Hillerød almennyttige Boligselskab - redegørelse styringsdialogmødet 2019
____________________________________________________
Ved mødet den 12. november 2019 deltog:
Repræsentanter for Boligselskabet:
Anie Frederiksen, formand for bestyrelsen
Carsten Gall, medlem af bestyrelsen
Josefine Humeniuk Esrup, bestyrelseskonsulent, DAB
Anders Holmgren, afdelingschef, DAB
Repræsentant fra kommunen:
Monica Nordahl, juridisk konsulent, Byrådssekretariatet
Hjemmeplejens parkeringsudfordringer
Hjemmeplejen er udfordret i forhold til de forskellige regler, der er for
parkering i boligorganisationerne, og kommunen ønsker derfor at drøfte om,
der er mulighed for, at hjemmeplejen kan blive fritaget for disse
parkeringsregler. Boligselskabet oplyser, at de ikke har parkeringskontrol i
deres afdelinger. Boligselskabet vil dog gerne opfordre til, at der parkeres
lovligt på deres områder og ikke på fortove m.v.
Udveksling af oplysninger ved kommunal anvisning
Som følge af reglerne om databeskyttelse har kommunen strammet
op på proceduren for udveksling af oplysninger, når kommunen
anviser borgere til almene boliger.
Udlejning efter særlige kriterier
Boligselskabet nuværende aftale er forlænget indtil der en afklaring i
kommunen, hvordan den fremtidige procedure for indgåelse af aftale om
anvisning efter særlige kriterier skal være.
Kommunal anvisning
Boligselskabet ønsker et tæt samarbejde med kommunen i forhold til
kommunens anvisning, for at sikre en god beboersammensætning i de
enkelte afdelinger. Kommunen tilkendegav, at der også fra kommunens side
er et stort ønske om at sikre gode beboersammensætninger, hvor der er
plads til en mangfoldighed af mennesker.
Strategi for socialøkonomi
Ved udgangen af dette år afslutter boligselskabet et 2 årig projekt, hvor der
har været fokus på socialøkonomi. I projektet har man bl.a. forsøgt lokalt at
etablere en forretning, der bygger på andelstankegangen, hvor man skulle
være medlem for at handle. Det har også været forsøgt at etablere en cafe.
Der har ikke været tilstrækkelig opbakning til disse initiativer til, at der kunne
opnås en rentabel drift. I projektet har man også tilbudt sparing til beboere,
der ønskede at starte egen virksomhed. Der har dog ikke været den store
efterspørgsel efter denne sparring. Boligselskabet har derfor besluttet at
afslutte projektet, når det udløber ved udgangen af året.
Eventuelt
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Boligselskabet giver udtryk for en stadig betydelig utilfredshed i forhold til
samarbejdet med Hillerød Forsyning.
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