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Voorwoord
De Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (StHVW) is tot de conclusie gekomen, dat in
de komende jaren er zich geen jaar zal voordoen, die niet de kwalificatie turbulent verdient, We
zitten in een tijd van veranderingen, waarin de Huurdersvereniging zich zal moeten profileren en
haar kracht en kwaliteiten moet tonen. Als (professionaliserende) vrijwilligers zullen we hiermee
naar beste kunnen om moeten gaan. Gelukkig is de frisse wind, die door de organisatie is gaan
waaien, niet gaan liggen. De onderwerpen en vraagstukken, die aandacht behoeven, worden
voortvarend opgepakt en behandeld.
Aan werk geen gebrek, want de Woningcorporaties staan volop in de politieke belangstelling.
Hiervoor behoeven we alleen maar te verwijzen naar de invoering van de nieuwe woningwet, waarin
meer zeggenschap voor de huurder is geregeld. Een zeggenschap die je op papier krijgt en in de
praktijk zult moeten nemen. Daarnaast spelen er natuurlijk ook nog onderwerpen als:
•
•
•

de Verhuurderheffing;
het nieuwe woningwaarderingsstelsel;
de aandacht voor duurzaamheid;

• de beperking van woonlasten;
•
Graag willen wij u deelgenoot maken van hoe de StHVW hier in 2015 mee aan de slag is gegaan.
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Het Bestuur van StHVW

In januari 2014 bestond het bestuur een bezetting van 8 personen en bestond uit:
Gerard Peeters
Jack Zegveld
Frans Koller
Theo van den Broek
Eefje Bogmans
Reindert Franke
Henk Gernand
Alex Remie

;
;
;
;
;
;
;
;

Voorzitter / lid DB
Secretaris / lid DB
Penningmeester / lid DB
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

In de loop van 2015 heeft Reindert Franke zijn functie van bestuurslid ingeruild voor die van adviseur,
omdat hij ook op professioneel vlak in ICT en communicatie bezoldigde werkzaamheden voor het
bestuur van StHVW verricht. Martin Deen toegetreden als aspirant bestuurslid hetgeen in september
2015 is omgezet in bestuurslid, waardoor het bestuur per 31 december als volgt was samengesteld:
Gerard Peeters
Jack Zegveld
Frans Koller
Theo van den Broek
Reindert Franke
Henk Gernand
Alex Remie
Eefje Bogmans
Martin Deen

;
;
;
;
;
;
;
;
;

Voorzitter / lid DB
Secretaris / lid DB
Penningmeester / lid DB
bestuurslid
adviseur
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Het Dagelijks bestuur van StHVW bestond in 2015 onveranderd uit:
Gerard Peeters
Jack Zegveld
Frans Koller

;
;
;

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Continuïteit in het bestuur van de stichting is een van de grote
zorgpunten van StHVW. Voortdurend zal via de geijkte kanalen, als
advertorial, facebook en website gezocht worden naar kwalitatief
geschikte bestuursleden om het zittende bestuur te versterken.
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De Raad van Toezicht (RvT) van de StHVW

De Raad van Toezicht toetst de resultaten van de Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf. Zij gaat na of StHVW binnen zijn statuten, reglementen en de werkafspraken met
de Stichting Woonbedrijf SWS-Hhvl opereert en of de belangen van de huurders van
Woonbedrijf door StHVW naar behoren worden vertegenwoordigd.
De Raad van Toezicht mag de StHVW gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot haar
doen en laten.
Op 31 december 2015 bestond de Raad van Toezicht uit:
Gerard van Heeswijk
Jacques Schaapherder
Marjan Felten
Trees Bouwens
Chris Bus

;
;
;
;
;

Voorzitter RvT
Secretaris RvT
lid RvT
lid RvT
lid RvT

De Raad van Toezicht zal separaat een jaarverslag publiceren.
In de loop van 2015 is er meningsverschil ontstaan tussen het bestuur en de RvT over de rol en de
bevoegdheden van de RvT. Omdat het bestuur en de RvT er gezamenlijk niet uitkwamen is besloten
de hulp in te roepen van een mediator. Gezamenlijk werd gekozen voor mevrouw Mul van
TaylorWessing. Na een drietal sessies, die moeizaam verliepen, werd in december besloten bilateraal
verder te spreken. De gesprekken worden voortgezet in 2016.
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Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting Woonbedrijf SWS-Hhvl

De Raad van Commissarissen beoordeelt het beleid van de Stichting Woonbedrijf SWS-Hhvl in de
meest ruime zin van het woord. De Raad mag het Woonbedrijf gevraagd en ongevraagd dwingend,
maar onderbouwd, adviseren met betrekking tot haar doen en laten.
Volgens de woningwet 2015 worden minstens één op de commissarissen door de StHVW
voorgedragen en dienen deze vertegenwoordigers mede de belangen van de huurders in de
Concernraad te vertegenwoordigen.
Op 1 januari 2015 waren deze leden voor de Raad van Commissarissen:
Ans Cuijpers
Marga Bekker

;
;

lid RvC
lid RvC

In oktober 2015 heeft Marga Beckers in overleg met StHVW haar stokje overgedragen aan de heer
Guy Buck. Zodat de huurdersvertegenwoordigers binnen de RvC bestonden uit:
Ans Cuijpers
Guy Buck

;
;

lid RvC
lid RvC

De zittingstermijn van Ans Cuijpers eindigt per 1 juni 2016. In december 2015 is een
selectiecommissie voor een nieuwe huurdersvertegenwoordiger ingesteld, waarin namens StHVW
Henk Gernand zitting heeft genomen.
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Hoofdstuk 4. Inrichting van de Organisatie van de StHVW
De beslissingen binnen StHVW worden in de reguliere bestuursvergaderingen genomen.
De frequentie van de vergaderingen in 2015 driewekelijks.
Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert wekelijks en houdt zich bezig met de lopende zaken,
onderhoudt de contacten met het Woonbedrijf en bereidt de bestuursvergaderingen voor.
Het werk, dat de StHVW heeft te behappen, wordt over de bestuursleden verdeeld naar onderwerp
en op basis van kennis, affiniteit en beschikbare tijd.
Voor het behandelen van de zwaarwegende en /of complexe onderwerpen zijn commissies
benoemd, bemenst door meerdere bestuursleden, en waarvan er één als commissievoorzitter het
voortouw neemt.
De overige onderwerpen, waaraan door het bestuur prioriteit is gegeven, zijn aan individuele
bestuursleden toebedeeld. Het betreffende bestuurslid is “eigenaar” van het probleem of
onderwerp. Van de “eigenaar” wordt verwacht, dat proactief met het onderwerp wordt omgegaan
en hij of zij eigen verantwoordelijkheid in de behandeling er van neemt.
Jaarlijks worden aan de hand van de bijgestelde Missie-Visie-Strategie van StHVW de commissies en
eigenaarsonderwerpen geëvalueerd op noodzaak en actualiteit. De speerpunten uit de Missie-VisieStrategie bepalen de inzet van energie en tijd van de bestuursleden.
In december 2015 waren de taken binnen de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf als
volgt verdeeld:

Dagelijks Bestuur (DB)

Commissies:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

;
;
;

voorzitter

commissieleden

Externe Betrekkingen
Jack Zegveld
- Prestatieafspraken
- Platform Eindhovense Klantenraden
- Bestuurlijk Overleg Wonen
- Woonvisie Gemeente Eindhoven
- Woonvisie Gemeente Veldhoven

Gerard Peeters
Jack Zegveld
Frans Koller

Frans Koller , Henk Gernand,
Gerard Peeters, Martin Deen
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Communicatie
- Advertorial
- Website
- Facebook
- Klantenpanel
- ICT

Reindert Franke
(adviseur)

Theo van den Broek,
Henk Gernand, Eefje Bogmans

Commissies:

voorzitter

commissieleden

Huurbeleid/toewijzingsbeleid

Gerard Peeters
(tijdelijk)

Alex Remie, Frans Koller

Onderwerp:

eigenaar

Financiële Zaken

Henk Gernand

Renovatie/grootonderhoud/
Sloop/ nieuwbouw

Theo van den Broek

Servicekosten

Theo van den Broek

Woonbond

Martin Deen

Wonen en zorg

Eefje Bogmans

Woningwaardering stelsel

Henk Gernand

SHGM

Martin Deen

Duurzaamheid

Martin Deen
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De Voorzitter StHVW :

Als voorzitter van de stichting zie ik het als mijn voornaamste en belangrijkste taak om er voor te
zorgen dat de belangen van alle huurders van Woonbedrijf op een eerlijke , transparante en
duidelijke manier worden behartigd en verdedigd .
Het afgelopen jaar hebben er grote veranderingen plaatsgevonden als gevolg van de nieuwe
woningwet . In deze nieuwe woningwet wordt ervan een huurdersvertegenwoordiging verwacht dat
ze zich op te stellen als een gelijkwaardige en volwaardige partner in haar gesprekken met corporatie
, gemeente , rijk, bewoners en wijkcommissies en individuele huurders. Als gevolg hiervan was en is
verder professionalisme noodzakelijk.
De frequentie van onze bestuursvergaderingen is van 4 wekelijks , naar 3 wekelijks gegaan , en het
dagelijks bestuur komt iedere week bijeen ! Desondanks is de druk op de vrijwillige bestuursleden
dusdanig toegenomen dat dit wel degelijk een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is. Als
voorzitter wil ik wel benadrukken dat ik de inzet van onze huidige bestuursleden enorm waardeer en
ook de gedrevenheid om dit met zijn allen in teamverband te doen , zelfs bij ziekte worden de taken
zonder problemen door anderen waargenomen.
Het contact met de achterban zijn wij op een andere manier gaan invullen . Wij waren hier mede toe
genoodzaakt omdat de huidige stichtingsstructuur niet meer voldoet en aan verdere verandering
onderhevig is. Gesprekken over een andere rolverdeling hebben nog niet tot een verdere verbetering
geleid . In 2016 verwachten wij dat hier een oplossing voor komt.
Voor het eerst in jaren heeft er weer een nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden, tevens zijn wij op
8-wekelijkse basis gaan publiceren in lokale weekbladen en daarnaast vindt er om de 4 maanden een
huurdersbijeenkomst plaats in een wijk waar veel huurders van Woonbedrijf gelokaliseerd zijn , in
principe zijn alle huurders welkom , maar wijk en buurtverenigingen krijgen van ons een speciale
uitnodiging om aan deze bijeenkomsten deel te nemen.
Als huurdersvertegenwoordiging hebben wij op veel terreinen overleg gehad en inmiddels ook veel
adviezen verstrekt over huur/woningzaken , die onze huurders aangaan . Het grootste succes is toch
wel het feit dat er in 2015 GEEN huurverhoging heeft plaatsgevonden , voor alle huurwoningen van
Woonbedrijf.
Op dit moment bestaat ons bestuur uit 8 bestuursleden en 1 ondersteunend lid , op korte termijn
verwachten wij met name de ondersteuning met 2 personen uit te breiden.
Voor 2016 verwachten wij een toename van het aantal (advies) aanvragen en zullen wij nog meer als
in het verleden in contact treden met de achterban .
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De Secretaris StHVW

De secretaris heeft zitting in het Dagelijks Bestuur. Hij maakt de notulen en puntenlijsten van de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Bestuur. Hij beheert de in- en uitgaande post en
concipieert de namens de Stichting uitgaande brieven en rapporten.
6.1 Bestuursvergaderingen Stichting HV Woonbedrijf
Het bestuur heeft in 2015 veertien maal vergadert.
De meest relevante vergaderpunten waren:
a. Het bestuur is akkoord gegaan met een huuraanpassing van 0,0 % voor alle huurders van
Woonbedrijf.
De randvoorwaarden daarbij waren dat:
* De streefhuren enkel worden aangepast aan de hand van de waarde-mutatie in de WOZwaarde van de woningen.
* Het besluit betrekking heeft op alle woningen van Woonbedrijf;
* Het beleid voor het vaststellen van de huur bij mutatie blijft gehandhaafd;
* Het totale effect op het vermogen en de kasstromen niet zal worden gecompenseerd door
maatregelen met dat doel in de investeringen, onderhoudsuitgaven of bedrijfskosten van
Woonbedrijf;
* Het besluit is een afwijking van het beleid en heeft betrekking op één jaar. Het beleid voor
volgende jaren blijft ongewijzigd;
* De huurdersvereniging zal het stroomlijnen van de administratieve afhandeling voor zover
die betrekking heeft op dienstverlening aan huurders agenderen.
b. De werving en introductie van nieuwe bestuursleden.
Zie hiervoor Hoofdstuk 1,
c.

Het inrichten van de organisatie in Commissies en Eigenaren met verwerking van de
optredende bestuurs-mutaties. Zie hiervoor Hoofdstuk 4.

d. De bewaking van de financiële functie.
De penningmeester doet elke bestuursvergadering verslag van inkomsten en uitgaven. zodat
de vergadering haar verantwoording in deze kan nemen. Zie hoofdstuk 7.
e. Prestatieafspraken met Gemeente Eindhoven. Zie hiervoor Hoofdstuk 8.1.1.
f.

Visie op Wonen van de Gemeente Eindhoven, Zie hiervoor hoofdstuk 8.1.2.

g. Deelname aan het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK)
Zie hiervoor hoofdstuk 8.1.3.
h. Contacten met de Woonbond. Zie hoofdstuk 8.10.
i.

Overleg met Woonbedrijf.
De onderwerpen uit de agenda van de vergaderingen met Woonbedrijf worden in de
bestuursvergaderingen besproken en de uitkomsten worden naar het bestuur
teruggekoppeld. Zie ook hoofdstuk 6.2.
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Zeepkist.
Eens per maand wordt aan de medewerkers van Woonbedrijf een bijzonder project,
beleidsvoornemen of ander actueel onderwerp gepresenteerd.
Op 10 februari 2015 heeft StHVW de kans gekregen zich voor te stellen aan de medewerkers
van Woonbedrijf. Een afvaardiging van het bestuur heeft deze mogelijkheid om meer
bekendheid te verwerven onder de medewerkers van Woonbedrijf met beide handen
aangegrepen. Bijzonder was dat tijdens deze bijeenkomst StHVW voor het eerst stelde, dat,
gezien de liquiditeit en solvabiliteit van Woonbedrijf, de huurverhoging voor 2015 best op 0%
kon zijn. StHVW werd na deze zeepkist bijeenkomst uitgedaagd, dit schriftelijk te
onderbouwen, hetgeen per omgaande is gebeurd met het bekende resultaat.
(zie ook punt 6.1.a.)

k. Inrichting Website. Zie hoofdstuk 8.2.2.
l.

Advertorial.
Om de achterban beter te bereiken is StHVW van de nieuwsbrief
afgestapt en overgegaan naar een advertentie in Groot Eindhoven
(of gelijkwaardige bladen in de randgemeenten waar GE niet
uitkomt.) Om het uit te proberen, is gestart met een halve pagina,
wat na drie edities is vergroot naar een hele pagina. De advertorial
komt uit op de tweede woensdag van de oneven maanden. Zie ook
hoofdstuk 8.

m. Huurders bijeenkomsten
Om in contact te komen met onze achterban is StHVW gestart met
het organiseren van Huurdersbijeenkomsten
Zie paragraaf 8.2.4.
n. Missie-Visie-Strategie 2016.
In november 2015 heeft StHVW de procedure opgestart om haar Missie-Visie-Strategie bij te
stellen voor 2016. Deze Missie-Visie-Strategie wordt in januari 2016 vastgesteld en zal dan
via de website gepubliceerd worden. De M/V/S is een levend stuk en het bestuur kan
desgewenst besluiten in de loop van het jaar op onderdelen bij te sturen.
o. De invoering van de woningwet 2015 per 1 juli 2015.
De nieuwe woningwet vraagt op tal van punten aandacht van StHVW. De
huurdersverenigingen zijn in deze wet opnieuw gepositioneerd. Huurders hebben meer
bevoegdheden en inspraak gekregen. Dit vraagt meer en meer professionele inzet van de
huurdersvereniging. Onderwerpen waarvoor aandacht wordt gevraagd zijn o.a.:
* Gelijkwaardige partner bij Prestatieafspraken;
* Het strakke schema voor prestatieafspraken dat door Den Haag wordt opgelegd;
* Scheiding DAEB / niet-DAEB.
(lees: sociale woningbouw / geliberaliseerde woningen en commerciële verhuur)
* Passend toewijzen;
* Urgentieregeling en -commissie;
* enz.
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p. Volgende adviezen zijn door StHVW in 2015 aan Woonbedrijf uitgebracht:
- positief advies Prestatieafspraken 2015
- positief advies Huurprijsaanpassing per 1 juli 2015
- positief advies Sociaal Plan Sloop
- positief advies Kwaliteitsbeleid
- positief advies Portfoliobeleid 2015 – 2018
- positief advies aankoop vastgoed Mooiland
q. RvT mediation traject. Zie Hoofdstuk 2.
r.

Warmtewet
In 2014, met overloop naar 2015 is de Warmtewet van kracht geworden. Deze wet houdt in,
dat de eigenaar van de verwarmingsinstallatie gezien wordt als warmteleverancier. Dus als
Woonbedrijf de eigenaar is van een blokverwarming of van een verwarmingsinstallatie van
een complex, zij gezien wordt als energieleverancier (warmte) en zij verantwoordelijk is voor
de verrekening van de geleverde warmte. Regels voor deze verrekening zijn in deze wet
opgenomen. Uitgangspunt is dat de uitvoering van deze wet niet kostenverhogend mag
werken. StHVW heeft signalen uit de districten, dat dit niet helemaal goed gaat en bevraagd
Woonbedrijf hierover. In 2016 zal dit tot een oplossing moeten komen.

s. Nieuwe huisvesting Woonbedrijf aan de Wal 2 in Eindhoven.
In december 2015 is Woonbedrijf vanuit vier vestigingen verdeeld over Eindhoven verhuist
naar een centrale vestiging in het stadscentrum aan Wal 2 te Eindhoven.
Hoewel de centrale huisvesting in totaliteit veel goedkoper is als de som van de vier
huisvestingen , die verlaten zijn en ondanks dat de centrale huisvesting aanmerkelijke
efficiency winst zal opleveren, vindt StHVW de uitstraling van de nieuwbouw te luxueus.
Daarnaast heeft de huurdervertegenwoordiging haar bezorgdheid uitgesproken over de
bereikbaarheid. Er zijn geen parkeerplaatsen voor bezoekers; ook niet voor minder validen.
Woonbedrijf heeft toegezegd, dat als huurders de vestiging niet of moeilijk kunnen bereiken,
Woonbedrijf op huisbezoek zal gaan.
t.

Beleid in de districten. StHVW is een voorstander van uniformiteit binnen de districten. Alle
huurders van Woonbedrijf moeten gelijk behandelt worden. Zij is het met Woonbedrijf eens,
dat de medewerkers in het district armslag moeten hebben om voor de huurder maatwerk te
leveren, maar dit maatwerk moet uit te leggen zijn en mag niet leiden tot ongelijke
behandeling. Als onderwerpen hier binnen heeft StHVW met Woonbedrijf gesproken over
items als het plaatsen van schuttingen en het rooien van bomen.

u. ICT/Facebook/telefonische antwoord service. Zie hiervoor hoofdstuk 8.
v. Huurakkoord Woonbond en AEDES.
Met betrekking tot de huurprijsaanpassing per i juli 2016 hebben de overkoepelende
organisaties van Corporaties (AEDES) en van de huurdersvertegenwoordigingen (Woonbond)
afspraken gemaakt over de maximale huurprijsverhoging in 2016.
De afspraak houdt een gemiddelde huurprijsverhoging in van inflatie + 1 %. De
huurharmonisatie is in de verhoging inbegrepen. Voor de gemiddelde huurdersvereniging
van Nederland is dit een goed resultaat.

12

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

Jaarverslag 2015

Echter niet voor StHVW; Zij verwacht gezien het beleid van Woonbedrijf, dat deze ruim
onder dit maximum zal blijven. Hierop zullen de inspanningen van StHVW in 2016 gericht
zijn.
w. Medio 2016 heeft StHVW met Woonbedrijf geparticipeerd in een digitale enquête via het
digitaal huurderspanel van Woonbedrijf. Zie hiervoor hoofdstuk 8.
x. In november 2016 heeft de commissie verhuurbeleid een notitie geschreven over haar
ideeën m.b.t. toewijzen, inschrijving, doorstroming e.d. Deze notitie is aan Woonbedrijf
gezonden en staat voor 2016 als discussiestuk op de agenda. Zie ook hoofdstuk 8.
y. De rapportage van de accountant over 2015 en de begroting van StHVW voor 2016.
Zie hiervoor hoofdstuk 7.

6.2

Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met Woonbedrijf,
(Wilbert van Bakel en Krien van Splunder)

Om de zes weken vergadert het DB met het Woonbedrijf.
In de acht vergaderingen zijn onder meer volgende punten aan de orde gekomen.
a. Verhuurdersheffing;
b. Koersplan Woonbedrijf 2015 - 2018
c. Prestatieafspraken Eindhoven;
d. Nieuwe interne organisatie StHVW en de mutaties in het bestuur;
e. Modernisering Woningwaarderingsstelsel;
f. Verhuurbeleid;
g. Huurprijsbeleid;
h. Woonlasten;
i.

Nieuwe huisvesting Woonbedrijf;

j.

Adviezen, zie punt 6.1.p;

k. Invoering woningwet;
l.

Warmtewet;

m. Aanpassing servicecontracten;
n. Opsplitsing bezit in DAEB/niet-DAEB;
o. Uniformiteit binnen de districten;
13

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

Jaarverslag 2015

6.3
Vergaderingen van het Dagelijks bestuur.
Het Dagelijks Bestuur (DB) zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en is daarnaast het voorbereidingen controle orgaan van de Stichting HVW. Het is een driemanschap bestaande uit de Voorzitter, de
secretaris en de penningmeester. Het DB vergadert alle dinsdagen, waarop geen andere
vergaderingen staan gepland. Van de vergaderingen worden puntenlijsten gemaakt, die aan alle
leden van het bestuur worden verstrekt. Het DB heeft in 2015 drieëndertig maal vergadert.

6.4.

Overige vergadercycli.
1. Vergadering met de Raad van Toezicht,
De RvT heeft eind 2014 aangegeven de vergadercyclus te willen wijzigen in vier maal per jaar
met het Dagelijks Bestuur en éénmaal per jaar met het voltallige bestuur. Om haar
moverende redenen heeft de RvT het DB, noch het bestuur uitgenodigd voor een
vergadering.
2. Twee maal per jaar vergadert het Dagelijks Bestuur met de huurdersafgevaardigden van de
Raad van Commissarissen. In het gesprek van november kwam de benoeming per juni 2016
van een door de huurders voor te dragen commissaris, als vervanger van Ans Cuijpers, aan de
orde. In 2016 zal StHVW participeren in de benoemingscommissie.
3. Één á tweemaal per jaar heeft het volledige bestuur een informeel overleg met de
Bestuurder van Woonbedrijf.
4. Viermaal per jaar woont een afvaardiging van de Commissie externe Betrekkingen een
reguliere vergadering van het Platform Eindhovense Klantenraden bij. Indien de
omstandigheden dit wenselijk maken, wordt ad hoc een extra vergadering uitgeschreven.
De vergadering besluit niet met meerderheid van stemmen, maar zoekt naar gezamenlijke
standpunten om daarmee als huurdersplatform sterk te staan.
5. Vier maal per jaar heeft de Commissie Externe betrekkingen als deelnemer aan het PEK een
gesprek met de wethouder wonen en wijken van Eindhoven, Yasin Torunoglu.
6. Een bestuurslid van StHVW (Martin Deen) is afgevaardigde van StHVW in het platform
Stichting Huurdersbelangen Geldrop Mierlo (SHGM) en woont hiertoe de maandelijkse
vergaderingen bij. Zie hoofdstuk 8.
7. Viermaal per jaar wordt door een afgevaardigde van de StHVW de Regionale vergadering van
de Woonbond bij. Zie ook hoofdstuk 8.6.
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De Penningmeester StHVW.

De Penningmeester heeft zitting in het Dagelijks Bestuur.
Hij verzorgt voor en draagt de verantwoording over de financiële huishouding van de Stichting HVW
en is verantwoordelijk voor de daarbij behorende administratie.
Het afgelopen boekjaar werd gekenmerkt door ingrijpende verschuivingen en wijzigingen in de
verschillende kostengroepen en kostenposten, waardoor het inkomsten- en uitgavenpatroon aan
sterke veranderingen onderhevig was.
In het boekjaar zijn de totale uitgaven lager uitgekomen ten opzichte van de begroting en omdat in
het verleden een aanzienlijk vermogen is opgebouwd, is de financiële positie van de stichting nog
steeds zeer gezond te noemen.
Het totaal aan inkomsten was begroot op ca. € 131.000, inclusief het batig saldo op de Rekening
Courant en exclusief het Saldo van/naar Spaarrekening en is eindejaar uitgekomen op ongeveer
datzelfde bedrag.
Het totaal aan uitgaven was begroot op € 127.500, exclusief Saldo van/naar Spaarrekening en is
uitgekomen op € 114.000 hetgeen een besparing inhoudt van € 13.500 op de begrootte uitgaven.
Het saldo op Spaarrekening werd begroot op ca. € 45.500 maar is uitgekomen op ca. € 35.500.
Het financiële jaarverslag is voor belanghebbende als bijlage bij het Jaarverslag 2015 te krijgen.
In deze bijlage treft u slechts de metagegevens aan. De volledige verslaglegging is inmiddels aan de
accountant aangeboden en de accountantsverklaring zal te zijner tijd aan de belanghebbenden
worden voorgelegd.
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Hoofdstuk 8. Commissies en Eigenaren.
8.1
Commissie Externe Betrekkingen
Commissievoorzitter: Jack Zegveld
Commissieleden:
Henk Gernand
Frans Koller
Martin Deen
8.1.1

Prestatieafspraken Eindhoven.

In juni 2013 heeft de Commissie Externe Betrekkingen een Plan van Aanpak m.b.t. prestatieafspraken
gemaakt. In dit PvA beschrijft zij, hoe zij gesprekken en vragen m.b.t. prestatieafspraken zal aangaan.
Samen met de Missie, Visie en Strategie van de Stichting is dit stuk de maatstaf, waarop de
commissie haar werk zal baseren.
Sinds enkele jaren maken de vijf Eindhovense corporaties en de Gemeente
Eindhovenprestatieafspraken.
* In de eerste jaren mochten de huurdersorganisaties slechts adviseren over het gerede
product.
* In 2013 werden de corporatie aan het eind van sessie waarin de inhoudelijke punten van de
prestatieafspraken werden vastgesteld, reeds hierover ingelicht om beter en vroegtijdig te
kunnen adviseren.
* In 2014 zijn de huurderorganisaties van het PEK gevraagd als gelijkwaardig gesprekspartner
aan de besprekingen deel te nemen.
* In 2015 werden de huurdersorganisaties bij wet een gelijkwaardig gesprekspartner van de
Gemeente en de Corporaties in het Bestuurlijk Overleg Wonen (BOW).
Het manifest Wonen van de Gemeente Eindhoven en later de vastgestelde Woonvisie (zie hoofdstuk
8.1.2.) was de leidraad tijdens de besprekingen.
Namens de PEK hebben Hans Schouten (Wooninc) en Jack Zegveld (StHVW) aan de besprekingen
om te komen tot Prestatieafspraken 2016 deelgenomen. In een vergaderingen van de PEK zijn de
prioriteiten van de huurdersorganisaties bepaald om door de afgevaardigden in de afspraken in te
brengen. De start van de jaarlijkse cyclus prestatieafspraken is een tweedaagse. Deze is gehouden
op 27 en 28 augustus 2016. Maandelijks volgde hierop een overleg van het BOW om de voortgang
te bewaken en te sturen. Het veldwerk wordt gedaan door projectgroepen van de Gemeente en
de corporaties.
Het schema dat de minister voor 2015 had voorgeschreven bleek (landelijk) niet haalbaar. Het
gevolg hiervan was dat het definitieve concept Prestatieafspraken 2016 wel gereed was, maar
nog niet behandeld in de gemeenteraad, noch van advies voorzien door de
Huurdersvertegenwoordiging.
De vier huurdersorganisaties van Eindhoven brengen elk naar hun eigen corporatie advies uit
over de gezamenlijke afspraken en het bilaterale deel dat hun corporatie betreft.
Naar verwachting zal StHVW begin 2016 positief adviseren over de Prestatieafspraken 2016.
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Visie op wonen 2014 van de Gemeente Eindhoven.

Vanuit een startnotitie in 2013 heeft de Gemeente
Eindhoven haar visie op wonen ontwikkeld. In september
2015 werd de definitieve versie gepresenteerd, die in
december 2015 door de gemeenteraad werd vastgesteld.
De startnotitie en later de woonvisie is het uitgangspunt om
te komen tot prestatieafspraken.
Als belanghebbende heeft StHVW deelgenomen aan diverse
werkgroepen en workshops om ook haar inbreng te leveren.
Het is een werkzaam product geworden van het BOW een
behoorlijke portie voortgangsoptimisme vraagt om aan de
vraag binnen de sociale woningsector te kunnen voldoen.

8.1.3

Woonvisie randgemeenten

Het is StHVW niet bekend of de omliggende gemeenten, waar Woonbedrijf bezit heeft, een actuele
woonvisie hebben, die als basis voor prestatieafspraken kan worden gebruikt.
Op regionaal niveau is helaas op afzienbare termijn geen visie op wonen te verwachten.
Dat er een uitstraling zal zijn van de visie op wonen van de Gemeente Eindhoven naar de
randgemeenten mag duidelijk zijn.
8.1.4

Platform Eindhovense Klantenraden

Het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) is een samenwerkingsverband van de
huurdersvertegenwoordigingen van de vier grootste Eindhovense corporaties. (Thuis, Wooninc,
Trudo en Woonbedrijf) Het is geen besluitvormende vergadering. Er worden standpunten
uitgewisseld en over de onderwerpen waar overeenstemming over is, kan een gemeenschappelijk
standpunt worden geformuleerd. StHVW wordt in het PEK vertegenwoordigd door Jack Zegveld en
Henk Gernand, met Frans Koller als achtervanger. De inbreng vooraf van de “huurders” met
betrekking tot overkoepelende onderwerpen als prestatieafspraken en woonvisie wordt op verzoek
van Gemeente en Corporaties geleverd door een delegatie van twee leden uit het PEK. In 2015 waren
dit Hans Schouten (Wooninc) en Jack Zegveld (Woonbedrijf}.
Het PEK vergadert regulier vier maal per jaar en ad hoc wanneer dit wordt vereist.
Om de werkdruk bij de voorzitter en secretaris weg te halen zijn in de loop van 2015 een ambtelijk
voorzitter (Frits Broek) en een ambtelijk secretaris (Janny Hoezen)
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8.2 Commissie Communicatie en ICT.
Commissievoorzitter: Reindert Franke (adviseur)
Commissieleden:
Henk Gernand
Theo van den Broek
Reindert Franke is uitgetreden als bestuurslid om belangenverstrengeling te voorkomen en is als
freelance adviseur ICT en Communicatie in dienst getreden.
De communicatie met de achterban is in 2015 verder gestructureerd.
Volgende kanalen worden hiervoor gebruikt:
* Wijk en Buurtcommissies;
* Adverttorials
* Website;
* Periodieke huurdersbijeenkomsten;
* Facebook;
* Digitaal klantenpanel;
* Telefoon antwoord service.
8.2.1. Wijk en buurtcommissies
De pogingen om contact te krijgen met bewonerscommissies (BC) verloopt moeizaam. Eind 2015
waren de adressen van 18 BC’s bekend. Toch blijft StHVW doorgaan met haar pogingen dit bestand
uit te breiden. Tijdens de huurdersbijeenkomst van oktober 2015 in de Cabane (Vaartbroek) deed de
Wijkcommissie Hanevoet de suggestie om gewoon te beginnen met de BC’s te bevragen, die wel
bekend zijn en vanuit dat begin verder te werken. StHVW heeft dit advies ter harte genomen.
8.2.2. Advertorial
De bestaande Nieuwsbrief is vervangen door een periodieke Advertorial in Groot Eindhoven en in
soortgelijke periodieken in de randgemeenten waar Groot Eindhoven niet verschijnt. De verspreiding
op naam/adres is vervangen door publicatie in een huis-aan-huis blad met een oplage van pakweg
180.000 exemplaren. Het bereik is moeilijk te meten, er lijkt een verhoogde respons te zijn.
De kosten liggen aanzienlijk lager.
Als pilot werd gestart met maandelijks een halve pagina te publiceren. Inmiddels ligt de frequentie
op één maal per twee maanden en een hele pagina. Dit is vastgelegd tot medio 2016, daarna zal
binnen het bestuur een evaluatie plaatsvinden.
8.2.3. Website
De website van StHVW is bij de tijd gebracht en er vindt bijna wekelijks update plaats, waardoor de
informatie actueel blijft. De huisstijl van StHVW is vervangen door een nieuwe versie. Deze stelt de
Huurder meer centraal en heeft de doelstelling de Stichting als belangenvertegenwoordiger in de
beleving van de huurders verder los te koppelen van de Huiseigenaar, Woonbedrijf.
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8.2.4. Huurdersbijeenkomsten
Om rechtstreeks in contact te komen met onze achterban is StHVW gestart met het organiseren van
Huurdersbijeenkomsten. In 2015 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste in januari als
nieuwjaarsborrel in buurtkantoor Doornakkers en de tweede in oktober als thema-avond in de
Cabane in Vaartbroek.
De opkomst was enigszins teleurstellend, maar toch wil StHVW dergelijke avonden driemaal per jaar
blijven organiseren. Meer aandacht zal worden besteed aan de thema’s, die we gaan behandelen en
de presentatie daarvan; waarbij we denken aan prominente gastsprekers.
8.2.5. Facebook
In december 2015 is de Facebook pagina van StHVW weer beschikbaar gekomen voor het huidig
bestuur. Hierdoor kunnen we nog meer actuele informatie over huurdersaangelegenheden delen
met onze huurders en de andere belanghebbenden. De Commissie is druk doende met het
uitbreiden van het netwerk.
8.2.6. Digitaal Klantenpanel
Naast dat StHVW gebruik kan maken van het digitale klantenpanel van Woonbedrijf
(zie paragraaf 8.7.1.) wordt overwogen een eigen panel op in te richten waarbinnen StHVW de
huurders die zij vertegenwoordigd kan bevragen over actuele zaken.
8.2.7. Telefoon antwoordservice.
Om beter bereikbaar te zijn, is er in 2015 een telefoon beantwoord service ingeschakeld. StHVW is
nu op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00. In praktijk zijn er maximaal enkele tientallen
oproepen per maand, waarbij sommige bellers de huurdersvereniging verwarren met de
woningcorporatie Woonbedrijf. De extra service die deze dienst bied valt in goede aarde en wordt
daarom in 2016 ongewijzigd doorgezet.
8.2.8 ICT
De leden van het Dagelijks Bestuur werken nog steeds met de netbook uit het pilot project van 2014.
De netbooks functioneren maar wekken soms ook frustratie op. Het gebruik van de netbooks zal in
2016 voortgezet worden.
Twee bestuursleden hebben gebruik gemaakt van de regeling voor een gesponsord apparaat. Het
betreft één iPad en één Laptop. Deze apparaten worden gebruikt tijdens de bestuursvergadering om
papier te sparen.
Alle bestuursleden beschikken inmiddels over een eigen Outlook mail account voor gebruik binnen
StHVW. Aspirant bestuursleden krijgen de eerste drie maanden een ander wachtwoord, de rest van
de leden deelt één wachtwoord m.u.v. de secretaris. Alleen de secretaris en ICT administrator
kennen dit wachtwoord. De secretaris vormt het middelpunt van de communicatie en archivering
wat betreft de Cloud.
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8.3
Commissie Huur- en toewijzingsbeleid
Voorzitter:
Gerard Peeters (tijdelijk)
Commissieleden:
Frans Koller
Alex Remie
De Commissie Huur- en Toewijzingsbeleid heeft in 2015 een discussienota geschreven, waarin ze
haar ideeën heeft neergelegd. Het bestuur heeft deze nota overgenomen en als discussiestuk aan
Woonbedrijf voorgelegd. In de nota worden volgende onderwerpen behandeld:








Inschrijving;
Doorstroming;
Passend toewijzen;
Streefhuur;
Huurverschillen;
Transparantie en urgentie;
Leefbaarheid.

Het gaat om heldere spelregels voor woningverdeling en toewijzing van woningen aan huurders. Het
is belangrijk dat de regels uniform worden toegepast en dat er een systeem van controle en
verantwoording is.
Ook wil de commissie dat er scherp wordt toezien op het doelgroepenbeleid en de toepassing van de
regels voor toewijzing aan huurders met een urgentie en statushouders.
8.4.
Duurzaamheid
Eigenaar:
Martin Deen
Dit onderwerp wordt door het bestuur van de Stichting HVW zo belangrijk geacht, dat in 2015 Martin
Deen als eigenaar is benoemd.
Het is een complexe materie met veelomvattende onderwerpen, waarop men zich moet inlezen en
zijn kennis moet ontwikkelen. Dit kost tijd, maar al doende leert men.
De duurzame kant van de warmtewet was het eerste onderwerp, dat zich voordeed.
En onderwerpen als zonnepanelen, gemiddeld label B in 2020, windturbines, enz. dienen zich aan.
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8.5
Financiële Zaken
Eigenaar:
Henk Gernand
De eigenaar van het onderwerp ”Financiële Zaken” is voor het bestuur van StHVW de eerste adviseur
met betrekking tot de financiële consequenties van alle onderwerpen, die door het bestuur worden
behandeld. Hij is daarom in het jaar 2015 gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot:
1. Advisering;
Het bestuur van StHVW is vanuit de financiële expertise geadviseerd over:
- de Prestatieafspraken 2015;
- de Huurprijsaanpassing per 1 juli 2015;
- de nota Kwaliteitsbeleid van Woonbedrijf;
- de nota Portfoliobeleid 2015 – 2018 van Woonbedrijf;
- de aankoop vastgoed Mooiland
- de visie op Wonen van de Gemeente Eindhoven
- de begroting van Woonbedrijf.
2. de huurprijsaanpassing per 1 juli 2015;
Het feit dat Woonbedrijf op het verzoek van StHVW is ingegaan om per 1 juli 2015 geen
huurverhoging toe te passen, vereenvoudigt het advies ten aanzien van dit onderwerp in
hoge mate. StHVW heeft er kennis van genomen, dat een bedrag van ca. 1,8 miljoen niet
doorberekend wordt in de huren. Als je dit doorrekent, dan boet Woonbedrijf over een
periode van twintig jaar ca. 42 miljoen euro aan kapitaal in. Uiteraard is dit slechts een
rekenmodel. De liquiditeit en solvabiliteit van Woonbedrijf is uitstekend. Vanaf volgend jaar
wordt gerekend met de nieuwe werkelijkheid; de financiële situatie van Woonbedrijf op dat
moment.
StHVW dankt Woonbedrijf voor haar begrip voor de situatie waarin de minder draagkrachtige
huurder verkeerd. Zie ook 6.1.a.
3. de prestatieafspraken Eindhoven;
Zoals u onder punt 8.1.1. hebt kunnen lezen zijn er een aantal bijeenkomsten over de
vaststelling van de prestatieafspraken.
Aan de orde komt:
* Wie bouwt waar, wat en hoeveel.
* Wie, renoveert wat en waar;
* Wat doen we aan (betaalbare) duurzaamheid;
* Welke kansen en bedreigingen komen op ons af;
* Welke experimenten en proefprojecten gaan we aan.
* Enz.
Door gedegen voorbereidingen op de vergaderingen en goed onderbouwde adviezen is de
belangrijkste winst, dat de huurdersvertegenwoordiging reeds in de voorbereidende
besprekingen als volwaardig gesprekspartner aan tafel zit.
De nieuwe woningwet bevestigt deze positie. Er wordt immers voor ons gebouwd,
gerenoveerd en soms gesloopt, laat dat dan ook mede door ons zijn.

21

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

Jaarverslag 2015

4. de visie op Wonen van de Gemeente Eindhoven;
Hoe ziet Eindhoven er in 2030 uit? StHVW heeft geen voorspellende gaven. Wij willen onze
adviezen baseren op een degelijk woonbehoeftenonderzoeken. De verwachting is, dat
Eindhoven zal groeien. We denken dus dat er wooneenheden extra moeten komen. Maar
Hoeveel? Nederland vergrijsd en de ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Meer
aangepaste woningen voor onze senioren. Maar hoeveel? Kenniswerkers, arbeidsmigranten,
en uitgeprocedeerde asielzoekers vragen om huisvesting. Maar hoeveel?
Allemaal te vaag. Meten is weten. Voortdurend onderzoeken dus.
Daarnaast ligt de focus van StHVW sterk op de betaalbaarheid en beschikbaarheid en hebben
wij een aantal malen voorstellen gedaan om doorstroming binnen de sociale
woningvoorraad te bevorderen.
De woonvisie vraagt om voortgangsoptimisme, maar ook optimisme moet gestoeld worden
op een zekere kennis.

5. de verantwoording en de begrotingen van Woonbedrijf.
StHVW heeft zich gebogen over de begroting van Woonbedrijf. Onze vragen werden door
Woonbedrijf beantwoord. Sterker nog, er werd uitgebreid toelichting gegeven over de
verschillende onderdelen van de Balans, zoals:
* de vaststelling de waarde van het niet commercieel vastgoed;
* de afschrijvingsmethode;
* de reserves en reserveringen;
* dubieuze debiteuren;
* de posten structureel onderhoud en renovatie
* enz.
Kortom StHVW heeft inzicht gekregen in de geldstromen binnen de begroting van
Woonbedrijf en is daardoor beter in staat onderbouwd te adviseren.
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8.6
Woonbond
Eigenaar: Martin Deen/Alex Remie
StHVW is lid van de koepel voor huurdersverenigingen Woonbond. Daarvoor wordt een aanzienlijke
contributie afgedragen, maar als intensief van de voordelen, in de vorm van informatie, scholing en
ondersteuning, wordt gebruik gemaakt, betaalt dit zich dubbel en dwars terug. Daarom is er voor dit
onderwerp een eigenaar aangewezen, die als contactpersoon van Woonbond optreed, de gevraagde
en ongevraagde adviezen en informatie van Woonbond doorsluist naar de juiste Commissies en
Eigenaren van StHVW.
In april hebben de huurdersplatformen van Thuis, Wooninc en Woonbedrijf met Woonbond een
basiscursus georganiseerd van vier dagdelen. StHVW heeft deze cursussen gefaciliteerd in haar
kantoorruimte aan de Hemelrijken 171 in Eindhoven.
Vier maal per jaar schrijft Woonbedrijf een Provinciale Vergadering uit (PV), die door de
contactpersoon wordt bijgewoond en teruggekoppeld naar het bestuur.

8.7
Wonen en Zorg
Eigenaar:
Eefje Bogmans
De overheid heeft Wonen en Zorg gescheiden en tegelijkertijd bepaald, dat ouderen langer in hun
leefomgeving moeten blijven en daar “Zorg op maat” moeten krijgen. Dit impliceert, dat de
woonomgeving van de oudere huurders aan hun behoefte moet worden aangepast.
Ziedaar de spagaat waarin de overheid de corporaties dwingt.
Reden waardoor StHVW heeft besloten voor dit onderwerp een eigenaar te benoemen, die in
voorkomende gevallen het Bestuur, de Commissies en Eigenaren zal adviseren met betrekking tot de
combinatie “Wonen en Zorg”.
8.7.1 Bevraging Klantenpanel Woonbedrijf over Wonen en Zorg.
In juni 2015 is door Woonbedrijf in coöperatie met StHVW een enquête uitgezet bij het digitale
klantenpanel van huurders van Woonbedrijf. De vraagstelling is door een extern bedrijf geformuleerd
en inhoudelijk gescreend door Woonbedrijf en StHVW. Vanuit haar discipline heeft Eefje Bogmans
een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze bevraging.
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8.8
Renovatie, Groot Onderhoud, Sloop- en Nieuwbouw
Eigenaar:
Theo van den Broek
De eigenaar van deze vier onderwerpen bewaakt in voorkomende gevallen aan de hand van een Plan
van Aanpak (PvA), waarin de wettelijke bepalingen, regelgeving, rechten en plichten ten aanzien van
elk van deze onderwerpen is vastgelegd, de “ins en outs” van Renovatie, Groot Onderhoud, Sloop- en
Nieuwbouw.



Hij adviseert het Bestuur van StHVW hierin.
Hij beantwoord de vragen van de individuele huurder, klankbordgroep of Wijk- en
Buurtcommissie, die met betrekking tot dit onderwerp worden gesteld.

8.8.1. Sociaal Plan Sloop
In 2015 heeft Woonbedrijf het Sociaal Plan Sloop ter advisering voorgelegd, dat na advies door Theo
van den Broek is geaccordeerd. Het Sociaal plan c.q. Sociaal Bestek wordt op dit moment door
Woonbedrijf herschreven en zal t.z.t. aan StHVW worden voorgelegd.

8.9
Servicekosten
Eigenaar:
Theo van den Broek
De eigenaar van dit onderwerpen bewaakt aan de hand van een Plan van Aanpak (PvA), waarin de
wettelijke bepalingen, regelgeving, rechten en plichten ten aanzien van Servicekosten zijn
vastgelegd, alle “ins en outs”. Hij adviseert het bestuur in deze en beantwoord vragen van de
individuele huurder, klankbordgroep of Wijk- en Buurtcommissie. Wijziging in of van Servicekosten
zijn het enige onderwerpen waarvoor Woonbedrijf StHVW om instemming moet vragen.
8.9.1. Warmtewet
In 2014 is de warmtewet van kracht geworden. Zie ook punt 6.1.r.
Dat gedeelte van deze wet, dat de verrekening binnen de servicekosten betreft is voor beoordeling
en advies aan het bestuur behandeld door Theo van den Broek.
Het hoofdstuk duurzaamheid binnen deze wet is de competentie van de eigenaar Duurzaamheid.
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8.10
Woningwaardering stelsel
Eigenaar:
Henk Gernand
Het kabinet had het voornemen om in 2013 een nieuw woningwaardering stelsel in te voeren. Voor
de Tweede Kamer, zowel als AEDES (de koepel van corporaties) en Woonbond (de koepel van
huurdervertegenwoordigingen) waren er echter zoveel vragen en onduidelijkheden met betrekking
tot dit stelsel, dat de invoering is uitgesteld.
De ontwikkelingen van dit woningwaardering stelsel worden nauwlettend gevolgd via de Woonbond
en via deze ingang zal StHVW haar inbreng geven.
Komt het tot invoering en toepassing door Woonbedrijf zal in eerste instantie de eigenaar, Henk
Gernand, het bestuur adviseren. Hij wordt geacht zich deze materie eigen te maken.

8.11
Stichting Huurdersplatform Geldrop-Mierlo
Eigenaar:
Martin Deen
Op projectniveau zijn de Wijk- en Buurtcommissie de gesprekspartner van Woonbedrijf.
Zodra echter items aan de orde komen met betrekking tot beleid of die het projectniveau overstijgen
is dit de verantwoordelijkheid van de StHVW. Een verantwoordelijkheid, die zij niet kan delegeren
aan Wijk- en Buurtcommissies.
De gesprekspartner voor de Gemeente Geldrop-Mierlo is de Stichting Huurdersplatform GeldropMierlo (SHGM). In 2015 is Martin Deen toegetreden tot het bestuur van de stichting. Martin heeft
ook zitting in SHGM en koppelt relevante zaken uit dit huurdersplatform terug naar het bestuur van
StHVW. Hiermee is de verantwoordelijkheid van StHVW afgedekt.
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Nawoord.

Met recht mag ook 2015 een bewogen jaar worden genoemd voor de Stichting
Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (StHVW). Een jaar van bezinning, koersbepaling en de
aanzet tot een dynamische organisatie van bevlogen vrijwilligers.
Mensen die begrijpen, dat hun inzet vrijwillig is, maar daardoor zeker niet vrijblijvend.
Met gepaste trots voor de geleverde prestatie, bedankt de Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf haar vrijwilligers en hoopt met hen de gekozen lijn door te trekken en de gedegen basis
voor inspraak van de huurders van Woonbedrijf, die in 2015 is neergelegd en verder is ontwikkeld, te
consolideren en uit te bouwen.
Het motto van de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf is en blijf:

“DOOR EN VOOR HUURDERS”
Vastgesteld door het bestuur van
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
27 april 2015

De Voorzitter,
Gerard Peeters

De secretaris,
Jack Zegveld

de Penningmeester,
Frans Koller

…………………………

…………………………

…………………………
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