
 

 
BELANGHEBBENDEN 
 
Kennemer Wonen zoekt constant de dialoog met diverse belanghebbenden en 
stakeholders in het gehele werkgebied. Dat vinden wij belangrijk: zo horen we welke 
vraagstukken er leven en betrekken wij onze omgeving bij strategische en 
operationele keuzes. 
 
In gesprek met huurders 
Onze bewoners zijn onze belangrijkste stakeholders. Wij zijn dan ook continue met 
hen in gesprek over verschillende thema’s en in verschillende samenstellingen. 
 
Huurdersorganisaties 
De formele huurdersvertegenwoordiging van Kennemer Wonen is georganiseerd in 
zes huurdersorganisaties, die zijn vertegenwoordigd in twee huurderskoepels: 

- Huurderskoepel Noord (bestaande uit Huurdersbelangen Kennemer Wonen 
Heiloo/Alkmaar en Huurdersvereniging Duinstee)  

- Huurderskoepel Zuid (bestaande uit Stichting Huurdersbelangen Egmond 
(SHOE), Huurders Vereniging Uitgeest (HVU), Huurdersvereniging Limmen-
Akersloot (Li-Ak), HVW Castricum) 

 
Wij praten met hen over onze strategische keuzes, ons beleid en onze jaarplannen. 
En we vragen hen indien nodig om (gekwalificeerd) advies, volgend op de 
Overlegwet. Met iedere koepel hebben wij meerdere keren per jaar overleg op 
bestuurlijk en operationeel niveau.  
 
Bewonerscommissies en klankbordgroepen 
Met bewonerscommissies overleggen we over zaken die spelen rond de eigen 
buurten en complexen. Het gaat vooral over het onderhoud van de woningen en de 
leefbaarheid van de woonomgeving. We hebben circa dertig actieve 
bewonerscommissies in vijf gemeenten. Daarnaast spreken we ook met bewoners 
die zich verenigd hebben in een klankbordgroep. Meestal gaat dit over 
verbeterplannen de woning en het complex, zoals onderhoud, renovatie of 
herstructurering. 
 
Digitale klantenpanel 
Ons klantenpanel heeft ongeveer vijfhonderd leden. We raadplegen dit panel 
meerdere keren per jaar. Dit gaat dan meestal over organisatiebrede vraagstukken 
zoals het maken van nieuw beleid of het toetsen van meningen van bewoners over 
bijvoorbeeld het imago van Kennemer Wonen. 
 
In gesprek met overige stakeholders 
We zijn werkzaam in een breed werkgebied in de provincie Noord-Holland en 
overleggen met overige partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. 
 
Gemeenten 
Wij hebben veelvuldig overleg met de vijf gemeenten in ons werkgebied: Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Dit overleg vindt plaats op zowel bestuurlijk 
als ambtelijk niveau. Wij bespreken bijvoorbeeld overlast in wijken, de taakstelling 



 

van vergunninghouders en de voortgang van nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
Sinds de ondertekening van de prestatieafspraken Alkmaar en De Buch-gemeenten 
hebben wij ook overleg over de voortgang en de realisatie van de ambities en doelen 
uit deze afspraken.  
 
Overige woningcorporaties 
Wij participeren in diverse netwerken met woningcorporaties die ook werkzaam zijn 
in Noord-Kennemerland. Daarin wisselen we kennis uit en maken we gezamenlijke 
afspraken over onze inzet op het gebied van de volkshuisvestelijke ambities.  
 
Zorg- en welzijnspartijen 
In alle gemeenten participeren wij in diverse netwerken waarin wordt gesproken over 
de verbetering van de leefbaarheid, individuele probleemhuishoudens en de 
veiligheid. Samen met de gemeenten, Politie, GGZ en maatschappelijk werk 
bespreken we regelmatig de situaties van mensen die zorg en aandacht nodig 
hebben. Zo proberen we gezamenlijk huishoudens met (meervoudige) problemen, 
zoals verslaving, verwaarlozing en psychische ziektebeelden preventief te helpen. 
 
In gesprek met toezichthouder en waarborgfonds 
In de Woningwet is het toezicht op woningcorporaties scherp geregeld. Wij zijn een 
transparante organisatie en overleggen met onze interne en externe toezichthouders 
om te laten zien dat we voldoen aan de volkshuisvestelijke opgave en de wet- en 
regelgeving.  
 
Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van Kennemer Wonen. 
De raad houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, de uitvoering van de 
strategie en de algemene gang van zaken binnen Kennemer Wonen. De raad 
adviseert daarnaast het bestuur gevraagd of ongevraagd en is verantwoordelijk voor 
de benoeming van de bestuurder.  
 
Autoriteit woningcorporaties 
De Autoriteit woningcorporaties is de externe toezichthouder op de 
woningcorporaties. De Autoriteit houdt toezicht op de financiën, governance, 
integriteit en rechtmatigheid bij woningcorporaties.  
 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt ervoor dat deelnemende 
woningcorporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen zo optimaal mogelijke 
kosten. Dat doen zij door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen. 
Vanwege deze borgstelling heeft Kennemer Wonen minimaal jaarlijks overleg met 
het WSW over de risicobeheersing van de organisatie. 
 
 
 
 


