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INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag van de HBOGG 2016.
Er is veel tijd en aandacht besteed aan het maken van dit verslag, daarvoor
dank aan de secretaris.
In het jaarverslag kijken wij terug op het afgelopen jaar, maar kijken natuurlijk
ook naar het aankomende jaar. Er is nog al het een en ander veranderd op het
gebied van passend toewijzen, het tripartietoverleg etc.
Afgelopen jaar is er weer heel veel werk verzet door het bestuur. Daarom wil ik
ook iedereen dit jaar weer bedanken voor hun inzet en goede samenwerking.
Tot slot wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen in de HBOGG het
afgelopen jaar.

Dick van Burk
Voorzitter
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HET BESTUUR

De bestuurlijke situatie van onze vereniging kende het afgelopen jaar ups en downs. In het voorgaande
jaarverslag moesten wij melding maken van een bedenkelijke ontwikkeling betreffende de omvang en
leeftijdsopbouw van het bestuur.
Daar kwam nog bij dat onze penningmeester zich als gevolg van drukke werkzaamheden elders, zich
genoodzaakt voelde afscheid te nemen van het HBOGG bestuur.
Voor de inspanningen die zij gedurende haar penningmeesterschap voor de vereniging heeft geleverd,
zeggen wij haar dank.
Gelukkig waren er ook lichtpuntjes.
Zo mocht het bestuur twee nieuwe leden in haar midden verwelkomen.
Als -voorlopig- tweede secretaris trad toe de heer J.P. van den Broek.
De financiële deskundigheid van de heer van den Broek is juist nu een zeer welkome versterking, gezien de
steeds ingewikkelder problematiek waarmee huurdersorganisaties momenteel worden geconfronteerd.
Tot ons genoegen was ook de heer D.van Burk bereid een bestuursfunctie te vervullen.
Hij zal zich inzetten voor de technische verbetering en lay-out van onze website en overige marketing, zodat
op dit vlak contact met onze leden gewaarborgd blijft.
Voorlopige conclusie: de situatie is ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd, maar nog niet ideaal. Zo
neemt de voorzitter voorlopig de functie van penningmeester waar en is de gemiddelde leeftijd van het
bestuur te hoog.
Huidige samenstelling van het bestuur
Dhr. D. van Burk, voorzitter en wnd. Penningmeester.
Dhr. A. Weeda, secretaris
Dhr. A. v.d. Berg, notulist
Dhr. J.P. v.d. Broek, 2e secretaris
Dhr. D. van Burk, website en marketing
Dhr. H. v.d. Pol, lid
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OVERLEG WONINGCORPORATIE
VESTIGING GELDERMALSEN

In het voorgaand jaarverslag werd de veronderstelling uitgesproken dat de nieuwe wetgeving het karakter
van het plaatselijk overleg sterk zou wijzigen. Dit overleg heeft zich inderdaad conform deze verwachting
ontwikkeld.
Diverse vergaderingen, zowel intern als met KleurrijkWonen, vonden plaats ter voorbereiding op het
gezamenlijk overleg tussen de gemeente Geldermalsen, KleurrijkWonen en de HBOGG, het zogenoemde
tripartiet overleg. Aard en inhoud van deze bijeenkomsten, vergen meer van de deelnemende bestuursleden
dan tot nu gebruikelijk.
Om tot een zinvolle bijdrage te komen, is de nodige kennis en inzicht vereist op terreinen die tot nu toe buiten
onze directe invloedsfeer lagen.
Door middel van het volgen van cursussen en het bijhouden van literatuur, spant het bestuur zich in om op
verantwoorde wijze aan deze nieuwe verantwoordelijkheid vorm te kunnen geven.
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TRIPARTIET OVERLEG
WONINGCORPORATIE-GEM.
GELDERMALSEN-HBOGG

Een nieuwe vorm van overleg. Dit is een voortvloeisel van nieuwe wetgeving, die beoogt huurders meer invloed
toe te kennen op het beleid dat de woningcorporatie en gemeente voeren op het gebied van de volkshuisvesting.
Het komt er on de praktijk op neer dat van de gemeente wordt verwacht dat zij een woonvisie ontwikkeld en dat
de corporatie vervolgens een bod uitbrengt met het oogmerk zoveel mogelijk van deze woonvisie te realiseren.
Bij dit gehele proces zit vanaf nu de HBOGG als vertegenwoordiger van de huurders als gelijkwaardige
overlegpartner mee aan tafel. Dat is gemakkelijker gezegd – of zoals in dit geval geregeld – dan gedaan.
Beoordelingen van woningbehoefte-onderzoeken en investeringscapaciteit van woningcorporaties zijn
voorbeelden van zaken die in dit verband aan de orde komen.
Dit brengt voor de HBOGG bestuurders die het overleg voeren extra investeringen in tijd en kennisverwerving
met zich mee. Zo hebben een aantal bestuursleden de openbare beraadslagingen van de gemeentelijke
commissie en raad gevolgd als volkshuisvestelijke onderwerpen op de agenda stonden.
Tot nu toe is onze ervaring dat deze vorm van overleg, zowel met KleurrijkWonen als met de verantwoordelijke
wethouder ter zake, de heer Wiendels, in een positieve sfeer verloopt. Uiteindelijk heeft deze gezamenlijke
inspanning van het driepartijenoverleg geresulteerd in een overeenkomst. Deze overeenkomst werd door de
HBOGG op haar website gepubliceerd.
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OVERLEG HBOGG VIA HUURDERSPLATFORM

Ook het afgelopen verenigingsjaar werd het overleg tussen KleurrijkWonen en de gezamenlijke
huurdersbelangenverenigingen op bevredigende wijze voortgezet.
Helaas is een belangrijke contactpersoon bij KleurrijkWonen die een sturende rol heeft gespeeld in de
scholing van de overlegdeelnemers in de persoon van Annelies Kolk, ons ontvallen. Zij wordt door alle
platform partners erg gemist.
Het huurdersplatform bestaat uit de volgende belangenorganisaties:
HBOGG
Huurdersbelangenvereniging Culemborg
Huurdersraad Giessenlanden
Huurders Belangenorganisatie Lingesteden
Bewonersraad Tiel/Buren
Een greep uit de onderwerpen die in dit overleg aan de orde kwamen;
 Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
 Huurverhoging
 Verdeling woningvoorraad in DAEB/niet DAEB
 Passend toewijzen
 Verkoop huurwoningen
 Woningtoewijzing statushouders
 Jaarrekening KleurrijkWonen
 Voordracht huurderscommissaris
 Bod KleurrijkWonen betreffende de gemeentelijke woonvisie
 Plaatselijke, regionale en landelijke ontwikkelingen.
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OVERLEG OVERIG

Zoals in het vorig jaarverslag al werd gevreesd, lijkt regionale overleg tussen huurdersverenigingen in de regio
rivierenland een langzame dood te sterven.
Het betreft hier dus het overleg met collega-organisaties die een relatie onderhouden met andere corporaties
dan KleurrijkWonen. In het afgelopen verenigingsjaar kon geen overleg tot stand worden gebracht.
Het voornemen is om in het verenigingsjaar 2017 te onderzoeken of,en zo ja,hoe enige vorm van contact in
stand kan blijven. Het biedt een platform om voeling te onderhouden met de regionale klachtencommissie.
Bovendien hebben wij tegenwoordig te maken met een toenemende invloed van het intergemeentelijk
bestuursorgaan “Regio Rivierenland” op o.a. het regionale woningbouwprogramma. Naar het oordeel van de
HBOGG is daarom voortzetting van onderling contact in enigerlei vorm, wenselijk.
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LEDENTAL HBOGG

Het ledental van de HBOGG bleef dit jaar stabiel. Het natuurlijk verloop kon dit jaar worden opgevangen,
zodat de minieme maar toch stabiele terugloop een halt kon worden toegeroepen.
Toch is dit resultaat eigenlijk licht teleurstellend als in aanmerking wordt genomen, dat het lidmaatschap
tegenwoordig gratis is.
Het bestuur beraad zich over te ondernemen actie om het ledental verder op te schroeven en staat
nadrukkelijk open voor suggesties hieromtrent van onze leden. De HBOGG is gebaat bij een stevige achterban,
zodat wij onze stem in het belang van alle huurders met kracht kunnen laten horen.

HBOGG jaarverslag 2016

8

VERKOOP HUURWONINGEN

Allereerst stelt de HBOGG vast, dat de situatie wat dit onderwerp betreft geenszins aanleiding geeft anders
te berichten dan wij in het voorgaande jaarverslag al deden. Wij nemen deze positiebepaling om te
beginnen dan ook letterlijk over.
Dit onderwerp is en blijft voor de HBOGG een hoofdpijndossier. In voorgaande jaren maakten wij duidelijk in
welk een spagaat een huurdersbelangenvereniging gedwongen wordt. De corporatie krijgt een
onrechtvaardige- en huurders discriminerende verhuurderheffing opgelegd en ziet zich o.a. daardoor
gedwongen een deel van haar bezit te verkopen. De huurdersverenigingen hebben redelijke verlangens die
echter kapitaal vergen, en moeten dus kiezen.
Of: de corporatie vergaart kapitaal en verkoopt bezit.
Of: de corporatie doet dit niet en is vervolgens tot inactiviteit veroordeeld.
Dit is overigens wel een enigszins eenzijdige voorstelling van zaken. Ook economische langjarige exploitatieprognoses van vastgoed posities spelen hier een rol. Dit alles maakt de positiebepaling van de HBOGG er
niet eenvoudiger op. Intussen is de discrepantie tussen de voorraad sociale huurwoningen en de
vastgestelde behoefte nijpend. Alles overziend, roept de HBOGG op tot terughoudendheid bij de uitvoering
van de voorgenomen verkoop van huurwoningen.
Daar kwam in dit verenigingsjaar nog bij, dat de voorraad sociale huurwoningen verder onder druk kwam
te staan als gevolg van de scheiding van de woningvoorraad in een DAEB/niet DAEB deel.
Dit alles, terwijl de druk die de huisvesting van statushouders op dit segment legt, onverminderd
voortduurt.
Al met al een ongemakkelijke situatie die de HBOGG aanleiding geeft om onze oproep van vorig jaar hier
nadrukkelijk te herhalen: betracht met de verkoop van sociale huurwoningen zoveel als enigszins mogelijk
is terughoudendheid.
Bovendien is voor de HBOGG een ding overduidelijk: de verhuurderheffing moet van tafel!
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COMMUNICATIE

In overeenstemming met de verwachting die wij uitspraken in ons vorig jaarverslag, vergen de intensievere
contacten die wij inmiddels met de gemeente Geldermalsen onderhouden een apart hoofdstukje.
Dit aspect van de communicatie komt in dit verslag aan bod in punt 4.
Voor wat de interne communicatie betreft, sprak het bestuur vorig jaar de hoop uit dat een website-redacteur
het bestuur zou komen versterken, zodat ons contact met de leden meer en meer op basis van publicaties op
onze eigen website zou kunnen verlopen. Zeer tot ons genoegen kunnen wij melden dat deze taak nu wordt
vervuld door ons nieuwe bestuurslid de heer D. van Burk. Hij zal de vernieuwing en verbetering van onze
website ter hand nemen.
Om in de nabije toekomst onze leden zoveel mogelijk ook via e-mail te kunnen bereiken, roepen wij al onze
leden op zoveel mogelijk e-mail adressen aan ons ter beschikking te stellen, voor zover zij dat nog niet al
gedaan hebben.
NB.: e-mail adressen die u mogelijk aan KleurrijkWonen ter beschikking heeft gesteld, zijn daarmee NIET in
ons bezit!
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VINGER AAN DE POLS

Ook dit verenigingsjaar hebben de bestuursleden zich weer intensief bezig gehouden met activiteiten om het
benodigde kennisniveau op peil te houden. KleurrijkWonen heeft met dat doel diverse kennissessies
georganiseerd. Hierbij werden o.a. behandeld:
 Passend toewijzen
 Verdeling DAEB/niet DAEB
 Methodiek bod KW op woonvisie gemeente
 Pilot huurverlaging
Daarnaast werden gevolgd informatiebijeenkomst huurbeleid, een symposium en het wooncongres
georganiseerd door de Nederlandse Woonbond.
Met hetzelfde doel werd het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond gehandhaafd.
De volgende abonnementen werden in stand gehouden:








Abonnement op AEDES MAGAZINE
Abonnement Woonbondig
Abonnement jaarlijkse huurwijzer
Abonnement elektronische nieuwsbrief platform 31
Abonnement op het vakblad “Huurrecht”
Abonnement op het “Tijdschrift voor de volkshuisvesting”
Abonnement op de elektronische nieuwsbrief Regio Rivierenland

Na afspraak liggen alle publicaties voor belangstellende leden ter inzage op ons kantoor in ”Ons Huis” aan de
Herman Kuijkstraat in Geldermalsen.
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ACTIEPLAN 2017

Van het actieplan 2016 kon een punt voor een goeddeels worden gerealiseerd: Punt 3 vernieuwing/aanvulling
bestuur. Dat neemt niet weg, dat de gemiddelde leeftijd van het versterkte bestuur aan de hoge kant is met
het oog op de gewenste continuïteit.
Met hantering van aangepaste omschrijving blijft derhalve het onderwerp “bestuur” deel uit maken van het
actieplan.







Ledenwerving
Verjonging bestuur
Scholing bestuur
Onderhoud/vernieuwing website
Intensivering samenwerking collega hbv’s
Verdere intensivering gemeente (en mogelijk gemeenteraad) Geldermalsen
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JAARVERGADERING 2015/NOTULEN

Notulen jaarvergadering HBOGG 25 augustus 2016
Aanwezig bestuur: Voorzitter Dick van Burk, Secretaris Aat Weeda, Penningmeester Marjan van Swieten – van
Oest, Algemeen lid Herman van der Pol & Notulist Arie van den Berg.
Gast Mevr. Simon Vogelhorst afkomstig van de Woonbond.
Aanwezige leden: J. Hol, G.J. Schreuders, L. Weeda, H. Uppelschoten H. van der Pol Sr., N. van Culemborg, D.J.
van Ooijen, W. de Kruif, G. Visser T. de Keizer, G. Nieuwland, A. Delfgou, W. Autar, J. van Soelen en S.C. van
Werkhoven.
De agenda ziet er als volgt uit.
1.
Opening door de voorzitter
2.
Vaststellen van de agenda en mededelingen
3.
Gast spreker Simone Bovenhorst van de woonbond, uitleg nieuwe woningwet
4.
Financieel verslag door de penningmeester
Pauze 15 minuten
5.
Jaarverslag door de secretaris
6.
Aanstellen kaskommissie
7.
Verkiezing bestuursleden
8.
….
9.
Rondvraag
10. Sluiting door de voorzitter

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom en in het bijzonder de gast van de
Woonbond, Mw. Simone Bovenhorst.
2. Agenda:
Agenda wordt ongewijzigd aangenomen.
3. Presentatie:
Simone gaf een presentatie over de nieuwe woningwet. Een aantal punten zijn uit gelicht. Eén
onderwerp was de huur harmonisatie dat per 1 januari 2017 in moet gaan. Dit houdt in dat alle huren
van de corporatie bij elkaar opgeteld moeten worden en mag dan verhoogt worden met de inflatie +
1%. Dan krijg je de vraag waar leggen we de verhoging neer is dat bij de huurders, starters of allebei.
Een vraag uit de zaal was: je hoort allemaal inflatie maar het is momenteel ook deflatie wanneer
krijgen we nu eens geld terug. ”Zorgverzekeringen hebben de macht eigen risico is na invoering alleen
maar hoger geworden”.
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4. Financieel verslag/kascontrolecommissie:
Kascommissie, boeken zijn oké.
Inkomen is alleen de bijdrage van de corporatie. De contributie is afgeschaft dus is er geen
lidmaatschapsgelden meer.
De portokosten zijn hoog. Daar kwam een vraag op kan er niet meer digitaal verzonden worden?
Antwoord was, zijn we mee bezig maar niet iedereen heeft een emailadres of het is nog niet bij ons
bekend.
5. Verslag secretaris:
Het ledental is tot dit jaar altijd iets terug gelopen en dit jaar is daar een kentering in gekomen in
positieve zin. Er is zowaar en lichte stijging te zien.
Verkoop huurwoningen, we voeren daar druk op omdat te matigen. Communicatie geschiet nu nog
voornamelijk via brief maar we werken er aan om dat digitaal te doen. Echter er zijn leden die
principieel bezwaar hebben tegen afgeven email adres. Ook zullen we in de toekomst moeten kijken
hoe we communiceren met niet leden.
6. Kascommissie:
De kascontrole commissie moest reglementair een nieuw lid hebben. Het langst zittende lid moest de
commissie verlaten. Het vertrekkend lid is dhr. van der Pol en wordt op gevolgd door mw.
Uppelschoten.
7. Verkiezing bestuursleden:
Penningmeester ziet zich genoodzaakt om terug te trekken i.v.m. persoonlijke omstandigheden. Het is
een kwetsbaar bestuur en er nijpt een tekort aan inzetbare capabele krachten.
8. Geen invulling op de agenda:
Dit punt is niet gebruikt.
9. Rondvraag:
Geen vragen meer van uit de zaal. Vragen die er waren zijn op het moment van stellen gelijk
beantwoord.
10. Sluiting:
De voorzitter dank allen voor hun inbreng en aanwezigheid, en wenst allen een goede thuiskomst.
Voor degenen die het willen, is er nog de mogelijkheid om een drankje te drinken op onze kosten.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL VERSLAG HBOGG 2016
Bijdrage KleurrijkWonen
Saldo 01-01-2016

€ 12.288,00
€ 2.357,10
Totaal

Huur vergader/kantoorruimte
Jaarvergadering
Lidmaatschap Woonbond
Bankkosten
Abonnementen

Nieuwsbrief
Telefoon/internet
Web hosting
Beveiliging
Inkcartridge
Laptop
Diverse
Postbus
Symposium/workshop
Reiskosten bestuursleden
Bijdrage Platform
Keuken

Aedes
Euroforum
Aneas
Drukwerk
Verzendkosten

koffie/frisdrank etc.
Totaal

Saldo 31-12-2016

€ 14.645,10

€ 3.600,00
€ 226,50
€ 4.017,40
€ 169,00
€ 111,78
€ 355,69
€ 137,80
€ 307,34
€ 572,70
€ 240,00
€ 62,92
€ 69,95
€ 99,90
€ 358,99
€ 115,88
€ 223,85
€ 75,00
€ 336,68
€ 119,95
€ 102,51
€ 11.303,93
€ 3.341,17
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TOT BESLUIT

Het bestuur zegt allen die het afgelopen verkiezingsjaar een bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van
de HBOGG:
HARTELIJK DANK!
Namens het Bestuur,
Aat Weeda
secretaris.

