
Huurdersorganisatie bijeenkomst
Huurders betrekken bij het beleid van Vecht en Omstreken

Loenen, 31 oktober



Programma
1. Inleiding

2. Korte terugblik op 16 oktober

3. De structuur van de huurdersorganisatie

4. Rechten en plichten van de huurdersorganisatie

5. Verschillen tussen vereniging of stichting worden

6. Samenwerking met Vecht en Omstreken

7. Afronding en vervolgafspraken maken



16 oktober

• Werkgroep huurverhoging geformeerd.

• Contact met achterban: communicatie per mail en 

brief, periodiek enquête, koffieochtend, eigen 

website, burendag, contact bewonerscommissies.

• Inhoudelijk belangrijk: Huurverhoging, doorstroming, 

doelgroepen inventarisatie, woningtoewijzing, 

verduurzamen van de woningen, kosten om woning 

energieneutraal te maken, leefbaarheid.



16 oktober en structuur huurdersorganisatie

Voorbeeld van een structuur waarin gewerkt wordt:



16 oktober en structuur huurdersorganisatie

• Autonomie voor team per kern 

• Kleine teams voor specifieke 

onderwerpen



Rechten (en plichten) huurdersorganisatie: 

Relevant voor huurdersorganisaties in de Woningwet (2015):

Woningwet

De verankering van de positie van de huurdersorganisatie.

Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) / Overlegwet

Beschrijving van de rechten van huurdersorganisaties en 
bewonerscommissies.

 Informatierecht

Overlegrecht

Agenderingsrecht

Adviesrecht

 Instemmingsrecht

Spelregels voor onkostenvergoedingen

Scholing

Ondersteuning



Wat staat er in de Woningwet (1) over 

informeren?



Wat staat er in de Woningwet (2) over 

opiniëren/raadplegen?



Wat staat er in de Woningwet (3a) over 

(mee)beslissen?



Wat staat er in de Woningwet (3b) over 

(mee)beslissen?



Wat staat er in de Woningwet (4) over 

adviseren?

Advies bij bod prestatieafspraken

Vaststelling prestatieafspraken



En in de Overlegwet….
Verhuurder verstrekt op verzoek zo spoedig mogelijk schriftelijk over zijn beleid en 

beheer, dat rechtstreeks te maken heeft met de betrokken woongelegenheden of 

wooncomplexen en de woonomgeving daarvan, dat rechtstreeks van invloed is op de 

woon- en leefsituatie van de betrokken huurders, alsmede dat voor hen van 

wezenlijk belang kan zijn.

Recht op informatie in elk geval over de volgende onderwerpen (aanvulling mogelijk)

Voorzieningen aan 

woongelegenheden en 

daaraan grenzende omgeving

Slopen, renoveren, 

verwerven, vervreemden en 

bezwaren van 

woongelegenheden

Samenstelling, het 

kwaliteitsniveau en de prijs 

van diensten corporatie

Voorwaarden

huurovereenkomsten

Huurprijsbeleid Toewijzings- en verhuurbeleid

Voorstel tot fusie Leefbaarheidsbeleid Beleid voor huisvesting

ouderen, gehandicapten, 

begeleid wonen en andere 

zorgbehoevenden

Overeenkomsten 

servicekosten

Uitspraken 

klachtencommissie

Prestatieafspraken



En in de Overlegwet…

Voornemen tot wijziging beleid of beheer?

 6 weken voor huurdersorganisatie om over de verstrekte informatie 

overleg te voeren en, indien gewenst, daarover een schriftelijk advies uit 

te brengen.

 Verhuurder deelt binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijk 

advies, indien hij het advies geheel of gedeeltelijk niet volgt, schriftelijk 

mee aan de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie de redenen 

waarom.

 Uitvoering beleids- of beheerwijziging door corporatie mogelijk:

A. na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de 

huurdersorganisatie of de bewonerscommissie dat deze geen bezwaar 

heeft tegen het voornemen

B. Nadat de 6 weken zijn verstreken

C. Drie dagen nadat een schriftelijke mededeling is ontvangen



Tot slot, vergeet niet…

Het gaat niet alleen om wat er wettelijk geregeld 

wordt, maar ook om de mate waarin je elkaars 

standpunten respecteert en daarvoor ruimte biedt.

Vertrouwen geven en krijgen staat centraal.

Gelijkwaardige positie, uitzoeken hoe je jezelf het 

beste kunt positioneren.

…



Vorm van huurdersorganisatie: 

vereniging of stichting?

Kun je veel op elkaar laten lijken, maar toch blijven 

er uiteindelijk belangrijke verschillen bestaan.



Vorm van huurdersorganisatie: 

een huurdersvereniging

Belangenbehartiging leden

Ledenstructuur: de gezamenlijke leden, verzameld in de 
algemene vergadering, vormen het hoogste orgaan

De algemene vergadering bepaalt het beleid en stelt de 
jaarverslagen vast

De algemene vergadering benoemt en ontslaat het bestuur

De algemene vergadering besluit over statuten en opheffing

De algemene vergadering besluit over het takenpakket 
bestuur

De algemene vergadering kan door leden bijeen geroepen 
worden

De algemene vergadering bepaalt de hoogte van de 
contributie van de leden 



Vorm van huurdersorganisatie: 

een huurdersvereniging

voor- en nadelen

Voordelen:

Directe betrokkenheid leden

Gezamenlijke doelen

Duidelijke structuur: besluitvorming en invloed leden wettelijk 
vereist

Nadelen:

Doordat alle leden beslissingsbevoegdheid hebben, kan het 
lang duren om besluiten te nemen. Daar is steeds een 
ledenvergadering voor nodig. De ledenvergadering kan wel 
besluiten bepaalde bevoegdheden aan het bestuur over te 
dragen.

Ledenwerving en contributie-inning
Strekking: “ieder nadeel heb zijn voordeel”



Vorm van huurdersorganisatie: 

een huurdersstichting

Stelt zichzelf een doel waaruit een aantal taken 

voortvloeit (vb.: het vertegenwoordigen van de 

huurders met een laag inkomen).

Kan door één persoon of groep worden opgericht

Bestuur komt tot stand door zelf nieuwe 

bestuursleden te kiezen

Bestuur is het hoogste orgaan en bepaalt het beleid

Bestuur beslist over statuten en besluit tot opheffing



Vorm van huurdersorganisatie: 

een huurdersstichting

voor- en nadelen

Voordelen:

Snellere besluitvorming

Onafhankelijker bestuur

Nadelen:

Bestuur kan te ver af komen te staan van de achterban. 
In de statuten kun je duidelijk opnemen wat je doelgroep 
is en die doelgroep bevoegdheden geven. Ook kan je 
vastleggen dat je voor bepaalde besluiten een advies 
van je doelgroep moet vragen.

De besluitvorming ligt bij wet bij het bestuur 



Vorm van huurdersorganisatie: 

vereniging of stichting?
Wet Overleg Huurders Verhuurder: 

 Het bestuur moet gekozen worden door en uit de 

achterban

 Minimaal eens per jaar moet het bestuur 

verantwoording afleggen aan de achterban en de 

plannen voor het aankomend jaar bespreken.

Deze zaken moeten dus als je voor een stichting 

kiest vastgelegd worden in de statuten om erkend te 

worden door WBV Vecht en Omstreken.



WBV Vecht en Omstreken

• Vorm: vereniging. De algemene 

ledenvergadering stelt jaarlijks de 

begroting en de jaarstukken vast. 

• De raad van commissarissen: interne 

toezicht. 

• De directeur-bestuurder bepaalt 

kaders, ondersteund door de staf. 

• De afdeling Vastgoed-Wonen voert 

de werkzaamheden uit. 

• De afdeling Financiën bewaakt de 

geldstromen.

• Ongeveer 17 fte, 20 medewerkers.



WBV Vecht en Omstreken

• Route ‘23 basis

• Bezig opstellen duurzame 

vastgoedstrategie

• Prestatieafspraken 2019 bijna rond, 

in 2020 in Stichtse Vecht langere 

termijnafspraken maken.

• Opgave: meer woningen bouwen, 

vooral voor ouder wordende 

doelgroep



WBV Vecht en Omstreken

• Samenwerking met Vecht en Omstreken: wat vinden 

jullie belangrijk? 

• Ondersteuning door Vecht en Omstreken: wat vinden 

jullie belangrijk? 

• Samenwerking met huurdersorganisatie, team per 

kern en werkgroepen: wat vinden wij belangrijk?



Samen vervolgstappen bepalen



Samen vervolgstappen bepalen

Volgende keer verder praten over:

 Concept samenwerkingsovereenkomst

 Werkgroepen en groepen per kern

 Hoe komen jullie tot het formeren van een bestuur?

 …..

Datum prikken. Voorstel: 26 of 28 november.


