Presentatie Commissie Ruimte Gemeente Beuningen, 29 januari 2019

SAMENVATTING en CIJFERS

Beleidsplan Huurdersbelangenvereniging Beuningen
HBB is een zelfstandige vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven bij de KvK onder nummer
40146799. De vereniging is opgericht op 1 februari 1994, de statuten zijn het laatst gewijzigd op 22 mei 2012.
Nadat het oude bestuur zichzelf, wegens onvrede over de samenwerking met StandvastWonen, op non-actief had
gesteld is er in november 2018 een nieuw bestuur aangetreden. Het nieuwe bestuur bestaat uit vier leden.
StandvastWonen heeft in het verleden bepaald dat alle huurders in Beuningen automatisch gratis lid zijn van HBB.
Het jaarbudget van HBB bedraagt al enige jaren ongeveer 15,000 euro. De woningwet 2015 bepaald dat
StandvastWonen de kosten van de huurderbelangenvereniging moet vergoeden.
De werkzaamheden voor HBB worden uitgevoerd door vrijwilligers.
De hoofdpunten uit het beleidsplan van HBB zijn:
1. Het aanstellen van een team van vrijwilligers, een ombudsteam, die huurders gaan ondersteunen met hun
dagelijkse zorgen over hun woonsituatie. HBB wil de MFC’s in de gemeente Beuningen benutten als
contactpunt. Deze formule is in Nijmegen een groot succes.
2. HBB wil samen met de inwoners van gemeente Beuningen meer inzicht krijgen in de werkelijke behoefte aan
woonruimte. Daarvoor wil HBB in samenwerking met Movementgroup een APP ontwikkelen waarmee
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inwoners en woning zoekenden via hun mobiele telefoon hun woonwensen kunnen aangeven. Om te
voorkomen dat de gegevens verouderen zullen zij elke twee maanden hun woonwensen moeten
herbevestigen via de APP op hun mobiele telefoon.
3. Ook huishoudens met een laag gezinsinkomen willen duurzaam wonen en leven. HBB wil het initiatief nemen
om een icoon project te starten in de Gemeente Beuningen. In 2018 is dit al geopperd aan wethouder de Klein.
De wethouder heeft zijn interesse in het project geuit.
 Het idee is om met een team van jonge Beuningers uit alle geledingen van het politieke spectrum met
een bouwkundige- werktuigbouwkundige, sociale of economische achtergrond een zogenaamd ……..
project te realiseren. Het moet een levensloop bestendige gemengde wijk worden met betaalbare
woning, een mix van grondgebonden- en gestapelde gezinswoningen, en studio’s. Een zelfvoorzienende
wijk met een eigen duurzame energie voorziening.
4. Tenslotte streeft HBB naar samenwerking en overleg met huurdersorganisaties in de regio.

Het ministerie van BZK heeft de jaarlijkse indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW)
gepubliceerd. Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties
over de lokale prestatieafspraken.
Lokale prestatieafspraken
Met de IBW kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken. Deze afspraken gaan
bijvoorbeeld over huurmatiging en extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering. Op www.woningwet2015.nl staat per gemeente wat de
indicatieve bestedingsruimte van de woningcorporaties is.
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/woonbeleid/nieuws/indicatieve-bestedingsruimte-woningcorporaties-gepubliceerd
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Het is interessant om deze gegevens te vergelijken met die van De Gemeenschap uit Nijmegen, de beoogde
fusiepartner van StandvastWonen en andere corporaties in Nijmegen. StandvastWonen is een vreemde eend in de
groep.
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HBB heeft grote vraagtekens bij de onderbouwing van de prestatieafspraken en het bod van StandvastWonen voor
de Gemeente Beuningen. In feite zet de corporatie in samenwerking met de Gemeente de vergrijzing en ontwrichting
van de samenleving in. StandvastWonen is een zwakke schakel in de toekomstige ontwikkeling van de Beuningse
samenleving.
Prestatieafspraken 2019-2022
De woningvoorraad neemt in deze periode bij ongewijzigd beleid af met 15 woningen. HBB heeft de afspraak
gemaakt met StandvastWonen en Gemeente Beuningen dat er meer werk zal worden gemaakt van de jaarlijkse
evaluatie van de prestatieafspraken.
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Bron: prestatieafspraken 2019-2022

Investeringen StandvastWonen in onroerend goed dat NIET bijdraagt aan de doelstelling van een corporatie.
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Per 1 januari 2018 is voor 146 miljoen euro aan huuropbrengsten geïnvesteerd in andere activiteiten dan betaalbare
volkshuisvesting. HBB is van mening dat de tijd is gekomen om dit vastgoed te verkopen en de opbrengst te
investeren in woningverbetering en de energietransitie.

