
B E T R O K K E N ,  V E R B I N D E N  E N  D U U R Z A A M

De Huurdersraad is de spreekbuis van en voor huurders van
woningcorporatie De Huismeesters. 
Wij brengen ervaring en onze standpunten in tijdens de gesprekken met De
Huismeesters over onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Denk aan
de jaarlijkse huuraanpassing, kwaliteit van bestaande en nieuwe woningen
of hoeveel nieuwe woningen er gebouwd moeten worden. Wij kunnen dit
alleen doen als we goed en regelmatig contact hebben met onze
achterban.

Huurders zijn deskundigen voor hun eigen woningen en buurt.  De
Huismeesters geeft huurders de mogelijkheid om strategie, beleid en keuzes
te beïnvloeden. In de Woningwet en de Overlegwet staat de rol van de
huurdersorganisatie beschreven. Welke rechten en plichten ze heeft en
waaraan het overleg moet voldoen. Ook is in de wet bepaald waarover het
overleg moet gaan. Sinds 2015 is de positie van de Huurdersraad versterkt
door de komst van de prestatieafspraken.
Overleggen met de verhuurder doe je het beste samen met andere
huurders. Het vraagt tijd en kennis van wat er speelt. Wat en hoe we onze
taken in 2023 gaan oppakken is in dit werkplan “Betrokken, verbinden en
duurzaam” beschreven.
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1 . H U U R D E R S R A A D  I S  V A N
E N  V O O R  D E  H U U R D E R S

De Huurdersraad is een groep enthousiaste en
betrokken mensen. We huren allemaal onze woning
van De Huismeesters. Alleen daarom al weten we veel
van wat huurders willen en nodig hebben om goed te
kunnen wonen. Daarnaast onderhouden we contacten
met onze achterban om input op te halen. 
Elk jaar worden afspraken gemaakt over welke
thema’s wanneer op de beleidsagenda staan. 
 Bijvoorbeeld hoe hoog de huurverhoging maximaal
mag worden, wat er moet verbeteren aan de
leefbaarheid in de buurt, het verduurzamen van de
woningen of het verbeteren van het
onderhoudsbeleid. De financiële vertaling van de
beleidsvoornemens staat in de begroting. Die
bespreken we jaarlijks in het najaar met De
Huismeesters. Als al het beleid vastgesteld is, gaat
De Huismeesters ermee aan de slag. De rol van de
Huurdersraad is dan volgen van de uitvoering en
hierover in gesprek blijven met De Huismeesters.

2.WAT WE DOEN
Voorbereiden en overleggen doen we als Huurdersraad
samen. Het Dagelijks bestuur bereid de
bestuursvergaderingen voor. Inhoudelijk thema’s en ook
standpunten worden over het algemeen voorbereid in
werkgroepen. De werkgroepen hebben ook een taak in het
op peil houden van het kennisniveau van de thema’s. Zo
helpen we elkaar ook om bijvoorbeeld moeilijke stukken te
begrijpen; alleen zo kunnen we zaken aankaarten en
veranderd krijgen. 

" W I J  K U N N E N  O N S  W E R K  N A T U U R L I J K
A L L E E N  G O E D  D O E N ,  A L S  E R  O O K
C O N T A C T  I S  M E T  A N D E R E  H U U R D E R S
V A N  D E  H U I S M E E S T E R S "

Daarom hebben we een eigen website en
onderhouden contact met bewonerscommissies en
contactpersonen in de wijken waar De Huismeesters
woningen heeft. We doen onderzoek met vragenlijst
onder alle huurders. Of we richten speciale, meestal
tijdelijke commissies en werkgroepen op. Daarin
zitten dan huurders die in een bepaald onderwerp
geïnteresseerd zijn en mee willen praten, maar die
niet persé het hele jaar in de Huurdersraad (willen)
zitten.

3 . P R E S T A T I E
  A F S P R A K E N  

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties
maken elk jaar afspraken over wat de corporaties en de
gemeente de komende jaren gaan doen. Dit leggen we
vast in de   Prestatieafspraken van de gemeente,
corporaties en huurdersorganisaties. De Huurdersraad heeft
het recht om deze afspraken mede te ondertekenen.
De rol van de Huurdersraad is kritisch en betrokken op basis
van eigen prioriteiten en input. De mening en standpunten
van de Huurdersraad worden ingebracht bij het BOD en in
het gezamenlijk proces om te komen tot prestatieafspraken.
De Huurdersraad heeft het recht om deze afspraken mede
te ondertekenen. Voor 2023 zijn
Energiearmoede/verduurzaming en versnellen betaalbare
nieuwbouw de gezamenlijke speerpunten.
De verhuurdersheffing is afgeschaft en over de inzet van
deze middelen zijn afspraken gemaakt in de nationale
prestatieafspraken. 



4. WAT WILLEN WE BEREIKEN

Het recht op huren: Iedereen die er recht op
heeft, moet kunnen huren. Dus moeten er genoeg
betaalbare en beschikbare woningen zijn, voor
allerlei mensen en groepen
Betaalbaar wonen: Wonen moet niet te duur worden.
De woonlasten en heffingen mogen niet te snel
omhooggaan en moeten betaalbaar blijven voor
mensen met een laag inkomen.
Fijn wonen: De woningen moeten van goede
kwaliteit zijn en door De Huismeesters met de
huurder samen goed onderhouden worden
Verlaging energiekosten: De kosten van wonen
kunnen omlaag door de woningen te isoleren en
de huurders te helpen met het verlagen van de
energiekosten
Prettige woonomgeving: Wonen doe je het liefst
in een buurt die schoon, heel en veilig is, met
voorzieningen die goed bereikbaar zijn
Bewoners moeten meepraten en –besluiten over
onderwerpen die hen zelf aangaan in de
woningen en de omgeving waar ze wonen.

Wij kijken naar vandaag, morgen en naar toekomstige
ontwikkelingen. Daarom spreken wij met De
Huismeesters en de gemeente over:

5. WAT GAAN WE IN 2023 DOEN
In 2023 willen we als bestuur weer volledig op sterkte komen. Dat betekent
dat we in gaan zetten op werving van bestuursleden. De huurders staan
centraal. We willen een extra impuls geven aan contact met onze achterban
(in verbinding) en onze bekendheid onder huurders. Daarnaast hebben we nog
een drietal speerpunten en twee thema’s die we ook belangrijk vinden. Na de
explosie van de energielasten en hoge inflatie is betaalbaarheid een
belangrijk punt voor 2023. Kwaliteit en duurzaamheid is daar onlosmakelijk
mee verbonden. Niet alle slecht geïsoleerde woningen kunnen op zeer korte
termijn worden verduurzaamd. Daarom is het noodzakelijk dat er aandacht is
voor kleine ingrepen die wel tot besparing leiden 
Wij vinden het belangrijk dat huurders mee kunnen praten over hun woning en
woonomgeving. De mate waarin huurders mogen meepraten en meebeslissen
zorgt voor actieve huurders.  De kwaliteit van de woning en omgeving, de
hoogte van de huur en totale woonlasten zijn bepalend voor woongenot.
Wonen en zorg is een belangrijk thema die gaat over meer dan alleen een
geschikte toegankelijke woning. Er moeten voldoende woningen zijn in een
omgeving met voorzieningen die passen bij de doelgroep. Om zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven wonen moet het eenvoudig zijn om
aanpassingen aan te vragen. 



Bewonerscommissies. Wij gaan afspraken maken met de bestaande bewonerscommissies over de onderlinge
samenwerking. 

Huurderspanel. Om de mening van huurders te peilen wil de Huurdersraad, in samenwerking met De Huismeesters,
een huurderspanel organiseren. Zo’n 250 huurders willen actief meedoen aan een huurderspanel. In 2023 willen we
een huurderspanels organiseren over één van de thema’s die de deelnemers in een vorige enquête hebben
aangegeven.
Themabijeenkomsten

Contactpersonen

Achterban

Participatie

5.1 Bekendheid, zichtbaarheid en achterban

De Huurdersraad kan alleen goed functioneren en meepraten op inhoud als ze regelmatig en goed contact heeft met hun
achterban. Het is belangrijk dat huurders weten wat de Huurdersraad is, wat ze doen en wie de HR leden zijn. We hebben
onze brochure, website en nieuwsbrieven. Zo kunnen we opschrijven en delen wat we doen. Zichtbaar zijn en live in
gesprek met onze achterban is een ander belangrijk aandachtspunt voor 2023. 

 Om het contact met de achterban te versterken zet de Huurdersraad vooral in op:

     Wij zien graag meer bewonerscommissies in buurten en complexen. Met bewonerscommissies 
     kunnen huurders hun belangen rond het wonen beter behartigen. Zij kunnen daarover in gesprek         
     met elkaar, de Huurdersraad en met De Huismeesters.
     De Huurdersraad gaat huurders motiveren om een bewonerscommissie op te zetten en wil de positie 
     van bewonerscommissies zo organiseren dat overleg ook echt zin heeft.

      In een huurdersbijeenkomst hebben huurders aangegeven belangstelling te hebben voor bijeenkomsten  
      waarbij een bepaald thema wordt besproken.
      Wij gaan in 2023 minimaal één themabijeenkomst organiseren.

      Er zijn huurders die niet direct willen deelnemen aan de Huurdersraad of bewonerscommissie, maar 
      wel als contactpersoon willen fungeren.
      Daarom willen we in 2023 een netwerk van contactpersonen gaan opzetten en deze       
      contactpersonen jaarlijks uitnodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst.

     Met de hierboven aangegeven acties willen we onze achterban, de huurders, beter bereiken. Maar 
     we gaan meer doen. We gaan onze achterban meer informeren over wat de Huurdersraad doet via    
     nieuwsbrieven en onze website. In het voorjaar van 2023 willen we voor het eerst een jaarvergadering 
     houden waarin we vertellen wat we gedaan hebben en wat we gaan doen.
     We willen de Huurdersraad letterlijk een gezicht geven door bij minimaal twee wijkactiviteiten, die 
     door De Huismeesters worden georganiseerd, aan te sluiten. 

     Als Huurdersraad vinden wij dat De Huismeesters in een vroeg stadium huurders moet betrekken 
     bij plannen die huurders aangaan. Dat doen wij door direct mee te praten over het nieuwe  
     participatiebeleid van De Huismeesters. In 2023 werken we samen met De Huismeesters aan de 
     uitwerking van dat beleid.



Compensatie en/of reductie hoge energiekosten in de
servicekosten  
Huurbevriezing voor woningen met een label E, F, G en
D 
Vergelijken van huurniveaus van corporaties in de stad
Gebruik van de voorzieningenwijzer voor alle huurders

5.2 Betaalbaarheid
De huren van de sociale huurwoningen zijn de afgelopen 10
jaar hard gestegen. Daardoor zijn de huren relatief hoog
ten opzichte van een koopwoning. Dat vinden wij niet
acceptabel. De afschaffing van de verhuurdersheffing
zorgt ervoor dat er extra afspraken zijn gemaakt over de
betaalbaarheid

Duidelijkheid over de prioriteiten die De Huismeesters
stelt bij welke woningen het eerst worden aangepakt
Kleine verduurzamingsmaatregelen voor woningen die
de komende jaren niet worden aangepakt.
Dat de staat van onderhoud van de woningen moet
worden meegewogen bij de woningwaardering en
prioritering voor de aanpak.
Versnelling in de verduurzaming waardoor de
woonlasten worden beperkt
Zonnepanelen voor huurders die dat willen en waar het
kan
Inzet van energiecoaches die huurders kunnen helpen
en adviseren bij het zuinig omgaan met
energieverbruik.
Huurders die zijn aangesloten op warmtenet zeker niet
meer betalen dan anders.
Groene daken en een groene leefomgeving

5.3 Duurzaamheid en kwaliteit
 
De kwaliteit van woningen en omgeving is voor de
Huurdersraad ook een belangrijk onderwerp. De
Huismeesters zet scherp in op het verbeteren en
verduurzamen van de huurwoningen. Daar zijn wij blij mee.
Maar het kan naar onze mening nog beter. En er vallen
nog steeds huurders buiten de boot of ze moeten nog
jaren wachten op verbetering. Wij vinden dat er ook
aandacht voor die huurders moet zijn. Daarom willen wij:

De wijken groen, schoon, heel en veilig moeten zijn
Mensen er op een prettige wijze en samen met plezier
kunnen wonen
Geen concentratie van overlastgevers bij elkaar

5.4 Leefbaarheid

In het gemeentelijk beleid wordt sterk ingezet op
gemengde wijken. De Huurdersraad onderschrijft dat, maar
heeft zo ook haar twijfels over de effecten die dat met
zich meebrengt ten aanzien van de leefbaarheid. De
Huurdersraad wil daarom een brede discussie over dat
onderwerp.
De Huismeesters zegt een buurtcorporatie te zijn. Daarover
willen we verder met De Huismeesters in gesprek. Wat
betekent dat en hoe kan dat dat bijdragen aan de
leefbaarheid van de buurt, het beperken van de overlast en
het signaleren van huurders die wellicht enige hulp en
begeleiding nodig hebben. Daarnaast vinden wij dat:

In 2023 wil de Huurdersraad met De Huismeesters in
gesprek over de meerwaarde van gemengde wijken en
over de rol van De Huismeesters als buurtcorporatie. 
 

De wachtlijsten van woningzoekenden moet worden
weggewerkt
Maatregelen om doorstroming te bevorderen. Dat kan
door inzet van een seniorenmakelaar en het beperken
van de huursprong bij verhuizing. Toevoegen van
geschikte woningen om ook scheefwoners kansen te
bieden om door te stromen.
Toewijzing van locaties door de gemeente Groningen.

5.5 Beschikbaarheid, meer bouwen

De Huurdersraad vindt dat alle huurders goed moeten
kunnen wonen. Daarom moet ook De Huismeesters meer
bouwen voor de doelgroep. We vinden dat:



6. Organisatie, werkgroepen en bestuur HR

Alles wat de Huurdersraad wil, valt of staat met de samenstelling en aantal leden van de HR. Daarom is het van
belang dat de Huurdersraad in 2023 weer op volle sterkte komt. We zien het netwerk contactpersonen en
bewonerscommissies als een kweekvijver voor nieuwe bestuursleden. Alle nieuwe leden worden direct goed
geïnformeerd en meegenomen in wat de Huurdersraad doet. Daarnaast wordt nieuwe leden een inwerkprogramma
en scholing aangeboden. Dat kan individueel maar ook collectief. Dit geld voor contactpersonen,
bewonerscommissies en nieuwe bestuursleden.
De taken die de Huurdersraad moet oppakken worden verdeeld over de bestuursleden.  Zo draagt elk lid bij aan het
welslagen van de Huurdersraad. Standpunten van de Huurdersraad worden in werkgroep voorbereid en in het
Algemeen Bestuur besproken en vastgesteld.
De dagelijkse voortgang en voorbereiding van vergadering wordt door het Dagelijks Bestuur gedaan.
Om ervoor te zorgen dat de Huurdersraad voldoende bestuursleden houdt zal bij alle communicatie uitingen kenbaar
worden gemaakt of er nog vacatures zijn. In de praktijk komt dat neer op continue werving voor bestuursleden. Zomer
2023 maken we de balans op en kijken of er nog een extra wervingscampagne nodig. 
De werkgroepen zijn structureel. Er is bezetting op basis van interesse, inzetbaarheid en kennis. Verwacht wordt dat
de werkgroepen zich ook inzetten om kennis te versterken en delen met het AB. De werkgroepen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun planning en agenda. Het DB zorgt voor een verdeling van de
vraagstukken/adviesaanvragen. 

7. Onze verhuurder

De Huismeesters is onze verhuurder. Daarmee overleggen we over beleidszaken die zich aandienen, begroting en
uitvoering van projecten en dienstverlening. Dat overleg verloopt naar tevredenheid. In 2023 willen we samen met De
Huismeesters meer werk maken van de participatie, huurders aan de voorkant betrekken bij projecten en de woning
en omgeving. Dat betekent dat ook de werkgroepen in overleg gaan met de beleidsmedewerkers over de inhoudelijke
thema’s. Dat is nieuw voor De Huurdersraad en De Huismeester. Het regulier overleg met de manager Wonen en onze
contactpersoon loopt naar tevredenheid. Dat willen we in frequentie iets afbouwen en meer werken met knelpunten
die niet binnen de werkgroepen opgelost worden en operationeel van aard zijn.
Nieuw voor 2023 is het overleg met de bestuurder van De Huismeesters. In totaal zijn hiervoor zes bijeenkomsten
gepland. De data zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan adviesmomenten.
Eén keer hebben we overleg met de Raad van Commissarissen van De Huismeesters samen met onze bestuurder en
een keer met de twee huurderscommissarissen. Uit ervaring prettige en nuttige bijeenkomsten die we ook in 2023
gaan voortzetten. 

8. Andere partijen

De Huurdersraad neemt deel aan het voorzittersoverleg van de
huurdersorganisaties in de gemeente Groningen. Hier maken we gezamenlijke
afspraken en delen input om te komen tot gezamenlijke standpunten. Vanuit
dit voorzittersoverleg is er een vertegenwoordiging van de
huurdersorganisaties die deelneemt aan de werkgroepen om te komen tot
Prestatieafspraken. Twee leden nemen deel aan de provinciale vergaderingen
van de Woonbond.  
 

Ondersteunen van het Dagelijks Bestuur
Bewaken van de voortgang van hetgeen in de jaarplanning is vastgelegd
Schrijven van adviezen en plannen.
Ondersteunen van de werkgroepen

8. Ondersteuning

Ook in 2023 willen we en hebben we ondersteuning hard nodig. Met name als
het gaat om advies, ondersteuning bij onze standpuntbepaling, schrijven van
adviezen, in het overleg met De Huismeesters, bij de totstandkoming van de
Prestatieafspraken en in de contacten met onze achterban en bijeenkomsten.
De hoofdtaken van de ondersteuning bestaan uit:

 
 



10. Lidmaatschappen

De Huurdersraad is aangesloten bij de Woonbond. Wij vinden het belangrijk lid te zijn van een landelijke
belangenorganisatie. Zeker in tijden van een groot tekort aan sociale huurwoningen en stijgende huren. Daarnaast
maken we gebruik van de dienstverlening van de Woonbond.

11. Onze planning en agenda voor 2023

Onze agenda wordt voornamelijk bepaald door wat in de wet is bepaald en de beleidsagenda van De Huismeesters.
Daarnaast hebben we onze eigen agenda, met name gericht op de participatie en de relatie met onze achterban.
Ook brengen we zelf onderwerpen in die wij met De Huismeesters willen bespreken. Zo maken we samen een
jaaragenda die we hebben vastgelegd in de jaarkalender. Die dient als leidraad voor de samenwerking met De
Huismeesters. Gedurende het jaar kunnen we die samen aanpassen. Voor zover we die nu kunnen invullen is te zien in
de bijgevoegde jaarkalender. Het is dus een dynamische kalender en die is bijgevoegd in bijlage 1

Bijlagen:

1.    Activiteitenkalender
2.    Begroting HR 2023
3.    Indeling werkgroepen en beschikbaarheid












