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Vanwege de vakantieperiode is er in dit kwartaal niet veel nieuws te melden. 
Het algemeen bestuur is 2 keer bij elkaar geweest t.w. 6 juli en 7 september. 
De onder voorbehoud geplande Platform vergadering van 22 augustus is vervallen. 
15 september inspiratie DPO 
 
Begin juli is onze voorzitter samen met de directie van Zayaz en medewerker van de gemeente door de 
wethouder Pieter Paul Slikker op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en de taakstelling rondom 
statushouders. 
 
In de bestuursvergadering van 6 juli heeft Rob Dekker (bestuurder Joost) een toelichting gegeven over de 
plannen m.b.t. de uitbreiding van WoonService Regionaal met deelname van 8 of 9 corporaties. Hij zegt 
dat de voorbereiding om tot een nieuw te vormen WoonService Regionaal naar verwachting ongeveer 
anderhalf jaar gaat duren. De bedoeling is om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen binnen de regio. 
 
20 juli was er m.b.t. Jongerenparticipatie een bijeenkomst in de Willem II over de plannen van het EKP-
terrein. 
 
Veerle van Westen (medewerker gemeente) heeft 1 september een aantal leden van diverse SHP 
werkgroepen bijgepraat over de voorbereiding van de prestatieafspraken. 
 
In de bestuursvergadering van 7 september is gesproken over de evalutatie van de 65plus verhuisregeling 
en zijn de punten voor het DPO van 15 september besproken. 
 
In het DPO van 15 september werd Marieke Vossen verwelkomt. Zij is per 1 september benoemd als 
directeur-bestuurder van woningbouwcorporatie JOOST. 
In deze vergadering zijn de volgende punten besproken: 
Hier is medegedeeld dat de 65+ verhuisregeling succesvol is. De corporaties hebben besloten dat de 
regeling gecontinueerd wordt. Het SHP en de gemeente hebben al eerder aangegeven dat zij dit graag 
willen. 
Wat betreft huisvesting statushouders zegt de gemeente een duurzame, humane en uitvoerbare opvang te 
willen bieden. 
Het agenda punt stijgende woonlasten (energiearmoede) is uitvoerig besproken. Er gaat een breed overleg 
plaatsvinden, het eerste op 16 september, om enerzijds inzicht te krijgen in signalen van energiearmoede 
onder de huurders en anderzijds om ideeën te delen over mogelijke aanpak van de gevolgen van 
energiearmoede. 
Richting Uitvoeringsagenda Prestatieafspraken 2023. Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en 
nieuwe akkoorden (Nationale Prestatiefaspraken, Bestuursakkoord) zijn de lokale prestatieafspraken tegen 
het licht gehouden. Op het DPO in december zal de uitvoeringsagenda naar verwachting worden 
vastgesteld. 
Het overleg vond plaats bij Villa Fleurie in Rosmalen met aansluitend een projectbezoek  
aan de in aanbouw zijnde woonzorgappartementen aan de Seringenstraat in Rosmalen. 

Op 27 september bereikte ons het trieste bericht dat ons platformlid Frans Dirks is overleden. Frans heeft 

zich vele jaren ingezet voor de belangen van (toekomstige)huurders in ’s-Hertogenbosch. Wij zijn hem 

daarvoor veel dank verschuldigd. 

Promotiefilmpje SHP staat op onze SHP-website onder “wie zijn wij”. 
 
Het  SHP heeft een Twitter-account. De moeite waard om u aan te melden. 
@SHP_DenBosch  
We hebben ook een facebook account. Je kunt je aanmelden via 
https://www.facebook.com/groups/580129242922578 
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