SallandWonen / KAC/030216
SallandWonen / KAC/290716

Datum binnenkomst
brief aan KAC
29-jan-16
27-jul-16

SallandWonen / KAC/081216

Organisatie en kenmerk klacht

Omschrijving klacht

Ontvankelijk? Zitting?

Stand van zaken (incl. klachten afgehandeld door corporatie)

Advies KAC

Datum uitspraak

Stand van zaken opvolging advies

Klager vindt de aanbouw tussen keuken en schuur onveilig.
Klager is van mening dat SW hem onterecht vraagt zijn conifeer weg te halen / te kappen tot dakgoothoogte.

Ja
Ja

Nee
Ja

In goed overleg is afgesproken dat de aanbouw alsnog wordt afgebroken.
n.v.t.

N.v.t.
10-10-16

N.v.t.
SW neemt advies over.

26-nov-16

Klager diende een klacht in die bestaat uit twee punten. Allereerst wil hij dat SallandWonen meebetaalt aan de
verwijdering van een wespennest. Daarnaast wil hij een vergoeding voor het verlies aan woongenot.

Ja

Ja

n.v.t

06-02-17

SW neemt advies over.

deltaWonen / JvdH/261115

26-nov-15

Dit betreft een klacht uit 2015 die in 2016 door de commissie is behandeld tijdens een hoorzitting. De woning was
tijdens een renovatie niet leefbaar en klager wilde een wettelijke verhuiskostenvergoeding ontvangen.

Ja

Ja

n.v.t

11-02-16

deltaWonen neemt advies over.

deltaWonen / KAC/180116

18-jan-16

Klacht met het verzoek om een vergoeding voor geleden schade door wateroverlast in de berging.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

deltaWonen / FFD/01-02-2016

01-feb-16

Klager wenst een vergoeding in verband klachten over de procedure die deltaWonen hanteerde bij het door klager
betrekken van een nieuwe woning.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

deltaWonen / KAC/150216

11-feb-16

Klager vond behandeling door woningcorporatie bij overdracht woning niet juist.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

deltaWonen / KAC/deltaWonen / KAC/080716a
deltaWonen / KAC/050816

21-mrt-16
05-jul-16
05-aug-16

Klager wil betere oplossing voor reparatie trappetje en vraagt compensatie voor waterschade aan privé-eigendom. Ja
Klacht over niet werken verlichting
Ja
Klager voelde zich door overlast gedwongen te verhuizen, wil een vergoeding en beperkte naheffing eindafrekening. Ja

Nee
Nee
Ja

De klacht heeft betrekking op wateroverlast als gevolg van uitvoering onderhoudswerkzaamheden. De
klacht is gericht aan de klachtenadviescommissie, maar aangezien in de e-mail een schikkingsvoorstel
wordt gedaan, is door de ambtelijk secretaris navraag gedaan of klacht wel bestemd was voor de
klachtenadviescommissie. Dat bleek niet het geval te zijn. De organisatie heeft de klacht opgepakt en
afgehandeld. De lekkages zijn verholpen en er zijn afspraken gemaakt over de schadevergoeding.
Onduidelijk of klacht nog vervolg krijgt. Commissie heeft brief gestuurd met een uiterste deadline om
een vervolg aan de klacht te geven wanneer klager dit wenselijk acht. Klager heeft binnen deze termijn
geen bericht aan de commissie verstrekt.
Inmiddels is een terugkoppeling ontvangen van de organisatie.
Tijdens de eindinspectie op 15 februari jl. heeft een (senior) inspecteur van deltaWonen klager uitleg
gegeven over de procedure huurbetaling en het mutatiebeleid (bij aansluitende verhuur). Klager gaf aan
dat hij “geen verdere stappen zou ondernemen”. Wel had klager nog een paar opmerkingen over kleine
mankementen. Deze heeft deltaWonen opgepakt.
Telefonisch geïnformeerd of klager niet bedoelde in contact te treden met corporatie. Dat was het geval.
deltaWonen heeft de verlichting weer hersteld conform oorspronkelijke situatie.
n.v.t

N.v.t.
Omdat klager al jaren de conifeer niet onderhoudt, deze conifeer inderdaad erg hoog is en
buren erover in conflict zijn, mag klager volgens commissie van geluk spreken dat SW
aanbiedt zelf de boom te kappen. SW gaf tijdens de zitting aan dat zij in de regel
dakgoothoogte hanteert als een 'standaard' voor het snoeien van bomen in geval van
conflict. Commissie vindt dit een redelijk uitgangspunt. Commissie adviseerde SW wel om
dit informele beleiduitgangspunt ook vast te leggen, zodat dit voor huurders een duidelijke
indicatie geeft.
Ter zitting bleek de klacht uit drie onderdelen te bestaan. Klager verweet SW dat zij een
gebrek verborgen hield. Daarnaast maakte de aanwezigheid van het wespennest dat klager
een verminderd woongenot ervoer. Voor het verwijderen vroeg klager een vergoeding aan
SW. Ten aanzien van het verborgen gebrek acht de commissie klacht ongegrond. SW was
niet op de hoogte van aanwezigheid wespennest en kwam direct in actie toen zij erover
hoorde. Daarnaast valt SW het verminderd woongenot ook niet aan te rekenen. SW heeft
adequaat gehandeld, zodra zij wist van bestaan van wespennest. Wel acht commissie de
vraag om een vergoeding deels gegrond. SW startte met het dragen van kosten omdat deze
noemenswaardig waren. Commissie adviseerde SW om in lijn hiermee een deel van de
eerder door huurder gemaakte kosten te vergoeden. In aanvulling op de klacht adviseerde
commissie aan de corporatie om in voorkomende situaties expliciet met huurders te
communiceren wie waarvoor verantwoordelijk is.
De commissie adviseerde om de vraag om een wettelijke verhuiskostenvergoeding
ongegrond te verklaren. Wel adviseerde de commissie klachten over de communicatie deels
gegrond te verklaren. Om klager hiervoor te compenseren adviseerde de commissie aan
deltaWonen om tenminste twee weken aan huur kwijt te schelden.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
10-10-16

N.v.t.
N.v.t.
deltaWonen neemt advies over.

deltaWonen / KAC/19102016
deltaWonen / KAC/251116

02-okt-16
23-nov-16

Klager geeft aan dat de aansluiting water op cv niet werkt.
Klager heeft meerdere klachten ingediend, onder meer over de kwaliteit van de oplevering van de woning, over de
communicatie door deltaWonen en de algehele werkwijze van de corporatie bij de afhandeling van zijn klachten.

Ja
Ja

Nee
Ja

deltaWonen heeft werking uitgelegd aan klager. Aansluiting bleek te passen.
n.v.t.

N.v.t.
20-01-17

N.v.t.
deltaWonen neemt advies over.

deltaWonen / KAC/291116

27-nov-16

Klager diende een klacht in over een niet-gelijke behandeling ten opzichte van andere huurders bij het plaatsen van Ja
een nieuwe keuken.

Nee

N.v.t.

N.v.t.

deltaWonen / KAC/161216b
deltaWonen / KAC/211216

14-dec-16
20-dec-16

Klacht over achterstallig onderhoud en het niet functioneren van het riool.
Ja
Klager diende een klacht in over de misdraging van een vakman. Deze persoon had zijn auto verkeerd geparkeerd en Ja
toen klager hem daarop aansprak werd klager onheus bejegend.
Klager diende een klacht in over aanhoudende geluidsoverlast.
Klacht over kwaliteit uitvoer herstelwerkzaamheden aan plafond na lekkage.
Ja
Klacht over kwaliteit muren waardoor stucwerk loslaat. Klager vraagt KAC om te kijken of een compensatie redelijk is.Ja

Nee
Nee

deltaWonen heeft de klacht afgehandeld. Er is een brief aan klager verzonden waarin is toegelicht dat
klager naar de mening van deltaWonen correct is behandeld en dat de vastgestelde procedure is
uitgevoerd.
De klacht is in overleg met klager afgehandeld. Er is o.a. een reparatie uitgevoerd.
deltaWonen heeft klager excuses aangeboden en de vakman op zijn gedrag aangesproken.

N.v.t.
N.v.t.
Commissie adviseerde de klacht ongegrond te verklaren. Het deel t.a.v. Woongenot was
tevens niet ontvankelijk: klager woonde al niet meer in het gehuurde en had geen belang
meer. Hoewel commissie erkent dat de overlast voor klager vervelend was, heeft klager
deltaWonen onvoldoende gelegenheid geboden hier iets aan te doen. Het is daarom niet
logisch wanneer DW klager een schadevergoeding zou moeten betalen. De eindafrekening is
een reguliere post die DW correct toepast.
N.v.t.
Ter zitting bleek de klacht zich toe te spitsen op het door klager onvoldoende egaal maken
van de trap. Klager wil dat deltaWonen dit voor hem uitvoert. Commissie vindt de klacht
echter niet gegrond. deltaWonen heeft een goede voor- en eindinspectie uitgevoerd. Ook
tekende klager zijn contract, wetende hoe de woning eruit zag. Het had op weg van klager
gelegen zichzelf goed te informeren. Wel geeft commissie aan DW het advies om de term
'egaal' uit haar reglementen nog een keer tegen het licht te houden. Deze term blijkt niet in
alle gevallen voldoende specifiek.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Klager ervaart overlast van wiet op het balkon door onderbuurman en is van mening dat BWV dit moet oplossen.

Ja

Ja

17-10-16

BWV neemt advies over.

Beter Wonen Vechtdal / KAC/060616 08-12-15

Klager is van mening dat zij veel overlast ondervond doordat BWV asbest niet snel genoeg verwijderde. Klager
Ja
ervaart nog altijd minder woongenot doordat zij zich onveilig voelt in de tuin. Dit kwam omdat na sanering, nog een
sanering van asbest nodig bleek. Ook heeft BWV tuin na sanering volgens klager onvoldoende netjes achtergelaten.

Ja

23-09-16

BWV neemt advies over.

Beter Wonen Vechtdal / KAC/180816 18-08-16

Klager diende een klacht in over een mogelijk onveilige situatie in haar appartementencomplex. Signalen vanuit
BWV en de brandweer zijn tegengesteld. De directe aanleiding betreft het plaatsen van een scootmobiel door de
buurvrouw van klager op de gezamenlijke gallerij.

Ja

Ja

27-11-16

BWV neemt het advies over. Na meting bleek
vluchtoute te krap wanneer de scootmobiel van
buurvrouw van klager op de gallerij stond. BWV heeft
een termijn gesteld aan de eigenaar van de
scootmobiel om hier een andere oplossing voor te
vinden.

SWZ / 12016

02-01-16

Klager is van mening dat SWZ buurman onterecht toestemming gaf om meidoorn op erfgrens te kappen.

Ja

Ja

01-06-16

Op 27-5 heeft er een aanvullende hoorzitting
plaatsgevonden nav het uitgebrachte advies, omdat er
een disussie is tussen klager en SWZ over de uitwerking
van het advies.

SWZ / 22016

20-02-16

Klager ervaart tocht in woonkamer en hal van de woning.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

SWZ / KAC/230316b
SWZ / KAC/260416

23-mrt-16
21-04-16

Klacht over huurprijs in relatie tot huizen in directe omgeving.
Klacht over berekening inkomen en het mislopen van een woning daardoor.

Nee
Ja

Nee
Nee

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

SWZ / KAC/080716b

04-07-16

Bezwaar tegen huurverhoging en verzoek om huurverlaging.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

SWZ / KAC/280616a

27-06-16

Klacht over uitblijven eindafrekening stookkosten 2015.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

SWZ / KAC/25102016

24-10-16

Klacht over het woonklimaat.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

Openbaar Belang / KAC/240816

22-08-16

Klager plaatste een schutting en moet deze van OB verwijderen. Klager vindt dit onterecht. Als OB bij haar standpunt Ja
blijft wil zij hiervoor een vergoeding én, zo blijkt tijdens de zitting, wil dat tuinonderhoud als zij dit zelf niet mag
doen, goed door OB wordt uitgevoerd.

Ja

16-10-16

OB neemt het advies commissie over, met uitzondering
van het expliciteren van eigendom tuin in contracten.
Dit is in de praktijk zelden een probleem.

Openbaar Belang / KAC/280616b

27-06-16

Klager heeft diverse klachten; met name in de relationele sfeer tot buren.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

woonruimteverdeling / KAC/230316

21-mrt-16

Klacht over het niet toewijzen van een garage uit de Woningzoeker.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

woonruimteverdeling / KAC/290316
woonruimteverdeling / KAC/150416

25-mrt-16
11-apr-16

Klager vindt uitschrijving bij Woningzoeker onterecht.
Klacht over uitschrijving bij Woningzoeker.

Ja
Ja

Nee
Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

woonruimteverdeling / KAC/211116

09-nov-16

Klager is van mening dat de woningcorporaties hem onterecht geen mogelijkheid bieden om een woning te huren.
Klager heeft een betaalachterstand, maar wil samen met corporaties tot een oplossing komen.

Deels

Nee

N.v.t.

N.v.t.

woonruimteverdeling / KAC/301116

30-nov-16

Klacht over het niet toegewezen krijgen van een woning in de eigen woonplaats.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

woonruimteverdeling / KAC/161216

12-dec-16

Klacht over het niet toewijzen van een woning uit de Woningzoeker.

Ja

Nee

N.v.t.

N.v.t.

deltaWonen / KAC/02012017
28-dec-16
Beter Wonen Vechtdal / KAC/140316 11-mrt-16
Beter Wonen Vechtdal / KAC/140416 15-apr-16
Beter Wonen Vechtdal /
KAC/240816b

24-08-16

Nee
Nee

deltaWonen heeft klacht met klager opgelost.
BWV heeft in overleg met klager besloten om het plafond te sauzen.
N.v.t.
Een onafhankelijk expert heeft naar de oorzaak loslaten stucwerk gekeken. Op basis daarvan heeft klager N.v.t.
besloten om geen vervolg aan de klacht te geven.
n.v.t.
Commissie verklaarde de klacht ongegrond. BWV kan huurders niet verbieden te roken op
een balkon, zeker niet wanneer er maar 1 persoon klachten indient. Wel adviseert
commissie aan BWV om met de onderburen te spreken of er mogelijkheden zijn om de
overlast voor klager te beperken. Bij positieve signalen adviseert commissie BWV om
mediation aan te bieden aan klager en de onderbuurman.
n.v.t.
Commissie heeft de klacht in algemene zin gegrond verklaard. Specifiek adviseerde zij BWV
om: a. De huidige samenwerking goed vervolg te geven; b. Aanvullend onderzoek te doen
naar eventueel aanwezige asbest, zodat klager er zeker van kan zijn dat de tuin veilig is; c.
de tuin alsnog netjes achterlaten.
n.v.t.
De commissie adviseert de klacht deels gegrond te verklaren. Zij adviseert Beter Wonen
Vechtdal allereerst om te controleren of de brandveiligheid op de gallerij van klager voldoet
aan brandveiligheidsvereisten. Daarbij volgt de klachtenadviescommissie artikel 4.23 uit het
Bouwbesluit. De discussie betreft een scootmobiel van de buurvrouw van klager die op de
gallerij staat: laat deze voldoende ruimte over? Mocht er onvoldoende ruimte overblijven,
dan dient BWV het plaatsen van de scootmobiel te verbieden en is de klacht gegrond.
Mocht er voldoende ruimte blijken te zijn (klacht ongegrond), dan is het nuttig om deze
ruimte te markeren, bijvoorbeeld met een parkeervak. Ten aanzien van de onduidelijke
communicatie vanuit de corporatie naar klager acht de commissie de klacht gegrond.
n.v.t
Commissie adviseert de klacht gegrond te verklaren. Zij adviseert SWZ om klager een bedrag
ter beschikking te stellen om naar eigen inzicht het woongenot dat meidoorn verschafte zo
goed als mogelijk te herstellen. Commissie geeft aan dat SWZ vooral vergat in te grijpen op
het moment dat klager aangaf te boom te willen behouden. Dat kan SWZ worden
aangerekend. Commissie adviseert SWZ verder om nadelige effecten weg te nemen door
het invullen van eerdere toezeggingen, onder meer door de resterende stronk weg te halen
te maaiveld, een gat in de schutting te dichten en de doorgang voor buren te scheiden (en
hiermee tegemoet te komen aan de verstoorde burenrelatie).
SWZ heeft een onafhankelijke expert ingeschakeld om een onderzoek te laten uitvoeren naar de
N.v.t.
tochtklachten. Op 9 februari is de expert bij klager thuis geweest. Op 19 februari heeft klager het rapport
van de expert ontvangen. SWZ heeft aangegeven de aanbevelingen van de expert op te volgen en heeft
hiervoor een offerte opgevraagd bij een aannemer. Deze aannemer heeft op 11 maart de
werkzaamheden bij klager thuis uitgevoerd
Klachtenadviescommissie heeft klager doorverwezen naar de Huurcommissie.
N.v.t.
Klager heeft twee afwijzen ontvangen voor het toewijzen van twee verschillende woningen, omdat haar N.v.t.
inkomen te laag is. Klager had ook gereageerd op een woning welke wel aan haar toegewezen kon
worden. Deze heeft zij geaccepteerd en daarmee was de klacht afgehandeld.
SWZ heeft met klager gesproken over verhuizen naar een goedkopere woning, maar dat is uitgesloten
N.v.t.
voor klager. SWZ zoekt voor klager uit of de woning in de toekomst kan worden gekocht door klager.
De eindafrekening is opgesteld en mevrouw heeft het bedrag dat zij teveel heeft betaald weer op haar
N.v.t.
bankrekening staan. Zij beschouwt de klacht als afgehandeld
Organisatie heeft extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar het woonklimaat in een deel N.v.t.
van het complex. Bewoners zijn geinformeerd over de resultaten van het onderzoek. Er worden op korte
termijn maatregelen getroffen bij de bewonders en er worden voorbereidingen getroffen voor planmatig
onderhoud in 2018
n.v.t.
Commissie adviseerde OB om de schutting inderdaad te verwijderen. Hoewel commissie
begrip heeft voor klager (OB had explicieter over eigenaarschap van de tuin kunnen
communiceren), heeft OB het recht om de schutting weg te willen hebben. Klager moet
deze verwijderen, OB moet vervolgens zorgen voor goede beplanting en tuinonderhoud.
Voor het niet-uitgevoerde onderhoud in de afgelopen jaren adviseert commissie aan OB om
een beperkte schadevergoeding te betalen. Klager had zelf eerder aan de bel kunnen
trekken, dus commissie adviseert een terugbetaling van 3 van de 5 jaar aan betaalde
onderhoudskosten tuin. Commissie adviseert OB om explicieter in haar overeenkomsten te
communiceren over de status van de tuin.
OB is in gesprek met klager om tot een oplossing te komen. Er is uiteindelijk gekozen voor
N.v.t.
Buurtbemiddeling. Die is niet volledig geslaagd, maar de bewoners hebben besloten om het daarbij de
laten. De situatie was wel iets veranderd en dat was voorlopig voldoende voor de bewoners. Dit is ook
door de woonconsulent gecheckt. Nadat wij 2 maanden geen klachten meer hadden ontvangen, heeft de
woonconsulent navraag gedaan bij de klagers en ook de vraag gesteld of zij nog verder wilden met de
klachten. Dit was niet het geval, het dossier mocht voorlopig gesloten worden.
De klacht is door de corporaties afgehandeld. Er is een toelichting gegeven op de plaatsing van een
N.v.t.
nieuwe advertentie. In de eerste advertentie stond (per abuis) niet dat er voorrangsregels in het complex
van toepassing zijn. Inmiddels is het misverstand verholpen en heeft klager een garage toegewezen
gekregen.
De corporaties hebben een afspraak gemaakt om klager van een toelichting te voorzien.
N.v.t.
Er is door corporaties ter afhandeling een mail verzonden aan klager. Het betreft hier geen uitschrijving
maar een blokkade i.v.m. het weigeren van een woning in de spoedmodule. De blokkade loopt af op 24
augustus 2016.
N.v.t.
Commissie bepaalt dat het grootste deel van de klacht gaat over het beleid van de corporaties. Daar kan
zij geen uitspraak over doen. Wel vindt commissie de klacht deels ontvankelijk, daar waar het de
communicatie vanuit de corporaties betreft. De corporaties hebben de klacht afgehandeld. Namens de
Stuurgroep Woonruimteverdeling is er een brief aan klager verzonden waarin het standpunt ten aanzien
van het niet kunnen huren van een woning is toegelicht.
N.v.t.
Klager vond tijdens afhandeling van de klacht vervangende woonruimte. De klacht had daardoor geen
nut meer.
N.v.t.
De corporaties hebben klager benaderd om tot een oplossing te komen. De organisatie is nog in gesprek
met klager.
N.v.t.

