Bestuurlijke reactie – Maatschappelijke visitatie Groen Wonen Vlist
In 2019 is door Ecorys een visitatie uitgevoerd. Naar onze mening is dat op een grondige en gedegen wijze
uitgevoerd. Het rapport dat zij opgeleverd heeft, geeft naar onze mening een goed beeld van Groen Wonen Vlist
en het veld waarin zij acteert. Het is prettig te lezen dat we er in slagen de volkshuisvestelijke opgaven op te
pakken die er lagen en liggen. Het aan mensen met een laag inkomen bieden van voldoende, betaalbare en
kwalitatief goede woningen is voor ons de kernopgave, die als een rode draad door al ons handelen loopt. We
werken daarin samen met de gemeente, waarmee wij een prima werkrelatie hebben. We zijn blij dat onze
stakeholders in de regel een positief beeld hebben van Groen Wonen Vlist.
De RVC is echter wel verbaasd over de opmerkingen van de huurdersvereniging over het contact met de Raad
van Commissarissen in het visitatierapport. Elk half jaar is er een bijeenkomst tussen het bestuur van
Huurdersbelang HSV en de voltallige Raad van Commissarissen (dus niet alleen de huurderscommissaris).
Bovendien heeft de voorzitter van Huurdersbelang HSV het telefoonnummer en emailadres van de voorzitter van
de RVC ontvangen.
De aanbevelingen die de visitatiecommissie gedaan heeft, nemen wij, net als na de vorige visitatie, ter harte. Wij
gaan de huurdersvereniging uitnodigen de taken en verantwoordelijkheden van de huurdersvereniging in een
samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. Alleen samen kunnen we hier een succes van maken.
We gaan nadrukkelijker, bij investeringsbeslissingen, kenbaar maken op welke maatschappelijke opgaven wij
onze vermogensinzet richten. Verduurzaming van onze woningen krijgt van ons de komende jaren een zeer hoge
prioriteit; enerzijds de energiekosten van onze huurders verlagen en anderzijds het gebruik van fossiele
brandstoffen en CO2-uitstoot verminderen. Ook daarin hebben wij als woningcorporatie een belangrijke
maatschappelijke rol voor de kernen Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Dorps en dichtbij (onze huurders), dat blijft ons
motto.
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