
                
 
 
 
    
 Jaarverslag Stichting Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR)  - 2021  
 
Het BAR werd in 2009 opgericht als een vertegenwoordiging van de huurders van woningcorporatie 
Rentree. Het BAR is op beleidsniveau (namens de huurders) de gesprekspartner van Rentree.  
 
Het BAR is sinds februari 2018 een stichting geworden. In de samenwerkingsovereenkomst is 
afgesproken dat het BAR alle huurders van Rentree zo goed mogelijk vertegenwoordigd. Dit doet zij 
door zoveel mogelijk contact te houden met de huurders. 
 
Vanwege corona kon de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het BAR helaas niet doorgaan.  
 
Eind 2020 zette het BAR de eerste voorzichtige stappen in het online vergaderen. In 2021 plukte het BAR 
hier de vruchten van, want corona dwong het adviesorgaan het online vergaderen voort te zetten. Dit 
ging in het begin met vallen en opstaan en in kleine setting, maar het lukte het BAR daardoor toch haar 
werk te kunnen doen.  
 
Het secretariaatschap werd verder geprofessionaliseerd door alle stukken in de Cloud op te slaan. Voor 
de secretaris werd een laptop aangeschaft.  
 
In 2021 hebben Rentree en het BAR 7 keer overleg gehad, waarvan 1 keer met de Raad van 
Commissarissen. Voorafgaand aan de vergadering met Rentree heeft het BAR intern vergaderd om dit 
overleg voor te bereiden en om standpunten te bepalen. Daarnaast was er een vergadering in klein 
comité over het jaarverslag van Rentree.  
 
Onderwerpen van gesprek waren verder onder andere: 
• het duurzaamheidsbeleid (adviesaanvraag)  
• de klanttevredenheid 
• het Raamwerk sociaal plan vanwege gedwongen verhuizing bij sloop, renovatie en groot 

onderhoud (adviesaanvraag) 
• de tarieven van de fondsen (adviesaanvraag) 
• de eenmalige huurverlaging en een huurverhoging die niet doorging 
• het jaarverslag 2020 van de Klachtenadviescommissie (KLAC) 
• herbenoeming van de huurderscommissaris in de RvC, de heer R. Bosveld 

(instemmingsaanvraag) 
• toewijzing van de nieuwbouwwoningen locatie ‘Aan de Dijk’ (adviesaanvraag) 
• sloop van de duplexwoningen aan de D.G. van der Keesselstraat (adviesaanvraag) 
• het sociaal plan voor de D.G. van der Keesselstraat (adviesaanvraag) 
• het bod aan de gemeente en de prestatieafspraken voor 2022 
• uitwerking van de Wet Huur- en inkomensgrenzen Woonkeus (adviesaanvraag) 
• de halfjaarlijkse monitor van Woonkeus 
• het jaarplan 2022 van Rentree, inclusief de meerjarenbegroting 
• begroting 2022 van het BAR 
• het gewijzigde ZAV-beleid (adviesaanvraag)  (ZAV staat voor Zelf Aangebrachte Veranderingen) 



• de vernieuwde huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden in begrijpelijke taal B1 
(adviesaanvraag) 

Het BAR heeft in 2021 9 positieve adviesaanvragen en 1 positieve instemmingsaanvraag ingediend bij 
Rentree.  
Het BAR heeft een bijdrage geleverd aan de film ‘Verrommeling’ die is gemaakt naar aanleiding van de 
prestatieafspraken. Twee leden hebben mee gediscussieerd tijdens de presentatie van deze film aan alle 
belanghebbenden in september. 
 
Scholing 
Ook in 2021 heeft het BAR scholing gevolgd. Helaas vanwege corona is niet geheel aan de scholingseis 
voldaan. De scholingen vonden voornamelijk online plaats. Er werd een scholing gevolgd over de 
onderhoudsregels uit het Burgerlijk Wetboek.  
 
Samenstelling BAR 
In 2021 zijn er pogingen gedaan nieuwe BAR leden te werven uit de Rivierenwijk en de Vijfhoek. Er 
meldde 1 belangstellende zich aan uit de Vijfhoek. Helaas kon zij door omstandigheden niet 
kennismaken. Dit zal opnieuw geprobeerd worden in 2022.  
 
Op dit moment bestaat het BAR uit 7 leden: 

• Anika van Lente (Voorstad-West)  

• Henk Kelder (Voorstad-Centrum) 

• Elly Schiphorst (Colmschate-Zuid) 

• Monique Kuiper (Noordenbergkwartier) 
• Arend de Korte (De Hoven) 

• Gerda Brugman (Sluiswijk) 

• Hetty Odenthal (Zandweerd) 

 
 
 
 


