Huurdersvereniging “De Huurder”
__________________________________________________

Jaarverslag 2016
Eind 2015 heeft Tineke Stuurwold helaas afscheid genomen secretaresse, we hebben toen tot de
jaarvergadering ondersteuning gehad van Annemiek Wiltjer.
We hebben tijdens de jaarvergadering de Dhr. M. van Etten benoemd tot nieuw bestuurslid.
De heer A.A.I. Westers is half mei 2016 door de penningmeester benaderd, of hij er ook wat voor
voelde, om hun bestuurstaken mede mee te helpen te ondersteunen. Op 8 juni 2016 heeft hij een
gesprek gehad met de voorzitter en de penningmeester. Gelijk de volgende dag 9 juni 2016 heeft hij
als aspirant bestuurslid meegedaan met zijn eerste bestuursvergadering te Stedum. Hij is tot de
jaarvergadering van 2017 aspirant bestuurslid, zodat hij eventueel tijdens de jaarvergadering kan
worden benoemd.
We hadden in 2015 al besloten om een adviseur in de arm te nemen van de Woonbond Kennis en
Adviescentrum Dhr. M. Groen om ons met raad en daad terzijde te staan.

Het jaar 2016 is weer een druk jaar geweest, met o.a.:
•

•

•
•

De fusie tussen Wierden en Borgen en een gedeelte van Steelande waar we adviesrecht in
hebben. Dus hier moest een zienswijze voor worden geschreven. We hebben besloten
middels onze zienswijze om in te stemmen met de fusie. (6 vergadering/bijeenkomsten)
Op 8 januari hebben we een bijeenkomst gehad met de Woonbond en alle in het
aardbevingsgebied werkzame huurdersorganisaties. Daar is toen besloten om gezamenlijk op
te trekken in het Huurders Platform Aardbevingen Groningen. Wat geresulteerd heeft in het
oprichten van de Stichting HPAG per 26 mei 2015 waar 6 huurdersorganisaties in deelnemen.
Om te komen tot eenduidige regels voor alle verhuurders in het gebied. O.a. regelingen over
de Energie Prestatie Vergoeding, Sociaalplan en om de Communicatie te verbetering. (55
vergadering/bijeenkomsten)
In juni zijn de eerste gesprekken begonnen over de prestatieafspraken met de gemeenten
Loppersum en Eemsmond. (16 vergadering/bijeenkomsten)
We moesten een zienswijze maken over het DAEB niet DAEB beleid van Wierden en Borgen.
DAEB staat voor (vooruitleg over DAEB zie bijlage) We hebben eerst een negatieve zienswijze
geschreven omdat er niet voldoende gegevens bij ons beschikbaar was. Na het verstrekken
van deze gegevens is er alsnog een positieve zienswijze gemaakt.

In de bijlage: treft u een opsomming van vergaderingen en bijeenkomsten die tot nu toe door leden
van het bestuur van ‘De Huurder’ zijn bijgewoond.
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