Ondergetekenden,
Woningstichting Barneveld,gevestigd
te Barneveld,
Parmentierstraat
1, vertegenwoordigd
doorhet
bestuur(WsB)
Hiernate noemen'deWoningstichting'
en
HuurdersverenigingBarneveld,gevestigd
in de gemeente
kantoorhoudende
Barneveld,
te Barneveld,
Oldenbarneveldplein
3, vertegenwoordigd
doorhetbestuur(HvB)
Hiernate noemen'de Huurdersvereniging'
Overwegende
dat:
o
de Woningstichting
verantwoordelijk
is voorhetbeleiden beheerinzakehettotalewoningbestand
en
(en
huurders
de
anderebewoners)
directwil betrekken
bij onderwerpen
die voorhenvan belangzijn;
r
daadwerkelijke
betrokkenheid
en invloedvande zijdevande huurdersbevorderlijk
zijnvooreen
goededienstverlening
en eeneffectief
beheervande woningen
vande Woningstichting,
om
slagvaardig
te kunneninspelen
op de wensenvande huurders;
o
vanhuurders
de Woningstichting
de belangen
vanzijnwoningen
erkenten middelsdezeafspraken
de invloeden de belangen
vanhuurders
op zijnbeleidwilwaarborgen;
.
de Huurdersvereniging
medeverantwoordelíjk
is voorgoedwonenen er naarstreeftde belangen
te
vanallehuurders/bewoners
behartigen
en woningzoekenden
vande Woningstichting;
.
gelijkwaardige
de Huurdersvereniging
sinds1 juli2015een(aande Woningstichting
en gemeente)
positieheeftbij het makenvan de lokaleprestatieafspraken;
o
is datde Huurdersvereniging
hetbelangrijk
dezeinvloeduitoefentvanuiteenonafhankelijke
en
positie;
zelfstandige
.
de Huurdersvereniging
dichtbij de huurders/bewoners
moetstaanen daarommoetwetenwater
onderhenleeft;
.
voorhetcontactmet de huurders/bewoners
het bestaanvan bewonerscommissies
en werkgroepen
vangrootbelangis en dezevoldoende
faciliteiten
en mogelijkheden
vooroverlegkrijgen;
.
vooroverlegeengoedeonderlinge
verstandhouding
vanbelangis en gestructureerd
overlegen
respectvoorelkaarsdoelstellingen
zijn;
noodzakelijk
o
de samenwerking
totdoelheeft:
- hetoptimaliseren
van de kwaliteitvan hetwonen;
- hetbevorderen
van eengoederelatietussenhuurdersen de Woningstichting;
- hetlatenaansluiten
vanhetdoorde Woningstichting
vande
te voerenbeleidbijde behoefte
(toekomstige)
huurders;
-' hetbevorderen
vaneengoedeverhouding
tussende hoogtevande huuren de kwaliteit
van
woningen woonomgeving.
- We strevenin de beleidsontwikkeling
naarovereenstemming
en passende Wet Overleg
pastoealser geenovereenstemming
Huurders
verhuurder
is of kanwordenverkregen.
- De 1-2-3-lijstin de bijlageis hiermee
danookalleenvantoepassing
als hetvoorgaande
van
krachtis.
komenhetnavolgende
overeen:

I

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Artikel I
persoon,
Huurder:
natuurlijke
diemetbetrekking
woningof wooneenheid
eenhuurovertot eenbepaalde
is aangegaan
metde Woningstichting.
eenkomst
Onderhuurder
wordtookbegrepen
de medehuurder.
Tevens
wordtonderhuurderverstaan
degenediede woningmettoestemming
vande Woningstichting
huurt
vaneenhuurderdiede woningvande Woningstichting
huurt.
Huurwoninq:
de woningdie in eigendom
of beheeris vande Woningstichting.
persoon
Bewoner:
natuurlijke
woonachtig
in een(voormalige)
woningvande Woningstichting
diedankzijde
VvE,de woonomgeving
of eenonderhoudsof servicecontract
een relatieheeftmetde huurdersen
verhuurder.
quabouwwijze
eenvezamelingwoningen
vandeWoningstichting
Complex:
diefinancieel,
administratief,
of
anderszins
eeneenheidvormen.
de representatieve
Huurdersvereniging
Barneveld(HvB)die als doelstelling
Huurdersverenigino:
heefthet
vande belangen
vande huurders
op verhuurdersniveau.
behartigen
Bewonersof complexcommissie:
een groepbewoners,
bestaande
uit doorde bewonersgekozenof
geacht
personen,
vande bewoners
die
wordtde belangen
te behartigen
in (een)bepaald(e)
aangewezen
complex(en),
doetaande andere
Geschil:
eengeschilis aanwezig
zodrade enepartijhiervanschriftelijk
mededeling
partij.

II

EN UITGANGSPUNTEN
DOELSTELLINGEN

Artikel2
is opgesteldmetde doelstelling:
1.
De samenwerkingsovereenkomst
goedemogelijkheden
te biedenom de
en bewonerscommissies
a)
De Huurdersvereniging
vandegenen
dieze vertegenwoordigt;
belangen
te behartigen
aanzijn
methetoverlegmogelijkheden
te biedenom de dienstverlening
b)
DeWoningstichting
te optimaliseren;
huurders
en de Huurdersvereniging
en
vande Woningstichting
De takenen bevoegdheden
c)
te verduidelijken
bewonerscommissies
;
van hetoverlegtussende
af te sprekenter structurering
d)
Regelsen procedures
en bewonerscommissie;
Woningstichting
en de Huurdersvereniging
van gelijkwaardig
en goedoverlegtussende Woningstichting
en de
Hetbevorderen
e)
igingen bewonerscommissies.
Huurdersveren
gezamenlijk
de
bevorderen
en faciliteren
2.
DeWongstichting
en de Huurdersvereniging
waarspecifieke
vanbewonerscommissies
in straten,
complexen,
buurtenof wijken
totstandkoming
noodzakelijk
is en (nog)ontbreekt.
belangenbehartiging
op de mogelijkheid
zichaante sluitenbij de
zal nieuwebewonersattenderen
DeWoningstichting
3.
igingen/ofde bewonerscommíssie,
Huurdersveren

4.

5.

III

vanwerkgroepen,
de totstandkoming
bevorderen
DeWoningstichtÍng
en de Huurdersvereniging
panelsof bewonersadviesgroepen
(digitale)
om zoveelmogelijk
op een bepaaldonderwerp,
bij het beleidte betrekken.
huurders/bewoners
voorhetoverlegtussen
vanenigeanderewetgeving
in wetgeving
of inwerkingtreding
Bijwijziging
- zo nodigzal
de
samenwerkingsovereenkomst
en de Woningstichting
de Huurdersvereniging
wordenbijgesteld.

EN REPRESENTATIVITEIT
ERKENNING

Artikel3
van
vooralleonderwerpen
alsgesprekspartner
erkentde Huurdersvereniging
1.
DeWoningstichting
voorwaarde
dat:
van
belang
kunnen
zijn
onder
voor
huurders/bewoners
de
beleiden beheerdie
vande woningen,waarvoorze de belangen
allehuurders/bewoners
de Huurdersvereniging
a)
in de gelegenheid
steltom zichbij haaraante sluiten;
behartigt,
dooren uitde
wordtgekozenof aangewezen
hetbestuurvande Huurdersvereniging
b)
huurders/bewoners
die ze vertegenwoordigt;
en
op de hoogtehoudtvanhaaractiviteiten
de huurders/bewoners
de Huurdersvereniging
c)
henbetrektbijhaarstandpuntbepaling;
voorde
uitschrijft
ten minsteéénmaalperjaareenvergadering
de Huurdersvereniging
d)
in hetverstreken
aflegtvan haaractiviteiten
waarinze verantwoording
huurders(bewoners),
jaar en dezevaststelt;
jaaren haarplannenbespreekt
voorheteersfuolgende
vooralle
alsgesprekspartner
de bewonerscommissie
erkenten faciliteert
2.
DeWoningstichting
vandatcomplexvanbelangkunnenzijn
vanbeleiden beheerdievoorde huurders
onderwerpen
genoemdin artikel3.1a, c en d.
onderde voorwaarden

EN
EN HUURDERSVERENIGING
TUSSENWONINGSTICHTING
HETOVERLEG
IV
BEWONERSCOMMISSIES
Artikel4
die
overlegoveralleondenruerpen
voerenregelmatig
en de Huurdersvereniging
DeWoningstichting
1.
van belangzijn.
en huurdersorganisatie
voorde huurders
op
vanhetoverlegmet(hetbestuurvan)de Huurdersvereniging
Hetzwaartepunt
2.
afspelen.
De in het
verhuurdersniveau
diezichop
ligtbijde ondenrverpen
verhuurdersniveau
zullen,wanneerdaartoeaanleidingbestaat,aan de ordeworden
schemagenoemdeondenrverpen
gesteld.
vindttenminsteviermaalperiaar
en de Huurdersvereniging
Hetoverlegtussende Woningstichting
3.
acht.
plaatsof vaker,als éénof beidepartijendat noodzakelijk
diezichin
ligtbijde onderwerpen
vanhetoverlegmetde bewonerscommissie(s)
4.
Hetzwaartepunt
zullen,
onderwerpen
De in de bijlagegenoemde
afspelen.
complexof werkgebied
hetbetreffende
aande ordewordengesteld.
bestaat,
wanneerdaartoeaanleiding
vindtminimaaleenmaalper
en de bewonerscommissie(s)
Hetoverlegtussende Woningstichting
5.
jaar plaatsof vakeqals één of beidepartijendat noodzakelijk
acht.
AÉikel5
doorde directeur-bestuurder
vertegenwoordigd
wordtin de overlegvergadering
DeWoningstichting
1.
vanof
meer
functionarissen
van
één
of
al
niet
vergezeld
of daartoebelastemedewerkers, dan
namensde Woningstichting.

2.

3.
4.
5.
6.

V

doorhetbestuurof de
vertegenwoordigd
wordtin de overlegvergadering
De Huurdersvereniging
dooréénof meermedewerkers
al dannietbijgestaan
bestuursleden,
doorhetbestuuraangewezen
of adviseurs.
doorhaar
vertegenwoordigd
wordtin de overlegvergadering
De bewonerscommissie
dooréénof meeradviseurs.
al dan nietbijgestaan
vertegenwoordigers,
of
en de Huurdersvereniging
voorgezeten
doorde Woningstichting
Hetoverlegwordtatwisselend
bewonerscommissie.
en in overlegbepaalden worden(ten
De datumen agendavanhetoverlegwordengezamenlijk
toegezonden.
aanhetoverlegaande deelnemers
minstetweeweken)voorafgaand
en aande
doorde Woningstichting
wordtopgesteld
Hetverslagvan de overlegvergadering
worden
metafhandelingstermijnen
Bijhetverslagzal eenactiepuntenlijst
toegezonden.
deelnemers
gevoegd.Hetverslagwordtin hetvolgendeoverlegvastgesteld.

RECHTOP INFORMATIE

AÉikel6
van
tijdigen kosteloos
overalleonderwerpen
informeert
de Huurdersvereniging
DeWoningstichting
1.
vanwezenlijk
belangkunnenzijn.
beleiden beheerdievoorde Huurdersvereniging
rechtop
vaneen corporatie
heeftde huurdersorganisatie
Metbetrekking
tot de lokalewoonopgave
2.
gemeente.
(zoals
de
benoemd)
als
in
het
dPl
staat
deze
informatie
dezelfde
omvatin elk geval:
aande Huurdersvereniging
vande Woningstichting
De informatieverstrekking
3.
(inclusief
zoalsenergielabels
tenaanzienvande huurpríjs
informatie
a)
de achterliggende
puntentellingen,
huidighuurprijsniveau
bijlagen),WOZ-waarden,
;
b)
onderhoudsbegrotingeneninvesteringenbijrenovatie;
vande
meerjarenprognoses
en de (financiële)
de begroting
dejaarrekening,
hetjaarverslag,
c)
Woningstichting;
metingenen adviezenvan
tot de servicekosten,
en roostersmet betrekking
de contracten
d)
stookkosten.
de
collectieve
tot
met
betrekking
derdenen berekeningen
tijdstipgeagendeerd
op eenzodanig
wordtdoorde Woningstichting
vande stukken
Debespreking
4.
is'
mogelijk
invloed
op de besluitvorming
datwezenlijke
wijze
stukkennietop enigerlei
aangemerkte
verplichtzichalsvertrouwelijk
DeHuurdersvereniging
S.
metde Woníngstichting
tenzijhierover
te geven,
te makenof aanderdenter inzage
openbaar
gemaakt.
worden
andereafspraken
overalleonderwerpen
tijdigen kosteloos
informeert
de bewonerscommissie(s)
DeWoningstichting
6.
kunnenzijn.
wezenlijk
belang
van
vandatcomplex
vanbeleiden beheerdievoorhuurders
AÉikel7
stellenaan
informatie
ter beschikking
schriftelijke
de volgende
zal tenminste
De Huurdersvereniging
1.
de verhuurder:
vande Huurdersvereniging;
en de reglementen
a) de statuten
b) de namenen adressenvan de bestuursleden;
c) hetfinancieeljaarverslag
Ledenvergadering;
d) hetverslagvandeAlgemene
jaarverslag
e) het
en de begroting.
0 hetwerkplan
aan
zal in iedergevalde namenen adressenvan haarvertegenwoordigers
De bewonerscommissie
Z.
stellen.
ter
beschikking
de Woningstichting

VI

ADVIESRECHT

AÉikel8
1.
De Huurdersvereniging
kande Woningstichting
te allentijde,gevraagd
en ongevraagd,
adviseren
overalleonderwerpen
van beleiden beheer.
2.
DeWoningstichting
betrektde Huurdersvereniging
zo vroegtijdig
mogelijkbijzijnbeleidoverallein
hetschemagenoemde
ondenverpen.
3.
DeWoningstichting
informeert
de Huurdersvereniging
uit eigenbewegingschriftel'rjk
over
voornemens
totwijzigíng
in hetdoorhemgevoerde
beleidmetbetrekking
totde onderwerpen
zoals
genoemdin hetschemaen vraagtde Huurdersvereniging
om advies.
geeftdaarbijzijnbeweegredenen
4.
DeWoningstichting
aanen de gevolgen
vanzijnvoornemens
voor
de huurders.
5.
Indieneenvanbeidepartijen
overlegwenstoverhetbeleid,de verstrekte
informatie
of hetadvies,
partij
steltde andere
hemdaartoein de gelegenheid.
6.
DeWoningstichting
voerteenvoornemen
totwijziging
in hetbeleidnietuit,dannadathijde
Huurdersvereniging
in staatheeftgestelddaarover
schriftelijk
adviesuitte brengen.
7.
De Huurdersvereniging
dientbinnenzeswekente reageren
op eenvezoekom adviesvande
Woningstichting,
tenzijeenlangeretermijnwordtovereengekomen.
8.
Alsde Huurdersvereniging
nietbinnenzeswekenreageert
op hetverzoekom advies,wordt
aangenomen
datze methetvoorgestelde
instemt.
9.
Op eendoorde Huurdersvereniging
uitgebracht
schriftelijk
advieswordtdoorde Woningstichting
zo
spoedigmogelijk,
maaruiterlijk
binnentweewekenna ontvangst
vandatadvies,schriftelijk
en
gereageerd.
gemotiveerd
10.
Alsde Woningstichting
nietbinnentweewekenop hetadviesheeftgereageerd,
dienthi' het
uitgebrachte
adviesoverte nemen.
11.
DeWoningstichting
kaneenvoornemen
totwijziging
vanzijnbeleiduitvoeren
na ontvangst
vaneen
schriftelijke
mededeling
vande Huurdersvereniging
datdezegeenbezwaarheefttegenhet
voornemen
of alsde gestelde
termijnvoorhetuitbrengen
vanadviesis verstreken.
geldende bepalingen
12.
Voorde bewonerscommissie
vanartikel8 lid 1 tot en metlid 11voordie
ondenrverpen
vanbeleiden beheerdieop hetdesbetreffende
complexvantoepassing
zijn.
VII

AGENDERINGS.
EN OVERLEGRECHT

Artikel9
De Huurdersvereniging
en bewonerscommissie(s)
hebbende mogelijkheid
ondenrverpen
te agenderen
waarover
ze overlegwillenvoerenmeten adviesof zienswijze
willenuítbrengen
aande Woningstichting.

VIII

INSTEMMINGSRECHT

Artikel10
1.
Metbetrekking
tot de in hetschemagenoemde
onderwerpen
wordtaande Huurdersvereniging
of
bewonerscommissie(s)
instemmingsrecht
verleend.
geenbesluitnemen,danweltot uitvoering
zal overgenoemde
2.
DeWoningstichting
ondenrverpen
van
eenbesluitovergaan,
alvorens
daarover
is bereiktmetde Huurdersvereniging
overeenstemming
of
bewonerscomm
issie.
de desbetreffende

3.
4.

tX

DeWoningstichting
neemthet initiatieftot dit voorhet bereikenvan overeenstemming
noodzakelijke
overleg.
Alsde Woningstichting
niethetinstemmingsrecht
toepastdooraanhemverwijtbare
oorzaken,
is het
besluitvernietiqbaar.

FINANCIËLE
REGELING

Artikelíí
1.
DeWoningstichting
stimuleert
en ondersteunt
de Huurdersvereniging
in materiële
en immateriële
zin
bij haaractiviteiten,
voorzoverdezenoodzakelijk
zijnvoor:
a)
de opbouwen instandhouding
vande Huurdersvereniging,
zoalsbijvoorbeeld
de werving
vanleden,bewonerscommissies,
contactpersonen,
werkgroepen,
ledenraadplegingen;
b)
de samenwerking
met huurders/bewoners,
bewonerscommissies
en anderepartijen;
c)
hetop de hoogtehoudenvan huurders/bewoners,
bewonerscommissies
en werkgroepen
en
hetbetrekken
vanhenbijde standpuntbepaling
doorde Huurdersvereniging;
d)
hetoverlegtussende Woningstichting
en de Huurdersverenigíng;
e)
deskundigheidsbevordering
vanzowelHuurdersvereniging
als bewonerscommissies,
met
jaar;
per
persoon
per
eenminimumvan 3 dagen
externadviesop administratief,
gebied.
inhoudelijk
en communicatíef
D
DeWoningstichting
draagthiervoorde kosten.
2.
DeWoningstichting
draagtde kostenvoorhetlidmaatschap
vande landelijke
belangenorganisatie
voorhuurders,
Nederlandse
de
Woonbond,
en voorde aansluiting
bijeventuele
regionale
of lokale
(bijvoorbeeld
bundelingen
vanhuurdersorganisaties
tenbehoevevande prestatieafspraken).
3.
DeWoningstichting
steltkantoorruimte,
inrichting
en inventaris
om nietter beschikking
aande
Huurdersvereniging.
Daarnaast
neemtzij ookde energiekosten
voorhaarrekening.
4.
Jaarlijks
dientde Huurdersvereniging
eenactiviteitenplan
en begroting
in op basisvan
jaarlijks
beleidsvoornemens
voorde in lid 1 bedoelde
activiteiten.
Tevenslegtde Huurdersvereniging
gelden.
aande Woningstichting
verantwoording
af overde besteding
vande beschikbare
jaarlijksbetaalde
5.
DeWoningstichting
verhoogt
de doorde ledenvande Huurdersvereniging
perjaarop basisvande begroting.
contributie
6.
Als naarzijnmeningde doorhemter beschikking
te stellenbudget(ten)
nietconformdezeovereenkomst(zullen)
wordenbesteed,
deeltdeWoningstichting
dit de Huurdersvereniging
zo snelmogelijk
mee,uiterlijk
binneneenmaandna ontvangst
vande begroting.
7.
De bijdragevan de Woningstichting
zal ter beschikking
wordengesteldals is voldaanaande
van
het
vierde
lid.
worden
vereisten
Hier
nadereafsprakenovergemaakt,die schriftelijk
worden
vastgelegd.
gestelde
vande doorde Woningstichting
L
Reservering
ter beschikking
is mogelijk.
budgetten
9.
DeWoningstichting
ondersteunt
de bewonerscommissie(s)
eveneensin (im)materiële
zin en
kosten
voor
hoogte
van
vergoedtde
hetop de
houden de huurders,het betrekkenvande
achterban,
deskundigheidsbevordering
en hetinhurenvandeskundigen
vanof bijhet
ten behoeve
overleg.

X

GESCHILLENREGELING

Artikelí2
vandezeovereenkomst
uitde toepassing,
uitvoering
en/ofinterpretatie
kunnen
Geschillen
dievoortvloeien
wordenvoorgelegd
Geschillencommissie
WOHV
en/oÍ
aan
de
rechter.
aan de

xll

DUURENWIJZIGINGVAN DEZEOVEREENKOMST

AÉikelí3
1.
Dezeovereenkomst
is aangegaan
vooronbepaalde
tijden treedtin werkingmetingangvan
ondertekening
vande overeenkomst.
2.
Elke5 jaarzal dezeovereenkomst
en de aarden inhoudvan hetoverlegtussenWoningstichting
(WsB)en Huurdersvereniging
(HvB)wordengeëvalueerd.
Barneveld
Barneveld
WsBen HvBkunnendezeovereenkomst
3.
opzeggen.
Voordatde overeenkomst
kanworden
pÍaatsvinden.
geschiedt
opgezegd,
zal er overlegtussenpartijen
Eenzijdige
opzegging
schriftelijk
en
geletop de inhouden strekking
vandezeovereenkomst
metredenenomkleeden metinachtneming
vaneenopzegtermijn
vanminimaalzes
maanden.
Voordatdezeovereenkomst
4.
conformhetvorigelid wordtopgezegd,
zal er overlegtussenWsBen
HvBplaatsvinden.
Dezeovereenkomst
kanwordengewijzigdals WsBen HvBhieroverovereenstemming
5.
hebben
bereikt.De wijziging(en)
word(t)(en)
doorbeidepartijenschriftelijk
vastgelegd
en ondertekend.

Aldusovereengekomen
en in tweevoudopgemaakt
te:

Barneveld,
30 maart2017

NamensdeWoningstichting
zijndeWoningstichting
Barneveld:

Liesbeth
Directeur-Bestuurder

ingzijndede Huurdersvereniging
Barneveld:

Legenda
Bevoegdheden
1
informatierecht:
dit geldtvoorallein hetschemagenoemde
onderwerpen;
gekwalificeerd
2
adviesrecht:
dit is het in de wet omschreven
adviesrecht,
op basisvande daarvoor
procedure;
eveneensin de wet aangegeven
3
instemmingsrecht:
de Woningstichting
dientop dit onderwerp
overeenstemming
te bereiken
metde
Huurdersvereniging.
(ziehoofdstuk2) geldtvooralleonderuverpen,
Hetagenderingsrecht
ook als ze nietin dit schemaof de wet
staanof (in de samenwerkingsovereenkomst)
extrazijnovereengekomen.
Overlegniveau
verhuurdersniveau:
A
de huurdersorganisatie
op verhuurdersniveau
of lokaalof regionaal
vestigingsniveau.
ls er geenhuurdersorganisatie
op verhuurdersniveau,
dangeldtdit niveauvoor
allehuurdersorganisaties
die voldoenaan de eisendie de Overlegwet
steltaande representativiteit
vande huurdersorganisatie;
B
buurt-en complexniveau:
voorhuurdersorganísaties
en bewonerscommissies
op buurt-en/of
complexniveau.
ONDERWERPEN

A B

a. het in stand houdenvan en het treffenvan voorzieningenaanwoongelegenheden
en de
directdaaraanqrenzendeomqevinq
o strateqisch
voorraadbeleid
. meeriarenbeleid
en -beqrotinq
onderhoud
(mutatie-)onderhoud
o orocedure
. procedure
klachtenonderhoud
. beleidbasiskwaliteit
. meerjarig
onderhoudsprogramma
complex(incl.centrale
voozieninoen
en installaties)
o olanvormino.
olannino
en uifuoerino
oroot-onderhoud
comolex

2 2

b. het slopen.renoveren.verwerven.vervreemdenen bezwarenvan woonqeleqenheden
sloopen veruangende
nieuwbouw
r afweqinqen arqumentatie
herstructurerino
. alqemeen
nieuwbouwbeleid:
koop,huur,priisklasse,
doelqroep
o sociaalplan/sloopreqlement
r invullinq
herstructurerinq
op wiik/complexniveau
. proqramma
vaneisennieuwbouw
vancomplex
o invullinq
sociaalplan/statuut
op complexniveau
woningverbetering
en enerqiebesparing
o alqemeenbeleidwoninqverbeterinq
en procedure
o beleidenerqíebesparinq

o teqemoetkomin0
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c. hettoewiizinqs-en verhuurbeleid
o woonruimteverdelinqsbeleid
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