MAANDBERICHT AUGUSTUS & SEPTEMBER 2017
In dit maandbericht geeft de voorzitter van Alert een beeld van de activiteiten in
augustus en september 2017. Mocht u over een van de activiteiten meer
uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact
opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie Alert. Dit maandbericht
is tegenwoordig ook te vinden op de website van Alert onder het kopje
maandberichten.
In augustus stonden de activiteiten bij Alert op een laag pitje. Bestuursleden, voorzitter
en overlegpartners waren met vakantie. Tegen het eind van de maand kwamen de
activiteiten weer op gang.
31 juli - Vergadering Dagelijks Bestuur
Besproken zijn o.a.:
 Bijeenkomst voorzitters LHV-en over projectenoverzichten
 Stakeholdersdialoog
 Procedure huurverhoging 2018
 Etentje AB Alert
 Werkplan/ voortgangsbewaking
24 augustus - Algemene Bestuursvergadering
Besproken zijn o.a.:
 Prestatieafspraken
 Ouderenbeleid
 Stakeholdersdialoog
 Procedure huurverhoging 2018
 Themadag 14 oktober
5 september - Vergadering Dagelijks Bestuur
Besproken zijn o.a.:
 AB Agenda
 Themadag
 St.v.z. Kapstok
 Overlegstructuur Eigen Haard
 S.t.v.z. Basis Sociaal Plan
 Werkplan

12 september - Actualiseren overzicht “Planning en voortgangsbewaking”
Zie het geactualiseerde overzicht op de website van Alert.
29 september - Bespreking enquête Bewonerscommissies in gemengde complexen
Door HBO Argus is een enquête gehouden onder bewonerscommissies in complexen
met kopers en huurders. Uit de reacties blijkt dat de samenwerking tussen kopers en
huurders vaak niet goed loopt. Ook het informeren van BC’s door de contactpersonen
van Eigen Haard en het doorgeven van wensen van huurders aan de VvE loopt niet altijd
goed. HBO Argus zal dit verder bespreken met de betreffende BC’s. Vanuit Alert is
voorgesteld ook de werkwijzen, het werkproces binnen Eigen Haard te analyseren.
29 september - Symposium De vernieuwde stad.
Dit symposium was georganiseerd door “De vernieuwde stad”. Dit is een platform van
25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Met dit symposium wilden zij een discussie
starten over hoe we het leven van sociale huurders, zowel groepen als individuen,
kunnen helpen verbeteren. Als hulpmiddel hebben zij 10 levensverhalen van huurders
uit de sociale sector geanalyseerd. Dit gebeurd rond zogenoemde “lange systemen”,
aspecten die het leven van huurders levenslang beïnvloeden. Dit zijn: woningmarkt,
onderwijs, zorg, sociale zekerheid, pensioen en arbeidsmarkt. Om de levens van
huurders positief te beïnvloeden moet ingegrepen worden op dezen aspecten. De
inleiders zagen daarbij een rol voor de woningcorporaties. Voor meer informatie:
http://www.magazine-on-the-spot.nl/dvs/
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