
 

 

 

INLEIDING 

Over het overleg tussen ons HBO De Peel bestuur en onze verhuurder Bergopwaarts zijn 

afspraken gemaakt. De basis voor dit overleg is gelegen in de Overlegwet 2015, die daar zelf 

in de bespreking het volgende over schrijft: 

“Overleg 

De huurdersorganisatie is de lokale overlegpartner van de gemeente en de 

woningcorporatie. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. 

Het bestuur van de woningcorporatie stuurt de huurdersorganisatie jaarlijks de jaarrekening, 

het jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. Daarnaast stelt de woningcorporatie jaarlijks 

een 'overzicht van voorgenomen werkzaamheden' ter beschikking aan de 

huurdersorganisatie. Daarin staan in ieder geval voornemens tot verkopen en voornemens 

tot liberalisatie van woningen. Dit overzicht vormt de basis voor het gesprek over de 

prestatieafspraken, waarvan afspraken over omvang en behoud van de kernvoorraad 

onderdeel kunnen zijn.” 

Deze korte omschrijving dekt natuurlijk niet het geheel van de overlegsituatie die tussen ons 

bestuur en Bergopwaarts is ontstaan. Kort aangegeven ziet de overlegstructuur in praktische 

zin er tussen Bergopwaarts en HBO De Peel als volgt uit: 

- Tweemaal per jaar is er bestuurlijk overleg tussen ons gehele bestuur en de Directeur-

bestuurder van Bergopwaarts, mevrouw Tanja Liebers. 

- De Manager Wonen van Bergopwaarts, de heer Mark Kieft, neemt maandelijks deel aan 

onze Algemeen Bestuur vergadering. 

- Met Projectleider Wonen mevrouw Anja Artz, is er regelmatig overleg over uiteenlopende 

zaken die vrijwel direct met het huurdersklimaat van doen hebben. 

- Wanneer er zaken besproken dienen te worden waarvan het onderwerp buiten de 

werkzaamheden van de hiervoor genoemde functionarissen van Bergopwaarts liggen, 

levert het geen enkel probleem op om met andere medewerkers van Bergopwaarts 

daarover afspraken te maken en/of overleg te voeren. 

Voor alle hiervoor genoemde overlegsituaties of vergaderingen mogen en worden wederzijds 

de agendapunten of gespreksonderwerpen aangeleverd. Er gelden voor het aanleveren van 

agendapunten of gespreksonderwerpen geen restricties. 

Gesteld mag worden dat deze overlegstructuur gekwalificeerd mag worden als een vrij 

informele structuur, die over het algemeen in een zeer goede sfeer plaatsvindt. Een gevolg 

hiervan is dat de vrij strakke lijn over de formele adviesregeling nog maar zeer weinig 

gebruikt wordt. Het is namelijk zo dat wanneer in de reguliere vergaderingen en overleggen, 

zaken zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse huurmaatregel tot overeenstemming heeft geleid, het 

akkoord daarover middels een kort schrijven geregeld kan worden.  

Opgemerkt wordt dat de overlegstructuur zoals deze hierboven is neergezet een afspiegeling 

is van de situatie zoals die was op 19 juli 2018. 

Toch is het zo dat wij de wijze waarop de zaken over overleg en advisering zoals die op 

formele wijze in onderling zijn afgesproken, met u willen delen. 

U treft hieronder de hoofdstukken IV tot en met VIII, met Bijlage 1, uit de Samenwerkings-

overeenkomst aan, die tussen Bergopwaarts en HBO De Peel op 25 oktober 2017 werd 

gesloten.  



IV - HET OVERLEG TUSSEN BERGOPWAARTS EN DE HBO  

Artikel 4  

1. Bergopwaarts en de HBO voeren regelmatig overleg over alle onderwerpen die voor de 

huurders en de HBO van belang zijn, met als uitgangspunt dat het overleg gaat over 

onderwerpen die op het verhuurders niveau aan de orde zijn en die betrekking hebben op 

het beleid en beheer ten aanzien van alle woningen van Bergopwaarts of een belangrijk deel 

daarvan. De in het schema (bijlage 1 zie onder) genoemde onderwerpen zullen, wanneer 

daartoe aanleiding bestaat, aan de orde worden gesteld. 

2. Het bestuurlijk overleg tussen de directeur-bestuurder van Bergopwaarts en de HBO vindt 

ten minste twee maal per jaar plaats, dit overleg is overwegend mening vormend van aard.  

3. Tenminste vier maal per jaar vindt overleg plaats tussen de HBO en de manager Wonen 

over inhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen en projecten. 

4. Zo vaak als nodig vindt werkoverleg plaats tussen de HBO en een daartoe door 

Bergopwaarts aan te wijzen medewerker. 

5. Het overleg wordt, tenzij de partijen anders afspreken, voorgezeten door de uitnodigende 

partij. 

6. Aan het eind van iedere vergadering wordt een besluiten- en afsprakenlijst met 

afhandelingstermijnen vastgesteld.   

Artikel 5  

Agendering en tijdige betrokkenheid HBO:  

1. De bespreking van de in deze overeenkomst bedoelde onderwerpen van beleid en beheer 

wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat wezenlijke invloed van de HBO op de 

besluitvorming  mogelijk is. Bergopwaarts zal de HBO daartoe in een zo vroeg mogelijk 

stadium betrekken bij de voorbereiding van nieuw beleid c.q. het wijzigen van bestaand 

beleid.  

2. Jaarlijks stellen de HBO en Bergopwaarts gezamenlijk een vergaderplanning op waarbij in 

ieder geval de jaarlijks terugkerende onderwerpen worden geagendeerd. Dit betreft onder 

meer het beleid inzake de huurprijzen, het beleid inzake de servicekosten, de jaarlijkse 

onderhoudsplanning, het verhuur en toewijzingsbeleid.   

3. Tenzij dit gebeurt in het kader van de evaluatie of bespreking van bestaand beleid, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een advies van de HBO, of wanneer bepaalde onderdelen 

van bestaand beleid nadere toelichting behoeven, zullen door partijen in het overleg geen 

reeds bestuurlijk of op MT-niveau vastgestelde stukken ter bespreking worden geagendeerd 

of ter advisering worden voorgelegd.  

V - RECHT OP INFORMATIE   

Artikel 6  

1. Bergopwaarts informeert de HBO tijdig en kosteloos over alle onderwerpen van beleid en 

beheer die voor de HBO van wezenlijk belang kunnen zijn. 2. Met betrekking tot de lokale 

woonopgave heeft de HBO van haar verhuurder Bergopwaarts recht op dezelfde informatie 

als de gemeente.                                                    

2. Jaarrekening en jaarverslag alsmede die stukken die geen relatie hebben met de 

onderwerpen waarop het overleg betrekking heeft vallen niet onder deze bepaling. 

3. De informatieverstrekking van Bergopwaarts aan de HBO omvat in elk geval 

voorgenomen wijzigingen in bestaand beleid, de onderwerpen en stukken genoemd in de 

Overlegwet zoals:  

a) de achterliggende informatie ten aanzien van de huurprijs zoals energielabels (inclusief 

bijlagen), WOZ-waarden, puntentellingen, huidig huurprijsniveau; 

b) onderhoudsbegrotingen en investeringen bij renovatie;  

c) het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de (financiële) meerjarenprognoses van 

Bergopwaarts; 

d) de contracten en roosters met betrekking tot de servicekosten, metingen en adviezen van 

derden en berekeningen met betrekking tot de collectieve stookkosten. 

4. Partijen verplichten zich als vertrouwelijk aangemerkte stukken niet binnen de termijn 

waarbinnen de vertrouwelijkheid van toepassing is op enigerlei wijze openbaar te maken. 

Deze verplichting eindigt niet bij einde van het (bestuurs)lidmaatschap van de HBO of bij 

einde van het dienstverband bij Bergopwaarts. 



5. De in lid 1 bedoelde stukken worden uiterlijk verspreid met de agenda van het komende 

overleg of zoveel eerder als dit mogelijk is. 

6. Bergopwaarts stelt de HBO desgevraagd in de gelegenheid over de verstrekte informatie 

met haar overleg te voeren. 

7. Bergopwaarts is niet verplicht informatie te verstrekken als het bedrijfsbelang zich hier 

uitdrukkelijk tegen verzet. Indien dit aan de orde is zal Bergopwaarts de HBO hiervan 

gemotiveerd in kennis stellen. 

Artikel 7 

De HBO zal tenminste de volgende schriftelijke informatie ter beschikking stellen aan 

Bergopwaarts:  

1. de statuten en de reglementen van de HBO; 

2. de namen en adressen van de bestuursleden; 

3. de namen en adressen van de aangesloten organisaties en commissies; 

4. het (financieel) jaarverslag; 

5. het werkplan en de begroting.  

VI - ADVIESRECHT  

Artikel 8 

1. De HBO kan Bergopwaarts te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, adviseren over alle 

onderwerpen van beleid en beheer. 

2. Bergopwaarts betrekt de HBO zo tijdig mogelijk bij zijn beleid over alle in het schema 

(bijlage 1) genoemde onderwerpen. 

3. Bergopwaarts informeert de HBO uit eigen beweging schriftelijk over voornemens tot 

wijziging in het door hem gevoerde beleid met betrekking tot de onderwerpen zoals genoemd 

in het schema (bijlage 1) en vraagt de HBO om advies. 

4. Bergopwaarts geeft daarbij zijn beweegredenen aan en de gevolgen van zijn voornemens 

voor de huurders. 

Noot: Indien Bergopwaarts zich beroept op het bedrijfsbelang dient aannemelijk gemaakt te 

worden dat het openbaar maken / c.q. verstrekken van de informatie schadelijke gevolgen 

kan hebben voor de bedrijfsvoering, voor het voortbestaan van de onderneming dan wel voor 

de continuering van belangrijke activiteiten. 

5. Indien een van beide partijen overleg wenst over het beleid, de verstrekte informatie of het 

advies, stelt de andere partij hem daartoe in de gelegenheid. 

6. Een voorgenomen beleidswijziging of nieuw beleid wordt niet doorgevoerd voordat de 

HBO in de gelegenheid is geweest hierover met Bergopwaarts overleg te voeren en een 

schriftelijk advies uit te brengen. 

7. De HBO dient binnen zes weken te reageren op een verzoek om advies van 

Bergopwaarts, tenzij een kortere of langere termijn wordt overeengekomen. 

8. Als de HBO niet binnen zes weken of het termijn wat overeengekomen is, reageert op het 

verzoek om advies, wordt aangenomen dat ze met het voorgestelde instemt. 

9. Op een door de HBO uitgebracht schriftelijk advies wordt door Bergopwaarts zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van dat advies, schriftelijk en 

gemotiveerd gereageerd. 

10. Als Bergopwaarts niet binnen twee weken op het advies heeft gereageerd, dient hij het 

uitgebrachte advies over te nemen. 

11. Bergopwaarts kan een voornemen tot wijziging van zijn beleid uitvoeren na ontvangst 

van een schriftelijke mededeling van de HBO dat deze geen bezwaar heeft tegen het 

voornemen of als de gestelde termijn voor het uitbrengen van advies is verstreken. 

12. Indien de HBO of Bergopwaarts dit noodzakelijk achten wordt binnen tien dagen na een 

geheel of gedeeltelijk afwijzen van een advies in tweede termijn nader overleg gevoerd. De 

partij die een dergelijk overleg wenst stelt de wederpartij daarvan binnen drie werkdagen in 

kennis. 

13. Drie dagen na het in het vorige lid bedoelde overleg, of wanneer niet om nader overleg 

nodig wordt verzocht, kan Bergopwaarts het besluit uitvoeren.   

 

 



 

VII - INITIATIEF- EN OVERLEGRECHT 

Artikel 9 

1. De HBO heeft de mogelijkheid om het initiatief te nemen tot het op de agenda zetten van 

onderwerpen waarover ze overleg willen voeren met Bergopwaarts en waar ze advies over 

willen uitbrengen. 

2. Op een schriftelijk advies van de HBO zal Bergopwaarts binnen vier weken na 

dagtekening schriftelijk, of mondeling in een overlegvergadering, reageren. 

3. Bergopwaarts kan de HBO verzoeken een advies toe te lichten. Op zo'n verzoek zal de 

HBO binnen 2 weken de gevraagde toelichting verzorgen. 

4. Een initiatiefadvies heeft geen opschortende werking.   

VIII - INSTEMMINGSRECHT  

Artikel 10 

1. Met betrekking tot de in het schema (Bijlage 1 Noot: zie onder) genoemde onderwerpen 

wordt aan de HBO instemmingsrecht verleend.  

Noot: Een in goedgekeurde notulen opgenomen mededeling, gedaan in een overleg waar 

het onderwerp is besproken wordt ook als zodanig aangemerkt. 

2. Bergopwaarts zal over genoemde onderwerpen geen besluit nemen, dan wel tot uitvoering 

van een besluit overgaan, alvorens daarover overeenstemming is bereikt met de HBO, tenzij 

de HBO heeft aangegeven van haar instemmingsrecht geen gebruik te zullen maken. 

3. Bergopwaarts neemt het initiatief tot dit voor het bereiken van overeenstemming 

noodzakelijke overleg.  

4. Als Bergopwaarts niet het instemmingsrecht toepast door aan hem verwijtbare oorzaken, 

is het besluit vernietigbaar. 

 

Bijlage 1 

Behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Bergopwaarts en HBO De Peel, 

houdende de bepalingen die bedoeld zijn in het Schema in artikel 1 van de 

Begripsomschrijving.   

Bevoegdheden: 

1. Informatierecht: 

dit geldt voor alle in het schema genoemde onderwerpen; 

2. Gekwalificeerd adviesrecht: 

dit is het in de wet omschreven adviesrecht, op basis van de daarvoor eveneens in de wet 

aangegeven procedure; 

3. Instemmingsrecht: 

de verhuurder, Bergopwaarts, dient op dit onderwerp overeenstemming te bereiken met de 

huurdersorganisatie.   

A. Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan  woongelegenheden 

en de direct daaraan grenzende omgeving        2    

Strategisch voorraadbeleid         2 

meerjarenbeleid en –begroting onderhoud       2   

Procedure (mutatie-)onderhoud        2   

Procedure klachtenonderhoud        2  

Beleid basiskwaliteit          2  

B. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van 

woongelegenheden           2 

SLOOP EN VERVANGENDE NIEUWBOUW  

Afweging en argumentatie herstructurering       2 

Algemeen nieuwbouwbeleid: koop, huur, prijsklasse, doelgroep    2 

Sociaal plan           3  



WONINGVERBETERING EN ENERGIEBESPARING 

Algemeen beleid woningverbetering en procedure      2 

Beleid Energiebesparing         2 

Tegemoetkoming overlast en onkosten bewoners      2  

AAN- EN VERKOOP HUURWONINGEN 

Aan- en verkoopbeleid algemeen (eerstvolgende jaar en meerjarig)   2 

Beleid tussenvormen huur en koop (Koopgarant etc.)     2 

Participatie huurders in gemengde complexen      2  

C. Het toewijzings- en verhuurbeleid        2 

Woonruimteverdelingsbeleid en verantwoording daarvan (monitoring)   3 

Beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling (urgentiebeleid)   3 

Beleid en procedure bij verhuizing (oplevering, opnamestaat)    2 

Beleid zelf aangebrachte veranderingen (zav) en vergoedingen daarvoor   2  

D. De door Bergopwaarts in het algemeen te hanteren voorwaarden van de  

overeenkomst van huur en verhuur        2 

Procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomst     2 

Beleid schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting     2  

E. Het beleid inzake de huurprijzen        2 

Huurprijsbeleid algemeen (differentiatie, streefhuurbeleid, huurharmonisatie)  2 

Huurbeleid geliberaliseerde huurprijzen       2  

F. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door Bergopwaarts 

aan  te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de 

bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen 3 

Beleid ten aanzien van de vaststelling van servicekosten     3 

Procedure afrekening van servicekosten       3 

Implementatie warmtewet bij collectieve installaties     3   

G. Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek          3 

Fusievoornemens en voornemens voor samenwerkingsverbanden   3 

Gevolgen fusie voor huurders ten aanzien van de prijs-kwaliteitsverhouding, 

dienstverlening, kwaliteitsinvesteringen, zeggenschap     3  

H. Het beleid inzake de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken 

woongelegenheden of wooncomplexen zijn gelegen, alsmede inzake  herstructurering 

van die buurten of wijken         2 

Algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving  2 

Leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving op wijkniveau   2 

Het beleid ten aanzien vanwoonoverlast       2  

I. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor 

ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven   2 

Algemeen beleid wonen en zorg        2 

Programma van eisen van nieuwbouwcomplex voor ouderen    2 

Aanpassing en opplussen woningcomplex voor ouderen     2  

J. Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, 

derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met 

betrekking tot het beheer van het verhuurde      2 

Contracten tussen Bergopwaarts en leverancier(s) van diensten en service  2 

Beheersovereenkomst         2 

Keuze, evaluatie en wijziging beheerder       2  

K. Uitspraken van de Regionale Klachten Commissie waarbij Bergopwaarts 

is aangesloten           2   

 

 



L. De beoogde inhoud van prestatieafspraken tussen Bergopwaarts en de gemeenten 

waar Bergopwaarts bij de prestatieafspraken is betrokken, ingeval van  

onderhandelingen over zulke prestatieafspraken      2 

Inzet Bergopwaarts voor prestatieafspraken met gemeenten    2  

EXTRA ONDERWERPEN 

Zienswijze bij verkoop (art. 23, Woningwet 2015)      (a) 

Huurdersraadpleging (art. 21e, Woningwet 2015)      2 

Zienswijze bij verbindingen en fusie (art. 21 en 53, Woningwet 2015)   3 

Bindende voordracht voor minstens een derde van de Raad van Commissarissen 

(art. 30 lid 9, Woningwet 2015)        (b) 

Administratieve scheiding of juridische splitsing van DAEB en niet-DAEB  activiteiten 

(art. 49 en 50, Woningwet 2015)        2 

Visitatie: inbreng huurdersorganisatie en overleg over uitkomsten 

(art. 53a, Woningwet 2015)         2   

(a) 

Het betreft hier geen informatie-, advies-, of instemmingrecht, maar in de beoordeling van de 

minister of hij wel of geen toestemming geeft voor een geplande verkoop van 

corporatiewoningen, neemt hij de zienswijze van zowel de HBO als de gemeente(n) mee. 

(b) 

Het betreft hier geen informatie-, advies-, of instemmingrecht, maar de voordracht van de 

HBO is in principe bindend. 


