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Samenwerking huurdersorganisaties 
De samenwerking tussen Huurders- en 

bewoners Belang Zederik (HBZ) en 

Huurdersraad Omnivera (HRO) hebben 

we heel praktisch ingestoken . W ij hebben 

besloten vooralsnog alleen met elkaar 

te overleggen als het de belangen van 

alle huurders van Omnivera GWZ betreft, 

zoals bijvoorbeeld met de afspraken over 

de huurverhoging. 

Want het besluit van de gemeente Zederik om 

samen te gaan met de omringende gemeenten 

in de nieuw te vormen gemeente Vijfheeren

landen is daarin een stru ikelb lok. HRO is van 

mening dat de 'Hardinxveldse' belangen beter 

gediend zijn met een zelfstandige huurders

raad in Hardinxveld-Giessendam, omdat ze 

geen deel uitmaakt van Vijfheerenlanden. En 

dus ook geen gesprekspartner is bij de 

Huurders met burgemeester en beleidsmakers 

gemeenten en Omnivera GWZ aan tafel om te praten 

over de prestatieafspraken. 

prestatieafspraken die vanaf 2018 in de 

nieuwe gemeente worden gemaakt. 

Ook HBZ functioneert beter als aparte orga

nisatie. Door de aanstaande fusie van Zederik 

Huurverhoging 2017: 
HRO & HBZ kiezen nullijn 
Voor 2017 hebben HBZ en HRO bij Omnivera GWZ aangegeven, dat we op de nullijn 

gaan zitten wat betreft de jaarlijkse huurverhoging. Het overleg over de huurverho

ging 1 juli 2017 start binnenkort. Ons definitieve standpunt valt rond februari 2017 

na ontvangst van het voorstel van Omnivera GWZ. 

Vergunninghouders 
Omnivera GWZ heeft de taak om vergunninghou

ders te huisvesten, gelukkig gaat dat voorspoedig. 

Ook hierin heeft HRO geadviseerd en een belang

rijke inbreng gehad; ook richting de gemeente. 

Niet zozeer in de huisvesting, maar wel over 

sociale en humane onderwerpen. HRO is van 

mening dat de integratie van vergunninghouders 

gedragen moet w ordt door de gehele gemeente 

en niet alleen door huurders van Omnivera GWZ. 

Dat Omnivera GWZ een taak heeft w at betreft 

huisvesting is duidelijk en ook van overheidswege 

opgelegd, maar integratie activiteiten moeten 

door de hele gemeente w orden opgebracht. 

Oranjebuurt 
HRO vindt het jammer dat de afspraken 

die in de klankbordgroep zijn gemaakt niet 

allemaal op papier zijn gezet. Dat geeft 

ruimte voor een versch illende interpretatie 

door ons, HRO. en Omnivera GWZ en dat 

motiveert niet echt. Ook de interpretatie 

van enkele onderdelen van het Sociaal Plan 

w orden door Omnivera GWZ anders 

uitgelegd, vinden wij. Daar waar zaken 

duidelijk omschreven staan, zou dat eigenlijk 

niet nodig moeten zijn. HRO vindt dat een 

gemiste kans. Voor meer informatie zie 

www. huurdersraad.com. • 

met Leerdam en Vianen zullen er nog meer 

huurdersorganisaties bij de nieuw e gemeente 

Vijfheerenlanden in beeld zijn. Vooralsnog 

hebben HBZ en HRO alleen te maken met 

corporatie Omivera GWZ, maar hoe lang zal 

dit zo blijven? We willen samenw erken w aar 

kan en apart functioneren w aar w enselijk is om 

onze primaire doelgroep zo goed mogel ijk en 

herkenbaar voor huurders te behart igen. 

HRO en HBZ hebben gezamenlijk regelmatig 

een goed overleg met onze corporatie 

Omnivera GWZ. Er worden w ederzijds agenda

punten ingebracht w aar w e een aantal keren 

per jaar over spreken. De corporatie geeft ons 

de informatie die we nodig hebben . Er is een 

w ederzijds respectvol luisterend oor, al zijn w e 

het niet altijd eens met elkaar. Dit alles is in 

hoofdlijnen vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. • 
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HBZ en HRO zoeken · 
bestuursleden 

i 

HBZ en HRO hebben allebei 5 bestu'urs-

leden. We willen de continuïteit waar

borgen en zijn op zoek naar huurd~rs 

van de woningcorporatie Omnivera : 

GWZ om ons team te versterken. Bent 
; 

u jong of wat ouder, man of vrouw: 

kom eens vrijblijvend bij ons kijken : 

bij een vergadering. Zie onze agenda 

op de website. Of neem eerst con- • 

tact op met een bestuurslid . Door de, 

jaren heen ontstaat in het bestuur Jen 
r 

zekere expertise. Van niemand wordt 
j 

verwacht dat je alles weet. Waar nodig 

volgen we een cursus van één of meer 
' ' 

dagdelen/avonden. En we hebben een 
! 

i 
goede ondersteuning van de. 

Woon bond. i 
Zie de website's voor meer informatie: 

HBZ: www.huurdersbelang.info en l 

HRO: www.huurders:~: d~~~= .
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••• NIEUWS VAN EN VOOR ONZE HUURDERS 

HRO en HBZ 
zoeken nieuwe leden 
HRO en HBZ zijn hèt aanspreekpunt 

namens de huurders voor Omnivera GWZ 

en de gemeente(n). Daarvoor zoeken we 

nieuwe leden. Een huurdersorganisatie is 

een serieuze gesprekspartner met rechten 

en plichten, die wettelijk zijn bepaald. 

Kijk eens op onze websites: HBZ: www. 

huurdersbelang.info en HRO: www. 

huurdersraad.com 

Wat doet een huurdersorganisatie? 
De rechten en plichten van huurdersorganisaties 

en bewonerscommissies zijn vastgelegd in 

de Overlegwet. die bestaat sinds 1 december 

1998. In de Woningwet staan een aantal 

nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor 

huurdersorganisaties in de corporatiesector. 

Volgens de Overlegwet heeft een 

huurdersorganisatie: 

• recht op informatie, 

• recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies, 

• agenderingsrecht, 

• instemmingsrecht. 

Voor een huurdersorganisatie gelden volgende de 

Overlegwet naast rechten ook plichten: 

• Een huurdersorganisatie moet 

een rechtspersoon zijn (vereniging of sticht ing). 

• Het bestuur van een huurdersorganisatie 

moet worden gekozen of aangewezen door 

de achterban. 

• De organisatie moet representatief zijn. Dit 

betekent dat ze moet kunnen aantonen namens 

de huurders te spreken. De organisatie betrekt 

de huurders bij haar standpuntbepaling, 

ze schrijft minstens eenmaal per jaar een 

vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle 

huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, 

de kans om zich bij haar aan te sluiten. 

Huurdersorganisaties, zoals HBZ en HRO, in 

de corporatiesector hebben op grond van de 

Woningwet een aantal extra bevoegdheden: 

• Ze mogen hun 'ziensw ijze ' geven bij verkoop 

van huurwoningen; 

• Ze kunnen een 'bindende' voordracht doen 

voor minstens een derde van de Raad van 

Toezicht van een corporatie (Raad van 

Commissarissen); 

• Ze hebben instemmingsrecht bij fusies 

tussen corporaties; 

• Zé zijn sinds 1 ju li 2015 volw aardig (overleg) 

partner bij het maken van lokale 'prestatie

afspraken' op het gebied van wonen. 

Gemeenten, woningcorporaties en 

huurdersorganisaties moeten die afspraken 

samen maken. • 
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