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Betreft: Advies Werkplan 2017 en Overlegagenda 2017 

Geachte mevrouw de Vreese, 

Via deze brief willen wij uw mededelen dat ondergetekenden een positief advies afgeven 

ten aanzien van het Werkplan 2017 dat DUWO heeft voorgelegd aan de 

huurdersorganisaties. 

Aan deze positieve advisering verbinden wij slechts één voorbehoud. In het werkplan wordt 

gesproken over het continueren van het niet uitvoeren van de mutatie inspectie in het 

reguliere studentenbezit. Als huurdersorganisaties hebben wij meerdere signalen opgepikt 

die voor ons aanleiding vormen om de discussie over de mutatie inspectie niet te beperken 

tot het short-stay bezit, zoals in het werkplan wordt beschreven. Graag zouden wij dit 

onderwerp op overlegagenda plaatsen met betrekking tot alle woningen die worden 

verhuurd met een campuscontract. 

Daarnaast is ons gevraagd de overlegagenda van 2017 in dit advies mede vorm te geven. 

Wat betreft ondergetekenden zouden wij graag de volgende onderwerpen behandelen; 

Datum Wat Agenda-onderwerp 

02/17 - Workshop en uitwerking Huurdersparticipatie 

04/17 

25-01- 17 Themabijeenkomst Huisvesten buitenlandse studenten 

22-02-17 Themabijeenkomst Platform woonruimteverdeling 

Verdere uitwerking klantmetingssysteem 

23-03-17 Bestuurlijk Overleg Huur(verhogings)beleid 2017 Ondernemingsplan 2017-2020 

19-04-17 Themabijeenkomst Huurderstevredenheid 

Kwaliteit Woonruimte 

(Mutatieprocedure) 

17-05-17 Themabijeenkomst Portefeuillebeleid & duurzaamheidsbeleid 

29-05-17 Openbare RvC Jaarverslag 2016 

15-06-17 Bestuurlijk Overleg Bod aan gemeenten Uitgangspunten begroting 2018 Definitief 

scheidingsvoorstel 

13-09- 17 Themabijeenkomst Social mediabeleid en klantbenadering 

12-10-17 Bestuurlijk Overleg Presentatie monitor Apollo 2017 

08-11-17 Themabijeenkomst Serviceabonnement 

(Mutatieprocedure) 

07-12-17 Openbare RvC Begroting en werkplan 2018 

14-12-17 Bestuurlijk Overleg Bespreking werkplan en begroting Overlegagenda 2018 



Mocht de beleidscyclus bij DUWO aanleiding geven om data te wisselen of thema's samen 

te voegen, dan is dit uiteraard geen enkel probleem. Wij horen graag of DUWO zich in deze 

agenda kan vinden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Kimber Miedema, 

Voorzitter Huurdersvereniging BRES 

Bob Kerssens, 

Robert Kostwinder, 

Voorzitter Vereniging Bewoners 

Uilenstede 




