
   
Jaar overzicht 2021 

Januari 

• 21 Januari teams overleg met Ons Huis de jaarlijkse huuraanpassing HOG heeft 

geprobeerd i.v.m. corona de huren niet te verhogen. Ons Huis ging er niet in mee.  

Het voorstel van Ons Huis is om de huren met 2.4% te verhogen.  

Februari 

Maart 

• 8 maart HOG vergadering via teams 

• 9 maart Negatief advies uitgebracht voor de huurverhoging van 1.4 % aan vrije 

sectorwoningen ( verworpen door Ons Huis) 

• 11 maart overleg met Dagmar gehad over huurverhoging bij renovatie met 

energetische maatregelingen. 2 van de HOG zijn het er niet mee eens.  

• 16 maart Overleg vergadering Ons Huis via teams 

• Negatief advies uitgebracht voor huurverhoging bij energetische renovatie(verworpen 

door Ons Huis)  

 

April 

• 15 april overleg bewoners commissie 

• 29 april evaluatie prestatie afspraken 

Mei 

• donderdag 20 mei van 19.30 tot 21.00 uur 

• Digitale avond met woonkeus’ 

• Prestatieafspraken via Teams met gemeente en Ons Huis  

 

Juni 

7 juni kascontrole met Arjen. Deze is goedgekeurd  

Juli 

Augustus 

• Vakantie 

 
September 

Prestatie afspraken verlopen goed. We worden steeds meer geaccepteerd als volwaardige 

partner 

 

Oktober 

Plannen van onze jaarvergadering op 26 oktober.  

 

 

Wij zijn weer in gesprek gegaan met de woonbond. Door Corona heeft alles stil gelegen. We 

gaan weer opnieuw beginnen met de woonbond en gaan opnieuw een enquête doen. Ons Huis 

is helpt ons door het versturen van de enquête naar de huurders omdat wij alle adressen niet 

hebben.  

 

Wim Nijenhuis en Corry Overkleeft stellen zich nog eens voor 4 jaar verkiesbaar 

November. 

 



   
December 

Vergaderingen overzicht 2021 

Overlegvergaderingen 

16 maart  9.30 uur tot 11.30 uur 

11 mei   9.30 uur tot 11.30 uur 

28 juni   9.30 uur tot 11.30 uur 

28 september 9.30 uur tot 11.30 uur 

7 december 9.30 uur tot 11.30 uur 

 

Vooroverlegvergaderingen 

8 maart  19.00 uur tot 21.00 uur  

3 mei  19.00 uur tot 21.00 uur 

21 juni  19.00 uur tot 21.00 uur 

20 september 19.00 uur tot 21.00 uur 

29 november  19.00 uur tot 21.00 uur 

 

Vergaderingen 

21 Januari  Huuraanpassing team vergadering van 14.00 Tot 15.00 uur 

11 Februari  Kascontrole 2019 en 2020  ( Dick, Greet en Corry) 15.00 uur  

(18 februari forum avond Martijn te Broeke en raadsleden o.a. over de prestatie afspraken. ( meer 

volgt) ) 

 


