
Activiteitenplan 2014 

Het bestuur van Woonbelang heeft voor  2014 een Activiteitenplan opgesteld.   

Dit Activiteitenplan bestaat uit 2 delen.  

Deel 1:  heeft betrekking op de reguliere werkzaamheden,  conform de Overlegwet en de afspraken 

met Woonpunt 

Deel 2:  heeft betrekking op werkzaamheden, waar we in de komende jaren bijzondere aandacht aan 

willen besteden en tijd en energie in willen steken. 

 

1. De reguliere werkzaamheden: 

 Het aan Woonpunt uitbrengen van adviezen op onderwerpen, conform de 

Overlegwet.  

 Periodiek overleg met het hoofd van de afdeling “Wonen en Participatie” van de 

Woonpunt-organisatie en de Directeur-Bestuurder van Woonpunt. 

 Jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen 

 Het houden van spreekuren voor huurders en BOC’s, volgens een vast schema. 

 Het behandelen van klachten of problemen die tijdens die spreekuren worden 

ingebracht. 

 Het, voor zover nodig, bespreken en behandelen van klachten en problemen m et de 

Woonpunt-organisatie. 

 Periodieke controle op de afhandeling daarvan.  

 Het adviseren, begeleiden en stimuleren van de Bewoners Overleg Commissies 

(BOC’s) 

 Werven van  bestuursleden i.v.m. opvolging 

 De halfjaarlijkse uitgave van een eigen informatieblad (Woonblits)  

 De zorg rond het werven en behoud van Woonbelang- leden 

 Geregelde raadpleging van de leden van het digitaal ledenpanel  m.b.t.  relevante 

zaken rond wonen, huren, woonlasten, welzijn, enz. 

 

2. Bijzondere werkzaamheden 

 Huurverhogingen en  de blijvende betaalbaarheid van de huren 

 Onderzoeken van de gevolgen van huurharmonisatie bij mutatie  

 Oriënteren op  de gevolgen van de huursombenadering;  die zal door  

woningcorporaties in de toekomst gebruikt worden bij het vaststellen en verhogen 

van de huren. 

 Servicekosten en het kunnen besparen daarop (ledenpanel)  

 Aandacht voor veranderingen in de wereld van woningcorporaties, mede door de 

overheidsbeslissingen 

 Informatie en invloed m.b.t. de activiteiten van Woonpunt bij het activeren en 

stimuleren van bewoners, i.v.m. een goed woon- en leefklimaat  



 Informatie en invloed m.b.t  de activiteiten van Woonpunt m.b.t.  een lager 

energieverbruik in de woningen, met prioriteit voor woningen/appartementen  met 

een lage energieprestatie. 

 Inzicht  en argumentatie in de systematiek die door Woonpunt wordt gehanteerd bij 

het toepassen van mutatiehuren. 

 Informatie en inzicht m.b.t. de activiteiten van Woonpunt op het gebied van het 

levensloopbestendig maken van woningen. 


