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Budget/Begroting Huurdersraad Capelle aan den IJssel. 

 

Inleiding: 

Zoals in ons werkplan 2022 uitgebreid wordt vermeld, is ook een verdere uitwerking van 
participatie speerpunt van ons beleid. Naast het stimuleren van Huurdersverenigingen en 
Buurtcommissies, zijn ook de huurders van groot belang om mee te participeren. 

In samenwerking met Havensteder, de Huurdersraad Capelle en een externe partner wordt 
de bevordering in participatie en communicatie naar de huurders verder uitgewerkt. 

Met het optimaliseren van de naamsbekendheid van de Huurdersraad Capelle naar de 
huurders toe, is een van de speerpunten van ons beleid. Evenals in 2021 is het van groot 
belang de huurders veel meer te betrekken bij alle zaken die de huurders betreffen. 

De Huurdersraad is reeds gestart met de optimalisatie naar de wijken in Capelle aan de 
IJssel.Door het bestuur van de Huurdersraad is een aanvang gemaakt om aan de hand van 
een wijkindeling per bestuurslid de betrokkenheid te vergroten door het deel nemen aan 
WOP-bijeenkomsten en deze bij te wonen. Ook zal regelmatig contact worden gehouden met 
in de wijk aanwezige huurverenigingen en bewoners-commissies.De Huurdersraad Capelle 
zal trachten het aantal buurtcontacten uit te breiden. 

Bij nieuwbouw en renovatieprojecten van Havensteder zal de Huurdersraad Capelle 
deelnemen in klankbordgroepen indien er geen huurdersvereniging of bewonerscommissie 
aanwezig is. 

Verder neemt de Huurdersraad deel in werkgroepen welke actief zijn in 
Duurzaamheidsprojecten, zoals op gebied van energiebesparing, groene daken etc. 

 

De Huurdersraad Capelle voert acquisitie uit door middel van een nieuwe Nieuwsbrief en 
Website om meerdere bestuursleden aan te trekken. 

 

Voorts verwijzen wij u naar ons werkplan 2022 voor een uitgebreide toelichting welke een 
belangrijk onderdeel is van onze begroting voor dit jaar alsmede volgende jaren. 

(zie bijgaande specificatie) 
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BUDGET/BEGROTING  Huurdersraad Capelle a/d IJssel 

 

Abonnementen        €      300,00 

Advieskosten derden (acquisitie/communicatie/participatie   €   4.500,00 

Kantoor (w.o. administratie,serveronderh.,algemeen)   €   2.000,00 

Bestuurskosten (incl. vrijwilligersbijdragen)     €   7.000,00 

Bankkosten         €       300,00 

Kantinekosten         €       100,00 

Onderhoud kantoor (schoonmaken etc.)     €       700,00 

Onvoorzien         €       200,00 

Telefoon/Internet etc.        €    1.400,00 

Verzekeringen        €        320,00 

          _________ 

        Totaal  €  16.820,00 

          ========= 

 

 

Inkomsten 2022: 

Gemeentelijke Bijdrage        €        184,00  

Saldo ING-Bank per 1-01-2022       €     5.560,81 

Bijdrage Havensteder        €   11.075,19 

          __________ 

        Totaal  €   16.820,00  

          ========== 

       

 

 

 

 

 

 


