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Welkom door Cees van Essen
Over de Huurdersraad Eemland en de aanleiding van deze bijeenkomst 

François Claessens
Over het belang van betrokken huurders voor Eemland Wonen

Tijs de Jong
Over de achtergrond van betrokken huurders, de wet én de praktijk

Aan de slag: wat is voor jullie belangrijk 
In gesprek aan tafel over:
- Welke onderwerpen vind jij belangrijk en waarom?
- Wat kun jij daar aan bijdragen
- Wil jij hier aan bijdragen, en hoe? 

Terugkoppeling 

Vervolg en uitnodiging daaraan mee te doen

Napraten met een hapje en drankje
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WAT GAAN WE DOEN? 



WAAROM EENNIEUWE WONINGWET?

Doel
Duidelijke taakafbakening van corporaties en meer 
grip en toezicht vanuit de overheid

Terug naar de kerntaak
 Primair sociale huurwoningen bouwen en 

verhuren
 Commerciële nevenactiviteiten minimaliseren
 Leefbaarheidsuitgaven inperken

Meer invloed van belanghebbenden
 Gemeente
 Huurders



HUURDERSORGANISATIE NU NOG MEER VAN BELANG

Huurders van Eemland Wonen hebben recht op een goede verhuurder 

+

Eemland Wonen heeft recht op een goede 

huurdersvertegenwoordiging die:

• De belangen van de huurders van Eemland Wonen behartigt 

• Een eenduidige gesprekspartner en spreekbuis is namens de 

huurders van Eemland Wonen 
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WAAROPINSPRAAK? 
Informatierecht

• Jaarplan, begroting  

Adviesrecht

• Alle beleidsonderwerpen:

betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen &

zorg, huisvesting bijzondere doelgroepen

• Corporatie moet huurdersorganisatie om 

zienswijze vragen

• Ongevraagd advies

• Recht op betrokkenheid!

Instemmingsrecht

• Fusie

• Prestatieafspraken 

• Wijziging servicekostenbeleid

Recht op 

voordracht

1/3 RvC

Scholing & 

professionalisering 

(ondersteuning)

Financiële 

verplichting EW

Meldings-

mogelijkheid

Toezichthouders

Intern & extern

Huurders 

raadpleging

Prestatie-

afspraken

Bod woonvisie, 

maken en 

evalueren 

afspraken



Dat is de wet maar er is meer: 
De stem van de huurder heeft een plek in beleid 
en activiteiten van corporatie

• Draagvlak voor keuzes die de corporatie maakt
• Betrokkenheid en verbinding tussen huurder en 

corporatie leidt tot betere dienstverlening
• Eventuele onvrede wegnemen
• Betere besluiten



LEUK DIE INSPRAAK, MAAR HOE? 

UITDAGINGEN

Vrijwilligers

Vooral doen

Tijd

Afspiegeling?

Aanwas

Complexewet- en 

regelgeving

Strategisch

sparringpartner

Gelijkwaardige

gesprekspartner bij

prestatieafspraken

Professionele corporatie

en gemeente



DE WENS

• Samen ontdekken & aan de slag

• Meedenken en meedoen

• Brede groep van betrokkenheid

• Mensen die voor het algemeen belang 

opkomen

• In een vorm die past bij de mensen 

die het gaan doen

• Met ‘vers’ bloed…!

VRAGEN?

• Huurdersraad Eemland als 

vertegenwoordiger  

versterken

• Betrokkenheid en invloed 

van huurders vergroten

• Daarmee zorgen dat 

Eemland Wonen nog meer 

rekening houdt met belang 

van huurders

en zo



 Welk thema of onderwerp wil je bespreken met Eemland Wonen ?

 Waarom vind je dat onderwerp belangrijk? 

 Wat kun je als huurder bijdragen aan deze onderwerpen?

 Op welke manier zou je dat willen doen? 

 Waar moet een goede huurdersorganisatie aan voldoen?
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AAN DE SLAG: WAT IS VOOR JOU BELANGRIJK?



Uitkomsten, wensen en 

ideeën

10

WAT IS VOOR JOU BELANGRIJK?



VERVOLG

DOE JE 
MEE?



VOORSTELVOLGENDESTAP

Een bijeenkomst 

waarin we… 

…verdiepen in de 

thema’s die jullie 

belangrijk vinden

…de Huurdersraad 

Eemland verder 

vorm geven 

…kijken welke 

vorm van 

betrokkenheid 

daarbij past



We zijn op zoek naar mensen uit deze groep

• Wil je meedoen en samen stappen zetten om de Huurdersraad 

Eemland nog beter vorm te geven?

Schrijf je in op een van de formulieren!

• Wil je niet wachten en nu al invloed uitoefenen? 

Is een rol in het bestuur van de Huurdersraad Eemland iets voor jou? 

Ga in gesprek met Cees of Bernadette voor kennismaking en meer 

informatie. 

UITNODIGING!

Vragen na vanavond?

info@huurdersraadeemland.nl



HARTELIJK DANK!


