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Bussum, 1 december 2020 
Betreft :  bestuur HBVA Gooi & Vechtstreek 
 
 
Geachte relatie, 
 
Op de valreep van 2020 na een lange periode van radiostilte, een bericht van het bestuur van de  
HBVA Gooi & Vechtstreek. Aanleiding daartoe is het immer voortdurende conflict tussen ons en de Alliantie. 
 
Nog even in een paar woorden een toelichting om het geheugen op te frissen: 
In 2015 is op verzoek van de Alliantie een proces in werking gezet door de vier lokale 
huurdersbelangenverenigingen (HBVA) uit Amersfoort, Amsterdam, Almere en Gooi & Vechtstreek om te 
komen tot een nadere samenwerking (koepel). Na vele hobbels onderweg heeft dat uiteindelijk in 2019 geleid 
tot de Stichting HBVA, echter zonder de deelname van de HBVA Gooi & Vechtstreek. 
Wij hebben daartoe besloten omdat aan diverse uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de totstandkoming 
van de Stichting niet voldaan werd. 
 
Dat is ons door de Alliantie echter niet in dank afgenomen met daaruit o.a. voortvloeiend het ontzeggen van 
inspraak op Alliantie brede onderwerpen (zoals bv. de jaarlijkse huurverhoging) en de halvering van ons budget. 
Dit laatste omdat het gezien onze weigering deel te nemen aan de Stichting volgens de Alliantie  minder werk 
zou vragen van het bestuur. 
Hierbij wordt echter wel voorbijgegaan aan het feit dat sinds 2016 onze werkzaamheden al aanzienlijk waren 
uitgebreid met (wettelijke) deelname aan de prestatieafspraken, woonvisie en energietransitie, waardoor van 
het bestuur een verregaande professionalisering verwacht wordt. Halvering van het budget betekent voor ons 
echter wel dat onze secretariële ondersteuning alsmede de inhuur van externe adviseurs onmogelijk wordt 
gemaakt. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en blijft het ontstane conflict bestaan. 
  
De meest recente contacten hierover met de Alliantie bieden geen zicht op een opening om tot een werkbare 
situatie te komen en dientengevolge heeft het bestuur besloten om met ingang van 31/12/2020 haar taken neer 
te leggen. Het eerste kwartaal 2021 zullen wij gebruiken om alle betrekking hebbende zaken af te ronden. 
 
Het betreurt ons ten zeerste dat wij uiteindelijk na jarenlange betrokkenheid deze stap moeten zetten,  
maar er rest ons geen andere keuze. 
 
Alle aangesloten bewonerscommissies en bewonerspanels ontvangen nog voor de jaarwisseling een extra 
nieuwsbrief waarin wordt uitgelegd hoe te handelen in januari 2021 om een tijdige uitbetaling van het 
jaarbudget 2021 te waarborgen. 
 
Met dank en waardering voor de samenwerking al die tijd, 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het voltallige bestuur van HBVA Gooi & Vechtstreek 
 
Jacques Jongerden  Voorzitter 
Peter Kuyper  Vicevoorzitter 
Lenette Maarleveld Bestuurslid  
Peter Heezemans Kandidaat-bestuurslid 
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