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1. Inleiding 
Ook in 2015 is er veel werk te verzetten voor het bijhouden van alle 
wijzigingen in het woningbeleid van de Nederlandse overheden en dan 
met name voor de sociale huursector om dit door te geven aan de huurders 
van Woningbelang. Gemeentes krijgen meer invloed op de huisvesting en 
het toewijzen van woningen en moeten de huurdersbelangen organisaties 
zoals de HBVValkenswaard om advies vragen 
 
Daarnaast worden verschillende wetswijzigingen doorgevoerd, die niet  
voor de sociale huursector zijn , maar wel de leefomgeving sterk kunnen 
beïnvloeden, zoals de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning en de 
overheveling van de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg van het 
rijk naar de gemeente. Ook zorg en wonen zijn per 1 januari 2015 
gescheiden. Wat de gevolgen hiervan zijn wordt pas in  de loop van 2015 
duidelijk evenals de consequenties hiervan op de sociale huursector. 
 

2. Bestuur 
Bestuursvergaderingen worden 11 keer per jaar gehouden. In verband met 
de vakantieperiode  is er in juli geen bestuursvergadering. 

 Het DB bereidt de bestuursvergaderingen voor en heeft periodiek overleg 
met Woningbelang. De DB vergaderingen worden  11 keer per jaar 
gehouden. Het overleg met Woningbelang (DB/MT) is 6 keer per jaar. 
Daarnaast onderhoud het DB de contacten met externe organisaties zoals 
de gemeente Valkenswaard en Bergeijk. Ook heeft het DB jaarlijks 
overleg met de wethouder huisvesting van Valkenswaard. In 2015 zal er 
meer overleg zijn  met de betrokken wethouders in Valkenswaard en 
Bergeijk over het woningbeleid en de verplichte adviesaanvragen bij de 
HBV. 
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De Woonbond houdt 4 keer per jaar een provinciale vergadering. Deze 
wordt door een vertegenwoordiging van het bestuur bezocht. 
 
Jaarlijks wordt er een themadag georganiseerd door Woningbelang, 
waaraan het bestuur van de HBV deel neemt. 
  

 De HBV heeft een samenwerkingsovereenkomst met Woningbelang. Op 
basis hiervan worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. 

 

3. Publiciteit (informatievoorziening en PR) 
Voor de informatievoorziening aan de leden en andere belangstellenden 
heeft de HBV een website. De lay-out van de website is in 2014 
ingrijpend gewijzigd. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de 
actualiteit van de informatie op de website. Ook in 2015 wordt er veel 
aandacht besteed aan het actueel houden van de informatie op de website. 
 
In 2015 verschijnen er 2 nieuwsbrieven met onderwerpen die de huurders 
aangaan. Hierbij komen onder andere ook het regeringsbeleid en de 
verwachte consequenties voor huurders aan de orde.  
 
De ledenvergadering wordt 2 keer per jaar gehouden. De HBV streeft er 
naar om deze bijeenkomsten informatief en thematisch te laten zijn, 
waarbij de onderwerpen zoveel mogelijk door de leden van het bestuur 
voorbereid en gepresenteerd worden. De leden worden uitgenodigd om 
onderwerpen voor de vergadering aan te geven. Daarnaast zijn de leden 
ook altijd welkom bij de openbare bestuursvergaderingen. 
 

4. Projecten en activiteiten 
 

Bewonersondersteuning: 
 De bewoners worden rechtstreeks door de HBV ondersteund maar ook via 

de bewonerscommissies. Hiervoor heeft het bestuur een aparte werkgroep. 
De HBV wil het oprichten en in stand houden van de 
bewonerscommissies bevorderen door ondersteuning te bieden bij de 
oprichting. Daarna kunnen de bewonerscommissies altijd terecht met 
vragen of voor advies bij de werkgroep of het bestuur. Hiervoor zijn vaste 
contactpersonen beschikbaar. Deze commissies kunnen een kleine 
financiële bijdrage krijgen voor de activiteiten van de commissie. 
In 2015 wordt er een bijeenkomst gepland voor de bewonerscommissies 
en de HBV. Onderwerpen in overleg met de bewoners commissies. 
Bij renovaties e.d. wordt tijdelijk een aparte werkgroep gevormd voor de 
begeleiding van de bewonerscommissie of bewoners indien er geen 
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commissie is opgestart. 
 
Projecten 

 Ook in 2015 wordt er aandacht besteed aan de jongeren. Het bestuur is in 
2014 uitgebreid met een bestuurslid uit de jongeren en dit bestuurslid gaat 
de communicatie met de jongeren via sociale media uitwerken en 
opstarten. 

 

5. Deskundigheidbevordering 
De HBV wil van de mogelijkheid gebruik maken om externe deskundigen 
in te schakelen, voor bijvoorbeeld juridisch of wettechnisch advies. Dit 
kan ook een deskundige spreker voor de ledenvergadering zijn.  
 
In 2015 worden er om de deskundigheid te verhogen en te verbeteren 
weer diverse cursussen gevolgd en workshops/symposia bijgewoond door 
de leden van het bestuur. Het doel hiervan is om alle bestuursleden de 
nodige basiskennis en specifieke deskundigheid te bieden. Bovendien 
dient men op de hoogte blijven van plaatselijke en regionale 
ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvestiging door het bezoeken 
van raads- en commissievergaderingen evenals het lezen van lokale 
kranten en bladen. Naast de meer algemene kennisverhoging wordt ook 
aan specifieke kennisvergaring gedaan.  

 


