Contributiebeleid 2013 - 2020

HBV ETTEN-LEUR

Inleiding
De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) komt op voor de belangen van alle huurders van
Woonstichting Etten-Leur (WEL). Een van de indicaties voor haar draagvlak onder de huurders is het
aantal leden, dat bereid is lid van de HBV te zijn en contributie te betalen. Belangrijk uitgangspunt
voor de hoogte van de contributie is, dat het lidmaatschap toegankelijk moet zijn voor alle huurders
van WEL.
De contributie voor het lidmaatschap van de HBV was vele jaren 1 gulden per maand ofwel ƒ 12,-per jaar. Na de omzetting van de gulden naar de euro werd de contributie tot 2010 € 5,67 per jaar.
In 2010 is dat bedrag afgerond naar € 6,-- per jaar ofwel 50 eurocent per maand.
In 2011 is er tot ingrijpende veranderingen bij de HBV besloten. Daarbij hoort een ambitieuzer
activiteitenplan dan in het verleden. Tegelijkertijd is er een discussie met WEL ontstaan over de
verhouding tussen haar bijdrage en de totale contributie. Tijdens de gedachtewisseling hebben de WEL
en de HBV vastgesteld, dat zowel het aantal leden, als de hoogte van de contributie die zij bereid zijn
te betalen, een belangrijke indicatie voor het draagvlak van de HBV is.
Tijdens de ledenvergadering op 3 november 2011 is dit onderwerp besproken. Een meerderheid van
de leden sprak zich uit om de contributie naar een niveau te laten stijgen, dat beter overeenkomst met
het ambitieniveau. Voorwaarde was dat de hoogte van de contributie geen onoverkomelijke
belemmering moet zijn om lid te worden of te blijven. Er moet een contributiereductieregeling komen
voor leden met een laag inkomen. De ledenvergadering nam het besluit om de contributie voor 2012
vast te stellen op € 7,50.
Contributie 2013 – 2020
Het is belangrijk om de contributie niet ieder jaar ter discussie te stellen, maar zich geleidelijk te laten
ontwikkelen naar een niveau, dat overeenkomt met het ambitieniveau en toch voldoende
laagdrempelig is. Het aanvaardbare niveau waar de contributieontwikkeling tot en met 2020 naar toe
mag groeien is 1 euro per maand ofwel € 12,-- per jaar. De contributie voor de periode 2013 tot en
met 2020 is:
contributie

2013
€ 8,00

2014
€ 9,--

2015
€ 10,00

2016
€ 11,00

2017
€ 12,00

2018
€ 12,00

2019
€ 12,00

2020
€ 12,00

Voor de leden die geen machtiging geven om de contributie jaarlijks van hun bankrekening af te
schrijven, geldt vanaf 2014 een toeslag van € 2,50 op hun contributie voor de extra
administratiehandelingen en -kosten. De toeslag moet ook worden betaald voor leden die gebruik
maken van de reductieregeling.
De vermelde contributiebedragen zijn per jaar.
Contributiereductie
In de ledenvergadering op 3 november 2012 is als voorwaarde voor de contributieontwikkeling een
reductieregeling voor lage inkomens gesteld. Het is mogelijk voor leden die in aanmerking komen voor
huurtoeslag verlaging van de contributie te vragen, door een kopie van de (voorschot)beschikking voor
de huurtoeslag over het betreffende contributiejaar te overleggen. De te naamstelling en het adres
van de huurwoning op de beschikking moeten overeenkomen met de tenaamstelling en de adressering
in de ledenadministratie.
De reductie bedraagt voor leden met een (gezamenlijk) toetsingsinkomen voor hun huishouden van
lager is dan 70% van de maximum-inkomensgrenzen, zoals die gelden voor de huurtoeslag voor het
betreffende jaar, 50% van de contributie.
Elk jaar wordt reductieregeling door de zaakvoerder uitgewerkt in een overzicht, dat wordt
gepubliceerd op de website van de HBV.
Vaststelling contributiebeleid
Het contributiebeleid 2013 – 2020 is op de ledenvergadering op 30 mei 2012 vastgesteld.
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Uitwerking contributiereductieregeling voor 2014 en 2015 HBV ETTEN-LEUR
De contributie voor 2014 is € 9,50 per jaar.
De maximuminkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn in 2014:
Eenpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 21.600
Meerpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 29.325
Eenpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 21.600
Meerpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 29.400
Bron: circulaire MG MG2014-02, gedateerd op 18 november 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voor de reductieregeling van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur betekent dit, dat de
huishoudens die in 2014 huurtoeslag ontvangen en een (gezamenlijk) toetsingsinkomen hebben dat
lager is dan in onderstaand overzicht is vermeld, reductie kunnen aanvragen:
Eenpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 15.120,00
Meerpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 20.527,50
Eenpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 15.120,00
Meerpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 20.580,00
Als een kopie van kopie van de (voorschot)beschikking voor de huurtoeslag 2014 wordt overlegd,
bedraagt de contributie voor het betreffende huishouden in 2012 50% van € 9,50 = € 4,75.
De contributie voor 2015 is € 10,00 per jaar.
De maximuminkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn in 2015:
Eenpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 21.950
Meerpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 29.800
Eenpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 21.950
Meerpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 29.825
Bron: circulaire MG MG2014-02, gedateerd op 18 november 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voor de reductieregeling van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur betekent dit, dat de
huishoudens die in 2015 huurtoeslag ontvangen en een (gezamenlijk) toetsingsinkomen hebben dat
lager is dan in onderstaand overzicht is vermeld, reductie kunnen aanvragen:
Eenpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 15.365,00
Meerpersoons huishouden, jonger dan 65 jaar
€ 20.860,00
Eenpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 15.365,00
Meerpersoons huishouden, 65 jaar of ouder
€ 20.877,50
Als een kopie van kopie van de (voorschot)beschikking voor de huurtoeslag 2015 wordt overlegd,
bedraagt de contributie voor het betreffende huishouden in 2012 50% van € 10,00 = € 5,00.
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