Huurdersvereniging “De Huurder”
__________________________________________________
Bestuurszaken
Bestuursvergaderingen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 januari: afscheid van Tineke en overdracht van de taken aan de overige bestuur leden. Het
benoemen van een nieuwe secretaris Annemiek Wiltjer.
11 januari: vergadering uitgesteld i.v.m. de ijzel.
18 januari: bestuursvergadering.
28 januari: kleine bestuursvergadering en gesprek met Mathieu van Etten.
1 februari: bestuursvergadering. (besloten dat Mathieu meeloopt met de vergaderingen en
op de jaarvergadering voorgesteld wordt als nieuw bestuurslid).
15 februari: kleine bestuursvergadering.
18 februari: bestuursvergadering.
7 maart: bestuursvergadering.
4 april: bestuursvergadering.
18 april: vooroverleg voor? (punt van Mathieu)
2 mei: bestuursvergadering
9 juni: bestuursvergadering
28 juni: bestuursvergadering met Maarten Groen over de zienswijze
6 juli: bestuursvergadering
12 september: bestuursvergadering
6 oktober: bestuursvergadering
3 november: bestuursvergadering
12 december: bestuursvergadering

Ledenvergadering:

•

23 mei 2016

Op Stee:

•

Mathieu heeft een stukje geschreven voor Op Stee

Fusieproces van de drie huurdersorganisaties

•
•
•
•

2 februari: gesprek met Joke ten Brik en de HO’s over samen werking
2 maart: gesprek geweest met Joke ten Brink zonder de twee ander organisaties
8 maart: is er een gesprek tussen de HO’s en Joke ten Brink over hoe gaan we verder in de
toekomst. Hier afgesproken dat we voorlopig niet gaan fuseren.
We gaan in 2017 samen met de 4 HO’s onderzoeken of er een gezamenlijke secretaris kan komen
die b.v. alle bestuurlijke zaken in de gaten houd. En dan de zelfstandige HO’s ondersteund.

Afhandeling klachten en vragen van huurders

•
•
•
•
•

10 maart: Brief van Duursumerweg, Pomonaweg en de Badweg te Loppersum met vragen over
het Verstevigen en Verduurzamen. Op 14 april bij het overleg van de huurders en een
medewerker van W&B geweest.
21 maart: Brief van de Duursumerweg te Loppersum stankoverlast van het riool in huis.
14 april: een gesprek gehad met enkele bewoners in Loppersum i.v.m. het verstevigen en
verduurzamen van hun woningen.
21 april: Brief van de Duursumerweg Loppersum stankoverlast van het riool in huis.
24 mei: Mail van de Rini Doff Sjuxumerweg 22 over vergoeding van het uit huis wonen tijdens de
verbouwing.
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•
•
•

11 juli: vragen van Kees Bakker over vervanging keuken en aardbeving schade.
9 november: na bemiddeling van “De Huurder” is de vervanging van de keuken niet voor kosten
van de Fam. Bakker.
29 november: een gesprek gehad met enkele bewoners in Loppersum over de 70% vraag i.v.m.
het verstevigen en verduurzamen van hun woningen.

Overleg met Wierden en Borgen

•

Vergadering met Technisch Beheer van W&B
17 februari: vergadering over het onderhoud
9 maart: Een vergadering met de visitatie commissie over de visitatie van W&B.

•

Overleg met Wierden en Borgen aardbevingsoverleg 4 wekelijks:
16 maart
13 april
18 mei
8 juni
31 augustus
28 september
26 oktober
23 november

•

Reguliere vergaderingen met W&B
20 januari: overleg samen met de andere HO’s
2 maart: vooroverleg huurbeleid met W & B.
8 maart: Overleg met de ander HO’s over de visitatie, de onderlinge begrotingen en verdere
samenwerking.
17 maart: vooroverleg 3 HO’s voor reguliere vergadering W & B van 23 maart.
23 maart: regulier overleg W & B (o.a huurbeleid)
25 mei: regulier overleg W & B (o.a. bod aan gemeenten, jaarverslag 2015, fusie met Steelande)
21 september: regulier overleg W & B
7 december: overleg samen met de andere HO’s incl. HO Hoogkerk.

•

Fusie met Steelande
17 maart: overleg fusie Steelande bij W & B
14 april: Klantbordgroep fusie Steelande (Krijno en Mathieu)
22 juni: excursie met Wierden en Borgen in Hoogkerk t.b.v. fusie
27 juni: Steelande vergadering fusie in Hoogkerk
4 juli: Versturen van de zienswijze over de fusie met een positief advies.
?? november: Klantbordgroep fusie Steelande (Krijno en Mathieu)

•

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie op 4 januari werd deze keer georganiseerd door W&B
Conclusie: Leuke presentatie! Een panel met vragen en een lekker stamppotbuffet.

Uitwerking onderwerpen uit het Visiedocument van W&B

•

Bewonersadviesgroepen (BAG’s):
5 april: presentatie BAG betaalbaar bouwen.

Contacten W&B met gemeenten over de prestatieafspraken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 februari gesprek gehad met wethouder Sienot over de aanvraag voor subsidie van de
gemeente Eemsmond. Net als in 2015 krijgen wij ook dit jaar geen subsidie omdat dit niet in hun
subsidie regels past.
21 april tekenen prestatieafspraken Gemeente De Marne te Gemeentehuis Leens.
24 juni overleg met W&B over de prestatieafspraken van Gemeenten Eemsmond en Loppersum.
2 augustus overleg met “De Maren”, Bewonersplatform Delfzijl en Maarten Groen van de
Woonbond. Stanpunten document gezamenlijk opgesteld.
7 september 1e overleg bij de gemeente Loppersum.
15 september 1e overleg bij de gemeente Eemsmond.
19 september vervolg overleg bij de Gemeente Loppersum.
6 oktober vervolg overleg bij de Gemeente Eemsmond.
11 oktober vervolg overleg bij de Gemeente Loppersum.
24 oktober vervolg overleg bij de Gemeente Loppersum.
27 oktober vervolg overleg bij de Gemeente Eemsmond.
10 november vervolg overleg bij de Gemeente Eemsmond.
10 november vervolg overleg bij de Gemeente Loppersum.
15 november vervolg overleg bij de Gemeente Eemsmond.
1 december ondertekening bij de Gemeente Eemsmond.
5 december ondertekening bij de Gemeente Loppersum.

Overleg met Raad van Commissarissen (RvC) van W&B

•
•

19 april overleg van de HO’s met de Raad van Commissarissen
25 oktober overleg van de HO’s met de Raad van Commissarissen

Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en Huurdersvereniging De Marne-De Terpen

•
•
•
•
•

17 maart: Vooroverleg voor de vergadering van 23 maart met RVC en de vergadering met de RVC
op 19 april 2016.
11 oktober: Vooroverleg voor de vergadering van 25 oktober met RVC en de vergadering met de
RVC op 25 oktober 2016.
16 november: kennismaking gesprek met alle 4 HO’s
22 november: Vooroverleg voor de vergadering van 7 december met W&B. Hierbij was de
huurdersvereniging Hoogkerk – Noorddijk ook uitgenodigd maar hebben hier geen gebruikl van
gemaakt.
24 november hebben we een avond georganiseerd over het huurbeleid van W&B in 2017 en
verder, samen met onze adviseur. We hebben ook de ander HO’s maar zij hebben geen gebruik
gemaakt van onze uitnodiging.

Contacten Woonbond

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 januari: nieuwsjaar vergadering met als onderwerp het verstevigen-verduurzamen met de
gezamenlijke huurders organisaties
27 januari Oprichting koepel Huurders Platform Aardbevingen Groningen.
8 februari: Afspraak met Maarten Groen ondertekening offerte adviseur van de woonbond
2 maart: Samen met Maarten een overleg met W&B over de huurverhoging voor 2016 een
benen op tafel gesprek
21 maart: vergadering woonbond te Treslinghuis, Groningen.
11 april: Energiecafé - prestatieafspraken te Groningen
7 juni: Overleg met Maarten Groen over de fusie met Steelande en de prestatie afspraken met de
Gemeenten
24 juni: samen met Maarten Groen bespreking van de biedingen aan de gemeenten door W&B
7 juli: Bijeenkomst met de Woonbond over het huurbeleid.
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•

2 september: Bijeenkomst met de Woonbond en ander HO’s over de prestatieafspraken.

Provinciale vergaderingen

•
•
•
•

21 maart: provinciale vergadering
13 juni: provinciale vergadering
12 september: provinciale vergadering
14 november: provinciale vergadering

Huurders Platform Aardbevingen Groningen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 januari: 1e overleg over het oprichten van de koepel HPAG
27 januari: Definitieve oprichting vergadering van HPAG
10 februari: Vergadering met een verslaggever van het Dagblad van het Noorden.
24 februari: Vergadering
7 maart: Overleg met werkgroep over de EPV regeling
9 maart: Vergadering en een interview met een verslagever van Radio Noord
11 maart: Een met de benen op tafel overleg samen met de corporaties en de Woonbond
14 maart: Een bezoek van kamerlid Albert de Vries van de PVDA samen met de Woonbond
16 maart: Vergadering over de bewonersavonden.
19 maart: bijeenkomst gemeentehuis Loppersum met NCG Hans Aalders over verduurzamen en
versterken
22 maart: Bewoners bijeenkomst in Delfzijl (+ 100 personen)
30 maart: s morgens evaluatie van de avond in delfzijl en een gesprek met de verhuurders over
de voorlichting avonden.
30 maart: Bewonersavond in Appingedam (+ 50 personen)
7 april: Bewonersavond in Middelstum (+ 100 personen)
12 april: Bewonersavond in Uithuizermeeden (+ 65 personen)
21 april: Bewonersavond in Uithuizen (+ 70 personen)
26 april: Vergadering om van HPAG een stichting te maken en voorbereiding van de vergadering
op 28 april i.v.m. evaluatie van fase 1a.
2 mei: Voorlichting over de evaluatie
9 mei: Bestuursvergadering
12 mei: Vergadering met de corporaties
24 mei: Bewonersavond in Froombosch
25 mei: Bestuursvergadering
26 mei: Oprichting datum Stichting H.P.A.G.
1 juni: Bestuursvergadering
8 juni: Overleg met de Corp. Over verder samen werking.
14 juni: Bestuursvergadering en overleg met Noorderruimte over een bewoners onderzoek.
15 juni: Overleg met Hans Alders
23 juni: Overleg met het gasberaat
29 juni: DB vergadering
5 juli: DB vergadering
6 juli: Werkgroep sociaalplan
7 juli: AB vergadering
18 juli: Gesprek met CVW
19 juli: DB vergadering
29 augustus: Werkgroep sociaalplan
31 augustus: DB vergadering
6 september: Ab vergadering
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 september: Overleg met corpo’s over samenwerking overeenkomst
13 september: Gesprek met Ab Mijerman over de evaluatie fase 1a
14 september: Overleg met het gasberaad
14 september: !e overleg over bewonerscommunicatie
21 september: DB vergadering
27 september: EPV werkgroep
29 september: Algemeen Bestuursvergadering
12 oktober: Dagelijks Bestuur vergadering
17 oktober: Werkgroep bewoners communicatie
19 oktober: Overleg met besturen
2 november: EPV werkgroep
3 november: Dagelijks Bestuur vergadering
16 november: Werkgroep bewoners communicatie
17 november: Algemeen Bestuursvergadering
23 november: Dagelijks Bestuur vergadering
30 november: Overleg met corpo’s
8 december: Werkgroep bewoners communicatie
14 december: Algemeen Bestuursvergadering en Dagelijks Bestuur vergadering
16 december: Uitreiking evaluatie rapport van fase 1a

Overleg en presentatie op ledenvergadering
???
Symposium
???
Themabijeenkomst

•

7 juli: Bijeenkomst in Groningen over Huurbeleid

Werkatelier
???
Huurdersdag

•

8 oktober Landelijke Huurders dag te Amersfoort.

Cursus

•
•

4 februari: Cursus van de woonbond over huurverhoging.
24 november: Uitleg over het huurbeleid 2017 samen met HO Hoogkerk.

Begeleiding en ondersteuning
We hebben in 2016 meerdere keren gebruik gemaakt van de ondersteuning door onze adviseur Maarten Groen
van de Woonbond Kennis en Advies centrum.
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