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Financieel Statuut Financiering Bewonerscommissies HYA 

 
Doelstelling en uitgangspunten  

Het Financieel Statuut is een uitwerking van artikel 13 van het Reglement Bewonerscom-
missies. In deze artikelen is bepaald dat elke bewonerscommissie die aangesloten is bij 
de Stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) in aanmerking komt voor financiële on-
dersteuning van HYA.  
 
Artikel 1 De basisbijdrage 
1. Bewonerscommissies hebben recht op een basis bijdrage per kalenderjaar, welke jaar-

lijks door HYA wordt vastgesteld. 
2. De basisbijdrage wordt in twee tranches – half jaarlijks –  uitbetaald nadat door de 

bewonerscommissie hiervoor een aanvraag is ingediend middels het hiervoor be-
stemde aanvraagformulier (formulier, zie website HYA). Aanvragen geschieden over 
het tijdsbestek van januari-juni en juli -december. De aanvraag over het tijdsbestek 
januari tot juni dient uiterlijk voor 31 januari van het betreffende kalenderjaar te wor-
den ingediend. De aanvraag over het tijdsbestek juli tot december dient uiterlijk voor 

31 juli van het betreffende kalenderjaar te worden ingediend. 
3. Aanvragen over het tijdsbestek januari tot juni worden, mits tijdig aangevraagd, Ui-

terlijk uitbetaald in maart van het betreffende jaar. Aanvragen over het tijdsbestek juli 
tot december worden, mits tijdig aangevraagd, uiterlijk uitbetaald in september van 
het betreffende jaar. 

4. Een bewonerscommissie die voor juli van een kalenderjaar wordt erkend heeft recht 
op de gehele jaarlijkse basisbijdrage over dat jaar. Een bewonerscommissie dit na juli 
wordt erkend ontvangt een half jaarlijkse bijdrage. 

5. Over de uitgaven van de basisbijdrage hoeft in principe geen financiële verantwoording 
te worden afgelegd. Er wordt vanuit gegaan dat dit bedrag noodzakelijk is voor het in 
stand houden van de organisatie. Wel dient vanaf het 2e jaar dat de bijdrage wordt 
aangevraagd een jaarverslag van de bewonerscommissie  te worden meegeleverd op 
het hiervoor bestemde jaarverslagformulier (formulier zie website HYA). Hiermee 
wordt inzichtelijk gemaakt wat de activiteiten van de betreffende bewonerscommissie 
over het voorgaande jaar zijn geweest. Dit ingevulde formulier dient met de nieuwe 

aanvraag te worden meegezonden. 
 
Artikel 2 Aanvullende bijdrage 

1. Sommige bewonerscommissies hebben meer uitgaven dan gedekt worden door de 
basisbijdrage. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een aanvullende bijdrage aan 
te vragen bij het dagelijks bestuur van HYA met dien verstande dat de kosten terug 
te voeren zijn op de werkzaamheden genoemd in artikel 3 en 7 van het Reglement 

Bewonerscommissie. 
2. Niet vergoed worden in elk geval: 

a. abonnementskosten internet en telefoon (dit kan door Ymere worden gefa-
ciliteerd, zie art. 4 van dit statuut en artikel 11 van de samenwerkingsover-
eenkomst). 

b. Bestuursvergoedingen 
c. Reiskosten, deze zijn onderdeel van de organisatiekosten/basisbijdrage 

3. Ten aanzien van kantoor en/of vergaderruimte kan verhuurster Ymere op grond 
van artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst facilitaire ondersteuning bieden 
waar nodig (zie ook artikel 4 van dit statuut).. 

4. Een verzoek om een aanvullende bijdrage wordt schriftelijk en gemotiveerd inge-
diend, bij het dagelijks bestuur van HYA. Tevens wordt de aanvraag voorzien van 
een begroting. Het bestuur van HYA beslist, of er een aanvullende bijdrage wordt 
gegeven. 

https://www.hya.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bijlage-jaarverslag-bewonerscie_jaarverslag-enq-formuilier.pdf
https://www.hya.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bijlage-jaarverslag-bewonerscie_jaarverslag-enq-formuilier.pdf
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5. Over de aanvullende bijdrage dient telkens aan het einde van het kalenderjaar 
waarvoor de aanvraag is gedaan verantwoording te worden afgelegd van de uitga-
ven, inclusief de originele bonnen en rekeningen.  

6. Als bij controle wordt getwijfeld over de verantwoording van de uitgaven of de 
redelijkheid hiervan, dan geeft het bestuur de bewonerscommissie de gelegenheid 

om te reageren op de bevindingen. Als de bewonerscommissie de bevindingen niet 
kan weerleggen dan kan het dagelijks bestuur:  

a. bij twijfelgevallen de bewonerscommissie het voordeel van de twijfel of een 
waarschuwing geven; 

b. als de bewonerscommissie een uitgave onterecht gedaan heeft; de bedra-
gen die onterecht uitgegeven zijn terugvorderen of inhouden op de eerst-
volgende financiële bijdrage. Ook kan besloten worden voor het volgende 
jaar geen vergoeding toe te kennen; 

c. in het geval van een vermoeden van fraude / verduistering, overgaan tot 
nader financieel onderzoek, eventueel gevolgd door aangifte en/of intrekken 
van de erkenning van de bewonerscommissie. 

 
Artikel 3  (Gedeeltelijke) afwijzing 

1. Als een commissie het niet eens is met de (gedeeltelijke) afwijzing van een aan-

vraag dan kan de commissie vragen om een schriftelijk uitspraak van het algemeen 
bestuur hierover. 

2. Het algemeen bestuur doet in de eerstvolgende algemeen bestuursvergadering uit-
spraak. De commissie krijgt na ontvangst van hun verzoek om een algemeen be-
stuursuitspraak een bevestiging van de ontvangst en een datum toegestuurd wan-
neer de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvindt. Indien het algemeen be-
stuur het noodzakelijk vindt, zal zij de commissie benaderen voor meer informatie.  

3. Na de algemeen bestuursvergadering krijgt de commissie binnen een week de uit-

spraak van het algemeen bestuur op schrift met een motivatie bij afwijzing. 
4. Na het ontvangen van het algemeen bestuursbesluit kan de bewonerscommissie, 

indien zij het niet eens is met dit besluit, het geschil voorleggen aan een nader te 
bepalen geschillencommissie. Binnen zes weken na ontvangst van het algemeen 
bestuursbesluit dient de bewonerscommissie haar wenst tot het voorleggen van 
het geschil aan een geschillencommissie, kenbaar te maken aan algemeen bestuur 
van HYA. 

 
 
Artikel 4 Uitbetaling 

1. Uitbetaling van de bedragen geschiedt door overboeking op het door de bewoners-
commissie aangegeven rekeningnummer. 

 
Artikel 5 Ondersteuning voor bewonerscommissies vanuit Ymere  

1. Corporatie Ymere neemt de verantwoordelijkheid om de bewonerscommissies in 
Amsterdam te ondersteunen. Dit staat in de Samenwerkingsafspraken beschreven 
in artikel 11. Voor een deel van de structurele kosten die bewonerscommissies 
maken verstrekt Ymere aan HYA een bedrag voor de vaste bijdragen aan de bewo-
nerscommissies.  

2. Daarnaast biedt Ymere de bewonerscommissies facilitaire (en dus niet financiële) 
ondersteuning waar nodig voor: 

- Kantoorruimte en/of vergaderruimte; 

- Telefoon, porto, abonnement van internetfaciliteiten; 
- Incidentele activiteitenkosten na aanvraag bij de regiodirecteur. 

3. In het geval van bijzondere omstandigheden in een complex, zoals beschreven in 
art. 12.1 van de Samenwerkingsovereenkomst Ymere - SHY, kan een bewoners-
commissie via de lokale huurdersorganisatie een beroep doen op ondersteuning 
door een onafhankelijk adviseur. Bewoners bepalen in principe zelf welke organi-
satie of persoon deze ondersteuning zal bieden en waaruit de ondersteuning be-
staat. Ymere stemt in met het betalen van de kosten van de ondersteuning op basis 
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van een offerte en een plan van aanpak, nadat de kwaliteit en hoogte van de kosten 
van de ondersteuning door Ymere zijn goedgekeurd. 

 


