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      HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL 
 

 JAARVERSLAG 2015 
 
 

INLEIDING 
 
Ons bestuur moest de inleiding van ons jaarverslag 2014 openen met de constatering 

dat we met betrekking tot de huurverhogingen over de jaren 2013 en 2014 eigenlijk 

erg weinig voor de huurders van Bergopwaarts hebben kunnen betekenen. 

De inleiding voor het jaarverslag 2015 is zeer zeker positiever van toon en inhoud. Dit 

mag blijken uit de puntsgewijze opsomming van een aantal zaken die later in dit stuk 

nog aan de orde zullen komen: 

 

 De jaarlijkse huurverhoging bedroeg voor alle huurders met een huishoud-

inkomen tot € 43.687,00 uitsluitend het inflatiepercentage van 1%; 

 Vanaf 1 juni 2015 werden vrijkomende woningen aangeboden met vastgestelde 

eenheidshuren, één en ander vooruitlopend op maatregelen uit de nieuwe  

Woningwet. Hierbij wordt minder uitgegaan van het puntensysteem en meer  

gekeken naar de betaalbaarheid van de huren; 

 Bij het overleg over de Prestatieafspraken Wonen 2015 – 2019 tussen de  

gemeente Deurne en Bergopwaarts waren wij – zoals gewoonlijk - betrokken. De 

afspraken en de ondertekening geschiedden geheel in het teken van de bepa-

lingen in de nieuwe Woningwet, terwijl deze nog niet in werking was getreden; 

 Plannen voor de bouw van 95 woningen aan de Europastraat in Deurne zijn in 

2015 vrijwel gereedgekomen, naar verwachting start de bouw voorjaar 2016. 

Nieuwe plannen zijn onderhanden genomen. Er wordt weer gebouwd! 

 

Het is de gewoonte van ons bestuur om, wanneer er zaken spelen die naar onze me-

ning het huurdersklimaat negatief beïnvloeden, deze te benoemen en tijdens overleg-

situaties ter tafel te brengen. Om onze mening en argumentatie daartoe kracht bij te 

zetten initieerden wij bijvoorbeeld het Woonlastenonderzoek 2014. De uitkomsten 

daarvan hebben zeer zeker meegespeeld in de beoordeling van de woonlasten van 

de huurders van Bergopwaarts en de vaststelling van de hoogte van de huurverho-

ging van 1 juli 2015. 

 

Het is eveneens de gewoonte van ons bestuur om, wanneer er zaken spelen die het 

huurdersklimaat positief beïnvloeden, deze óók te benoemen en ter tafel te brengen 

wat mag blijken uit de hierboven gestelde opsomming. 
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UITGANGSPUNTEN VAN BELEID 

 

HBO De Peel, voorheen HBO Deurne-Asten, zag in oktober 1995 het levenslicht en 

kan dus bogen op een vrij lang bestaan. Gedurende die tijd zijn de uitgangspunten 

ontstaan die ten grondslag liggen aan de werkzaamheden voor de huurders van 

Bergopwaarts. Deze uitgangspunten zijn in de loop der tijd zo hier en daar wel enigs-

zins aangepast aan de tijdgeest, maar zijn vaste waarden voor ons bestuur en haar 

bestuursleden. Ook voor 2015 beoogden deze uitgangspunten in algemene zin, de 

belangen van huurders bij de verhuurder Bergopwaarts zo goed mogelijk te beharti-

gen. De vertrekpunten die hierbij door ons bestuur als vaste leidraad worden gehan-

teerd zijn: 

 

    een organisatie te zijn die door goede communicatie met de huurders van Berg-

opwaarts de taal van deze huurders spreekt en daarbij kan bogen op een zo 

breed mogelijk draagvlak onder deze huurders; 

    het zijn en blijven van een open, laagdrempelige en vertrouwde organisatie waar 

van een goede wisselwerking tussen het bestuur en de huurders kan worden ge-

sproken; 

    het zijn en blijven van een goede en betrouwbare overlegpartner in de richting 

van woningbouwcorporatie Bergopwaarts, de gemeenten Asten, Deurne en Hel-

mond en alle overige instanties waarmee overleg wordt gevoerd en wordt samen 

gewerkt. Zakelijke verschillen van mening mogen daarbij niet uit de weg worden 

gegaan; 

    een organisatie te zijn die zich middels een goede oriëntatie, scholing en bijscho-

ling op het gebied van de volkshuisvesting, een goede vertegenwoordiger van de 

huurders van Bergopwaarts mag noemen en 

    met inzet van de hiervoor gestelde organisatorische doelen, activiteiten te ont-

plooien die er voor zorgen dat voor de huurders van Bergopwaarts een zo goed 

mogelijk “huurdersklimaat”, in de breedste zin van het woord, wordt geschapen 

en in stand wordt gehouden.  

 
Wij, de bestuursleden van HBO De Peel, vonden in 2015 in de hiervoor gestelde leid-

raad een goed fundament om daar onze werkzaamheden in het belang van de huur-

ders van Bergopwaarts op te baseren. Wij gaan er van uit dat u de hiervoor opge-

somde punten in het overige deel van dit jaarverslag zult herkennen. 

 

 
BESTUUR HBO DE PEEL 
 
Samenstelling van het bestuur 
In het jaar 2015 vonden er geen mutaties plaats in de samenstelling van het be-

stuur. Gedurende het hele jaar bestond het bestuur uit onderstaande personen, die 

de bij hun naam geplaatste functie uitoefenden: 

 

C. (Conny) Raasveldt,  voorzitter 

T. (Ton) van de Weerd,  secretaris 

W. (Wim) Goossens,  penningmeester 

J. (Jan) van Geffen,  vice-voorzitter 
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M. (Martie) van den Berg,  bestuurslid 

V. (Vivian) Willekens,  bestuurslid 

H. (Hans) van Eijk, bestuurslid  

 
Secretariaat 

Het secretariaat van HBO De Peel is een geheel open systeem dat is samengesteld 

door onze secretaris T.(Ton) van de Weerd. Alle stukken uit het archief of uit het lo-

pende secretariaatsjaar (hard copy en/of gedigitaliseerd) zijn zonder enige beper-

king, direct en zonder tussenkomst van wie dan ook, ter inzage voor álle bestuurs-

leden. Geen enkel stuk is voor enig bestuurslid niet ter inzage en na elke gerubri-

ceerde 40 administratieve aanvullingen ontvangen alle bestuursleden per e-mail 

een update van het correspondentie overzicht. 

In het jaar 2015 passeerden 1328 in- en uitgaande berichten het secretariaat van 

onze HBO. Deze berichten zijn in de vorm van ontvangen en verstuurde stukken, 

brieven en e-mails, digitaal en/of op papier alle geregistreerd en opgeslagen binnen 

het secretariaat. 

In het secretariaat werd middels abonnementen gezorgd voor aanvulling van de 

vakliteratuur. Brochures van de Woonbond vormen het leeuwenaandeel van deze 

vakliteratuur, die verder bestaat uit wetten, voorschriften etc. Van de aanvullingen in 

de vakliteratuur werden de bestuursleden op de hoogte gehouden en/of ontvingen 

daar eigen exemplaren van.  

 

Financiële zaken  

Door penningmeester W. (Wim) Goossens werd in december 2015 de begroting 

voor het jaar 2016 opgemaakt en ingediend bij de directie van Bergopwaarts. Deze 

begroting werd bij de indiening, in verband met een substantiële verhoging, voorzien 

van een schriftelijke toelichting. Op verzoek vond daarna nog een mondelinge toe-

lichting plaats. De verhoging binnen de begroting heeft overigens direct te maken 

met de veranderde opzet voor de huurdersavonden vanaf het jaar 2016. 

Over het financiële boekjaar 2015 wordt door de penningmeester een financieel 

verslag opgemaakt. Begin 2016 zullen deze stukken ter controle en vastlegging in 

een financieel verslag worden overgedragen aan het accountantskantoor. 

Verslagen daarvan zullen worden aangeboden aan de Directeurbestuurder en de 

manager Bedrijfsvoering van Bergopwaarts. 

 

Beleidsplan 2016  

De secretaris, T. (Ton) van de Weerd heeft in december 2015 een concept 

Beleidsplan 2016 opgemaakt en voorgelegd aan de bestuursleden van HBO De 

Peel. Na goedkeuring van dit concept door de bestuursleden, werd het Beleidsplan 

2016 aan de Directeurbestuurder van Bergopwaarts en een aantal andere bij de 

HBO betrokken functionarissen en organisaties aangeboden. Het Beleidsplan 2016 

van HBO De Peel is begin januari 2016 op onze website geplaatst en is daar voor 

alle geïnteresseerden te lezen. 

 

Scholing / Opleiding bestuur 

Wetten en voorschriften die te maken hebben met de volkshuisvesting zijn regelma-

tig in beweging. De invoering van de vernieuwde Woningwet in 2015 is daar een erg 

goed voorbeeld van. 

 

 



                                                                          JAARVERSLAG HBO DE PEEL 2015                                                                                      

                                                                                                                                            Pagina 4 

 

 

 

Het is van groot belang voor de leden van het bestuur van HBO De Peel om een 

goede gesprek- en overlegpartner te zijn en te blijven voor de corporatie, de ge-

meenten en alle overige instanties waarmee volkshuisvestingszaken en huurders-

belangen dienen te worden overlegd en besproken. De kennis en kunde van de 

afzonderlijke bestuursleden dienen voor dit doel kwalitatief op een goed peil te zijn. 

Verder moeten de adviezen die van ons als bestuur gevraagd worden, verantwoord 

en van goede kwaliteit zijn. Het is daarom van grote betekenis dat de bagage van 

onze bestuursleden, op volkshuisvestelijk terrein, goed op peil wordt gebracht en 

gehouden.  

Cursussen en symposia op dit gebied worden veelal aangeboden door het 

Woonbond Kennis- en Adviescentrum. De kosten voor het volgen van deze 

cursussen en symposia zijn in onze ogen weliswaar vrij hoog, maar dit is voor ons 

bestuur geen reden om deze, wanneer zich een voor ons interessant onderwerp 

voordoet, toch te volgen.  

 

In het jaar 2015 is door één of meerdere bestuursleden deelgenomen aan 

cursussen en symposia van o.a. de Woonbond met de onderwerpen: 

 

 Nieuwe werkwijze Huurcommissie 

 2 maal de cursus nieuwe Woningwet 

 Huursombenadering 

 Prestatieafspraken 

 

Vertegenwoordiging van de HBO 

Zoals in de voorgaande jaarverslagen, vanaf 2006, steeds is vastgelegd staat in 

artikel 12 van onze statuten dat onze huurders belangen organisatie in en buiten 

rechte vertegenwoordigd dient te worden door het bestuur, dan wel door twee of 

meer leden van het dagelijks bestuur.  

Het is de intentie van het bestuur om hier scherp de hand aan te houden wat in 

2015 dan ook is gebeurd. Deze voorgeschreven en - zoveel als mogelijk - 

toegepaste regel uit de statuten, voorkomt (ongewenst) solistisch optreden van de 

afzonderlijke leden van het bestuur van de HBO.  

 

  

VERGADERINGEN EN OVERIGE OVERLEGSITUATIES 

 

Bestuursvergaderingen 

In 2015 werden 16 Algemeen Bestuur vergaderingen gehouden. Op deze vergade-

ringen waren, met een enkele uitzondering, alle leden van ons bestuur aanwezig. 

De reguliere vergaderingen vonden vrijwel alle plaats op de eerste woensdag van 

de maand, de overige vergaderingen werden afzonderlijk ingelast.  

Met de manager Wonen van Bergopwaarts, de heer M. Kieft, vond 14 maal overleg 

plaats tijdens deze Algemeen Bestuur vergaderingen. Onderwerpen van overleg 

tussen ons bestuur en de heer Kieft werden wederzijds geagendeerd. 

Secretaris T.(Ton) van de Weerd notuleerde deze vergaderingen en verzorgde snel-

le verzending daarvan naar de bestuursleden en de heer Kieft.  
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Wekelijks, op de maandagmorgen, vond overleg plaats van het Dagelijks Bestuur. 

Dit gebeurde in 2015 50 maal. Voorzitter Conny Raasveldt, secretaris Ton van de 

Weerd en penningmeester Wim Goossens nemen in dit overleg de lopende zaken 

door en maken afspraken die direct van doen hebben met het reilen en zeilen van 

het bestuur van HBO De Peel. Een dergelijk, zeer informeel, overleg zorgt er voor 

dat dit driemanschap geheel op de hoogte is van alle actuele relevante bestuursza-

ken en bestuursactiviteiten.  

 

Overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts  

In 2015 werd 3 maal overleg gevoerd met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts 

de heer Theuws. Dit overleg bestond uit twee reguliere vergaderingen met een 

agenda die na wederzijdse inbreng in overleg werd samengesteld. Verder vond nog 

een afzonderlijk geplande informatiebijeenkomst plaats. 

Het overleg met de directeurbestuurder is open in vindt in een goede sfeer plaats.  

Tijdens de twee reguliere vergaderingen kwamen onder andere de volgende be-

langrijke zaken aan de orde: 

 De huurverhoging 2015 

 De visitatie van Bergopwaarts 

 Het huurbeleid 

 De consequenties van de nieuwe Woningwet 

 Toewijzingsbeleid statushouders 

 Regionale Geschillen Commissie 

 Aedes Benchmark 

Vast onderdeel in dit overleg is een presentatie door de manager Vastgoed, de heer 

T. Alders, over de nieuwe en lopende projecten waardoor wij op een goede manier 

op de hoogte worden gehouden van de actuele zaken op dit gebied van Bergop-

waarts. 

Verder werd in een afzonderlijke sessie door de heer Theuws, samen met de ma-

nager Bedrijfsvoering mevrouw T. Liebers, de Begroting 2016 van Bergopwaarts  

gepresenteerd. De heer Theuws gaf hierbij aan dit als een uitvloeisel van de nieuwe 

Woningwet te zien en het bestuur van HBO De Peel op deze wijze een goed inzicht 

in deze materie te geven. Onzerzijds is in de richting van de heer Theuws aangege-

ven dat wij deze wijze van informatie verschaffen op dit specifieke gebied zeer we-

ten te waarderen. 

 

Overleg met de manager Wonen van Bergopwaarts 

Met de heer M. Kieft, manager Wonen bij Bergopwaarts, werd in 2015 14 maal 

overleg gevoerd, veelal op de Algemene Bestuursvergaderingen van HBO De Peel, 

maar ook daarbuiten. De onderwerpen voor de agenda werden zowel door de HBO 

als door de heer Kieft aangedragen. 

Met betrekking tot het overleg over de jaarlijkse huurverhoging is het de gewoonte 

geworden om dit direct in het begin van het jaar te starten. Zodra de richtlijnen van 

de minister in dit verband bekend zijn geworden worden wederzijds de gedachten 

daarover ingebracht en gewogen. Dit is ook in 2015 het geval geweest. Over de 

huurverhoging 2015 zelf wordt later in dit verslag geschreven.  
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Wanneer informatie diende te worden verstrekt over onderwerpen waar andere me-

dewerkers van Bergopwaarts meer direct mee belast zijn, liet de heer Kieft zich ter 

vergadering door deze medewerkers vergezellen om de in te brengen informatie zo 

compleet als mogelijk te doen zijn. 

Onderstaande onderwerpen stonden op de agenda voor het overleg met de heer 

Kieft en werden tenminste éénmaal besproken. Sommige onderwerpen werden 

meerdere malen besproken. 

 

  Huurverhoging 2015 

  Energiebeleid / Keuze voor plaatsing zonnepanelen 

  Snuffelstage woonruimteverdeelsysteem 

  Opzet huurdersavonden 

  Nieuwe bepalingen uit de Woningwet 

  Urgentiebeleid 

  Convenant en Prestatieafspraken met gemeenten 

  Betrokkenheid en participatie van huurders 

  Verwarming (Warmte Koude Opslag) problemen Noorderlicht 

  Veranderingen in het dagelijks onderhoud woningen 

  Eenheidshuren 

  Samenwerking met andere corporaties in de regio 

  WPK keuring woningen 

  Verhuur in De Koning van Helmond 

  Toewijzing woningen aan statushouders en urgent woningzoekenden 

  Samenwerkingsovereenkomst en Participatietabel 

  Woonmarktregio 

  Regionale Geschillen Commissie 

  Huurachterstand 

 

Overleg met overige medewerkers van Bergopwaarts 

Afhankelijk van het onderwerp van overleg werd in 2015 nog in een aantal gevallen 

overleg gevoerd met één of meer medewerkers van Bergopwaarts al dan niet in 

aanwezigheid van huurders dan wel groeperingen van huurders. 

 

Overleg met en over leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts  

Begin 2015 werd door ons bestuur overleg gevoerd met de heer M. Dams, die in 

2007 door ons als kandidaat commissaris werd voorgedragen. 

In 2015 zijn de twee leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts die 

door ons bestuur zijn voorgedragen afgetreden. Het betreft hier de heren M. Dams 

en J. Feurriegel. Beiden hebben de reglementair toegestane zittingsperiode van 

twee maal vier jaren vervuld. Als gevolg van eerdere afspraken heeft één van deze 

twee voor te dragen kandidaten een juridische- en de ander een sociaal maat-

schappelijke achtergrond. 

Met de zittende drie leden van de Raad van Commissarissen werden goede afspra-

ken gemaakt over de selectie- en sollicitatieprocedure die zou moeten leiden naar 

de voordracht en de benoeming van twee kandidaten voor de zogenaamde “huur-

derszetels” in de Raad van Commissarissen. 
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Kort gezegd kwamen deze afspraken er op neer dat de selectie- en sollicitatiepro-

cedure in een soort coproductie zou plaatsvinden, waarbij niet uit het oog zou wor-

den verloren dat het HBO bestuur verantwoordelijk zou zijn voor de keuze van de 

personen die voorgedragen zouden gaan worden voor de beide vrijgekomen zetels. 

Deze selectie- en sollicitatieprocedure hebben geleid tot de voordracht van me-

vrouw Mr. N.C. Ogg, advocaat te Eindhoven, wonende te Eindhoven, voor de 

“huurderszetel”, met de juridische achtergrond. Mevrouw Ogg werd op 1 mei 2015 

benoemd door de Ledenraad tot lid van de Raad van Commissarissen van Bergop-

waarts. 

De selectie- en sollicitatieprocedure voor de tweede “huurderszetel” werd eind 2015 

afgerond met de voordracht van een kandidaat. Deze kandidatuur dient de procedu-

re te ondergaan die vanaf 1 juli 2015 bij de invoering van de nieuwe Woningwet 

verplicht wordt gesteld en vrij intensief en langdurig blijkt te zijn. De benoeming van 

deze kandidaat wordt begin 2016 verwacht en zal, als gevolg van de bepalingen uit 

de nieuwe Woningwet, geschieden door de Raad van Commissarissen. 

Met commissaris mevrouw Ogg heeft ons bestuur in het najaar van 2015 een eerste 

overleg gevoerd. 

 

Overleg met de gemeenten Asten en Deurne 

 

Asten.  

De portefeuille Volkshuisvesting berust in Asten bij de heer Th. Martens. In 2015 

werd door een afvaardiging van ons bestuur met de heer Martens overleg gevoerd. 

Wederzijds werd de meest relevante informatie uitgewisseld en door ons uitge-

brachte adviezen besproken.  

Er bestaan geen prestatieafspraken tussen de gemeente Asten en Bergopwaarts 

waar HBO De Peel bij betrokken is geweest. Er is van dit soort prestatieafspraken 

tussen de gemeente Asten en Bergopwaarts geen sprake. 

Tijdens het overleg is dit onderwerp ter tafel gekomen. De heer Martens deelde mee 

dat men binnen het gemeentelijk apparaat gestart was met de opzet van een model 

voor het maken van prestatieafspraken tussen de gemeente Asten, Bergopwaarts 

en HBO De Peel.  

Zodra de opzet van dit model gereed zou zijn, zou overleg daarover volgen tussen 

de gemeente Asten, Bergopwaarts en HBO De Peel. Dit heeft in 2015 nog niet 

plaatsgevonden. 

 

Deurne.  

In 2015 werd tweemaal overleg gevoerd met de heer H. Verhees, wethouder Volks-

huisvesting te Deurne en de beleidsontwikkelaar Wonen van de gemeente Deurne 

mevrouw K. Duimelinks-Jansen. De onderwerpen voor de agenda werden weder-

zijds aangedragen, terwijl mevrouw Duimelinks-Jansen het overleg in besprekings-

verslagen vastlegde. Wederzijds werd alle van belang zijnde informatie uitgewisseld 

en werden vragen beantwoord. Vast onderdeel van de agenda is de toelichting op 

het gemeentelijk woningbouwprogramma door de wethouder en de beleidsontwikke-

laar. Er werd verder gesproken over de actualisatie van het convenant en de presta-

tieafspraken van de gemeente Deurne met Bergopwaarts en HBO De Peel en er 

werden afspraken gemaakt voor de gezamenlijke ondertekening van de prestatieaf-

spraken Wonen 2015 -2019. 
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In het najaarsoverleg werden de ontwikkelingen met betrekking tot de stand van za-

ken rondom de Woonvisie 2015 besproken. 

Qua opzet en inhoud van dit overleg met wethouder Verhees en beleidsontwikke-

laar mevrouw Duimelinks-Jansen, voldoet dit geheel aan de wensen van ons be-

stuur. 

 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond 

In 2015 werd in Tilburg vier maal een provinciale vergadering gehouden van de 

Nederlandse Woonbond Regio Brabant. Alle vergaderingen werden bezocht door 

twee van onze bestuursleden in een steeds wisselende samenstelling. Onze 

voorzitter Conny Raasveldt is door ons bestuur aangewezen als vaste bezoeker van 

de provinciale vergaderingen. Een roulerend bestuurslid vergezelt haar op deze 

vergaderingen. 

 

ADVISERING AAN BERGOPWAARTS  

 

In 2015 diende HBO De Peel bij haar verhuurder Bergopwaarts twee adviezen in, te 

weten het advies over de Huurverhoging 2015 en het Huurbeleid 2015. 

 

Advies Huurverhoging 2015 

In 2014 hebben wij ons, samen met 7 collega besturen van huurders belangen or-

ganisaties uit de regio Helmond, met een soort “brandbrief” gericht tot de directeu-

renbestuurders van deze 8 woningcorporaties uit deze regio. In dat schrijven dron-

gen wij aan op matiging van de huurverhoging en het niet gebruiken van de ruimte 

om extra huurverhoging op te leggen. Ons bestuur nam hierbij, op verzoek van de 

overige besturen, het voortouw in deze actie.  

Gezien het feit dat voor 2015 door minister Blok aan de corporaties de ruimte werd 

verstrekt om wederom extra huurverhogingen op te leggen werd ons, door diezelfde 

collega besturen, weer verzocht actie te ondernemen tot het opmaken van een 

nieuwe “brandbrief”. Ten tijde van deze actie liep het overleg tussen Bergopwaarts 

en ons bestuur, over de hoogte van de komende huurverhoging per 1 juli 2015, al 

op zijn einde. Het vooruitzicht op een goed eindresultaat nam al vaste vormen aan. 

Het was echter nog niet zover dat wij onze collega besturen daarvan op de hoogte 

konden brengen. 

Ons bestuur kwam daardoor enigszins in een loyaliteitskronkel terecht tussen de 

collega besturen en de overlegpartners binnen Bergopwaarts. Goed overleg heeft er 

voor gezorgd dat er geen verkeerde conclusies konden worden getrokken, door wie 

dan ook.  

Met het resultaat van het overleg konden wij tevreden zijn. Slechts 1% inflatie huur-

verhoging en geen extra huurverhoging voor huurders met een inkomen tot  

€ 43.786. Voor huurders met een inkomen boven de € 43.786 gold de extra huur-

verhoging van 4% wel, zodat deze totaal 5% opgelegd kregen. Voor deze inko-

mensgroep hebben wij geen verlaging van de extra huurverhoging kunnen bereiken. 

Bergopwaarts beschouwt deze groep huurders niet als haar doelgroep en legde hen 

daarom de extra huurverhoging op. 

Afgezet tegen de huurverhogingen van de corporaties in de regio, maar ook lande-

lijk gezien, mogen we spreken van een zeer goed resultaat voor de huurverhoging 

2015. 
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Advies Huurbeleid Bergopwaarts 

Op 5 mei 2015 bereikte ons bestuur de adviesaanvraag van Bergopwaarts over een 

vernieuwd huurbeleid. Een leidend gegeven in dit nieuwe huurbeleid bleek uit on-

derstaande alinea: 

“Om er voor te zorgen dat woningen blijvend betaalbaar zijn, dus passend toegewe-

zen kunnen worden, is er nieuw huurbeleid opgesteld. Het nieuwe systeem gaat 

minder uit van het precieze aantal woningwaarderingspunten, maar veel meer uit 

van de betaalbaarheid van het wonen en het in voldoende mate passend kunnen 

toewijzen”. 

Zeer kort samengevat kwam het voorstel van Bergopwaarts neer op het vaststellen 

van onderstaande “eenheidsprijzen” voor haar huurwoningen: 

 De kleinste woningen (0 of 1 slaapkamer) huurprijs € 403,06 

 De middelgrote woningen (2 of 3 slaapkamers) huurprijs € 578,87 

 De grootste woningen (4 of 5 slaapkamers) huurprijs € 618,24 

Deze eenheidsprijzen vormden de kern van het vernieuwde huurbeleid. Met betrek-

king tot de aanpassing van de huurprijzen en de toewijzing van woningen werden 

nog enige aanvullende voorwaarden gesteld. 

Gezien de inhoud en de strekking van het geheel van het voorstel tot de verande-

ring van het huurbeleid, stemde ons bestuur unaniem daar voor, vandaar dat deze 

adviesaanvraag van een positief advies werd voorzien. 

 

 

CONTACT MET DE HUURDERS 

 

Spreekuur 

Het bestuur van HBO De Peel verzorgde in haar kantoor iedere donderdagmorgen 

van 10.00 tot 12.00 uur een open inloopspreekuur, dat veelal door voorzitter Conny 

Raasveldt en secretaris Ton van de Weerd wordt ingevuld. Zo werd in 2015 op 50 

donderdagen spreekuur gehouden. Van dit spreekuur werd regelmatig, zij het niet in 

grote aantallen, gebruik gemaakt door huurders. Buiten de spreekuren was en is de 

HBO per telefoon, fax en e-mail te bereiken. Er konden mondelinge boodschappen 

worden ingesproken wanneer het kantoor niet bemand was. Post, mail, telefoon en 

fax werden vrijwel elke dag gecontroleerd en zo spoedig mogelijk beantwoord. 

Wanneer huurders de voorkeur gaven aan een afspraak buiten de spreekuurtijden 

om, dan was dat mogelijk, terwijl bij noodzakelijkheid de huurder ook in zijn of haar 

woonomgeving bezocht kon worden. 

 

Meldingen van huurders 

In het afgelopen jaar 2015 werden klachten en meldingen van huurders afgehan-

deld via de procedure die met Bergopwaarts in het verleden is afgesproken. Meldin-

gen over gebreken aan woningen etc. werden direct doorverwezen naar Bergop-

waarts. Van huurders met een klacht werd verlangd dat zij eventuele problemen 

eerst in samenspraak met Bergopwaarts trachtten op te lossen.  

Wanneer tussen een huurder en Bergopwaarts geen overeenstemming over een 

klacht kon worden bereikt en deze huurder zich met die klacht tot ons wendde, werd 

door de HBO een meldingsformulier ingediend bij het vaste aanspreekpunt van 

Bergopwaarts voor deze zaken. 
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In de melding werden de problemen en/of grieven van de huurder op een zo objec-

tief mogelijke wijze neergezet. Het geheel werd daarna opnieuw in behandeling ge-

nomen binnen Bergopwaarts. Het verwerken van meldingen van huurders op de 

hiervoor omschreven wijze werd zowel binnen onze HBO als Bergopwaarts als een 

juiste manier van werken gezien.  

In 2015 werden door onze HBO in totaal 6 meldingen van huurders, zoals hiervoor 

omschreven, verwerkt. In 2014 bedroeg dit aantal eveneens 6 zodat van een blij-

vend laag aantal gesproken kan worden De mogelijkheid blijft echter bestaan dat na 

behandeling van de melding huurders, de huurder niet tevreden is over de afhande-

ling van zijn klacht. In dat geval werd de huurder gewezen op de mogelijkheid van 

het inschakelen van de Regionale Geschillencommissie en werd de huurder – zo 

nodig – bijgestaan in het opstarten van de procedure geschillencommissie.  

 

Contact met huurders door contact- en informatieavonden 

De huurdersavonden die wij in het voorjaar 2015 in Asten en Deurne hebben ge-

houden trokken totaal 130 bezoekers. Beide avonden verliepen in een goede sfeer, 

we hebben als bestuur de huurders op een goede wijze informatie kunnen verschaf-

fen over van belang zijnde zaken. 

Directeurbestuurder, de heer Theuws, gaf aan hoe Bergopwaarts, mede door de 

uitkomsten van het Woonlastenonderzoek van HBO De Peel, gezocht heeft naar de 

mogelijkheid de huurverhoging zo laag mogelijk te houden, wat gelukt was zo vond 

hij. Verder werd aan de bezoekers uitleg gegeven over het nieuwe huurbeleid dat 

Bergopwaarts had vastgesteld na overleg met ons bestuur. 

Desgevraagd gaven de bezoekers van de huurdersavonden aan tevreden te zijn 

over de opzet van de huurdersavonden en zeer veel interesse hadden in ons con-

tact- en informatieblad Huurders Informatie. 

Ondanks deze positieve geluiden vanuit de huurders, hebben wij in ons bestuur be-

sloten om de huurdersavonden op een andere leest te gaan schoeien. Wij gaan 

meer naar de huurders toe, in wijken en kerkdorpen. Op die manier denken wij in to-

taliteit meer huurders te kunnen verwelkomen op deze avonden en daardoor de 

band met de achterban te versterken. In ons beleidsplan leest u daar meer over. 

 

Huurders c.q. Bewonerscommissies 

Momenteel functioneren er drie huurders c.q. bewonerscommissies op complexni-

veau binnen het woningbezit van Bergopwaarts. 

Bewonerscommissie De Molenberg te Deurne  

In het appartementencomplex De Molenberg te Deurne bestaat een commissie met 

een al lange traditie. De commissie is actief en verzorgt jaarlijks diverse activiteiten. 

Men beschikt in de Molenberg over een eigen, mooie grote, gemeenschappelijke 

ruimte, waarin ook wekelijkse activiteiten plaatsvinden.  

Wij hebben met enige regelmaat contact met een bestuurslid uit deze commissie en 

op verzoek ondersteunen wij deze commissie, meestal in facilitaire zin. 

Huurderscommissie Grande Monte te Deurne 

De huurderscommissie Grande Monte werd in 2011 opgericht en vertegenwoordigt  

de huurders van 73 appartementen in De Wolfsberg te Deurne. Deze commissie 

heeft een eigen overlegstructuur over met name genoemde zaken op complex-

niveau, met de verhuurder Bergopwaarts. 
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Bewonerscommissie Noorderlicht te Helmond  

Bewonerscommissie Noorderlicht werd opgericht in 2014 en vertegenwoordigt de 

huurders in een complex van 70 appartementen aan het Nieuwveld te Helmond. Dit 

complex is gelegen naast het woonzorgcentrum De Eeuwsels van Savant, een ge-

bouw dat ook door Bergopwaarts is gebouwd. 

Met deze bewonerscommissie is met enige regelmaat contact. Op verzoek van de 

commissie verleent ons bestuur waar nodig ondersteuning. In 2015 was dit met na-

me het geval met betrekking tot het overleg over de warmtelevering in het complex. 

Dit geschiedt middels de zogenaamde Warmte Koude Opslag. De levering van 

warmte via dit systeem levert voor de huurders veel problemen op. Hierover zijn in 

2015 diverse overlegsituaties geweest en werd ook een huurdersavond georgani-

seerd. De problemen hierover zijn nog niet opgelost. Het overleg loopt in 2016 door. 

 

In overleg met Bergopwaarts zijn er in enkele appartementencomplexen waar geen 

sprake is van een bewonerscommissie, contactpersonen geworven. Dit geldt met 

name voor de woonservicezones in de St. Jozefparochie in Deurne en die in Lies-

sel. Deze contactpersonen hebben een vast aanspreekpunt binnen Bergopwaarts. 

Huurderszaken waar naar gekeken dient te worden of waar overleg over dient te 

worden gevoerd, worden door deze contactpersonen gemeld, waarop actie wordt 

ondernomen. Sommige kleine zaken worden door deze personen zelf opgelost. Dit 

systeem functioneert vooralsnog goed. 

 

Contact- en informatieblad “ Huurders Informatie “ 

Van het contact- en informatieblad “Huurders Informatie” werden in 2015 twee edi-

ties uitgegeven, in de maanden juli en december.  

De huurders van Bergopwaarts kregen dit contact- en informatieblad thuisbezorgd. 

Ook werden exemplaren verzonden aan de directie en de medewerkers van Berg-

opwaarts, de Raad van Commissarissen en de Ledenraad van Bergopwaarts, de 

wethouder Martens te Asten en wethouders Verhees in Deurne en verder diverse 

andere voor onze organisaties van belang zijnde functionarissen, de Nederlandse 

Woonbond en enkele andere instanties en zusterorganisaties.  

De gehele inhoud van Huurders Informatie werd, zoals gewoonlijk, geheel verzorgd 

door het bestuur van HBO De Peel. De opmaak van het blad werd mede verzorgd 

door een bestuurslid, onder supervisie van de Desk Top Publisher. Ook de bezor-

ging werd geregeld vanuit ons eigen bestuur. Dit alles om de kosten van het blad 

beheersbaar te houden.  

Wij hebben vastgesteld dat de huurders van Bergopwaarts het blad zeer waarderen 

en het ook werkelijk zien als een contact- en informatieblad. Ons bestuur vindt het 

daarom van groot belang deze uitgave te continueren. Het blad voldoet duidelijk aan 

het doel waarvoor het is opgezet: het onderhouden van contact met de huurders en 

het verstrekken van relevante informatie aan de huurders. 

 

Website 

Wat wij hierboven schreven over ons contact- en informatieblad Huurders Informatie 

geldt eigenlijk in gelijke mate voor onze website. Voorop staat het belang van het 

verschaffen van informatie aan de huurders van Bergopwaarts. En daarom laten wij 

zowel Huurders Informatie als onze website www.hbodepeel.nl graag naast elkaar 

bestaan.. 
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Onze secretaris, Ton van de Weerd, is de administrator van de site en beheerde 

vrijwel de gehele inhoud daarvan. Op die manier kon het nieuws op de site zo actu-

eel mogelijk worden gehouden. Eventueel noodzakelijke ondersteuning is dichtbij, te 

weten van onze webdesigner, SiteTurn uit Helmond.  

Buiten het actuele nieuws zijn de Beleidsplannen, de Jaarverslagen, de Prestatieaf-

spraken, het Woonlastenonderzoek 2014, diverse Wetenswaardigheden en zelfs al-

le edities van ons contactblad Huurders Informatie op onze site te vinden en werden 

direct na het verschijnen daarop geplaatst. 

 

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR VAN DE HBO 

 

Hieronder treft u een opsomming aan van de activiteiten en/of werkzaamheden die 

door één of meer bestuursleden van de HBO in het jaar 2015 werden ondernomen, 

uitgevoerd of waaraan werd deelgenomen: 

 

Algemeen Bestuur vergaderingen van HBO De Peel waarin  

ook veertien maal overleg plaatsvond met de Manager Wonen 16  

Overleg Dagelijks Bestuur HBO De Peel 51 

Inloopspreekuur kantoor HBO De Peel 50 

Huurdersavonden HBO De Peel, 1 in Asten en 1 in Deurne 2 

Overleg met Bewoners Commissies van Bergopwaarts 10 

Overleg met de Directeurbestuurder van Bergopwaarts 3  

Overleg met diverse medewerkers van Bergopwaarts 8 

Overleg met leden van de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts 3 

Selectiecommissie voor 2 leden van de Raad van Commissarissen 4 

Ontmoeting met de Ledenraad van Bergopwaarts 1 

Snuffelstage Woonruimteverdeelsysteem Bergopwaarts 2 

Activiteiten Bergopwaarts opening projecten etc. 5 

Overleg met collega huurders belangen organisaties 3 

Overleg over/met Regionale Geschillencommissie 2 

Overleg met wethouder volkshuisvesting van Deurne, H. Verhees 2  

Overleg met wethouder volkshuisvesting van Asten, Th. Martens 1 

Overleg  Gemeente Helmond en Commissie Wonen Helmond 9  

Overig overleg met Nederlandse Woonbond 2 

Deelname Landelijke Huurdersdag Nederlandse Woonbond 1 

Cursussen en symposia o.a. van de Nederlandse Woonbond 5 

Provinciale vergaderingen van de Nederlandse Woonbond                               4    

                         184 

 

Het totaal aantal activiteiten en/of werkzaamheden waaraan één 

of meer bestuursleden van HBO De Peel aan deelnamen bedroeg 

in 2015:  184 
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LIDMAATSCHAP WOONBOND 

 

Als HBO Deurne-Asten en HBO De Peel zijn wij al heel erg lang lid van de Neder-

landse Woonbond. De contributie voor dit lidmaatschap is, naar onze mening, vrij 

hoog te noemen. Voor het jaar 2015 bedroeg deze contributie € 6221,57.  

Lid zijn van een landelijke, overkoepelende organisatie van huurders belangen or-

ganisaties vindt ons bestuur belangrijk. Het is immers zo dat men in “Den Haag” de 

stem van de huurders goed moet horen om er voor te zorgen dat het huurderskli-

maat zo goed als mogelijk wordt gehouden. In de jaren vóór 2015 is dat totaal mis-

lukt. Huizenhoge huurverhogingen die minister Blok toestond aan de corporaties 

kon men niet tegenhouden. Wij hebben aan de directie van de Woonbond hierover 

ons ongenoegen geuit, waarop men hierover met ons in gesprek is gegaan. 

Onder werking van de nieuwe Woningwet is het in algemene zin voor de huurders 

organisaties in 2015 wat beter geworden. Vrijwel alle daarin opgenomen regelingen 

werden in praktische zin voor onze organisatie al toegepast en het goede resultaat 

voor de huurverhoging 2015 bereikten wij zelf in goed overleg met Bergopwaarts. 

Het is daarom dat vanuit onze organisatie vaak een woord van (opbouwende) kritiek 

in de richting van de Woonbond gaat. En dat is nodig. Dit blijkt wel uit het feit dat de 

Woonbond samen met Aedes in 2015 een goed uitgebalanceerd huurverhogingsys-

teem op basis van de huursombenadering inleverde bij minister Blok. Blok haalt er 

momenteel de zaken uit die hem aanstaan en verbindt er nog een extra huurverho-

ging op basis van het inkomen aan vast. Wanneer je als Nederlandse Woonbond, in 

dit geval zelfs in coproductie met de koepel van woningcorporaties Aedes, niet in 

staat bent dit van tafel te krijgen, zetten wij wederom een vraagteken bij de invloed 

die de Woonbond heeft. 

Vooralsnog overwegen wij nog niet ons lidmaatschap van de Woonbond te beëindi-

gen maar dit gegeven lag al eens op onze bestuurstafel. 

Van de overige faciliteiten die de Woonbond biedt zoals vakliteratuur, brochures, 

cursussen en symposia werd door ons bestuur in 2015 gebruik gemaakt wanneer 

wij daar de relevantie van inzagen.   

 

VERTEGENWOORDIGING IN OF OP VOORDRACHT VAN HBO DE PEEL 

 

Verenigingsraad Nederlandse Woonbond 

Onze voorzitter, mevrouw Conny Raasveldt, heeft sinds september 2013 zitting in 

de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond, het hoogste orgaan van deze 

bond. Zij werd daartoe aangezocht.  

Commissie Wonen Helmond 

Voorzitter Raasveldt heeft verder zitting in de Commissie Wonen van de gemeente 

Helmond. Op verzoek van de secretaris van deze commissie vertegenwoordigt zij 

ook de huurdersorganisaties van de vijf niet in Helmond gevestigde woningcorpora-

ties met woningbezit in Helmond, in deze commissie. 

Participatieraad gemeente Deurne 

De heer J. (Jan) van Geffen, vice-voorzitter van HBO De Peel, heeft namens onze 

HBO zitting in de Participatieraad van de gemeente Deurne.  

De Participatieraad is een adviesorgaan voor de gemeente Deurne en behandelt in 

principe onderwerpen die direct of indirect te maken hebben met de uitvoering van 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  
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Voordracht voor de Raad van Commissarissen van Bergopwaarts 

In de Raad van Commissarissen zijn twee zetels beschikbaar voor personen die op 

een bindende voordracht van HBO De Peel benoemd worden.  

In 2015 zijn de personen die deze zetels innamen, na twee zittingperioden van vier 

jaren, afgetreden. In 2015 werden door ons bestuur twee personen voorgedragen 

voor deze twee zetels. Eén persoon werd benoemd, verwacht wordt dat de andere 

begin 2016 zal worden benoemd. 

Alhoewel deze twee commissarissen op zogenaamde “huurderszetels” zitten, func-

tioneren zij in de Raad van Commissarissen zonder “last of ruggespraak”. 

 

BEREIKBAARHEID VAN DE HBO VOOR DE HUURDERS 

 

Huurders konden ook in 2015 op diverse manieren in contact komen met HBO De 

Peel. Over deze manieren werd ook uitgebreid geschreven in de edities van het 

contactblad Huurders Informatie. De mogelijkheden tot contact waren de volgende: 

 

1. Bezoek op het kantoor. Iedere donderdag was er open spreekuur van 10.00 tot 

12.00 uur in het kantoor aan de Stijn Streuvelslaan 48a te Deurne. Er kon tele-

fonisch om een ander tijdstip verzocht worden; 

2. Er kon telefonisch contact opgenomen worden via 0493-323200 (indien niet be-

zet kon een boodschap worden achtergelaten) of per fax via 0493-323210; 

3. Geschreven correspondentie kon worden gericht aan het bestuur van de HBO, 

Stijn Streuvelslaan 48a, 5751 XZ Deurne. De secretaris controleerde vrijwel 

dagelijks de binnengekomen post en verwerkte deze direct; 

4. Via het e-mail adres bestuur@hbodepeel.nl en de contactlink op de website 

was de HBO ook bereikbaar. Ook de e-mail werd vrijwel dagelijks gecontroleerd 

en behandeld.  

 

HUISVESTING EN KANTOORFACILITEITEN 

 

De ruimte waarin de HBO De Peel kantoor houdt, mag als “goed” worden gekwalifi-

ceerd. Bereikbaarheid en parkeerruimte zijn goed. Oppervlakte en indeling voldoen 

vooralsnog aan onze eisen. De kantoor apparatuur, zoals computers, printer en fax 

zijn aanwezig en worden aangepast aan de eisen van deze tijd, wanneer het budget 

daartoe de ruimte biedt.  

 

NASCHRIFT 

 

Dit naschrift is kort. Onze bestuursleden zijn tevreden over de resultaten die bereikt 

zijn in 2015. Voor de huurders hebben we bereikt wat binnen onze mogelijkheden 

lag. Achterover leunen is er echter niet bij. Het nieuwe jaar is weer op weg en de le-

den van ons bestuur hebben zich voorbereid op de dingen die komen gaan. We zijn 

al uit de startblokken!!  
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VERASSING!!! 

 

Normaal gesproken is het naschrift het einde van een publicatie zoals bijvoorbeeld 

ons jaarverslag. Er is echter één gebeurtenis waaraan wij op deze wijze nog wat  

extra aandacht aan willen schenken en dat is: 

 

19 oktober 2015, 14.00 uur. Volgens afspraak, zit in het kantoor van HBO De Peel 

het hele bestuur van de HBO gereed om met de directeurbestuurder van Woning-

bouwvereniging Bergopwaarts, de heer Chris Theuws en de manager Wonen de 

heer Mark Kieft, eveneens van Bergopwaarts, in overleg te gaan over de uitkomsten 

van de visitatie die enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. 

 

Wij vonden dit wel wat vreemd, omdat over dit onderwerp al een bijeenkomst ge-

pland stond voor 27 oktober. Wij dachten dat er mogelijk een bepaald onderdeel 

van deze visitatie op een wat vreemde manier uit de bus zou zijn gekomen en er 

mogelijk vóór de echte presentatie over gesproken of gepresenteerd zou moeten 

worden. Die morgen werd er door ons nog contact gezocht met de heer Kieft over 

de grootte van het gezelschap en de eventueel gereed te zetten apparatuur. Het 

antwoord was: “Chris Theuws en ik komen. We nemen alles mee.” 

Onze voorzitter Conny Raasveldt heet onze gasten welkom en geeft de heer 

Theuws het woord. Hij geeft aan dat de visitatie wel goed is verlopen, dat de uit-

komsten er goed uitzien, maar dat hij eigenlijk een verrassing voor ons in petto 

heeft. Hierop verdwijnt Mark Kieft naar buiten en komt een moment later met een 

ingepakte versnapering en een fotografe ons kantoor weer binnen. De verbazing is 

van de gezichten van alle bestuursleden af te lezen, we kijken elkaar aan met grote 

vraagtekens in onze ogen. 

Dan komt de aap uit de mouw. Chris Theuws tovert een mooi pamflet uit zijn map 

waarop onze HBO De Peel wordt aangeduid als jubilaris. 20 jaar HBO De Peel!! 

 

 
 

Stomverbaasd zijn we met ons allen. Chris Theuws vraagt of wij dit niet wisten. Se-

cretaris Ton van de Weerd geeft aan dat hij wist dat de HBO dit in de maand okto-

ber 20 jaar bestond maar dat hij er niet aan gedacht heeft om daar speciale aan-

dacht aan te schenken. 
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De rest van de bijeenkomst stond in het teken van de koffie en de thee met een 

heerlijke versnapering van Bergopwaarts, leuke gesprekken over het ontstaan van 

onze HBO, de verassende manier waarop ons bestuur in jubileumboot was geno-

men en het welgemeende dankwoord van onze voorzitter. 

 

Als huurdersorganisatie zijn we blij dat we het cijfer “20 jaar” achter onze naam mo-

gen schrijven. Het geheel van deze 20 jaren overziend kunnen we stellen dat het – 

met een enkel dipje – overwegend goed is gegaan met de organisatie en het be-

stuur. Onder de leus “huurders voor huurders” zullen onze bestuursleden zich de 

komende tijd naar eer en geweten en met inzet van ieders persoonlijke kwaliteiten 

hard blijven maken voor de belangen van de huurders van Bergopwaarts. 

 

En dan nog even dit. Het is niet alleen heel erg leuk om een dergelijke “overval” 

mee te maken, maar het geeft aan dat verhoudingen tussen het “het geheel van 

Bergopwaarts” en HBO De Peel goed genoemd mogen worden. Huurders en corpo-

raties hebben het de afgelopen jaren soms heel erg moeilijk gehad, ieder op eigen 

wijze en manier. Binnen overlegsituaties tussen HBO De Peel en Bergopwaarts 

komen dan ook wederzijds argumenten op tafel die niet altijd in lijn zijn met elkaar, 

soms weleens botsen en reden zijn tot het zoeken naar overeenstemming. Veelal 

hebben we die samen gevonden en daar waar het niet lukte was er begrip voor el-

kaars standpunten.  

Juist dit jaar 2015, met de voor ons zeer gematigde huurverhoging achter ons en de 

nieuwe - op 1 juni 2015 ingevoerde – eenheidshuurprijzen, geven ons het gevoel 

iets voor ons en alle overige huurders van Bergopwaarts te hebben kunnen beteke-

nen. Op naar het volgende jubileum!!!    

  

 
 

 

Deurne, 22 januari 2015, 

Namens het bestuur van Huurders Belangen Organisatie De Peel, 

 

C.N.E. Raasveldt, voorzitter,                            A.J. van de Weerd, secretaris. 

 


