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2018 
 

Ontvangen informatie correct? 

Algemene bijeenkomst door gemeente 
Zaanstad, sloop wordt ontkend (juli2018) 
 

Niet correct 

2019 
 

 

 
Huurders worden persoonlijk uitgenodigd eind 
2019 
 
Diverse bijeenkomsten alleen voor 
omwonenden  
 
Vragen van KBG over sociaal plan aan de 
verhuurder en gemeente Zaanstad 
 
KBG wil inzage in beoordeling van het sociaal 
plan door de afdeling Wonen van de gemeente 
Zaanstad. 
 
Uitnodiging door KBG aan procesmanager i.v.m. 
slechte communicatie tussen KBG en verhuurder 
 

Gegeven informatie is niet correct 
 
 
Niet alle informatie is correct 
 
 
Antwoorden niet correct 
 
 
Geen reactie 
 
 
 
In eerste instantie afgewezen 

2020 
 

Ontvangen informatie correct? 

 
De KBG stelt vragen aan de verhuurder over het 
sociaal plan; 
Zorgen vanuit de KBG over de herhuisvesting; 
 
Vragen vanuit de KBG om wel overeenstemming 
te bereiken over het sociaal plan 
 

Antwoorden op art. 51 vragen (meerdere 
malen vragen gesteld in 2020) 
 
Meerdere gesprekken met het college over 
de knelpunten van de herhuisvesting, de 
houding van de huurder richting de KBG 
 

Bijeenkomst voor de huurders waarin  de 
huurders vragen stellen over proces en 
mogelijkheid tot  terugkeer naar de nieuwbouw. 
 

 
Antwoorden niet correct en knelpunten worden 
gebagatelliseerd. 
 
 
Antwoorden van de gemeente Zaanstad en de 
verhuurder kloppen niet 
 
Informatie klopt niet 
 
  
De antwoorden kloppen niet en 
afspraken/toezeggingen door de gemeente 
Zaanstad zijn niet nagekomen of teruggedraaid. 
 
 
Antwoorden kloppen niet 
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Mailwisselingen tussen de procesmanager en 
de KBG (herhuisvesting en woningaanbod 2019) 
 
Praat met de raad zijn er beloftes gedaan vanuit 
het college. 
Antwoorden naar aanleiding van vragen KBG 
tijdens inspraak 
 
Maatwerk voor de huurders 
 
Vragen van de KBG over de huisbezoeken door 
de consulenten, veel onduidelijk bij huurders 
 
 
Vragen van de KBG aan de verhuurder over de 
afspraken tussen de economisch versus 
juridisch eigenaar 
 
Vragen aan de gemeente Zaanstad over de 
reële sloopdatum 
 
Vragen aan de gemeente Zaanstad over de 
tijdsplanning 
 
Vragen van de KBG gesteld aan de gemeente 
Zaanstad:  

• Over toetsingsinkomen 

• Over de herhuisvestingsverordening 

• Over de toetsingscommissie 

• Over de kaderafspraken 

• Over ongelijke behandeling huurders 
van Accres en huurders van ZVH 

• Over de nieuwbouw (grootte woningen 
en huurprijzen) 

• Over renovatie versus sloop, waarom 
deze keuze gemaakt door de gemeente 
Zaanstad 

• Over de al verleende 
omgevingsvergunning 

 
 

 

 
Antwoorden kloppen niet, tegenstrijdige 
informatie 
 
Beloftes zijn niet nagekomen 
 
Antwoorden kloppen niet 
 
 
Teruggedraaid 
 
 
Verhuurder ontkent knelpunten 
 
 
Algemeen antwoord ontvangen van de 
verhuurder. 
 
 
Antwoord niet correct 
 
 
Niet correct/onvolledig 
 
 
Niet correct/volledig of ontwijkende 
antwoorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 

Ontvangen informatie correct? 
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Vragen door de KBG gesteld aan de gemeente 
Zaanstad over: 

• Over opvragen persoonsgegevens bij de 
verhuurder zonder de huurders op de 
hoogte hiervan te brengen 

• Over het haalbaarheidsbesluit 

• Over zienswijzen 

• Hoe zijn de belangen van de verhuurder 
geformuleerd in HBO 

• Over de duur van de geldigheid van een 
SVU 

• Informeren van de scheefhuurders over 
besluit door B&W en mogelijkheid om 
in bezwaar te kunnen gaan 

• Hoe de gemeente Zaanstad de 
raadsleden gaat informeren met juiste 
en voldoende informatie  

• Over informeren van de huurders alleen 
in het gemeenteblad 

• Over toezegging van B&W over 
toepassen hardheidsclausule 

• Over het niet toepassen van de nieuwe 
omgevingswet in dit project 

• Over de participatie van de huurders 

• Over de nieuwbouw 

• Over de brief van de verhuurder over 
de “goede” communicatie met de 
huurders 

• Over het geheim houden van zeker 100 
documenten voor de huurders 

• Over de houding van Accres (beledigen 
van de KBG, niet meer in gesprek willen 
met de KBG) 

• Over de houding van de gemeente 
Zaanstad richting de KBG (praten over 
sentimenten i.p.v. argumenten van de 
KBG tussen de gemeente Zaanstad en 
de verhuurder) 

 
Vragen aan de verhuurder over de privacy van 
de persoonsgegevens van de huurders en 
waarom het privacyreglement pas nu (begin 
2021) wordt gedeeld met de huurders en met 
terugwerkende kracht zou gelden. 
 
 
Raadsinformatiebrief 

 
 
 
Antwoorden op alle vragen niet correct en niet 
volledig. 
Privacy ontoereikend beantwoord en KBG heeft 
klacht ingediend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoorden van de verhuurder zijn niet 
correct. De KBG dient een klacht in bij de 
autoriteit persoonsgegevens  
 
 
 
Onvolledige informatie 
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