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Werkplan HAR 2017. 

 

 
Inleiding 

 

De HAR heeft als belangrijke taak de collectieve belangenbehartiging van alle huurders bij STJA. 

Deze belangenbehartiging wordt uitgeoefend vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie. 

 

De Overlegwet die op 1 juli 2015 van kracht is geworden, betekent dat gemeenten, 

woningcorporaties en huurdersorganisaties vanaf deze datum op een andere manier gaan 

samenwerken: zij maken in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid afspraken over de 

volkshuisvestelijke ambities. Deze afspraken worden vastgelegd in prestatieafspraken.  De HAR 

ziet dit als ẻẻn van de belangrijkste redenen om in het ‘Werkplan 2017’ enkel de korte 

termijndoelen voor 2017 vast te leggen. Daarom streeft de HAR in haar ambitie voor 2017 naar 

een haalbaar en helder geformuleerd werkplan. Hierdoor is ook een nieuwe samen werkings- 

overeenkomst nodig. Voor de lange termijn wordt de beleidsvisie HAR 2016-2020 in gang gezet.  

 

De jaarlijkse beleidscyclus heeft zijn vaste onderwerpen zoals: 

- bedrijfsplan; 

- huurverhoging; 

- jaarverslag; 

- werkplan en verantwoording; 

- samenwerking met de SHBW; 

 

Vanuit het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) is de aandacht gericht op: 

- kwaliteit van de woningen/ onderhoudsplannen 2017 

- verhuur/ verhuurbeleid; 

- betaalbaarheid; 

- duurzaamheid; 

- leefbaarheid; 

- participatie; 

- wonen/ zorg; 

- nieuwe diensten. 

 

Andere onderwerpen zijn: 

- beleid voorrangsregels woningtoewijzing i.r.t. Woningwet; 

 

Nieuw beleid STJA voorrangsregels op basis van circa 440 Daeb-toewijzingen en 10 niet Daeb 

toewijzingen per jaar, waarvan circa 370 toewijzingen aan huishoudens met recht op huurtoeslag 

(primaire doelgroep). 

 

Voor deze nieuwe ontwikkeling wordt een advies gevraagd van de HAR 

Tal van beleidsprocessen zijn gericht op de (toekomstige) cliënten van STJA. 

De beleidsvaststelling wordt door de HAR getoetst en van advies voorzien. 

Correcte uitvoering van afgesproken beleid en de controle erop is een vast onderwerp in het 

overleg met STJA. 

 

De HAR vergadert 7x per jaar. Deze vergadering vindt een week voorafgaande aan de 

overlegvergadering met STJA plaats. 



- 2 - 

 

 

Onderwerpen die voor 2017 op de agenda staan: 
 

   

 Prestatieovereenkomst 2017-2020 Woonvisie Almelo STJA – HAR  

In 2017 moet er wederom een nieuwe prestatieovereenkomst gesloten worden tussen STJA 

Beter Wonen, Gemeente Almelo, Mijande Wonen, SHBW en de HAR.    

 

 

Nieuwe regels voor de HAR zijn o.a.: 

- meepraten over fusie; 

- de inzet van de verhuurder bij prestatieafspraken met de gemeente. 

- de betrokkenheid van de HAR bij de prestatieafspraken tussen gemeente en verhuurder. 

 

In de wet is ook vastgelegd dat bewonerscommissies recht hebben op overleg en advies . Zij 

mogen meepraten over specifieke plannen voor hun wooncomplex. 

Het gaat om onderwerpen als:  

- sloop en renovatie van de woningen; 

- huurprijzenbeleid; 

- servicekostenpakket; 

- leefbaarheid in de buurt; 

- herstructurering van de buurten: 

  

 

 

 Jaarlijkse rapportage Klachtencommissie; 

Het schriftelijk verslag wordt jaarlijks in januari uitgebracht. 

In dit verslag wordt melding gemaakt van: 

- aantal ingediende klachten; 

- aantal in behandeling genomen klachten; 

- aantal niet in behandeling genomen klachten met de reden daarvan; 

- aantal uitgebrachte adviezen; 

- aantal beslissingen van de bestuurder, die afwijken van het advies van de commissie. 

Het jaarverslag van de STJA zal inzicht geven of klachten van huurders adequaat worden 

opgepakt en verholpen. In de overlegvergadering van STJA/ HAR komt via het jaarverslag de 

rapportage op de agenda te staan. 

 

 Evaluatie Participatiebeleid bij Bewonerscommissies; 
Het uitgebrachte advies van de HAR, betreffende het participatiebeleid bewonerscommissies  

aan STJA, heeft  voor de HAR zijn nut bewezen maar er zal alleen nog een onderzoek gedaan 

moeten worden bij de bewonerscommissies en vragen over hun ervaringen.  

 

-    Toetsingskaders Strategisch Voorraad Beleidsplan; 

 

-    Huurbeleidsplan 

 

-    Jaarverslag HAR 

  

-    Financieel jaarverslag HAR 
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-     Begroting HAR 

 

-     Voorbereiding Jaarvergadering 

 

-    Jaarvergadering voor alle huurders van STJA 

 

-    Advisering huurverhoging 2017  
 

-    Uitbrengen Nieuwsbrief HAR 

 

-    Vervolg samenwerking SHBW 

 

-     Bijwonen van Woonbond vergaderingen 

 

 

 

Augustus – September – Oktober  
 

-     Evaluatie  Woonburo; 
 

-     Evaluatie van nieuwe Werkwijze STJA 
 

-     Voorbereiding jaarvergadering met BC’s HC’s  

 

-     Vaststelling Huurbeleidsplan 

 

-     Uitbrengen Nieuwsbrief HAR 

 

-     Evaluatie met STJA over de uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoek 

 

November – December 
 

-     Doelstellingen Bedrijfsplannen 
Uit het overzicht van te bereiken resultaten worden onderwerpen die onze aandacht moeten 

hebben op de agenda van de overlegvergadering met STJA gezet. 

 

-    Voortgangsrapportage Verkoopplan / Jaarlijkse evaluatie verkoopplan 
Toetsing van het verkoopplan komt jaarlijks aan de orde bij de behandeling van het 

bedrijfsplan en het ondernemingsplan. Bij gewijzigde omstandigheden zal indien 

noodzakelijk het verkoopbeleid aangepast worden. Nieuwe keuzes als gevolg van het niet 

behalen van de verkoopresultaten worden teruggekoppeld naar de HAR. 

 

 

 

 

     Joop Arends 

Secretaris HAR/STJA 


