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Inleiding.
2016 Was een belangrijk jaar voor de volkshuisvesting en vooral voor huurdersorganisaties (HO). De
nieuwe Woningwet is op 1 juli 2015 in werking getreden. Deze wet geeft regels voor het taakgebied
van corporaties, voor beter toezicht en voor een grotere rol van gemeentes en huurdersorganisaties.
De positie van de huurders is hiermee verbeterd en verstevigd. Huurders hebben meer
bevoegdheden gekregen en zijn nu serieuze gesprekspartner voor Wonen Meerssen en gemeente
Meerssen.
Naast de zaken die we al doen gaan de prestatieafspraken veel tijd en aandacht van ons vragen. De
gemeente Meerssen gaat ook een van onze belangrijkste gesprekspartners worden.
Het is voor ons als Huurdersvereniging Meerssen en voor onze huurders/leden van belang dat we
een goed fundament hebben waarop we staan; daarom dit Werkplan.
Dit Werkplan wordt onze opdracht voor 2017. Dit Werkplan bestaat uit vier gedeelten:
1.
de organisatie,
2.
de thema’s,
3.
de activiteitenkalender,
4.
de begroting 2017,
In het eerste gedeelte willen we laten zien wie we zijn. We beschrijven hoe de Huurdersvereniging
Meerssen in elkaar zit en wat we doen. We geven aan wat we willen behouden en wat we willen
veranderen. Uitgangspunt hierbij vormen de bouwstenen HO+ die we aangeleverd krijgen van de
Woonbond.
We hebben op 04 juli 2016 een Bijzondere Algemene Leden Vergadering gehouden die ons een
opdracht heeft gegeven die we in dit Werkplan integraal opnemen. (Bijlage 1)
Deze Bijzondere Algemene ledenvergadering stond in het kader van de ontstane bestuurscrisis. De
huurders werden gevraagd om een nieuw bestuur aan te stellen, hetgeen gebeurde. Het nieuwe
bestuur heeft de opdracht aanvaard en deze verwoord in het Werkplan 2017 en legt dit plan nu ter
goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering van november 2016.
In het tweede gedeelte benoemen we de thema’s die in 2017 onze aandacht behoeven. We
beschrijven wat we per thema willen doen, waarom we dat willen en wanneer we hier aandacht aan
besteden.
In de activiteitenkalender 2017 is de planning van alle activiteiten, die we in 2017 willen uitvoeren en
op dit moment bekend zijn, opgenomen.
Tot slot geven we aan welke financiële middelen we nodig hebben om onze geplande activiteiten uit
te kunnen voeren.
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1. De organisatie.
Ook in het jaar 2017 zal er weer veel van onze HVM verwacht worden. Oude en nieuwe thema’s
zullen de nodige aandacht vragen. Goed in gesprek gaan met de huurders en hun vraagstukken op
een juiste manier vertalen is hierbij cruciaal. Onze HVM zal een actievere rol gaan spelen. Daarom
zullen we in 2017 verdere stappen zetten om te komen tot een versterking van onze organisatie. We
willen binnen onze mogelijkheden geleidelijk aan toegroeien naar een HVM die voldoet aan de 9
bouwstenen van HO+ van de Woonbond (zie bijlage 2).
We gaan hierbij inzetten op:
•
•
•
•
•

nieuwe vormen van participatie en versterking relatie huurders
samenwerking anderen HO’s
samenwerking met andere belangengroepen
organisatorische professionalisering
deskundigheidsbevordering

Aan de hand van de bouwstenen beschrijven we eerst onze huidige organisatie en geven vervolgens
aan op welke wijze we deze willen versterken en welke stappen we daarvoor in 2017 willen zetten.

a. Het Bestuur.
Bouwstenen:
 Wij hebben een bestuur met een vastgelegde, onderlinge taakverdeling
 Profielen voor (nieuwe) bestuursleden
 Onze bestuursleden werken aan deskundigheid en vaardigheden
 Ons streven is erop gericht contacten met collega huurdersorganisaties in de regio te leggen
 Wij hebben afspraken over beloningen en onkostenvergoedingen
Wij hebben een bestuur met een vastgelegde, onderlinge taakverdeling.
Het bestuur werkt voor haar leden en de belangen van de huurders en woningzoekenden. Het
bestuur bestaat uit de volgende personen:
Naam
Louis Roumans
Leon Gerards
Jan Cabo
Oksana Planidina
Marlies Deckers

Functie
Benoemd Aftredend Herkiesbaar
Voorzitter
2013
2017
2017
Secretaris
2016
2018
2018
Penningmeester
2016
2019
2019
Bestuurslid
2016
2020
2020
Bestuurslid
2016
2021
2021

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar (zie activiteitenkalender). Het bestuur zijn de mensen die de
feitelijke werkzaamheden voor de vereniging uitvoeren. De vele activiteiten vragen erg veel van de
bestuursleden. Daarom willen we de taken en de aandachtsvelden in het bestuur goed gaan verdelen
zodat niet iedereen zich in alle onderwerpen hoeft te verdiepen.
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Profielen voor (nieuwe) bestuursleden.
We willen in 2017 duidelijke profielen opstellen zodat (nieuwe) bestuursleden een goed idee hebben
wat er van hen verwacht wordt.
Onze bestuursleden werken aan deskundigheid en vaardigheden.
De woningwet 2015 geeft meer bevoegdheden aan huurdersorganisaties. Dit vraagt om een
professionele huurdersorganisatie. Dit willen we doen door onze kennis en vaardigheden te
vergroten voor zover dat mogelijk is. Elk bestuurslid krijgt zijn/haar eigen aandachtsvelden en
mogelijkheden en kan daarin zijn eigen deskundigheid opbouwen. In 2017 zullen de volgende
cursussen/themadagen gevolgd worden (zie activiteitenplanning):

Cursus/themadag
Basiscursus
Items Wonen Meerssen (plan) Maatwerk
cursus

Wie?
Geheel bestuur en
ondersteuners
Bestuur en ondersteuners

Wanneer?
Eerste helft 2017
Door het hele
jaar

Ons streven is erop gericht contacten met collega huurdersorganisaties in de regio te leggen.
Het kan erg nuttig zijn om van andere HO’s en belangengroepen te weten hoe zij werken, wat zij
doen, welke standpunten zij hebben, wat ze bereikt hebben en op welke wijze, etc. We zullen
deelnemen aan de regionale bijeenkomsten voor HO’s, de provinciale vergaderingen van de
Woonbond en willen met een aantal belangengroepen kennismakingsgesprekken gaan voeren.
Wij hebben afspraken over beloningen en onkostenvergoedingen.
Wij beschikken over een duidelijke belonings- en onkostenvergoedingsregeling. Deze regeling wordt
ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering in november 2016. Bestuursleden
ontvangen € 40 per maand en de ondersteuners € 25 per maand.

b. Actieve leden.
Bouwstenen:
 We hebben een overzicht van contactpersonen
 We hebben bewonerscommissies
 We hebben leden die beschikbaar zijn voor ondersteunende werkzaamheden.
We hebben een overzicht van contactpersonen.
We hebben (regelmatig) contact met veel personen, zowel met de huurders als ook met Wonen
Meerssen, de gemeente Meerssen, de Woonbond en andere organisaties. Het is belangrijk om deze
contacten goed te onderhouden.
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We hebben bewonerscommissies.
Huurdersvereniging Meerssen kent bewonerscommissies op complex- en straatniveau. De
commissies ontstaan op initiatief van bewoners, de Huurdersvereniging Meerssen of Wonen
Meerssen. Het bestuur van de Huurdersvereniging Meerssen heeft regelmatig overleg met de
bewonerscommissies (zie activiteitenplanning). De bewonerscommissies hebben indien nodig
overleg met de huurders in hun gebied. Bewonerscommissies hebben recht op faciliteiten. Hiervoor
is per commissie een budget van € 550 beschikbaar. We kennen de volgende bewonerscommissies:
1.
Meerssen Centrum
2.
Meerssen West
3.
Rothem-Bunde
4.
Meerssen Oost en Ulestraten (niet actief)
5.
’t Hwagveld
(niet actief)
6.
Geulle
(niet actief)
Vanuit de bewonerscommissies kan/mag iemand afgevaardigd worden in het bestuur van de HVM
conform de geldende statuten. Ook zal minimaal een keer per jaar een gezamenlijk overleg plaats
vinden tussen HVM en alle bewonerscommissies.
We hebben leden die beschikbaar zijn voor ondersteunende werkzaamheden.
Deze ondersteuners, de heren Loe DeJong en Leon Vermeeren, ondersteunen het bestuur in brede
zin, zoals hulp bij de opstart van het nieuwe bestuur, via het geven van advies in het overleg, via het
geven van advies bij het opstellen van een werkplan en hulp bij communicatie, te denken valt aan
een verbetertraject zoals de website en het infoblad enzovoort. In het werkplan zullen de
ondersteuners daar waar nodig gevraagd worden om advies te geven of werkzaamheden te
verrichten.

c. De inbreng van leden/huurders.
Bouwstenen:
De inbreng van onze huurders, leden en woningzoekenden is georganiseerd via:


De Algemene Leden Vergadering.

Bovengenoemde vormen het bestaansrecht voor Huurdersvereniging Meerssen. Zij voeden ons met
informatie uit de samenleving. Jaarlijks organiseert het bestuur minimaal een Algemene
Ledenvergadering. Daarin wordt verantwoording afgelegd voor wat er het afgelopen periode
gebeurd is en worden de plannen voor de nieuwe periode besproken. Goed contact met de huurders
is van essentieel belang om ons werk als Huurdersvereniging Meerssen goed uit te kunnen voeren.
Daarbij zijn de hieronder genoemde communicatiemiddelen nadrukkelijk meegenomen.
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d. Communicatie.
Bouwstenen:
Onze huurders worden actief geïnformeerd via:
 Een eigen website
 Eigen infoblad en advertenties in huis aan huisbladen.
We beschikken over een eigen website en geven een infoblad uit.

e. Deskundige ondersteuning.
Bouwstenen:


Ondersteuning van het bestuur. (advisering over beleid en strategie).

Daar waar nodig zal de Huurdersvereniging Meerssen ondersteuning of advies vragen bij het
kenniscentrum van de Woonbond. Hiervoor is in de begroting van 2017 € 8.400 gereserveerd. (60 tot
80 uren)
f.

Inbreng in de prestatieafspraken.

Bouwstenen:
Wij hebben onze positie in de Woningwet geborgd door:
 deel te nemen aan het driepartijenoverleg
 betrokken te zijn bij de voorbereidingen op de prestatieafspraken (zoals de woonvisie of het
bod van Wonen Meerssen)
We nemen deel aan het driepartijenoverleg te weten de gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en
Huurdersvereniging Meerssen over de prestatieafspraken. Elk jaar zal de uitvoering van de gemaakte
afspraken getoetst worden en zullen zo nodig aanvullende afspraken gemaakt worden. Ook voor
2017 staan deze op de agenda. (zie activiteitenplan)
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g. Relatie met de verhuurder.
Bouwstenen:
 Wij oefenen zichtbaar invloed uit op het beleid van Wonen Meerssen.
 Wij hebben een goede relatie met de Raad van Commissarissen. (RvC)
 Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Meerssen.
Wij oefenen zichtbaar invloed uit op het beleid van Wonen Meerssen.
We hebben 6 keer per jaar overleg met de bestuurder van de Wonen Meerssen (zie
activiteitenplanning).
Daarnaast brengen we schriftelijke advies uit als ons om advies gevraagd wordt. Als de bestuurder
een advies niet overneemt, deelt hij ons dat met argumenten mede en gaan we opnieuw in gesprek.
Wij hebben een goede relatie met de RvC
Onze relatie met de RvC moet goed zijn. Wij willen 2 keer per jaar overleg met de door ons
voorgedragen RvC leden. Ook zullen we minimaal 1keer per jaar met de gehele RvC overleggen
waarin de strategie en de actuele plannen aan de orde komen. De financiële situatie zal dan
onderwerp van gesprek kunnen zijn. Ook willen we tijdig en goed betrokken worden bij
(her)benoeming van nieuwe RvC leden. We nemen het initiatief wanneer het om RvC leden gaat die
voorgedragen dienen te worden vanuit de Huurdersvereniging Meerssen.
Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Meerssen.
Wij hebben twee jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Meerssen afgesloten.
In april 2017 zullen we deze samenwerkingsovereenkomst in het bestuur evalueren en zo nodig
aanpassingsvoorstellen doen. Hierin worden ook de nieuwe regels uit de nieuwe Woningwet 2015
en de aanpassingen in de overlegwet meegenomen. (zie activiteitenkalender).

h. Kennis en vaardigheden.
Bouwstenen:
Wij werken aan de kwaliteit van de Huurdersvereniging Meerssen en laten dit zien door:
 ons lidmaatschap van de Woonbond.
 deel te nemen aan themabijeenkomsten, trainingen, scholingen, etc.
 in onze achterban continue op zoek te zijn naar nieuw kader voor huurdersvereniging
Meerssen.
 jaarlijks ons eigen functioneren te evalueren
Wij blijven lid van de Woonbond en maken een keuze uit de themabijeenkomsten en scholingen die
de Woonbond organiseert (zie onder a.).
Door onze huurders meer te gaan betrekken bij ons werk (zie c en d) hopen we meer in contact te
komen met mensen die iets voor de Huurdersvereniging Meerssen willen betekenen. We zullen daar
alert op blijven en deze mensen actief benaderen.
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Door het opstellen van dit werkplan en het inzichtelijk maken van de activiteiten die we uitvoeren en
de adviezen die we uitbrengen en door het duidelijk vastleggen van taken, krijgen we meer inzicht
van hoe we als bestuur functioneren. Voorafgaand aan het opstellen van het werkplan 2018
september 2017) evalueren we dit werkplan en kunnen we dan ook kijken naar ons eigen
functioneren. In september 2017 zullen we een “kaderdag” organiseren waarop we deze punten
gaan bespreken (zie activiteitenplan)

i. Vernieuwen en versterken.
Bouwstenen:
Wij denken na over de toekomst van onze huurdersorganisatie. Wij hebben een:
 Visie
 Werkplan
 Planning
 Begroting
Wij geven in dit werkplan duidelijk de richting aan waar we als Huurdersvereniging Meerssen in de
toekomst naar toe willen.
De planning en begroting is als bijlage aan dit werkplan toegevoegd.
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2. De thema’s/activiteiten.
In dit hoofdstuk behandelen we de thema’s die wij in 2017 van belang achten. Per thema/onderwerp
geven we in het kort een beschrijving wat we in 2017 willen bereiken en welke activiteiten we
daarvoor denken te ontplooien. In het werkplan geven we aan wanneer we die activiteiten in 2017
denken uit te voeren.
Hieronder een aantal thema’s op rij:
•
•
•
•
•
•
•

Huurbeleid (huursombenadering , sociaal huurakkoord Aedes Woonbond , beleid Ministerie,
maar ook beschikbaarheid, betaalbaarheid)
energiebesparing
woonvisie
prestatieafspraken
passend toewijzen
onderhoud/renovatie
transformatie woningen (wonen en zorg)

Aan al deze onderwerpen zullen we aandacht besteden en onze visie vormen en uitdragen.
a. Huurbeleid.
De huren zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De betaalbaarheid van huren staat onder druk De
nieuwe woningwet biedt met de passendheidstoets kansen voor de huurders. Ditzelfde geldt voor de
huursombenadering. Het is wel belangrijk dat daarin goede afwegingen worden gemaakt, waarin de
stem van de huurder gehoord is. In de prestatieafspraken kunnen afspraken over het huurbeleid
gemaakt worden. In het eerste maanden van 2017 zullen we bij ons advies op de huurverhoging
2017 nagaan of deze afspraken ook nagekomen worden.

b. Energiebesparing.
De woningen van Wonen Meerssen moeten eind 2020 gemiddeld energielabel B hebben. We gaan in
2017 met Wonen Meerssen in gesprek over verdere aanscherping van de duurzaamheid en dan
vooral gekoppeld aan de betaalbaarheid van de huren. Dat er een eigen bijdrage mag en kan worden
verwacht van huurders is evident- Echter het financieel voordeel moet wel nadrukkelijk bij de
huurder liggen.

c. Woonvisie.
De gemeente Meerssen stelt volgend jaar haar woonvisie vast. Wij zullen onze speerpunten daarbij
aangeven. Onze belangrijkste speerpunt hierbij is: voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor
alle doelgroepen op die plaatsen waar de doelgroep het wil. Wij willen met andere belangen
organisaties en politieke partijen gesprekken gaan voeren om onze standpunten duidelijk te maken
en hen van het belang ervan te overtuigen.
d. Prestatieafspraken.
De prestatieafspraken zullen worden geëvalueerd en geactualiseerd. Wij zullen ons (laten)
informeren over de laatste ontwikkelingen en daar waar nodig nieuwe prioriteiten stellen.
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e. Passend toewijzen.
Wonen Meerssen moeten passend toewijzen. We zullen Wonen Meerssen vragen naar hun
ervaringen hiermee. We gaan hier ook gegevens uit het woning-toedelingssysteem er bij betrekken,
zodat we een goed beeld krijgen waar knelpunten ontstaan.
f. Onderhoud/renovatie.
Wonen Meerssen heeft voor het komende jaar plannen voor groot onderhoud. Wij vinden het heel
belangrijk dat de bewoners van de betreffende complexen hierbij vooraf betrokken worden. Er
dienen duidelijke afspraken met de bewoners gemaakt te worden over de uitvoering van het project
en de uitvoering van hun woning. Wij zullen daarom het proces volgen en daar waar nodig de
bewoners hierbij ondersteunen. Voor bepaalde wijken staat een ingrijpende renovatie gepland. Ook
hier vinden wij het erg belangrijk dat de bewoners van begin af aan hierbij betrokken worden zodat
zij invloed uit kunnen oefenen op wat er gaat gebeuren. Het opstellen van een sociaal plan samen
met de bewoners is daarbij noodzakelijk. Wij zullen het proces hierbij goed in de gaten houden en de
bewoners daar waar gewenst ondersteunen. Ook zullen we met hen nagaan of zij behoefte hebben
om hierbij door een deskundige adviseur ondersteund te worden.
g. Transformatie woningen.
Bevolkingscijfers laten ook voor ons werkgebied zien dat er in de toekomst behoefte is aan andere
soorten woningen. Wij willen hierover met Wonen Meerssen in gesprek gaan. Dit onderwerp zal
natuurlijk ook bij de woonvisie en de prestatieafspraken nadrukkelijk aan de orde gesteld worden.
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3.

De werkplanning 2017.

Datum / periode Activiteit
Wie Stand van zaken
Bestuursvergadering
Januari
Overleg Wonen Meerssen
Overleg Woonbond
Bestuursvergadering
Basiscursus
Februari
Huurders Geulle
Overleg Wonen Meerssen
Bestuursvergadering
Provinciale Vergadering Limburg
Maart
Overleg Wonen Meerssen
Cursus prestatieafspraken
Huurders Meerssen Oost en Ulestraten
Bestuursvergadering
April
Cursus overlegwet/woonwet
Prestatieafspraken
Bestuursvergadering
Mei
Algemene Leden Vergadering
Overleg Wonen Meerssen
Bestuursvergadering
Provinciale Vergadering Limburg
Juni
Vergadering bewonerscommissies
Overleg raad van commissarissen
Juli en augustus Geen overleg
Bestuursvergadering
Provinciale Vergadering Limburg
September
Overleg Wonen Meerssen
Kaderdag
Huurders ’t Hwagveld
Bestuursvergadering
Oktober
Overleg Wonen Meerssen
Bestuursvergadering
November
Provinciale Vergadering Limburg
Overleg Wonen Meerssen
Bestuursvergadering
December
Overleg raad van commissarissen
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4.

De begroting 2017.

Uitgaven.
1a. Vaste lasten

Bedrag

Toelichting

Vergoeding bestuurskosten

€

3.000 Bestuur € 40 en ondersteuners € 25 per maand

Reiskosten

€

1.000 t.b.v. Deskundigheidsbevordering

Telefoonkosten
Literatuur

€
€

700 Internet en telefonie Ziggo
500 Brochures Woonbond voor bestuur en ondersteuners

Bankkosten

€

300 Vaste kosten/papieren afschriften/verzekeringen

Huur kantoor inclusief energie

€

4.800 Kantoorhuur

Huur ruimtes voor activiteiten

€

1.200 Zaalhuur

Lidmaatschap Woonbond
Ondersteuning/advisering

€
€

3.200 Vast gegeven. Minus 25% korting
8.400 Advisering Woonbond (huurbeleid, energiebeleid)
(80 uren)

Publiciteit

€

Subtotaal
1b. Projecten versterking organisatie

€ 25.600

Versterken relatie bewonerscommissies €

2.500 Eigen infoblad/Ledenwerving/Website

2.750 Eigen budget commissies € 550 per jaar
ondersteuning externe deskundige.

Versterken relatie achterban
Organiseren thema-avonden
Subtotaal

€
€

500 Sprekers algemene ledenvergadering
Oprichten
500 bewonerscommissies/huurbeleid/energiebeleid

€ 3.750

2. Projecten thema's en activiteiten
Energiebesparing/renovatie/passent

€ p.m.

Externe sprekers/energiecoaches

Scholing/symposia/en dergelijke

€ 5.000

Ten behoeve van descundigheidsbevordering

4. Onvoorzien

€ 1.600

Totaal begroting

€ 35.950

toewijzen/enzovoort
3. Scholing
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Inkomsten
Inkomsten
Bedrag
Toelichting
Contributie leden
€ 2.790
Bijdrage Wonen Meerssen volgen artikel 4.2 € 9.054
Bijdrage contributie Woonbond
€ 3.200
Extra bijdrage Wonen Meerssen
€ 20.906
Totaal
€ 35.950

Bladzijde 14
Versie definitief 2016-11-21

