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HET GEKOZEN BESTUUR



¡Advies huurverhoging 2016

¡Verdelen van bestuurstaken

¡Verzoek om sponsoring door te zetten

¡Beleid leefbaarheid 2016, 2017 en verder

¡Bevestiging van de benoeming van de 
huurderscommissarissen 2015

DE EERSTE STAPPEN



¡Gesprek met bewonerscommissies Deventer

¡Uitgenodigd door SBC Zutphen

¡ Themabijeenkomst met directie WB1 en leden 
van bewonerscommissies over huurbeleid

¡Kennismaking met wethouder Wonen Deventer, 
huurdersvereniging Deventer en 
huurdersorganisaties van andere corporaties

VERDERE ACTIVITEITEN



¡Vaststellen van onze visie op 
Huurdersvertegenwoordiging

¡Kennismaking met de wethouder Wonen in 
Zutphen

¡Mening uitdragen over de verhuurdersheffing 
(samen met bewonerscommissies en politiek)

¡Overleg over vernieuwing van het 
schoonmaakcontract in Zutphen met de daar 
samenwerkende bewonerscommissies

WAT SPEELT OP DIT MOMENT?



WAT HEEFT DAT GEKOST?



INKOMSTEN EN UITGAVEN



¡Vanaf morgen op onze site 
www.HuurdersBIJ1.nl

¡Op aanvraag per mail; 
HuurdersBIJ1@outlook.com

HET JAARVERSLAG



ONZE BLIK OP DE TOEKOMST

¡Realiseren van huurdersvertegenwoordiging op alle 
niveaus binnen Woonbedrijf ieder1 (WB1)

¡Wijk, Buurt, Complex Bewonerscommissies
Lokaal, plaatselijk Bewonerscommissies in 

samenwerking met elkaar
Beleid, Woonbedrijf HuurdersBIJ1

¡Deze visie inbrengen in het overleg met WB1



CONCEPT OVERLEGMODEL



PLANNEN VOOR 2017

¡ Jaarlijks vaker themabijeenkomsten
§Vier keer in 2017:

§ Huurbeleid
§ Klantbenadering
§ Leefbaarheid
§ Duurzaam onderhoud

¡Betrekken bewonerscommissies en huurders bij 
het verder invullen van het overleg

¡ Incidenteel, bijv. sessie over onderhouds-app



ONZE SPEERPUNTEN

¡Duurzaamheid

¡ Leefbaarheid

¡ Invloed uitoefenen op klantbenadering WB1

¡Betrekken van huurders bij het overleg

¡Enthousiasmeren en verstevigen van de positie 
van bewoners(commissies) in het overleg 



HOE ZIT HET HUREN IN ELKAAR?

¡ De relatie tussen huurders en verhuurders
¡ De huurverhoging 2017

Gerard van den Belt



¡ Ook dit jaar is de huurverhoging per 1 juli  weer aanstaande.

¡ Wat betekent dit voor u en hoe komt de verhuurder aan de 
opwaardering van de van u verlangde huursom?

¡ Wat doet de Gemeente met haar toerekening van de WOZ (wet 
waardering onroerende zaken) en wat betekent dit voor uw 
huursom?

¡ Bedrijfsresultaten: wat betekenen de begrippen Kwaliteit/ 
Kwantiteit?

¡ Wat is Leefbaarheid?

¡ Wat is Duurzaam bouwen?

U WOONT IN EEN ÉÉNGEZINSWONING
OF EEN COMPLEX



ADVIESAANVRAAG WOONBEDRIJF IEDER1



REACTIES OP DOOR BIJ1 GESTELDE VRAGEN



VRAGEN


