe, waar in 
gezamenlijkheid met de woningcorporaties het Drentse woonruimte-

verdeelsysteem “Thuiskompas” is opgezet. Met de huurdersorganisaties 
in Drenthe is in 2021 met het oog op de naderende gemeenteraads-
verkiezingen in 2022 een nieuw huurdersmanifest opgesteld, waarin 
de speerpunten van de huurdersorganisaties beschreven staan. Zowel 
in Drenthe als in Friesland zijn huurdersorganisaties betrokken geweest 
bij de totstandkoming van een (uitstroom)convenant zelfstandig wonen 
(“Weer thuis in de wijk”). In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd 

tussen de betrokken partijen: gemeenten, zorgpartijen en woningcor-
poraties. Een zachte “landing in de wijk” van de uitstroom van mensen 
uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en medisch verblijf 
wordt zo mogelijk gemaakt. 

Het huurdersplatform volgt het innovatieplatform Pouwer. Dit platform 
richt zich op ouderen en geeft via interactieve en fysieke bijeenkomsten 
informatie over allerlei aspecten van het ouder worden waaronder 
passende huisvesting voor ouderen en zorginnovatie. 

Bezoek aan de wijk Stadshagen in Zwolle (Platform31)
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Via Platform31 heeft het huurdersplatform een bijeenkomst bijgewoond 
over vernieuwende ontwikkelingen in de huisvesting van ouderen. 

Overleg met Actium
3.1. Beleidsoverleg.
Het Huurdersplatform heeft structureel overleg met Actium over be-
leidsonderwerpen. In 2021 hebben we acht keer een beleidsmatig 
overleg gehad. Daarnaast diverse werkoverleggen over verschillende 
thema’s.

Op de agenda stonden naast de periodiek vaste onderwerpen zoals 
huurbeleid, begroting en de activiteitenplannen 2022 ook vele andere 
onderwerpen. Zo hebben we in(werk)overleggen een bijdrage gele-
verd aan de portefeuillestrategie en de strategische koers van Actium 

voor de komende jaren, discussie gevoerd en uiteindelijk een advies 
uitgebracht over middenhuur en sociale koop. We zijn betrokken bij 
verbeteringen in de digitale dienstverlening. Verder werden we geïn-
formeerd over actuele ontwikkelingen in de organisatie zoals financiën, 
stand van zaken duurzaamheidsprojecten, bouwstroom, wonen en 
zorg en flexwonen. De meeste overleggen vonden in een digitale vorm  
plaats.  

3.2. Uitgebrachte adviezen.

3.2.1. Advies huurbeleid 2021.
De financiële gevolgen van de corona werden door de overheid hoog 
ingeschat en daarom werden de huurprijzen bevroren. In ons ad-
vies aan Actium stellen we de betaalbaarheid van de huren voor de 
komende jaren voorop en wanneer er toch een keuze gemaakt moet 
worden die gevonden moet worden in de andere beleidsdoelen.  Een 
grote groep huurders heeft een huurverlaging op basis van de wet 
eenmalige huurverlaging  gekregen (651).

3.2.2. Advies middenhuur.
In haar advies over de toepassing, realisatie van 
middenhuur(woningen) heeft het huurdersplatform het standpunt van 
Actium bevestigd, dat de corporatie er in de eerste plaats is voor de 
primaire doelgroep met een inkomen t/m 40.024 euro. 

3.2.3.Instemmingsverzoek reglement renovatie met verhuizing en regle-
ment renovatie in bewoonde staat.

STRATEGISCHE 

KOERS 2022+
Goed wonen is meer dan een huis alleen
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In dit reglement worden de verplichtingen en rechten van beide par-
tijen, huurder en verhuurder, vastgelegd. Al eerder werden hierover 
afspraken gemaakt. De reglementen zijn nu meer eenduidig gewor-
den. Het huurdersplatform stemt in met de vergoedingentabel voor 
duurzaamheidsinvesteringen in de woning , opgesteld door Aedes 
en de Woonbond, die Actium in afgeslankte vorm dus met lagere 
bedragen, wil hanteren. Het huurdersplatform vraagt aandacht voor 
het tot dan toe gevoerde beleid waarin het gemiddelde label voor het 
bezit van Actium op B zou worden gebracht zonder huurverhoging voor 
zittende huurders. Huurders van wie de woning nog niet verbeterd is 
en daarom nu wel geconfronteerd worden met een huurverhoging op 
basis van de vergoedingentabel worden in zekere zin benadeeld. Het 
huurdersplatform stelt Actium daarom voor vanaf een labelgroep C of 
B de vergoedingentabel toe te passen. Actium heeft de mogelijkheden 
onderzocht maar neemt het advies niet over.

3.3. Overige overleggen met Actium en derden. 
3.3.1. Circulair wonen. 
Pilot project van Actium in Assen.
In 2021 werden een zestal nieuwe be-
woners (huurders) uitgenodigd mee te 
denken over op welke manier dit plan 
vorm kan worden gegeven door hun 
wensen en behoeften ten aanzien van een 
circulaire woning in een klankbordgroep 
te bespreken met onder andere de architect en Actium. Ook de woon-
omgeving werd betrokken in de bespreking van de plannen. Met de 

gemeente Assen moest vervolgens overeenstemming gezocht worden 
over afwijkingen van het beeldkwaliteitsplan. De toekomstige huurders 
hebben een goede inbreng gegeven op het ontwerp en indeling van 
de woningen. De toekomstige huurders moeten nog geduld oefenen, 
het duurt nog in ieder geval twee jaar voordat er met de bouw begon-
nen wordt.

3.3.2. Warmtetransitievisies gemeenten.
In veel gemeenten is in 2021 een voorzichtige start gemaakt met het 

Plan waar Actium 
Circulair wonen ont-
wikkeld in de wijk 
Kloosterakker, Assen
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opstellen van een warmtetransitievisie. Het huurdersplatform werd hier-
voor ook door de gemeenten uitgenodigd en heeft hier een bijdrage 
aan geleverd. Vanuit de visie worden uiteindelijk de Wijk Uitvoerings 
Plannen opgesteld. De betrokkenheid van bewoners en dus ook huur-
ders is belangrijk zoals we in Assen hebben gezien nadat een tweetal 
wijken aangewezen waren. De bewoners van de wijk Kloosterveen 
konden zich niet vinden in de conclusie van de gemeente dat deze wijk 
all electric moest worden.

3.3.3. Woningmarktonderzoeken en opstellen woonvisies.
Na Noordenveld en Assen is in 2021 in alle gemeenten waar Actium 
bezit heeft een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit 
onderzoek kan een woonzorgvisie opgesteld worden. Het huurders-
platform is betrokken geweest bij alle onderzoeken, nam deel aan 
de klankbordgroep, en heeft samen met de corporaties en andere 
huurdersorganisaties de resultaten beoordeeld.

3.3.4. Thuiskompas.
De goede samenwerking tussen corporaties en huurdersorganisaties is 
duidelijk geworden in de vormgeving van het Drentse woonruimtever-
deelsysteem. De huurdersorganisaties hebben een vertegenwoordiging 
in de stuurgroep waar in 2021 na de lancering in 2020 het huidige 
beleid werd bijgestuurd en verder ontwikkeld. Zo werd er onderzoek 
gedaan naar de bekendheid van Thuiskompas. Terugkoppeling en 
standpuntbepaling van de huurdersorganisaties vindt plaats via een 
mandateringsoverleg waar de agenda van de stuurgroep bespro-
ken wordt. De inzet en mening van de huurdersorganisaties over de 

onderwerpen die op de agenda staan worden aan de gemandateer-
den van de huurdersorganisaties meegegeven. Het huurdersplatform is 
één van de gemandateerden in de stuurgroep en neemt deel aan de 
datawerkgroep van Thuiskompas zodat er een monitor ontwikkeld kan 
worden. 

3.3.5. Strategische koers. 
Voor de komende jaren heeft Actium een nieuwe strategische koers 
ontwikkeld. Het huurdersplatform was uitgenodigd om via de DESTEP 
methode input te geven.

3.4. Raad van commissarissen.

3.4.1. Contact met de Raad.
Ook In 2021 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 

DESTEP
DEPEST

economische 
factoren

sociaal-
culturele 
factoren

demografische 
factoren

ecologische 
factoren

politiek-
juridische 
factoren

technologische 
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dit is wel de meest geijkte vorm voor een overleg waar meestal niet 
een specifiek onderwerp aan de orde gesteld wordt. Natuurlijk is er 
wel contact geweest met de commissarissen die op voordrracht van de 
huurdersorganisatie zitting hebben in de RVC.

3.5. Contact met de achterban.

3.5.1. Digitale ledenraadpleging.
Het huurdersplatform heeft in 2021 weer een aantal digitale enquêtes 
onder haar achterban gehouden. In het voorjaar een enquête over hun 
woonomgeving en in december over energiearmoede. De resultaten 
worden op de website van het huurdersplatform bekend gemaakt.

3.5.2.Website.
De actualiteit van een website is belangrijk en zorgt ervoor dat deze 
ook blijvend bezocht wordt. De bestuursondersteuner, Rudi Velthuis, 
heeft samen met Pier Schipper veel tijd besteed aan de vormgeving 
en informatie die relevant voor huurders kan zijn. Juist in de coronatijd 
heeft de website ervoor gezorgd dat huurders voldoende geïnfor-
meerd konden zijn.

3.5.3. 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 een woonbele-
ving in een nieuwe gasloze woning, het inzicht die een energiedisplay 

In deze nieuwsbrief de laatste informatie 

van uw huurdersorganisatie         

Nieuwsbrief 2021 - nr 1

• Energiezuinig wonen 

• Leefbaarheid in en om huis 

 

nieuwsbrieven in 2021

In deze nieuwsbrief informatie  

van uw huurdersbelangenorganisatie         

Nieuwsbrief 2021 - nr 2

• Stijgende  energiekosten
• Nieuwe buren

• Najaarsenquête 
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geeft en de mogelijkheid die het huurdersplatform geeft om deze 
energiedisplay te lenen en advies te krijgen van een energiecoach. 
In de tweede papieren nieuwsbrief werd aandacht besteed aan de 
huisvesting van kwetsbare huurders die van uit beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang en medisch verblijf weer in de wijk komen 
wonen. De standpunten van de Drentse huurdersorganisaties in een 
Drents huurders manifest en de stijgende energieprijzen en de daarbij 
ontstane energiearmoede.
De nieuwsbrieven zijn in 2021 weer verspreid samen met het infobulle-
tin van Actium “Actium over de vloer”. Daarnaast werden er een drietal 
digitale nieuwsbrieven verspreid over de huurders die deze wilden ont-
vangen. In deze nieuwsbrieven werd naast actuele ontwikkelingen zoals 
energiearmoede ook aandacht besteed aan de digitale enquêtes die 
het huurdersplatform heeft gehouden. De enquêteresultaten werden op 
de website van MEVM gepubliceerd.

3.5.4 Bewonersavonden.
Het huurdersplatform heeft in mei een tweetal (digitale) bewoners-
avonden georganiseerd over “Veiligheid in en om huis”en “Op weg 
naar gasloos wonen”. De belangstelling van de huurders was viel 
tegen, en de deelname aan de bewonersavond was teleurstellend (11 
huurders). De digitale vorm heeft daarbij vermoedelijk een grote rol 
gespeeld. Hoewel de opkomst tegenviel konden de reacties van de 
deelnemende huurders een onderdeel vormen in het beeld dat we sa-
men met de uitslag van de enquêtes hebben gevormd. In onze overleg-
gen met Actium werden de bovengenoemde onderwerpen besproken.

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.
Voor 2021 heeft MEVM een bijdrage gegeven aan realisatie van de 
woonvisie van de acht gemeenten waar Actium bezit heeft in de vorm 
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van een activiteitenoverzicht. In dit overzicht vraagt het huurdersplat-
form aandacht voor:
Betaalbaarheid. 
De woonlasten vormen een te groot aandeel in het besteedbare bud-
get van de gemiddelde huurder.
Beschikbaarheid. De wachttijden lopen op door de toenemende druk 
op de sociale woningmarkt.
Kwaliteit en duurzaamheid. 
Het huurdersplatform vindt investeringen in duurzaamheid erg belang-
rijk, maar het mag niet leiden tot hogere woonlasten door een te hoge 
aanpassing van de huur.
Leefbaarheid en leefomgeving. 
Wij ondersteunen het convenant dat in Drenthe en Friesland is afge-
sloten met betrekking tot de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. 
Jaarlijks moet dit convenant geëvalueerd worden.
Wonen en zorg. 
Naast voldoende geschikte woningen voor ouderen die fysieke beper-
kingen ervaren achten we de inzet van een seniorenmakelaar goed 
om het bewustzijn van ouderen voor passende woonruimte op hogere 
leeftijd te vergroten.

5. Duurzaamheid.
5.1. Contact met Actium
Samen met Actium hebben we in 2021 deelgenomen aan sessies van 
gemeenten die tot doel hadden een breedgedragen energietransitievi-

sie tot stand te brengen. 
We hebben aandacht gevraagd voor woningen waar het energiever-
bruik hoog is. Extra isolatiemaatregelen en innovatieve toepassing van 
warmtepompen worden toegepast om deze woningen energiezuiniger 
te maken.

5.2. Drentse expeditie naar energieneutraal.

5.2.1. EarlyBird Meetings
In 2021 is één earlybirdbijeenkomst georganiseerd. Een expeditiedag 
is niet georganiseerd, de corona-epidemie zorgde voor dusdanige 
beperkingen dat dit niet mogelijk was. 

5.3. Energiedisplays
Leenmogelijkheid voor huurders van Actium. Het huurdersplatform is in 
2021 begonnen met het aanbieden van energiedisplays op leenbasis. 
De huurder die meer inzicht wil hebben in zijn of haar energiegebruik 
kan in ieder geval twee maanden deze display gebruiken. Na twee 
maanden wordt er contact opgenomen en kan de huurder nog van 
extra besparingstips voorzien worden door een energiecoach.
 

6. Woonbond.
6.1. Provinciale vergaderingen.
De bestuursleden van het huurdersplatform bezochten ook in 2021 de 
provinciale vergaderingen van de Woonbond in Drenthe en Friesland. 
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Netwerkbijeenkomst over energie-
transitie georganiseerd door de 
Nederlandse Woonbond
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Deze vergaderingen vonden in digitale vorm plaats. 

6.2. Netwerkbijeenkomsten.
Door de Woonbond zijn in 2021 een aantal digitale en fysieke net-
werkbijeenkomsten voor huurders georganiseerd. De Woonbond heeft 
hiervoor in haar kantoor een studio ingericht. De bestuursleden van 
het huurdersplatform hebben deze zo veel mogelijk bijgewoond. In het 
najaar was het mogelijk om weer fysieke bijeenkomsten te organiseren. 
Bijvoorbeeld over energietransitie (zie foto). 

6.3. Webinars. 
Daarnaast heeft de Woonbond diversie webinars georganiseerd over 
diverse actuele onderwerpen. Aan het webinar over “Weer thuis inde 
wijk” over het huisvesten van kwetsbare personen heeft het huurders-
platform een bijdrage geleverd.
Mede onder invloed van de corona heeft het toepassen van een webi-
nar om informatie te verstrekken een grote omvang aangenomen. Ook 
het huurdersplatform heeft van deze mogelijkheid veelvuldig gebruik 
gemaakt. De deskundigheid van de bestuursleden kon hierdoor op peil 
gehouden worden en werd door de gekozen vorm zelfs misschien nog 
verbeterd.

6.4. Professionalisering van het Huurdersplatform en de rol van de 
Woonbond. 
Het huurdersplatform heeft al geruime tijd behoefte aan professio-
nele ondersteuning. De tijdsbelasting voor de vrijwillige bestuursleden 
is dusdanig groot geworden dat dit eigenlijk niet van een vrijwilliger 

gevraagd mag worden. Het huurdersplatform is al enige tijd op zoek 
geweest op welke manier de ondersteuning het beste tot stand ge-
bracht kan worden. Zo is in 2020 en 2021 gekozen voor het inschakelen 
van ZZP-ers. De Woonbond bood in 2021 een andere mogelijkheid 
aan zonder de belasting voor een kleine organisatie van het werk-
geverschap. In 2022 wordt deze  mogelijkheid nader bekeken om te 
onderzoeken of het huurdersplatform op deze manier haar zelfstandig-
heid kan behouden.

Nieuwbouw in Assen
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7. Financieel verslag.


