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Voorwoord
2016 was voor de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (StHVW) een jaar waarin
veranderingen werden geïnitieerd en een nieuw elan heeft zich van ons meester gemaakt.
Het stichtingsbestuur heeft zich dit jaar opnieuw geprofileerd en de aanzet gegeven om te komen tot
een betere dialoog met onze achterban, de huurders van Woonbedrijf. Binnen deze achterban
zoeken we naar de actieve huurder, die deel wil gaan uitmaken van het bestuur of af en toe een
uurtje tijd wil nemen om het stichtingsbestuur te ondersteunen en/of het bestuur te voeden met zijn
mening over voor huurders relevante onderwerpen, waarover StHVW in gesprek is met Woonbedrijf.
Hierbij is te denken aan de jaarlijkse huurprijsaanpassing, het beleid bij renovaties, servicekosten,
woningtoewijzing, enz.
In 2016 is er vooral intensief gewekt aan verbetering van de communicatie via Facebook, de
advertenties in Groot-Eindhoven, de buurtbijeenkomsten en de website.
Er is geen gebrek aan werk voor de huurdersvertegenwoordiging, omdat de Woningcorporaties volop
in de politieke belangstelling staan. 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 en waar moet maken.
Daarnaast spelen er natuurlijk ook nog onderwerpen als:
•
•
•

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

• de beperking van woonlasten;
• enz.
Graag willen wij u deelgenoot maken van hoe StHVW hiermee in 2016 aan de slag is gegaan.
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Het Bestuur van StHVW

In januari 2016 had het bestuur een bezetting van 8 personen en bestond uit:
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

In de loop van 2016 zijn volgende wijzigingen in het bestuur aangebracht:
• Per 1 september 2016 heeft Gerard Peeters de voorzittershamer overgedragen aan Jack
Zegveld en is regulier bestuurslid geworden.
• Theo van den Broek is per 1 oktober 2016 functioneel secretaris geworden.
• Theo Genezs is per 1 december 2016 na een proefperiode van drie maanden toegetreden als
bestuurslid.
• Martin Deen heeft per 31 december 2016 afscheid genomen als bestuurslid.
• Om tot snelle informatie uitwisseling te komen van Woonbedrijf naar StHVW en vise versa
stelt en houdt Woonbedrijf voor ca. 8 mu per week een medewerker te beschikking. In 2016
was dit de heer Krien van Splunder. Desgewenst is de heer van Splunder uitgenodigd om
vergaderingen van het DB en het bestuur (gedeeltelijk) bij te wonen.
• Eind 2016 is een sollicitatie procedure gestart voor de werving van een
Management Assistent, hetgeen geresulteerd heeft in de benoeming van Jetty van Gastel per
1 januari 2017
Het bestuur was per 1 januari 2017 dus als volgt samengesteld:
Jack Zegveld
Theo van den Broek
Frans Koller
Gerard Peeters
Henk Gernand
Alex Remie
Eefje Bogmans
Theo Genezs
Jetty van Gastel
Reindert Franke

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Voorzitter / lid DB
Secretaris / lid DB
Penningmeester / lid DB
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
Management Assistent
adviseur
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Het Dagelijks bestuur van StHVW bestond eind 2016 uit:
Jack Zegveld
Theo van den Broek
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.
Daarnaast wordt gezocht naar actieve huurders voor projecten en hand en spandiensten, om de
slagkracht van de huurdersvertegenwoordiging te vergroten.
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De Raad van Toezicht (RvT) van de StHVW

Op 1 januari 2016 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

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. Deze gesprekken werden voortgezet in 2016; echter zonder dat enig resultaat
werd bereikt.
Omdat de discussie eindeloos leek en omdat deze het bestuur onevenredig veel tijd en energie
kostte heeft het bestuur in maart 2016 besloten om de Raad van Toezicht op te heffen,
overeenkomstig haar bevoegdheid ontleend aan de statuten.
De Raad van Toezicht heeft dit niet geaccepteerd en een kort geding aangespannen tegen het
bestuur van de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf bij de voorzieningen rechter in
’s-Hertogenbosch. Het geding diende op 26 april 2016
Ter beëindiging van het geschil dat de Stichting Huurdersvertegenwoordiging had met haar
voormalige Raad van Toezicht is op de zitting van het Kort Geding 306210 / KG ZA 16-158 van 26 april
2016 overeengekomen dat:
1. Het bestuur haar besluit van resp. 9 en 25 februari 2016, om de RvT op te heffen, intrekt;
2. De huidige Raad van Toezicht zich per 1 september 2016 zal opheffen;
3. De RvT voor 15 augustus 2016 het bestuur schriftelijk zal adviseren over de volgens haar
meest wenselijke inrichting van de huurdersparticipatie binnen de stichting;
4. Het bestuur uiterlijk 1 september 2016 haar beleid zal formuleren, waarin het democratisch
gehalte ten behoeve van de huurders is gewaarborgd;
5. Rond 1 september 2016 zullen Bestuur en RvT gezamenlijk een publicatie verzorgen in de
regionale huis-aan-huisbladen, waarin melding wordt gemaakt van de opheffing van de RvT
en het beleidsvoornemen van het bestuur voor huurdersparticipatie;
6. Het bestuur zal uiterlijk 1 september 2017 voor haar kosten een evaluatie door de Juridische
afdeling van de Woonbond laten uitvoeren met betrekking tot de uitvoering van haar beleid
inzake huurdersparticipatie;
7. Het bestuur draagt alle proceskosten;
8. Het kort geding is hierbij doorgehaald.
Per 1 september 2016 heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Huurdersvertegenwoordiging
Woonbedrijf zichzelf opgeheven. Hoe het bestuur het democratische gehalte naar de huurders van
Woonbedrijf wil waarborgen, leest u in de paragraaf Huurdersparticipatie.
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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 één op de drie commissarissen door de StHVW voorgedragen.
In de praktijk betekent dit twee commissarissen. Deze “Huurderscommissarissen” zijn onafhankelijk
en zitten op persoonlijke titel in de concernraad, maar kijken met nadruk naar de belangen van de
huurders en naar het beleid van Woonbedrijf.
Op 1 januari 2016 waren deze leden voor de Raad van Commissarissen:
Ans Cuijpers
;
lid RvC
Guy Buck
;
lid RvC
De zittingstermijn van Ans Cuijpers eindigde per 1 juni 2016. In december 2015 is een
selectiecommissie voor een nieuwe huurdersvertegenwoordiger ingesteld, waarin namens StHVW
Henk Gernand zitting heeft genomen. De procedure heeft geleid tot de benoeming van
Jan Maarten van der Meulen.
Per 31 december 2017 waren, voorgedragen door de huurders, lid van de Raad van Commissarissen:
Guy Buck
;
lid RvC
Jan Maarten van der Meulen
;
lid RvC
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Inrichting van de Organisatie van de StHVW

De beslissingen binnen StHVW worden in de reguliere bestuursvergaderingen genomen.
De frequentie van de vergaderingen in 2016 is 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, 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 dat 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 2016 waren de taken binnen de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf als
volgt verdeeld:
Dagelijks Bestuur (DB):

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Jack Zegveld
Theo van den Broek
Frans Koller

Commissie Prestatieafspraken:
- Prestatieafspraken
- Platform Eindhovense
Klantenraden

Voorzitter:
lid:
lid:
lid:

Jack Zegveld
Henk Gernand
Frans Koller
Martin Deen

Commissie Communicatie:
- Redactie Commissie
- Social Media
- Public Relations (PR)

Voorzitter:
lid:
lid:
lid:
lid:

Reindert Franke (adviseur)
Gerard Peeters
Martin Deen
vacature
vacature

Commissie Verhuurbeleid:
- Verhuurbeleid
- Jaarlijkse huuraanpassing
- Toewijzingsbeleid

Voorzitter:
lid:
lid:
lid:

Gerard Peeters
Alex Remie
Frans Koller
vacature
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Commissie Sloop, Renovatie,
Groot Onderhoud en
Servicekosten

Voorzitter:
lid:
lid:

Theo van den Broek
Gerard Peeters
vacature

Commissie Huurdersparticipatie:

Voorzitter:
lid:
lid:
lid:

Jack Zegveld
Frans Koller
Henk Gernand
Theo Genezs

Commissie Duurzaamheid:

Voorzitter:
lid:
lid:
lid:

Jack Zegveld (tijdelijk)
Martin Deen
vacature
vacature

Commissie Wonen en Zorg:

Voorzitter:
lid:
Lid:

Eefje Bogmans
Theo Genezs
vacature

Commissie Financiële Zaken:
- Investeringsstrategie
- DAEB/niet-DAEB
- Jaarbegroting Woonbedrijf
- Bod prestatieafspraken
- Woningwaarderingsstelsel

Voorzitter:
lid:
lid:
lid:

Henk Gernand
Jack Zegveld
vacature
vacature

Onderwerp Woonbond

eigenaar:
Back-up:

Alex Remie
vacature

Huurdersconsulent:
- Huurderstelefoon
- Klantencontact

eigenaar:

management assistent (verdeling)
Reindert Franke (telefoondienst)
vacature

Back-up:
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De Voorzitter StHVW :

De voorzitter van de stichting ziet het als zijn voornaamste en belangrijkste taak de juiste sturing te
geven aan de werkzaamheden van het bestuur, zodat de belangen van alle huurders van
Woonbedrijf op een eerlijke, transparante en duidelijke manier worden behartigd en verdedigd.
In september heb ik (Jack Zegveld) de voorzittershamer overgenomen van Gerard Peeters, die de
stichting op voorbeeldige manier door de turbulentie van het geschil met de Raad van Toezicht heeft
geleid en mede vorm heeft gegeven aan de veranderingen, die de nieuwe Woningwet 2015 voor de
huurdersorganisaties teweeg brengt. De manier waarop we uit het geschil met de RvT zijn gekomen
en ons zijn gaan profileren in de nieuwe positie ten opzichte van corporatie, Gemeente, politiek maar
vooral ook de huurders van Woonbedrijf geeft mij het vertrouwen om in de ingezette weg door te
gaan.
De nieuwe woningwet verwacht van een huurdersvertegenwoordiging, dat ze zich opstelt als een
gelijkwaardige en volwaardige partner in de tripartite onderhandelingen met corporatie en
gemeente. Het zal duidelijk zijn, dat het voor huurdersorganisaties, die bestaan uit een groepje
welwillende en actieve vrijwilligers, onmogelijk is om dezelfde professionele inbreng te leveren als de
gemeente en de corporatie, die ondersteund worden door een organisatie van experts.
Toch moeten we als huurders en vrijwilligers proberen deze professionaliteit zo dicht mogelijk te
benaderen. Het vasthouden en borgen van de verworven kennis en ervaring is noodzaak, zowel als
het verwerven van additionele kennis door het opbouwen van ervaring en bijscholing.
Het bestuur, dat bestaat uit een tiental vrijwilligers is een erg smalle basis om het genoemde
tegenwicht aan de Corporatie en Gemeenten te geven. Daarnaast moet de stichting ook bestuurbaar
blijven. Ongebreideld uitbreiden van het bestuur zou de stichting onbestuurbaar maken. We zullen
de oplossing dus moeten zoeken in extra handjes buiten het bestuur. Ondersteuning zoeken bij
actieve Wijk- en Buurtcommissies, maar vooral op zoek gaan naar de individuele actieve huurder, die
bereid is af en toe een uurtje van zijn vrije tijd te besteden door mee te doen aan een huurderspanel,
enquête of aan een werkgroep met betrekking tot een actueel onderwerp.
Hoe we dit willen gaan doen kunt u lezen in de paragraaf huurdersparticipatie.
Als bestuur van StHVW vinden we het heel jammer, dat er bij de huurders van Woonbedrijf weinig
animo is voor de onderwerpen, die wij met Woonbedrijf bespreken als, prestatieafspraken,
streefhuren, urgentiebeleid, huurharmonisatie, toewijzingsbeleid e.d.
Toch zijn al deze gesprekken en de inbreng van de huurders noodzakelijk om dat ze uiteindelijk
samen vorm geven aan wat u als huurder van Woonbedrijf wel interesseert, nl.
“ Een betaalbare woning van goede kwaliteit in een wijk waar het goed leven is.”
Dus, uw mening doet er toe!
Help ons met uw mening en reageer op onze roep om informatie in de regionale weekbladen, tijdens
huurdersbijeenkomsten of via onze website en facebookpagina. (huurdersvanwoonbedrijf.nl)
Schrijf uzelf in als panellid bij ons klantenpanel.
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De Secretaris StHVW

De secretaris heeft zitting in het Dagelijks Bestuur. Hij maakt de notulen van de
Bestuursvergaderingen en de puntenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
Hij beheert de in- en uitgaande post en concipieert de namens de Stichting uitgaande brieven en
rapporten. Hij bewaakt de afspraken, die worden gemaakt in de vergaderingen en rappelleert, indien
acties uitblijven.
6.1 Bestuursvergaderingen Stichting HV Woonbedrijf
Het bestuur heeft in 2016 veertien maal vergadert.
De meest relevante vergaderpunten waren:
a. In 2016 heeft StHVW Woonbedrijf ten aanzien van elf zaken geadviseerd:
1. 2-2-2016
Positief Advies Prestatieafspraken 2016;
2. 2-2-2016
Positief advies Herbenoeming Voorzitter Klachtencommissie;
3. 4-2-2016
Advies “één portaal voor huurwoningen in de regio”
StHVW heeft zich hierbij geschaard achter de zienswijze van Woonbedrijf, dat woningen
voornamelijk worden toegewezen op inschrijvingstijd.
4. 8-3-2016
Negatief Advies Huurprijsaanpassing per 1 juli 2016
Het bestuur is niet akkoord gegaan met een huuraanpassing van 0,6 % voor alle huurders
van Woonbedrijf.
Argumenten Woonbedrijf:
* De solvabiliteit en de liquiditeit van Woonbedrijf niet in gedrang komen als deze
verhoging niet wordt doorgevoerd;
* De verhoging is voorgesteld om niet te ver uit de pas te lopen met de landelijke politiek
en het huurbeleid van de andere Eindhovense Corporaties;
* De verhoging van 0,6 % ( van € 2,50 tot € 4,30) door Woonbedrijf marginaal wordt
geacht.
Mening StHVW:
* Betaalbaarheid is een speerpunt voor StHVW hetgeen breed wordt uitgedragen naar de
achterban, want voor de minst draagkrachtige huurders van Woonbedrijf telt elke euro.
* StHVW begrijpt de redenering, maar de argumenten voor huurverhoging hebben niet
te maken met de financiële toestand van Woonbedrijf, maar met omgevingsfactoren.
* StHVW kan daarom niet positief adviseren.
5. 21-7-2016
Positief advies Voordracht Jan Maarten v.d. Meulen als Commissaris
6. 17-9-2016
Positief Advies woningbestand Bladel
7. 24-10-2016
Positief Advies Herinrichting Fondsvorming bijdrage
Huurdersonderhoud Vestide
8. 6-11-2016
Positief Advies Sociaal Plan bij Sloop van uw woning
9. 6-11-2016
Negatief Advies Sociaal Plan Renovatie van woningen bij uithuizing.
StHVW is van mening, dat er niet alleen een Sociaal Plan Renovaties van woningen bij
uithuizing dient te zijn, maar ook een voor renovaties van woningen in bewoonde staat.
Zij wil deze Sociale Plannen zien in samenhang tot elkaar. Hierover bestaat een
meningsverschil met Woonbedrijf, waarover in 2017 een uitspraak dient te komen.
10. 8-11-2016
StHVW heeft haar Zienswijze over de scheiding van het woningbezit
van Woonbedrijf in DAEB/niet-DAEB overeenkomstig de eis in de Woningwet 2015.
StHVW heeft met instemming geconstateerd, dat Woonbedrijf zich geheel richt op de
sociale woningbouw.
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11. 5-12-2016
Duurzaam inzetten vermogen Woonbedrijf; Zienswijze
investeringsstrategie 2017-2021. StHVW heeft hierover een positieve zienswijze
afgegeven, maar zal blijven bewaken of investeringen mogelijk zullen leiden extra

huurverhogingen.
b. De werving en introductie van nieuwe bestuursleden.
Zie hiervoor Hoofdstuk 1 en paragraaf 8.7.
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. Visitatie Woonbedrijf.
Periodiek worden corporaties in opdracht van de Toezichthouder doorgelicht. Een
onafhankelijke visitatiecommissie houdt een audit, waarbij de bestuurder, directie, een
doorsnede van de medewerkers en externe belanghebbenden worden bevraagd over het
reilen en zeilen van Woonbedrijf. Namens de huurdersvertegenwoordiging hebben Jack
Zegveld en Frans Koller met deze visitatiecommissie gesproken.
f.

Prestatieafspraken met Gemeenten.
Woonbedrijf heeft woningbezit in negen gemeenten; Eindhoven, Veldhoven,
Geldrop/Mierlo, Waalre, Nuenen, Bladel, Son en Breugel, Best en Valkenswaard.
Volgens de nieuwe Woningwet 2015 moeten jaarlijks met elk van deze gemeenten
prestatieafspraken worden gemaakt. Zie hiervoor Hoofdstuk 8.1.1.

g. Deelname aan het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK)
Zie hiervoor hoofdstuk 8.1.3.
h. Contacten met de Woonbond. Zie hoofdstuk 8.9.
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.

j.

Inrichting Website. Zie hoofdstuk 8.2.3. en 8.7.

k. Advertorial.
Om de achterban beter te bereiken is StHVW van de nieuwsbrief afgestapt en
overgegaan naar een advertentie in Groot Eindhoven (en gelijkwaardige bladen in de
randgemeenten waar GE niet uitkomt.)
Zie ook paragraaf 8.7.
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Huurdersbijeenkomsten
Om contact te houden met onze achterban organiseert StHVW drie maal per jaar een
Huurdersbijeenkomst.
* de eerste als nieuwjaarsreceptie;
* de tweede ca. mei om het jaarverslag van het voorgaande jaar te bespreken en de
voortgang het beleidsplan van het lopende jaar;
* de derde ca. november om het beleidsplan van het volgende jaar voor te leggen.
Zie paragraaf 8.2.4. en 8.7.

m. Missie-Visie-Strategie 2017.
In oktober 2016 heeft StHVW haar beleidsplan voor 2017. Deze Missie-Visie-Strategie is
voor het eerst een voldragen document. De M/V/S is een levend stuk, dat door het
bestuur gaande het jaar geëvalueerd wordt en desgewenst in de loop van het jaar op
onderdelen bijgestuurd.
n. 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 in 2016 aandacht werd gevraagd zijn
o.a.:
* Gelijkwaardige partner bij Prestatieafspraken in negen Gemeenten;
* Het strakke schema voor prestatieafspraken dat door Den Haag is opgelegd;
* Scheiding DAEB / niet-DAEB.
(lees: sociale woningbouw / geliberaliseerde woningen en commerciële verhuur)
* Passend toewijzen;
* Urgentieregeling en -commissie;
o. Afscheid van de Raad van Toezicht. Zie Hoofdstuk 2 en 8.7.
p. Warmtewet
In 2014, met overloop naar 2015 en 2016 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 bevraagt Woonbedrijf hierover. In 2016 zijn hierover door
Woonbedrijf gesprekken gevoerd met diverse Bewonerscommissies. In 2017 zal e.e.a. tot
een goede en transparante uitvoering moeten komen.
q. 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.
De centrale organisatie van Woonbedrijf lijkt na wat startproblemen goede vorm te
krijgen en efficiëntie in de hand te werken. Wel heeft StHVW vraagtekens ten aanzien
van de parkeermogelijkheid rondom het pand, met name voor minder validen.
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ICT/Facebook/telefonische antwoord service.
Zie hiervoor hoofdstuk 8 en 8.7.

s. Huursombenadering.
Met betrekking tot de huurprijsaanpassing per 1 juli 2017 hebben de overkoepelende
organisaties van Corporaties (AEDES) en van de huurdersvertegenwoordigingen
(Woonbond) afspraken gemaakt over de maximale huurprijsverhoging in 2017.
De afspraak houdt een maximale stijging van de huursom in van inflatie + 1 %. De
huurharmonisatie is in de verhoging inbegrepen. Voor de gemiddelde huurdersvereniging
van Nederland is dit een goed resultaat. Echter niet voor StHVW.
Wij verwachten van Woonbedrijf, dat zij overeenkomstig haar beleid, maximaal
inflatievolgend zal zijn. Omdat de inflatie over 2016 naar verwachting zeer gering zal zijn,
zou StHVW het van Woonbedrijf een maatschappelijk ruiterlijk gebaar vinden op 1 juli
2017 geen huurverhoging door te voeren. Hierop zullen de inspanningen van StHVW
gericht zijn. Om hiervoor een aanzet te geven hebben we in september 2016 een brief
aan Woonbedrijf gericht met het verzoek het bovenstaande in overweging te nemen.
t.

Medio 2016 heeft StHVW met Woonbedrijf geparticipeerd in een digitale enquête over
Wonen en Zorg via het digitaal huurderspanel van Woonbedrijf. Zie hiervoor hoofdstuk 8.

u. In november 2015 heeft de commissie verhuurbeleid een notitie geschreven over haar
ideeën m.b.t. toewijzen, inschrijving, doorstroming e.d. Deze notitie is aan Woonbedrijf
gezonden. Helaas is het StHVW niet gelukt, gezien andere urgente onderwerpen, dit
discussiestuk op de agenda te krijgen. In 2017 dient dit te gebeuren.
Zie ook hoofdstuk 8.
v. De rapportage van de accountant over 2015 en de begroting van StHVW voor 2016.
Zie hiervoor hoofdstuk 7.
w. Management Assistent.
De administratieve verwerking van de veelheid van onderwerpen, waarmee het bestuur
van StHVW in 2016 werd geconfronteerd, slokte zoveel tijd op, dat het schier onmogelijk
was alle onderwerpen de aandacht te geven, die zij verdienen.
In overleg met Woonbedrijf werd besloten tot de werving een ½ fte Management
Assistent (MA) om het bestuur te ontlasten.
Pragmatisch is besloten de MA op de loonlijst van Woonbedrijf te zetten en vervolgens te
detacheren bij StHVW.
In samenwerking met de afdeling HRM van Woonbedrijf is een profiel voor de MA
opgesteld en een vacature opengesteld. Uit de veelheid van reacties zijn door HRM een
tiental belangstellenden geselecteerd. Hieruit heeft StHVW vier kandidaten geselecteerd,
waarmee onder begeleiding van HRM gesprekken zijn gevoerd.
Dit heeft geresulteerd in de aanstelling als Management Assistent van Jetty van Gastel
per 1 januari 2017.
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Periodiek Overleg van het Dagelijks Bestuur met Woonbedrijf,
(Wilbert van Bakel en Krien van Splunder)

Om de zes weken vergadert het DB met het Woonbedrijf.
De vergaderingen worden voorbereid in de DB- en bestuursvergaderingen
In de acht vergaderingen zijn onder meer volgende punten aan de orde gekomen.
a. Verhuurdersheffing;
b. Invoering Koersplan Woonbedrijf 2015 – 2018;
c. Visitatiecommissie;
d. Prestatieafspraken Eindhoven en de acht andere gemeenten;
e.

Interne organisatie StHVW en de mutaties in het bestuur;

f. Huurdersparticipatie;
g. Verhuurbeleid;
h. Huurprijsbeleid;
i.

Woonlasten;

j.

Nieuwe huisvesting Woonbedrijf;

k. Adviezen, zie punt 6.1.a;
l.

Invoering woningwet;

m. Warmtewet;
n.
o.
p.
q.
r.

Opsplitsing bezit in DAEB/niet-DAEB;
beleid bij Renovaties;
participatie in Klantenpanel Woonbedrijf;
Buurten;
Statuten/Huishoudelijk Reglement en samenwerkingsovereenkomst;

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 2016 dertig maal vergadert.

6.4.

Overige vergadercycli.
1. Vergadering met de Raad van Toezicht,
In verband met de meningsverschillen met de RvT en het daaruit voortvloeiende kort geding,
waarna de RvT is opgeheven, hebben de periodieke vergaderingen in 2016 geen doorgang
gevonden. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.
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2. Twee maal per jaar vergadert het Dagelijks Bestuur met de huurdersafgevaardigden van de
Raad van Commissarissen. Het eerste gesprek was een kennismaking met Jan Maarten van
der Meulen, waarin nogmaals op een rij werd gezet wat de Raad van Commissarissen en de
Huurdersvertegenwoordiging voor elkaar kunnen betekenen. Het tweede gesprek ging
voornamelijk over de splitsing DAEB/niet-DAEB en de investeringsstrategie van Woonbedrijf.
Tijdens beide gesprekken is uitgesproken om elkaar wederzijds te blijven informeren en
raadplegen.
3. Eenmaal per jaar heeft het volledige bestuur een informeel (lunch)overleg met de Bestuurder
van Woonbedrijf. Hier kunnen alle onderwerpen, die partijen bezig houden, aan de orde
komen. Wel wordt vooraf aangegeven wat aan de orde gaat komen, zodat enige
voorbereiding mogelijk is.
4. Viermaal per jaar woont een afvaardiging van de Commissie Externe Betrekkingen een
reguliere vergadering van het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) 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. Het PEK, met Jack Zegveld als afgevaardigde namens StHVW, neemt deel aan het Bestuurlijk
Overleg Wonen (BOW) van de Gemeente Eindhoven. In deze stuurgroep worden de
prestatieafspraken tussen Gemeente, Corporaties en Huurders vastgesteld. Het BOW
vergadert tien maal per jaar en start de cyclus van de prestatieafspraken met een
tweedaagse om de thema’s van de prestatieafspraken te herschikken.
6. 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. In deze
gesprekken komen onderwerpen als prestatieafspraken, wonen en zorg, leefbaarheid en
duurzaamheid aan de orde worden de standpunten van de gemeente en de huurders aan
elkaar getoetst.
7. Een bestuurslid van StHVW (Martin Deen) is afgevaardigde van StHVW in het platform
Stichting Huurdersbelangen Geldrop Mierlo (SHGM) en woont hiertoe de maandelijkse
bestuursvergaderingen bij en de vergaderingen om te komen tot prestatieafspraken voor
Geldrop/Mierlo. Zie ook hoofdstuk 8.
8. In 2016 heeft de Commissie Externe Betrekkingen ook de prestatieafspraken met de
Gemeenten Best, Waalre, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Bladel en Veldhoven
begeleid. Voor Veldhoven is daarvoor een vergadercyclus van zes bijeenkomsten
bijgewoond. Voor de overige Gemeenten heeft StHVW haar momenten gekozen om invloed
uit te oefenen op de prestatieafspraken. Zie ook hoofdstuk 8.
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9. Viermaal per jaar wordt door een afgevaardigde van de StHVW de Regionale vergadering van
de Woonbond bijgewoond. Zie ook hoofdstuk 8.9.
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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.
De Penningmeester doet tijdens elke Bestuursvergadering verslag van de financiële activiteiten in de
voorgaande periode. In 2016 is hem na elke bestuursvergadering decharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid.
In het afgelopen boekjaar werd één kostenpost gekenmerkt door een veel grotere uitgave dan
begroot; dit betreft de post 10-50 Overige Algemene Kosten. Deze uitgaven werden hoofdzakelijk
veroorzaakt door de perikelen met de voormalige RvT; zie voor verdere details Hoofdstuk 2.
Het totaal aan inkomsten was begroot op ca. € 80.000, inclusief het batig saldo op de Rekening
Courant en exclusief het Saldo van/naar Spaarrekening en is uitgekomen op € 120.000.
Het totaal aan uitgaven was begroot op € 121.700, exclusief Saldo van/naar Spaarrekening en is
uitgekomen op € 168.706,06 hetgeen een overschrijding inhoudt van € 47.006,06 op de begrootte
uitgaven.
Het saldo op Spaarrekening werd begroot op € 35.140 maar is uitgekomen op € 40.000. 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 zal aan de accountant worden 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, Best, Bladel, Nuenen, Son en Breugel, Geldrop/Mierlo,
Veldhoven, Valkenswaard en Waalre.
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.
Daarnaast wordt jaarlijks de inzet voor de prestatieafspraken in een document vastgelegd. Samen
met de Missie, Visie en Strategie van de Stichting, welke ook jaarlijks wordt bijgesteld is dit stuk de
maatstaf, waarop de commissie haar werk zal baseert.
De mening van StHVW met betrekking tot de onderwerpen in de prestatieafspraken, als
Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Wonen en Zorg, leefbaarheid, enz. verandert niet
als zij een gemeentegrens overschrijdt.
Per gemeente wordt het verschil gemaakt door de Visie op Wonen van de betreffende Gemeente.
Tegen deze visie van de Gemeente worden de meningen van de deelnemende Huurderplatformen
en Corporaties gelegd, wat resulteert in prestatieafspraken.
(Voor de inzet van StHVW voor prestatieafspraken zie de Website)
Eindhoven.
Reeds sinds 2011 maken de vier Eindhovense corporaties en de Gemeente Eindhoven
prestatieafspraken.
a. In de eerste jaren mochten de huurdersorganisaties slechts adviseren over het gerede
product.
b. 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.
c. In 2014 zijn de huurderorganisaties van het PEK (Platform Eindhovense Klantenraden)
gevraagd als gelijkwaardig gesprekspartner deel te nemen aan de besprekingen voor de
prestatieafspraken 2015.
d. In 2015 werd reeds voorgesorteerd op de nieuwe huurwet, die in 2015 van kracht werd en
waarin het proces voor prestatieafspraken is gereguleerd en waarin de huurders
gelijkwaardig inspraak krijgen.
e. In 2016 werden de huurdersorganisaties bij wet een gelijkwaardig gesprekspartner van de
Gemeente en de Corporaties in het Bestuurlijk Overleg Wonen (BOW) voor de
prestatieafspraken 2017.
De vastgestelde Woonvisie (zie hoofdstuk 8.1.2.) is de leidraad om te komen tot prestatieafspraken.
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Namens het PEK hebben Hans Schouten (Wooninc) en Jack
Zegveld (StHVW) aan de besprekingen om te komen tot Prestatieafspraken in 2016 deelgenomen.
In een vergaderingen van de PEK zijn de prioriteiten van de huurdersorganisaties bepaald, die
door de afgevaardigden in de afspraken ingebracht zijn. De start van de jaarlijkse cyclus
prestatieafspraken was een tweedaagse in maart. Maandelijks volgde hierop een overleg van het
BOW om de voortgang te bewaken en te sturen. Het veldwerk is gedaan door projectgroepen van
de Gemeente en de corporaties, welke werden gecoördineerd door de werkgroep Wonen.
Het schema dat het ministerie voorschrijft bleek niet haalbaar. Het gevolg hiervan was dat het
definitieve concept Prestatieafspraken 2017 wel gereed was, maar nog niet behandeld in de
gemeenteraad.
Naar verwachting zal de gemeenteraad begin 2017 de Prestatieafspraken 2017 aannemen.
Prestatieafspraken worden tussen drie partijen gemaakt, Gemeente, Corporaties en Huurders.
Het zal duidelijk zijn, dat geen van de partijen volledig zijn zin krijgt.
De huurders zullen daarom met aandacht de ontwikkeling volgen van:
• de woningvoorraad, met name het goedkope segment
• de urgentieregeling en plaatsing statushouders
• flexwonen
• de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad
Best.
De Gemeente Best heeft besloten voor 2017 geen nieuwe prestatieafspraken te maken, maar
zich te concentreren op het maken van een Woonvisie.
Dat betekent, dat het bod van Woonbedrijf voor 2017 niet ter discussie staat en Woonbedrijf
meerjarenplanning uitvoert.
Bladel.
Het bezit van Woonbedrijf in Bladel is relatief gering. Daarnaast heeft Woonbedrijf aangegeven
op termijn haar bezit zo mogelijk aan andere corporaties te willen vervreemden.
Daarom heeft de StHVW besloten slechts schriftelijk te reageren op de voorgelegde stukken en
daarbij haar (algemene) inzet voor de prestatieafspraken 2017 te verstrekken. In december was
het document gereed. De ondertekening is uitgesteld naar januari 2017.
Prestatieafspraken worden tussen drie partijen gemaakt, Gemeente, Corporaties en Huurders.
Het zal duidelijk zijn, dat geen van de partijen volledig zijn zin krijgt.
De huurders zullen daarom met aandacht de ontwikkeling volgen van:
• de woningvoorraad
• de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad
Nuenen.
Het bezit van Woonbedrijf in Nuenen is zeer gering. Voor de prestatieafspraken 2017 heeft
StHVW haar notitie “inzet prestatieafspraken 2017” verstrekt, schriftelijk gereageerd op de
concepten en het laatste afrondende bestuurlijk overleg bijgewoond. Het is niet gelukt om de
afspraken in 2016 gereed te krijgen voor ondertekening. Dit gaat begin 2017 plaatsvinden.
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De prestatieafspraken worden tussen drie partijen gemaakt,
Gemeente, Corporaties en Huurders.
Het zal duidelijk zijn, dat geen van de partijen volledig zijn zin krijgt.
De huurders zullen daarom met aandacht de ontwikkeling volgen van:
• de woningvoorraad, met name het goedkope segment
• de urgentieregeling en plaatsing statushouders
• de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad
Son en Breugel.
De Gemeente Son en Breugel heeft besloten om voor de prestatieafspraken 2017 nog geen
tripartiet overleg te voeren. De afspraken zijn dus gemaakt tussen de Gemeente en de
corporaties. StHVW heeft de Gemeente Son en Breugel laten weten, dat zij hierover teleurgesteld
is. StHVW heeft de prestatieafspraken wel doorgenomen en geconstateerd, dat hierin geen zaken
zijn opgenomen, die voor de Huurders van Woonbedrijf onacceptabel zijn.
In december 2016 zijn de prestatieafspraken tussen de corporaties en Gemeente Son en Breugel
ondertekend.
Geldrop/Mierlo
Een bestuurslid van StHVW (Martin Deen) is afgevaardigde van StHVW in het platform Stichting
Huurdersbelangen Geldrop Mierlo (SHGM) en woont hiertoe de maandelijkse bestuursvergaderingen
bij en de vergaderingen om te komen tot prestatieafspraken voor Geldrop/Mierlo.
Via onze vertegenwoordiging in SHGW is onze “inzet prestatieafspraken 2017” ingebracht alsmede
de reactie van de Commissie externe betrekkingen van StHVW op de concepten.
Dit heeft geleid tot Prestatieafspraken Geldrop/Mierlo 2017 welke op 13 december 2016 door de
partijen is ondertekend.
Prestatieafspraken worden tussen drie partijen gemaakt, Gemeente, Corporaties en Huurders.
Het zal duidelijk zijn, dat geen van de partijen volledig zijn zin krijgt.
De huurders zullen daarom met aandacht de ontwikkeling volgen van:
• de woningvoorraad, met name het goedkope segment
• de urgentieregeling en plaatsing statushouders
• de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad
Veldhoven.
De Gemeente Veldhoven heeft parallel aan het maken van een Woonvisie het proces voor het maken
van prestatieafspraken opgestart, met het oogmerk om eind 2016, zowel een actuele Woonvisie als
prestatieafspraken voor 2017 te hebben. Door een strakke planning en de inzet van veel
belanghebbenden is dit zeer goed gelukt, waarmee we de Gemeente Veldhoven complimenteren.
Gaande het proces voor het maken van prestatieafspraken werd het duidelijk, dat het niet mogelijk
was om over alle onderwerpen overeenstemming te krijgen, omdat er nog erg veel onderzocht
moest worden. Afgesproken werd, dat in de afspraken werd neergelegd waarover men het eens was.
Daarnaast werd beschreven welk onderzoek nog noodzakelijk was om over andere tot
overeenstemming te komen. Een pragmatische en werkzame oplossing, die we als Huurders van
Woonbedrijf -voor zover van toepassing- ook hebben ingebracht bij andere Gemeenten.
Op 12 december 2016 zijn de prestatieafspraken Veldhoven 2017 door Gemeente, Corporaties en
Huurdersvertegenwoordiging ondertekend.
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De prestatieafspraken worden tussen drie partijen gemaakt, Gemeente, Corporaties en Huurders.
Het zal duidelijk zijn, dat geen van de partijen volledig zijn zin krijgt.
De huurders zullen daarom met aandacht de ontwikkeling volgen van:
• de woningvoorraad, met name het goedkope segment
• de urgentieregeling en plaatsing statushouders
• de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad
Valkenswaard.
De Gemeente Valkenswaard heeft de prestatieafspraken 2017 separaat met de diverse corporaties
en huurdersvertegenwoordigingen gemaakt. StHVW heeft de Gemeente Valkenswaard laten weten,
dat zij dit een gemiste kans vinden, omdat goede afstemming op de belangrijke onderwerpen
hierdoor niet goed mogelijk was.
Het bezit van Woonbedrijf in Valkenswaard is betrekkelijk gering. Voor de prestatieafspraken 2017
heeft StHVW haar notitie “inzet prestatieafspraken 2017” verstrekt en schriftelijk gereageerd op de
concepten van de Prestatieafspraken. Naar verwachting worden de prestatieafspraken begin 2017
ondertekend.
Prestatieafspraken worden tussen drie partijen gemaakt, Gemeente, Corporaties en Huurders.
Het zal duidelijk zijn, dat geen van de partijen volledig zijn zin krijgt.
De huurders zullen daarom met aandacht de ontwikkeling volgen van:
• de urgentieregeling en plaatsing statushouders
• de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad
Waalre.
Het bezit van Woonbedrijf in Waalre is gering. Voor de prestatieafspraken 2017 heeft StHVW haar
notitie “inzet prestatieafspraken 2017” verstrekt en schriftelijk gereageerd op de concepten.
Het is niet gelukt om de afspraken in 2016 gereed te krijgen voor ondertekening. Dit gaat
vermoedelijk begin 2017 plaatsvinden.
Prestatieafspraken worden tussen drie partijen gemaakt, Gemeente, Corporaties en Huurders.
Het zal duidelijk zijn, dat geen van de partijen volledig zijn zin krijgt.
De huurders zullen daarom met aandacht de ontwikkeling volgen van:
• de urgentieregeling en plaatsing statushouders
• de voortgang van de verduurzaming van de woningvoorraad
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8.1.2 Visie op wonen
Behoudens Best hebben alle gemeente waar Woonbedrijf prestatieafspraken maakt een Visie op
Wonen. Sommigen zijn recent (Veldhoven en Eindhoven), sommigen wat ouder (Waalre en Bladel) of
up-to-date gebracht (Geldrop/Mierlo)
De concept-woonvisie 2017 van de Gemeente Best en is een gedegen stuk om voor 2018 de
prestatieafspraken op te enten.

8.1.3 Platform Eindhovense Klantenraden
Het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) is een samenwerkingsverband van de
huurdersvertegenwoordigingen van de vier 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 2016 waren dit Hans
Schouten (Wooninc) en Jack Zegveld (Woonbedrijf}.
In 2016 heeft Woonbedrijf het voorzitterschap van Wooninc overgenomen.
Henk Gernand is formeel voorzitter van het Pek en stelt met de twee ambtelijke leden van het Pek de
agenda op en vertegenwoordigt de Eindhovens Huurders naar de buitenwacht.
Het PEK vergadert regulier vier maal per jaar en ad hoc wanneer dit wordt vereist.
Deze vergaderingen zijn voorafgaand aan en ter voorbereiding op het overleg met de wethouder
Wonen van de Gemeente Eindhoven, Yassin Torunoglu.
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 (Martien Buschers) aangesteld.
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8.2

Commissie Communicatie.
Voorzitter:
Reindert Franke (adviseur)
lid:
Gerard Peeters
lid:
Martin Deen
De Commissie Communicatie verzorgd de redactie van publicaties, initieert het PR-beleid en voert de
regie over de Social Media. Door dit uitgebreide werkpakket kampt de commissie met
onderbezetting. De Commissie heeft de communicatie met de achterban is in 2016 verder
gestructureerd en vormgegeven. Volgende kanalen zijn hiervoor gebruikt:
* Wijk- en Buurtcommissies;
* Advertorials
* Website;
* Periodieke huurdersbijeenkomsten;
* Facebook;
* Digitaal klantenpanel;
* Telefoon antwoord service.
8.2.1. Wijk- en Buurtcommissies
De pogingen om contact te krijgen met bewonerscommissies (BC) blijven moeizaam verlopen. In
2016 waren de adressen van slechts een twintigtal BC’s bekend. De BC's worden uitgenodigd voor de
buurtbijeenkomsten en op de hoogte gehouden van de activiteiten, de respons is echter erg laag.
Toch blijft StHVW doorgaan met haar pogingen dit bestand uit te breiden. Woonbedrijf is gevraagd
hierbij te helpen. StHVW wil graag weten met wie de districtsmanagers, klant- en gebiedsbeheerders
van Woonbedrijf op buurt of complexniveau contacten onderhouden.
In 2017 moet dit vorm krijgen.

8.2.2. Advertorial
De Advertorial in Groot Eindhoven en in soortgelijke periodieken in de randgemeenten waar Groot
Eindhoven niet verschijnt is in de loop van 2016 veranderd. Oorspronkelijk was het een halve of hele
pagina, waarin verschillende onderwerpen en rubrieken aan de orde kwamen en welke elke twee
maanden verscheen. Nu is de advertorial teruggebracht tot een kwart pagina, waarin veelal maar
één onderwerp aan de orde komt en kunnen we de frequentie zelf bepalen en dus enten op een
komende huurdersbijeenkomst, algemene vergadering, of bijzondere gebeurtenis of prestatie;
bijvoorbeeld een geringe huurverhoging of de ondertekening prestatieafspraken.
Hiermee is het een veel flexibeler inzetbaar instrument geworden.
De Commissie Communicatie heeft de redactie over de advertorial.
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8.2.3. Website
De website van StHVW is helemaal op orde. Er vindt bijna
regelmatig update plaats, waardoor de informatie actueel blijft. Alle voor de huurders relevante
documenten, adviezen en rapporten van StHVW worden via de website gedeeld.
8.2.4. Huurdersbijeenkomsten
Om rechtstreeks in contact te komen met onze achterban is StHVW gestart met het organiseren van
Huurdersbijeenkomsten. In 2016 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd. De inhoud van deze
bijeenkomsten gaan we structureren. De eerste in januari als nieuwjaarsborrel; de tweede in mei als
Algemene Vergadering, waarin we verantwoording afleggen over het voorgaande jaar; de derde op
het eind van het jaar om onze inzet voor het volgende jaar aan de huurders voor te leggen.
Gaande het jaar hebben Eefje Bogmans en Alex Remie zich opgeworpen om deze bijeenkomsten te
organiseren.
• In januari 2016 is de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in Wijkgebouw ´t Slot aan het
Kastelenplein in Gestel
• In mei 2016 is het Jaarverslag 2015 gepresenteerd in zaal Ramona, Schootsestraat
• In oktober is het Beleidsplan 2017 gepresenteerd in Wijkgebouw De Tempel in Woensel.
Het thema voor de rest van de avond was Wonen en Zorg.
8.2.5. Facebook
Naast de website wordt door de Commissie Communicatie een facebook-pagina onderhouden.
Hier worden links gedeeld naar voor huurders relevante artikelen en wetenswaardigheden en meldt
StHVW ook haar evenementen aan.
8.2.6. Digitaal Klantenpanel
Vanaf eind 2016 roept StHVW haar achterban op om zich op te geven voor haar digitaal
klantenpanel. De bedoeling is om in 2017 een start te maken met enquêtes om de huurders van
Woonbedrijf te bevragen over de onderwerpen die spelen.
Medio 2016 hebben Eefje Bogmans en Jack Zegveld geparticipeerd in een gezamenlijke enquête met
Woonbedrijf over Wonen en Zorg via het klantenpanel van Woonbedrijf.
De resultaten zijn verwerkt in een rapport en gedeeld met de deelnemers.
In 2017 gaat StHVW de enquêtes die zij aan haar eigen panel voorlegt ook delen via het klantenpanel
van Woonbedrijf. Bij deze enquêtes moet duidelijk zijn, dat de vragen van de Huurdersvereniging
komen en niet van Woonbedrijf. Woonbedrijf heeft haar medewerking toegezegd.
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8.2.7. Telefoon antwoordservice.
De telefoon antwoordservice functioneert naar behoren.
StHVW is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00. In praktijk zijn er maximaal enkele
tientallen oproepen per maand. De telefoonservice meldt de vragen van de huurders per mail aan
Reindert Franke, die de huurders terugbelt. Blijft er dan nog een vraag over, dan wordt deze uitgezet
bij het bestuurslid, dat de meeste affiniteit met de vraag heeft. De extra service die deze dienst biedt
valt in goede aarde en wordt daarom in 2017 ongewijzigd doorgezet. Het is een van de instrumenten
om de ombudsfunctie van StHVW vorm te geven. Vragen die van facebook of website komen volgen
hetzelfde traject.
8.2.8 ICT
Twee 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
is in 2016 voortgezet, maar zal mogelijk in 2017 herzien 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 hebben 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 Verhuurbeleid
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.
Helaas moest StHVW door haar drukke agenda prioriteiten stellen en heeft dit in 2016 niet op haar
agenda kunnen plaatsen. Inmiddels is met Woonbedrijf afgesproken dit in 2017 wel op de agenda te
plaatsen.
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8.4.
Commissie Duurzaamheid
Voorzitter:
Jack Zegveld (tijdelijk)
Lid:
Martin Deen

Duurzaamheid wordt door het bestuur van de Stichting HVW erg belangrijk geacht. Door het
ontbreken van voldoende handjes is het de Commissie niet gelukt hier volwaardig aandacht aan te
besteden. Omdat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is binnen prestatieafspraken heeft de
voorzitter van deze commissie tijdelijk de trekkersrol inzake duurzaamheid op zich genomen.
Het is een complexe materie met veelomvattende onderwerpen, waarop men zich moet inlezen en
zijn kennis moet ontwikkelen.
In haar inzet bij prestatieafspraken hanteert StHVW volgende criteria:
• Het belangrijkste voor een huurder is een dak boven zijn hoofd, dus op de eerste plaats komt
Beschikbaarheid;
• Onmiddellijk daarna volgt Betaalbaarheid;
• Dan Leefbaarheid en Zorg;
• Pas daarna volgt Duurzaamheid/Kwaliteit.
Toch vinden de Huurders van Woonbedrijf Duurzaamheid en het lot van de aarde, dat daaraan
verbonden wordt, erg belangrijk. Maar alle duurzaamheidsmaatregelen bij elkaar kunnen
duurzaamheid onbetaalbaar maken. De bewoners van Sociale Woningen moeten op de kleintjes
passen. StHVW verwacht van Woonbedrijf, dat zij duurzaamheidsmaatregelen voor haar huurders
kostenneutraal doorvoert. Zelfs vindt zij, dat als het om energetische maatregelen gaat waarbij
energiewinst geboekt wordt, dat een goed deel van deze maatregelen naar de huurder moet vloeien.
Dit is een belangrijke inzet van de huurdersvertegenwoordiging in de prestatieafspraken.
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Commissie Sloop, Renovatie, Groot Onderhoud en Servicekosten
Voorzitter:
Theo van den Broek
lid:
Gerard Peeters

De Commissie bewaakt in voorkomende gevallen met betrekking de “ins en outs” van Renovatie,
Groot Onderhoud, Sloop- en Nieuwbouw en Servicekosten. Zij doet dit 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.
• Zij adviseert het Bestuur van StHVW hierin.
• Zij beantwoord de vragen van de individuele huurder, klankbordgroep of Wijk- en
Buurtcommissie, die met betrekking tot dit onderwerp worden gesteld.
In 2016 heeft StHVW negatief geadviseerd met betrekking tot het Sociaal Plan Renovatie. Zij heeft dit
gedaan, omdat naar haar mening een sociaal plan Renovatie bij uithuizing niet voldoende is. Zij vindt
dat een Sociaal Plan voor Renovaties in bewoonde staat noodzakelijk is om de belangen van de
huurders te waarborgen.
Woonbedrijf staat op het standpunt, dat een Sociaal Bestek voldoende is om de huurders te
beschermen. Een Sociaal Bestek is echter een contract tussen Woonbedrijf en de Aannemer, waar de
huurder geen grip op heeft en in veel zaken zelfs niet in gekend wordt.
Daarnaast vindt StHVW dat Woonbedrijf niet goed zichtbaar is bij Renovaties en teveel laat afdoen
tussen huurder en aannemer, die niet in een zakelijke relatie tot elkaar staan.
Naar de mening van StHVW is het voorbeeld Renovatie D´Ekker Veldhoven een schoolvoorbeeld, hoe
verkeerd het dan kan gaan.
StHVW zal zich alle moeite getroosten om in 2017 te komen tot een voor haar acceptabel Sociaal
Plan Renovaties in Bewoonde Staat, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van de huurder.
In 2016 heeft het bestuur van StHVW positief geadviseerd over het Sociaal Plan bij Sloop. Zij vindt dat
het Sociaal Plan Sloop voldoende houvast geeft om de belangen van huurders, die met de
voorgenomen sloop van hun woning worden geconfronteerd, veilig te stellen.
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8.6
Commissie Financiële Zaken
Voorzitter:
Henk Gernand
Lid:
Jack Zegveld
De Commissie 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.
Zij is daarom in het jaar 2016 gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot:
1. Advisering;
Het bestuur van StHVW is vanuit de financiële expertise geadviseerd over:
- de Prestatieafspraken 2016;
- De biedingen m.b.t. de Prestatieafspraken met negen Gemeenten;
- de Huurprijsaanpassing per 1 juli 2016;
- de nota DAEB/niet-DAEB van Woonbedrijf;
- de nota investeringsstrategie van Woonbedrijf;
- advies m.b.t. aan/ en verkoop vastgoed;
- de visie op Wonen van de Gemeente Waalre;
- de begroting van Woonbedrijf.
2. de huurprijsaanpassing per 1 juli 2016;
In februari 2016 heeft StHVW negatief geadviseerd met betrekking tot de voorgenomen
huurverhoging van 0,6% per 1 juli 2016. Dit is een inflatievolgende huurverhoging, wat
strookt met het beleid van Woonbedrijf. StHVW heeft negatief geadviseerd, omdat de
argumentatie hiervoor niet de organisatorische en financiële gevolgen voor Woonbedrijf
behelsde, maar omgevingsfactoren als landelijke politiek, niet uit de pas lopen met andere
corporaties, e.d.
Woonbedrijf heeft gemeend in deze niet naar haar Huurdersvertegenwoordiging te moeten
luisteren en heeft haar beleid doorgezet. Omdat de 0,6% huurverhoging landelijk gezien zeer
gematigd was en hiertegen in verweer gaan, geen kans van slagen had, heeft StHVW het
hierbij gelaten. Wel hebben we daaruit lering getrokken en andere parameters verzameld,
die in de loop van 2016 zijn ingezet om alvast te anticiperen op de huurprijsvaststelling voor
3. de prestatieafspraken;
Prestatieafspraken worden door Woonbedrijf gemaakt met negen Gemeenten, waarvan
Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Veldhoven gezien het bezit van Woonbedrijf in deze
Gemeenten de belangrijkste waren.
De commissie beoordeelt de concept Prestatieafspraken op volgende punten:
* 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.
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De nieuwe Woningwet bevestigt deze positie. Er wordt immers voor ons gebouwd,
gerenoveerd en soms gesloopt, laat dat dan ook mede door ons zijn.
4. de visie op Wonen van de Gemeenten Best en Veldhoven;
Hoe zien Best en Veldhoven er in de nabije toekomst uit? StHVW heeft geen voorspellende
gaven. Wij willen onze adviezen baseren op een degelijk woonbehoeftenonderzoeken.
Zullen Best en Veldhoven krimpen of groeien. Moeten er wooneenheden extra komen.
Zo ja, 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? Lukt dit binnen de 25% vrijkomende sociale huurwoningen of moet gedacht
worden aan tijdelijke of flex-woningen.
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.
Een 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.

32

Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf

8.7

Jaarverslag 2016

Commissie Huurdersparticipatie
Voorzitter:
Jack Zegveld
lid:
Frans Koller
lid:
Henk Gernand
lid:
Theo Genezs

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is neergelegd heeft StHVW per 1 september 2016 afscheid genomen van
haar Raad van Toezicht. Dit is gebeurd door tussenkomst van de rechter in een kort geding van
26 april 2016 onder kenmerk 306210 / KG ZA 16-158
Met betrekking tot huurdersparticipatie is voor de rechter overeengekomen dat:
• Het bestuur uiterlijk 1 september 2016 haar beleid zal formuleren, waarin het democratisch
gehalte ten behoeve van de huurders is gewaarborgd;
In juli 2016 heeft de Commissie Huurdersparticipatie een Plan van Aanpak (PvA) voor
Huurdersparticipatie gepubliceerd, dat per 1 september 2016 werd gevolgd door een beleidsplan
Huurdersparticipatie.
In het PvA en het Beleidsplan geeft StHVW een negental instrumenten aan, die zij in gaat zetten om
te helpen het democratische gehalte van StHVW vorm te geven. Dit zijn:
1. Het structureren van de contacten met BC’s en de individuele huurders;
2. Periodieke huurdersbijeenkomsten;
3. Periodieke Advertorials in huis-aan-huisbladen;
4. Een toegankelijke website, die up-to-date wordt gehouden;
5. Een toegankelijke en actuele facebookpagina;
6. Een telefonische antwoordservice tijdens kantooruren;
7. Een digitaal klantenpanel;
8. Een enquête.
9. De huurdersconsulent
Deze instrumenten vallen allemaal onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Communicatie
en hoever StHVW daar nu mee is, staat onder het hoofdstuk Commissie Communicatie uitgebreid
beschreven.
Daarnaast dient de nieuwe situatie vastgelegd te worden in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement.
Ook de procedure van benoemen en herbenoemen van Bestuursleden moet geformaliseerd worden.
De huurdersparticipatie is tot voornaamste speerpunt van StHVW voor 2017 benoemd.
In september 2017 zal StHVW zich, overeenkomstig de afspraak met de rechter, zich door de
Juridische Afdeling van Woonbond laten onderzoeken om te bepalen of haar democratische gehalte
voldoet.
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8.8
Commissie Wonen en Zorg
Voorzitter:
Eefje Bogmans
Lid:
Theo Genezs
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 commissie te benoemen, die in
voorkomende gevallen het Bestuur, de Commissies en Eigenaren zal adviseren met betrekking tot de
combinatie “Wonen en Zorg”.
De commissie wordt bemenst door:
• Eefje Bogmans, die naast vrijwilligerswerk voor StHVW, ook werkzaam is als pgbambassadrice en zo dus zeer goed is ingevoerd in Wonen en Zorg;
• Theo Genezs, die dagelijks als wijkverpleger bij een zorgverlener werkzaam is, daardoor
achter de voordeur kan kijken en als zodanig weet welke problemen het langer zelfstandig
blijven wonen van voor de oudere huurder met zich meebrengt.
Naast het adviseren van het bestuur over Wonen en Zorg hebben zij in oktober 2016 het thema
Wonen en Zorg tijdens de huurdersbijeenkomst in wijkgebouw “De Tempel” in Woensel geïnitieerd
en begeleid.
8.9
Eigenaar:

Onderwerp Woonbond
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 dit terug. Om de contacten met Woonbond
te onderhouden is een eigenaar aangewezen. Deze sluist de gevraagde en ongevraagde adviezen en
informatie van Woonbond door naar de juiste Commissies en bestuursleden van StHVW.
Via Woonbond wordt jaarlijks een uitgebreid scholingsprogramma aangeboden. De eigenaar
beoordeeld de cursussen en biedt deze in voorkomende gevallen aan bij de bestuursleden. Ook
cursussen aangeboden door derden lopen via hem. Hij houdt staat van de door bestuursleden
gevolgde cursussen, zodat bekend is waar de kennis ten aanzien van bepaalde onderwerpen in de
organisatie is belegd.
Vier maal per jaar schrijft Woonbedrijf een Provinciale Vergadering uit (PV), die door de
contactpersoon wordt bijgewoond en teruggekoppeld naar het bestuur.
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8.10
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.
Martin heeft zitting in SHGM als Huurder van Woonbedrijf en stichting en is hiervan in 2016 ook
voorzitter geworden. Hij koppelt relevante zaken uit dit huurdersplatform terug naar het bestuur van
StHVW. Hiermee is de verantwoordelijkheid van StHVW met betrekking tot de beleidszaken, die in de
vergaderingen van SHGM met de Gemeente Geldrop/Mierlo worden behandelt, afgedekt.

8.11 De Huurdersconsulent/Ombudsfunctie.
eigenaar:
management assistent (verdeling)
lid:
Reindert Franke (communicatie)
lid:
Bestuursleden (Klantencontact)
In december 2016 heeft het bestuur van StHVW besloten de ombudsfunctie, die zij zichzelf oplegt als
volgt te reguleren:
• Alle vragen van Huurders van Woonbedrijf, die binnen komen via de telefoondienst, de
website, facebook of op andere wijze worden doorgesluisd naar de management assistent,
die per 1 januari 2017 aantreedt;
• Deze neemt via telefoon of email contact op met de betreffende huurder om de vraag
duidelijk te krijgen;
• Blijft na dit eerste contact nog een onbeantwoorde vraag over, dan schakelt de management
assistent de commissie of eigenaar in, waarbij de inhoud van de vraag het beste aansluit;
• Is niet duidelijk, wie de vraag moet beantwoorden, wordt deze voorgelegd aan het Dagelijks
Bestuur;
• De managementassistent maakt staat van de vragen en bewaakt de beantwoording daarvan;
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Nawoord.

Het bestuur van de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (StHVW) is tot de conclusie gekomen,
er geen jaren zullen komen, waarin er geen werkdruk zal zijn en waarin geen prioriteiten behoeven
te worden gesteld.
We kijken terug op een hectisch jaar, waarin we afscheid hebben genomen van de Raad van Toezicht.
Gezien de gang van zaken, zijn hier niet trots op, maar we hebben de vaste overtuiging, dat dit
noodzakelijk en onvermijdelijk was.
We hebben de eerste aanzet gegeven tot het herinrichten van de medezeggenschap van de huurders
van Woonbedrijf en menen met het Beleidsplan Huurderparticipatie een goede aanzet hebben
gegeven om het om het democratisch gehalte van deze medezeggenschap te waarborgen.
Huurdersparticipatie is ons voornaamste speerpunt voor 2017. Maar we kunnen het niet alleen.
De medewerking van actieve huurders is hierbij essentieel. Het mag, maar het moet geen
substantiële inbreng als bestuurslid te zijn. Met deelname aan een werkgroep of door lid te worden
bij ons klantenpanel helpt u ons enorm.
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 vanaf 2013 is neergelegd en verder is
doorontwikkeld, te consolideren en uit te bouwen.
Het motto van de Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf is en blijft:

Vastgesteld door het bestuur van
Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
02 mei 2017
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