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Voorwoord voorzitter. 

 

 
Dit is alweer het vijfde werkplan, inclusief begroting, van de Huurders Vereniging Meerssen. 

Dit plan zal aan de leden worden voorgelegd tijdens de Algemene Leden Vergadering in april 2020. 

 

De opzet is gewijzigd, in die zin dat we om de vier jaren een nieuw werkplan schrijven. 

Onze ervaring is dat de thema’s en de organisatie nauwelijks wijzigen en waar dat toch het geval zal 

zijn, zullen wij dit met onze leden bespreken. 

 

Wel worden elk jaar een Activiteitenkalender en een begroting opgesteld en wordt –waar nodig- het 

werkplan aangepast op basis van een jaarlijkse evaluatie. 

 

De komende jaren zullen wij ons inzetten om de woningen betaalbaar te houden in een prettige 

woonomgeving en dat de woningen van goede kwaliteit zijn. 

 

Ook zullen we kritisch kijken naar gevolgen van het ‘klimaatakkoord’ voor onze huurders en met 

name de maatregelen die Wonen Meerssen in dit verband wil gaan nemen. 

 

Wij zullen de komende jaren over bovenstaande zaken in gesprek gaan met onze leden. 

 

Jan Cabo, 

Voorzitter Huurdersvereniging Meerssen. 
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Werkplan 2020-2023. 
 

Organisatie 

 

Op 1 september 2019 hebben wij vanwege zijn verdere studie afscheid moeten nemen van onze se-

cretaris,  George Colson, wegens verhuizing naar Tilburg. 

Ook op 1 september nam Louis Roumans afscheid van ons om persoonlijke redenen en ook Sjir 

Cortenraad nam om persoonlijke redenen afscheid op 1 oktober 2019. 

Wij zijn verheugd dat 4 leden van onze vereniging zich hebben aangemeld, om het 

bestuur te komen versterken. 

Als deze leden op de Algemene Leden Vergadering in 2020 gekozen worden,  bestaat het bestuur 

vanaf die vergaderdatum uit 8 personen. 

 

Werkgroepen 

 

Om de taken beheersbaar en werkbaar te houden,  zijn er werkgroepen ingesteld, waarin de be-

stuursleden zitting hebben. 

 

Er zijn vijf werkgroepen te weten: 

 

Prestatieafspraken. 

Communicatie en infoblad. 

Ledenadministratie en ledenwerving. 

Website. 

Werkplan en begroting. 

 

Zie pagina 7 voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen. 

 

Bewonerscommissies 

 

Op wijkniveau ( 6 woonkernen Meerssen) hebben wij bewonerscommissies om te achterhalen wat 

de wensen en behoeften van huurders zijn. 

De bewonerscommissie Meerssen Oost/Ulestraten is op dit moment niet actief. Ons streven is om 

ook daar leden te vinden die zitting willen nemen in een bewonerscommissie. 

Minimaal een keer per jaar vindt overleg plaats met de gezamenlijke bewonerscommissies en de 

Huurdersvereniging. 

 

De leden 

 

Wij hebben per 31 december 2019 ca. 500 leden. Dat is 33,3% van de door Wonen Meerssen 

verhuurde woningen. 

Om ons werk goed te kunnen doen,  is een goed contact met de huurders van essentieel belang. 

Via weekblad “De Geulbode” en het HVM Infoblad welk tweemaal per jaar verschijnt voor álle 

huurders en onze eigen website worden de huurders geïnformeerd over alle belangrijke zaken. 

 

In de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering leggen wij verantwoording af over het afgelopen jaar 

en worden de plannen voor de komende periode besproken. 
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Wonen Meerssen/Gemeente Meerssen 

 

Om als Huurdersvereniging goed te kunnen functioneren,  onderhouden wij goede zakelijke   con-

tacten met de bestuurders van Wonen Meerssen en de Gemeente Meerssen. 

Zes keer per jaar overleggen we met het managementteam van Wonen Meerssen over de voortgang 

van de diverse projecten,  het beleidsplan 2020-2023, renovatie,  duurzaamheid en niet te vergeten 

huurbeleid en betaalbaarheid. 

Met de Raad van Commissarissen overleggen we tweemaal per jaar en evalueren de stappen die 

Wonen Meerssen en de Huurdersvereniging wel of niet hebben genomen. 

 

De Gemeente Meerssen heeft op 27-06-2019 met Wonen Meerssen en de Huurdersvereniging een 

“Afsprakenkader 2019 gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen” 

ondertekend. 

Hierin is onder andere vastgelegd dat de gemeente Meerssen de eerste stappen heeft gezet voor een 

gemeentelijke woonvisie en opdracht heeft verleend tot het opstellen hiervan. 

Verwacht wordt dat de woonvisie in het vierde kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad ter vaststel-

ling kan worden aangeboden en dat met deze woonvisie het afsprakenkader kan uitgroeien naar vol-

waardige prestatieafspraken in 2020. 

 

Onze speerpunten voor de periode 2020-2023 zullen zijn: 

 

1.Betaalbaar wonen. 

2.Duurzaam wonen. 

3.Maatwerk wonen. 

4.Onderhoud/renovatie woningen. 

 

Betaalbaar wonen 

  

Ondanks een minimale huurverhoging in 2019 stijgen de kosten en komt de betaalbaarheid onder 

druk te staan door o.a. de verhoging van de energiebelasting, verhoging van de gemeentelijke belas-

tingen en andere heffingen. 

Hierdoor komt het besteedbaar inkomen van huurders onder druk te staan en hebben een aantal 

huurders moeite om elke maand de woonlasten op te brengen. 

 

In het Sociaal Huurakkoord, afgesloten in december 2018, is onder andere afgesproken dat de ge-

middelde huursomstijging van sociale huurwoningen niet hoger mag zijn dan de inflatie. 

De huurstijging wordt hierdoor afgeremd, want dit is één procent lager als eerder het geval was. 

In de komende jaren zullen wij alles in het werk stellen om in overleg met Wonen Meerssen de 

huurstijging tot een minimum te beperken. 
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Duurzaam wonen 

 

Wonen Meerssen heeft een duurzaamheidsbeleid opgesteld waarin is vastgelegd dat haar bezit in 

2030 gemiddeld energielabel A moet hebben. Vanaf 2019 wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer 

€ 500.000 in de begroting opgenomen om woningen met een “slecht” label energetisch te verbete-

ren. 

Woningen met energielabel E, F of G worden waar mogelijk met voorrang aangepakt. 

 

 

Zie onderstaande tabel welke een overzicht geeft van de verdeling van de labels van de woningen. 

 

01-11-2017      31-12-2018      01-08-2019       

 

A++ 0       11          21 

A+      23              38          43 

A       137            322              337 

B       286            386        388 

C       582            403        373 

D       293            200        200 

E       107              93          89 

F         61              32          30 

G        12              11          12 

Geen     8                8                       13 

 

     

Maatwerk wonen 

  

De woningmarktregio Limburg is aangemerkt als “krimpregio”. 

In de gemeente Meerssen is een tekort aan sociale huurwoningen gezien de wachtlijst van meerdere 

jaren bij Wonen Meerssen. 

Bouwen is geen optie, want voor één nieuw te bouwen woning moeten er één worden afgebroken. 

Toch moet er geïnvesteerd worden gezien de vergrijzing en moeten woningen geschikt worden ge-

maakt voor ouderen, mensen met fysieke beperkingen en zorg behoeftigen. 

De gemeente Meerssen heeft in het verleden een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige 

woonzorgbehoefte in de gemeente Meerssen. 

Er blijkt volgens dit onderzoek, dat er in 2030 een tekort is aan woningen die geschikt zijn voor 

mensen met fysieke beperking en/of zorgbehoefte. 

Als de gemeente Meerssen in 2020 een woonvisie heeft, zullen we dit probleem zeker in de presta-

tieafspraken meenemen. 

 

Met ingang van 1 januari 2016 is de passendheidstoets in de wet geregeld. 

Dit betekent dat Wonen Meerssen sociale huurwoningen moet toewijzen aan huishoudens met be-

perkte inkomens. Er zijn dus minder sociale huurwoningen beschikbaar voor huishoudens met mid-

deninkomens. 

 

De brochure “Toewijzings- en doelgroepenbeleid” is op het kantoor van Wonen Meerssen verkrijg-

baar. 
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Onderhoud/renovatie woningen 

 

Ons standpunt is dat de woningen van Wonen Meerssen bouwtechnisch in orde moeten zijn, functi-

oneel in gebruik, duurzaam en energiezuinig en dat de woonomgeving veilig en schoon moet zijn. 

In de meerjarenonderhoudsbegroting 2020 heeft Wonen Meerssen een bedrag van 3 miljoen euro 

gereserveerd voor onderhoud aan haar woningbezit. 

De Huurdersvereniging heeft na overleg met Wonen Meerssen positief geadviseerd over dit rapport. 

De bewonerscommissies hebben ook voor hun wijk een onderhoudsbegroting ontvangen voor ad-

vies. 

 

In het kader van het project “Revitalisering Meerssen West” worden de woningen in die wijk en an-

dere projecten in de gemeente Meerssen in 2019 en volgende jaren grootschalig gerenoveerd. 

 

Deze woningen hebben een energielabel C, of D.  Naar verwachting zullen deze woningen na reno-

vatie een energielabel A of A+ hebben. 

 

De huurders en de bewonerscommissie Meerssen West zijn en worden goed geïnformeerd over de 

stand van zaken door de aannemer en Wonen Meerssen. 

Ook heeft Wonen Meerssen in 2019 een 17-tal woningen in Ulestraten en Bunde met een fout 

energielabel gerenoveerd naar energielabel A of A+. 
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Samenstelling Bestuur HVM per 1 oktober 2019 

 

De heer Jan Cabo (voorzitter) 

De heer Loe DeJong (penningmeester) 

De heer Leon Vermeeren (secretaris) 

Mevrouw Oksana Planidina (bestuurslid) 

De heer Jan Muijtjens (bestuurslid) 

Mevrouw Tamara Lahaye (bestuurslid) 

Mevrouw Monique Soemers (bestuurslid) 

Mevrouw José Jacobs (bestuurslid) 

 

 Samenstelling werkgroepen 

 

Prestatieafspraken:     De heer J. Cabo 

       De heer L. DeJong 

       De heer L. Vermeeren 

 

Communicatie en infoblad:    Mevrouw T. Lahaije     

De heer L. Vermeeren 

       De heer L.  DeJong 

 

Ledenadministratie en ledenwerving:  Mevrouw O. Planidina 

Mevrouw M. Soemers 

       Mevrouw J. Jacobs 

       De heer J. Muijtjens 

 

Website:      Mevrouw T. Lahaije 

       De heer J.  Muijtjens 

 

Werkplan en begroting:    Mevrouw M.Soemers 

                                                                                   De heer J. Cabo 

       De heer L. DeJong 

 

Rooster van aftreden bestuurders. 

 

Naam:     benoemd:  aftredend: 

 

Jan Cabo     2016     2019 

Oksana Planidina      2016     2019 

Jan Muijtjens     2018     2021 

Tamara Lahaije    2018     2021 

Loe DeJong     2020     2023 

Leon Vermeeren    2020     2023 

Monique Soemers    2020     2023 

José Jacobs     2020     2023 
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Taakomschrijving bestuursleden HVM 

De voorzitter 

Hoewel formeel gezien de voorzitter niet de exclusieve baas is van een organisatie, geldt hij of zij 

vaak wel als eerste aanspreekpunt. Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook als meest centrale 

taak: leidinggeven aan het bestuur en – samen met anderen – leidinggeven aan het samenwer-

kingsproces. 

Taken van de voorzitter bestaan uit: 

• Bestuursvergaderingen, samen met de secretaris, inhoudelijk voorbereiden. 

• Vergaderingen leiden en zorgen voor een proactieve besluitvorming. 

• Externe contacten onderhouden en daarbij de activiteiten van HVM verantwoorden  

• De huurdersvereniging als voorzitter vertegenwoordigen en het bestuur hiervan vooraf op de 

hoogte stellen. Het bestuur over de resultaten altijd zo spoedig mogelijke informeren.   

• Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen én ontwikkelingen op het terrein 

van volkshuisvesting, beleid en wetgeving en het bestuur hiervan op de hoogte stellen. 

• Zich samen met het bestuur laten adviseren door deskundigen over bijvoorbeeld het beleid 

van Wonen Meerssen en het gemeentelijk beleid. 

• Het functioneren van de huurdersvereniging en bestuursleden evalueren aan de hand van be-

leidsplan, werkplan en begroting. 

• Op basis daarvan het functioneren en de resultaten bespreken met de leden van het bestuur. 

Functie-eisen voor de rol van voorzitter zijn: 

• Leidinggevende capaciteiten 

• Consensusdenker die kan beslissen 

• Bestuurlijke ervaring 

• Inzicht in sociaal-maatschappelijke en culturele vraagstukken 

• Kennis van en affiniteit met een huurdersorganisatie en de doelgroep. 

Vaardigheden van een voorzitter bestaan uit: 

• Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven 

• Goede sociale eigenschappen 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Ervaring met onderhandelen 

• Ervaring met conflicthantering 

• Kunnen spreken in het openbaar 
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De secretaris 

De secretaris is het geheugen van HVM. Hij of zij zet een goed informatiesysteem op waarin het 

makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten. 

Taken van de secretaris bestaan uit: 

• Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders. 

• Zorgen dat post op tijd beantwoord wordt. 

• Samen met de voorzitter beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het be-

stuur gebracht moeten worden. 

• Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over die relevante informatie. 

• Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief. 

• Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden. 

• Verslaglegging van vergaderingen. 

• Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen. 

• Alle overige correspondentie verrichten. 

• Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen. 

• De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken. 

Functie-eisen voor de rol van secretaris zijn: 

• Leidinggevende capaciteiten 

• Kennis van geautomatiseerde systemen 

• Dienstverlenende instelling 

• Organisatievermogen 

• Bestuurlijke ervaring 

• Kennis van en affiniteit met een huurdersorganisatie en de doelgroep  

Vaardigheden van een secretaris bestaan uit: 

• Vermogen om in teamverband te werken 

• Goede sociale eigenschappen 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Kunnen spreken in het openbaar 
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De penningmeester 

Of je nu hebt gekozen voor een stichting of vereniging als rechtsvorm; het bestuur is verantwoorde-

lijk voor het geld. Eén persoon bereidt de beslissing die over het geld gemaakt worden voor: de pen-

ningmeester. Hij of zij vertaalt het inhoudelijk beleid naar een financieel overzicht. Wat is er wel en 

niet mogelijk binnen de huurdervereniging? De penningmeester geeft antwoord in cijfers. 

Dat betekent dat de penningmeester over goed financieel inzicht moet beschikken. Het is goed mo-

gelijk dat de penningmeester de boekhouding aan anderen uitbesteed, waarbij het van belang is dat 

hij of zij voldoende inzicht heeft om het werk van een boekhouder op kwaliteit te kunnen beoorde-

len. 

Taken van de penningmeester bestaan uit: 

• Een begroting opstellen 

• Een financieel jaarverslag opstellen. 

• Een financiële planning voor meerdere jaren opstellen. 

• Financiële gegevens controleren en beoordelen. 

• Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken. 

• Betaalopdrachten tekenen. 

• Relevante verzekeringen afsluiten. 

 

Functie-eisen voor de rol van penningmeester zijn: 

• Organisatievermogen 

• Inzicht in de vermogens- en kapitaalmarkt 

• Bestuurlijke ervaring 

• Bekend met het omgaan met geautomatiseerde systemen 

• Dienstverlenende instelling 

• Kennis van en affiniteit met een huurdersorganisatie en de doelgroep  

Vaardigheden van een penningmeester bestaan uit: 

• Vermogen om in teamverband te werken. 

• Goede sociale eigenschappen 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Ervaring met onderhandelen 
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Het bestuurslid 

Elk overig bestuurslid heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen HVM. Hij of zij onder-

houdt contacten met bewonerscommissies en eventueel andere betrokken instanties in de gemeente 

Meerssen. Bestuursleden zorgen voor een breed draagvlak voor de huurdersvereniging. 

Bestuursleden worden geworven vanuit het huurdersbestand van Wonen Meerssen, die lid zijn van 

de huurdersvereniging. Gestreefd dient te worden naar een evenredige verdeling over alle woonker-

nen binnen de Gemeente Meerssen. Voordeel daarvan is dat hij of zij waarschijnlijk sterk betrokken 

is bij zowel de directe woonomgeving, als bij de doelstelling van de huurdersvereniging in het alge-

meen. Mogelijke nadelen zijn, dat het belang van één specifieke woonkern de boventoon gaat voe-

ren. 

Taken van een bestuurslid bestaan uit: 

• Promotie en acquisitie. 

• Voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen. 

• Belangenbehartiging voor bestuursleden. 

• Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in de bewonerscommissies  

• Periodiek overleg voeren met werkgroepen en bewonerscommissies 

• Specifieke afgesproken ondersteunende bestuurstaken uitvoeren 

Functie-eisen voor de rol van bestuurslid zijn: 

• Dienstverlenende instelling 

• Organisatievermogen 

• Bestuurlijke ervaring hebben of op willen bouwen 

• Kennis van en affiniteit met een huurdersorganisatie en de doelgroep  

Vaardigheden van een bestuurslid bestaan uit: 

• Vermogen om in teamverband te werken 

• Goede sociale eigenschappen 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

 

Het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. 
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WERKPLANNING 2020 

 

MAAND.   ACTIVITEIT.    D.D.  STAND 

                    V.  ZAKEN 

 

januari    Bestuursvergadering 

    Overleg prestatieafspraken 

    Overleg Wonen Meerssen 

 

februari   Cursusprogramma vaststellen 

    Bestuursvergadering 

 

maart    Provinciale vergaderingen  

    Bestuursvergadering 

    Overleg R. v.C. Wonen Meerssen 

 

april    Algemene Leden Vergadering 

    Bestuursvergadering 

    Overleg Wonen Meerssen 

 

mei    Bestuursvergadering 

    Overleg huurderscommissarissen 

     

 

juni    Provinciale vergaderingen    

    Bestuursvergadering 

    Achterban raadpleging 

 

juli/augustus              Geen activiteiten 

 

september   Provinciale Vergadering 

    Bestuursvergadering 

    Overleg Wonen Meerssen 

 

oktober   Bestuursvergadering 

    Overleg R. V.C. Wonen Meerssen 

    Kaderavond met bewonerscommissies 

 

november   Bestuursvergadering 

    Overleg Wonen Meerssen 

    Provinciale Vergadering 
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december   Bestuursvergadering 

     

 

 

       

 

BEGROTING 2020 HUURDERSVERENIGING MEERSSEN. 

 

Uitgaven 

 

Kantoorkosten        €   5.600, -- 

 

Bankkosten/Verzekeringen     700,-- 

Telefoonkosten/Internet             1.400, -- 

Kantoorbehoeften               2.000, -- 

Inventaris                                     1.500, -- 

 

 

Bestuurskosten        € 11.800, -- 

 

Algemene bestuurskosten                                                  5.300, -- 

Vergaderkosten                                                                   1.000, -- 

Reis-verblijf en excursiekosten                                          2.000, -- 

Scholing-& opleidingskosten                                             3.000, -- 

Representatiekosten                                                              300,-- 

Overige bestuurskosten                                                         200,-- 

 

 

Verenigingskosten        € 12.750, -- 

 

 

Informatie & representatie leden                                      2.000, -- 

Algemene ledenvergadering(en)                                         500,-- 

Ledenwervingskosten                                                       1.000, -- 

Advies- en ondersteuningskosten                                     2.500, -- 

Lidmaatschap Woonbond           3.500, -- 

Documentatie & abonnementen                                          500,-- 

Budget bewonerscommissies                                           2.750, -- 

 

 

Huisvestingskosten        € 5.800, -- 

 

Huur en energiekosten          5.500, -- 

Overige huisvestingskosten                                                300,-- 

 

 

Totaal Uitgaven        € 35.950, -- 

   



 

 

14 

                

         

 

 

 

 

Inkomsten 

 

Bijdrage Wonen Meerssen       € 12.000, -- 

Contributie leden        –   3.000, -- 

Bijdrage Wonen Meerssen contributie Woonbond    –   3.500, -- 

Extra bijdrage Wonen Meerssen      – 17.450, -- 

          __________ 

 

Totaal inkomsten        € 35.950, -- 

 

 

 

 

Meerssen, 3 oktober 2019 

 

 

 

Loe DeJong 

Penningmeester HVM. 


