Doe mee met de huurdersraad
Wij zoeken twee nieuw bestuursleden
Wij zijn er voor de huurders van woningcorporatie De Huismeesters en zijn – als overkoepelende
huurdersorganisatie – de belangrijkste gesprekspartner van De Huismeesters.
De positie van huurders is door de Overlegwet sterker geworden. Dit betekent ook dat het overleg
met De Huismeesters en met de gemeente intensiever en zwaarder is geworden. Dat vraagt meer
van ons als Huurdersraad. Helaas hebben wij onlangs afscheid moeten nemen van twee van onze
leden. Wij zoeken daarom versterking!
Wat doen wij?
Begin 2020 is er een geheel nieuwe Huurdersraad geïnstalleerd met 11 enthousiaste en betrokken
mensen. Wij overleggen met De Huismeesters op beleidsniveau. Deze overleggen bereiden we met
elkaar goed voor. We brengen adviezen uit over o.a. het huurbeleid, leefbaarheid, de jaarlijkse
huuraanpassing, begroting, energie- en vastgoedbeleid. Jaarlijks maken gemeente en corporaties
afspraken over de prestaties die ze de komende jaren op het gebied van wonen gaan leveren. Dit zijn
de zogenoemde prestatieafspraken. Wij nemen als gelijkwaardige gesprekspartner deel aan het
overleg van De Huismeesters en de gemeente waar die afspraken worden gemaakt. Om ons werk
goed te doen staan wij in contact met onze achterban, de huurders van De Huismeesters.
Waar staan wij voor?
Wij kijken naar de huidige situatie en naar toekomstige ontwikkelingen. Daarom richten wij ons op:
• Voldoende betaalbare en beschikbare woningen, voor alle doelgroepen
• Beperking stijging woonlasten en heffingen
• Goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
• Energiebesparende maatregelen die bijdragen aan verlaging van de woonlasten
• Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is
• Bewonersparticipatie in de wijken
Wie zoeken wij?
Iedereen die een woning huurt bij De Huismeesters kan solliciteren op de vacature bestuurslid van
Huurdersraad De Huismeesters. Vrouw, man, jong, oud, appartement-bewoner of huurder van een
eengezinswoning, met of zonder ervaring binnen huurdersorganisaties – iedereen kan zich
aanmelden als bestuurslid. Van het nieuwe lid verwachten wij dat hij/zij:
• Affiniteit heeft met de taken van de Huurdersraad
• Tijd heeft om zowel overdag als ’s avonds actief deel te nemen (6-8 uur per week)
• Zich betrokken voelt bij het beleid en dienstverlening van De Huismeesters
• Zich betrokken voelt bij het wonen in de stad
• Geen andere functies bekleedt die strijdig kunnen zijn met het belang van de Huurdersraad
en De Huismeesters

Wat krijg je er voor terug?
Je maakt deel uit van een actieve groep huurders die een serieuze gesprekspartner is in het overleg
met De Huismeesters. Je hebt invloed op het beleid van De Huismeesters door samen adviezen voor
te leggen en deel te nemen aan het overleg. De leden ontvangen voor hun inzet een
vrijwilligersvergoeding.
Wil jij je inzetten voor die onderwerpen die alle huurders aangaan? Dan zijn wij wellicht op zoek
naar jou!
Stuur voor 2 november 2020 een e-mail met motivatie en CV naar huurdersraad@hotmail.com. We
nemen daarna contact met je op.

