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Voorwoord 

 
In het vorig jaarverslag meldden wij u dat de Landelijke Huurdersraad van Vestia (LHV) als het ware 
opnieuw moesten beginnen door de gevolgen van het derivatenschandaal bij Vestia. In 2014 zijn we 
definitief aan de slag gegaan met een nieuwe basis, want in april tekenden de LHV en platformen een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Vestia.  
 
De centralisatie bracht nieuwe en grotere verantwoordelijkheden voor de LHV met zich mee. Er is 
daarom succesvol ingezet op groei en (her)activering van de directe achterban, de Algemene Raad. De 
Algemene Raad groeide van gemiddeld 20 naar 35 leden, die functioneren als vertegenwoordigers van 
de eigen – door het Vestia werkgebied verspreide – huurdersorganisatie of grote bewonerscommissies. 
Daarnaast is ingezet op moderne, thema-gewijze participatie door middel van werkgroepen, waarin 
leden van de Algemene Raad en alle andere huurders, een podium kregen om op vestigingsoverstijgend 
beleid invloed uit te oefenen.  

 
Een andere zeer positieve ontwikkeling is de nieuwe aanpak van adviezen: namelijk meepraten over 
beleid in ontwikkeling. Het wettelijk recht van huurders (adviesrecht dan wel instemmingsrecht) werd 
daarbij volledig benut, maar aan de “rituele dans” waarna traditioneel afgegeven adviezen in een la 
belanden, werd succesvol voorbij gegaan. Op die manier heeft de LHV bijvoorbeeld in kunnen stemmen 
met de harmonisering van een drietal servicekostenposten, die resulteert in een kostendaling op het 
maandelijkse servicekostentotaal van de meeste Vestia huishoudens.  
 
Er waren ook minder positieve ontwikkelingen. De LHV adviseerde positief over de verkoop van 6000 
woningen aan Patrizia, maar verloor bij de overdracht een deel actieve en gewaardeerde achterban. 
Daarnaast is er na één jaar inzet Warmtewet-werkgroep nog steeds geen duidelijkheid over de 
implementatie van de Warmtewet. Ook werd in 2014 alweer regelmatig de hand op de knip gehouden 
door Vestia om te voorkomen dat decentrale huurdersorganisaties wanneer zij dat nodig achtten naar 
de rechter konden stappen. Onafhankelijke huurdersbelangenbehartiging, zonder dergelijke inmenging 
op de besteding van de budgetten, is een recht waar de LHV voor blijft strijden. 
 
Het komend jaar zal naar verwachting onrustig blijven vanwege de nieuwe reorganisatie die per 2016 
wordt ingezet en waarvoor in 2015 voorbereidingen worden getroffen. Wij beloven dat we opnieuw alles 
in haar macht zal stellen om scherp en rechtvaardig voor de rechten van huurders en de dienstverlening 
aan huurders op te komen. De recente wetswijzigingen stellen huurders in staat meer invloed uit te 
oefenen, wij zullen deze kans dan ook met beide handen grijpen. Daarnaast gaan we samen met u 
verder met het verstevigen van de decentrale huurdersorganisatie.  
 
Wij rekenen op u!  
 
Jelle de Waard 
Voorzitter LHV 
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Afgegeven adviezen en behaalde resultaten 
 

In 2014 heeft de LHV ingezet op het kwalitatief verbeteren van het adviestraject. Twee adviezen waar 
de LHV met name aandacht voor vraagt is de procedure en zijn de resultaten van het advies Verkoop 

Vestia Overig Nederland aan Patrizia en het Advies Servicekostenuniformering. 
 
 
 

Diverse verkoopadviezen  
In 2014 gaf de LHV advies over de volgende kleinere verkopen: 
 Advies verkoop 38 en 21 woningen in Borculo en Leiderdorp aan Urban Interest: negatief 

geadviseerd 
 Advies verkoop Brigittencomplex in Brielle aan Urban Interest: negatief geadviseerd  
 Advies verkoop 513 eenheden in Doetinchem e.o. aan Sité Woondiensten: positief geadviseerd 
 
De regionale huurdersorganisatie brachten advies uit over de volgende verkopen (al dan niet in overleg 
met de LHV): 
 Advies bezit in Harderberg en Lutten aan Beter Wonen Vechtdal door SHBB: positief geadviseerd  
 Advies bezit in Den Haag aan Arcade door SHV: positief geadviseerd 
 Advies bezit in Den Haag aan Soesthaeghe I BV door SHV: positief geadviseerd 
 
 
Verkoopadvies “Overig Verkoop “Vestia Overig NL” aan Patrizia” 
De LHV heeft op 20 oktober 2014 advies uitgebracht over Nederlands grootste vastgoedtransactie tot 
op heden. Het betrof de verkoop van 5500 woningen van Vestia aan buitenlands belegger Patrizia. Om 
te komen tot het advies werd een werkgroep samengesteld die bestond uit leden van het bestuur van 
de LHV, leden van het bestuur van Stichting Huurders Belangen Behartiging (SHBB) en huurders die 
direct en niet-direct bij de verkoop waren betrokken. Er werden daarnaast twee inspraakavonden 
georganiseerd waar ruim de helft van alle bewonerscommissies van de betrokken woningen bij 
aanwezig was. Daarnaast is gesproken met het Ministerie en het CFV en werd er advies van de 
financieel en juridisch experts van EY en Holland van Gijzen ingewonnen.  
 
De inzet resulteerde in een advies dat voorwaardelijk positief luidde, mits aan 5 concrete voorwaarden 
werd voldaan. Er zijn daarnaast 4 aanbevelingen gedaan aan Vestia. De minister is in zijn goedkeurende 
verklaring op deze voorwaarden teruggekomen waarmee aandacht werd geschonken voor en eisen 
werden gesteld aan de huurdersparticipatie, service- en dienstverleningen en onderhoud. De LHV is 
nog steeds in contact met Vestia en Patrizia om te waken over de afwikkeling van de transactie en de 
informatievoorziening naar de betrokken huurders.  
 
Advies Huurverhoging 2014 
De LHV adviseerde tegen het beleidsvoornemen van Vestia om de maximale huurverhoging door te 
voeren en te harmoniseren naar een gemiddelde streefhuur van 94%. Vestia heeft het 
beleidsvoornemen ongewijzigd doorgevoerd.  
 
 
Een strenge incassoprocedure 
De LHV stond positief tegenover het voornemen om een strenge incassoprocedure in te stellen omdat 
de nieuwe procedure gericht is op de-escalatie en daarmee het snel oplopen van huurachterstanden 
voorkomt. De nieuwe incassoprocedure is ingegaan in de zomer van 2014 en wordt begin 2015 
geëvalueerd. De LHV wordt van de (uitkomsten van de) evaluatie op de hoogte gesteld en zal de nieuwe 
incassoprocedure dan ook in het overleg met het bestuur van Vestia bespreken.  
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Besparing bonus automatische incasso levert 300.000 EUR voor huurders op 
De LHV adviseerde positief op het voornemen om de bonus van 15 EUR die aan sommige huurders 
wordt uitgekeerd wanneer zij per automatische incasso betalen, af te schaffen. De suggestie die de LHV 
hierbij deed, was dat een deel van de besparing wordt aangewend voor het algemeen nut van de 
huurders. Vestia ging hiermee akkoord. De Algemene Raad van de LHV is in gelegenheid gesteld om 
bij hun achterban input te verzamelen hoe dit budget zou kunnen worden aangewend. Hier is het 
volgende uit voortgekomen: het bedrag van 300.000 EUR zal in 2015 worden ingezet ten behoeve van 
betere communicatie met huurders, in de eerste plaats om de e-mailadressen van alle huurders te 
verzamelen zodat Vestia en de LHV beiden gemakkelijker kunnen communiceren met de achterban. 
De Algemene Raad stelde voor om het bedrag in 2016 te bestemmen voor het bevorderen van de 
veiligheid van Vestia-woningen. Concreet valt te denken aan beter hang- en sluitwerk. 
 
 
Advies Ondernemingsplan Vestia: meer aandacht voor betaalbaarheid en vraaggericht opereren 
De LHV bracht in november 2014 advies uit aan Vestia over het Ondernemingsplan. Er werd vroegtijdig 
met de directeur Strategie overlegd, zodat het concept Ondernemingsplan naar aanleiding van de 
feedback kon worden aangescherpt, in plaats van advisering naar aanleiding van het definitieve 
beleidsstuk. Zo is het advies Ondernemingsplan een voorbeeld van effectieve vroegtijdige inspraak 
geworden. In het advies inzake het Ondernemingsplan vroeg de LHV aandacht voor betaalbaarheid als 
speerpunt, vraaggericht opereren door Vestia en huurdersparticipatie. Er moet door Vestia onderzoek 
worden uitgevoerd om te bepalen of en waar huurders goedkoop, dan wel kwalitatief, willen wonen. Ook 
bij toekomstige besluiten van Vestia tot renovering of woningverbetering – die in theorie tot een hogere 
woningwaardering zouden kunnen leiden, dienen huurders geraadpleegd te worden. 
 
 
Accordering servicekostenuniformering door LHV leidt voor verlaging servicekosten voor 
meeste Vestia-huurders 
Net voor het eind voor het jaar is er in een aantal afspraken met Vestia gekomen tot een voorstel voor 
de uniformering van een drietal servicekostencomponenten. Vestia stelde aan de LHV voor om fondsen 
in te stellen voor rioolontstopping en glasschade en de administratiekosten te uniformeren. De 
fondsvorming leidt tot besparingen die ten goede komen aan huurders, de LHV heeft voorts afspraken 
gemaakt over de controle op het fonds. Daarnaast leidt de uniformering van de post administratiekosten 
voor de meeste huurders tot een verlaging van het bedrag dat zij maandelijks betalen aan Vestia: De 
meeste huurders betaalden het wettelijk maximum aan administratiekosten, namelijk 5%, wat omlaag 
is gebracht naar een gewogen gemiddelde van 4,7% voor alle huurders. De LHV heeft daarnaast 
afspraken gemaakt over het evalueren van de post administratiekosten in relatie tot de werkelijke kosten 
die de betreffende afdeling maakt, waarbij de LHV er vanuit gaat dat Vestia binnen een aantal jaar de 
werkelijke administratieve kosten van de verrekening servicekosten en daarmee de post zal kunnen 
verlagen.  
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Inzet voor de betaalbaarheid van wonen bij Vestia 

 
De betaalbaarheid van wonen is voor de meeste huurdersorganisaties en bewonerscommissies van 
Vestia als belangrijkste aandachtspunt. De LHV legt hieronder uit wat zij heeft gedaan om te borgen 

dat de betaalbaarheid zo veel mogelijk aandacht ontving. 
 
 

 
 
Aandacht voor de prijs van de kale huur  
De LHV heeft tweemaal in adviezen de betaalbaarheid van wonen aan de kaak gesteld, namelijk in het 
advies over de huurverhoging en het Ondernemingsplan.  
 
Ook is op 23 september 2014 in het overleg tussen de LHV en de Raad van Bestuur van Vestia 
toegelicht welke ontwikkelingen in de betaalbaarheid van het woningbestand worden verwacht en welke 
maatregelen Vestia treft om voor huurders negatieve ontwikkelingen tegen te gaan. De LHV heeft in dit 
overleg feedback gegeven op deze plannen.  
  
Tot slot hebben de LHV of onderliggende huurdersorganisaties in 2014 ook met gemeenten gesproken 
over de betaalbaarheid van wonen en de gemeenten hierbij gewezen op hun taak om corporaties te 
verplichten tot het aanbieden van betaalbare woningen.  
  
 
Aandacht voor de servicekosten   
De LHV heeft richting Vestia in 2014 meerdere malen schriftelijken mondeling de verwachting 
uitgesproken dat de servicekostenafrekening over 2014, die in juli 2015 zal plaatsvinden, op tijd zal 
verschijnen met voldoende tijd en ruimte voor de betrokken bewonerscommissies en medewerking 
vanuit Vestia vragen te stellen en factuurcontrole te laten doen.  
 
Daarnaast is er aandacht geweest voor het verlagen van de servicekosten door middel van (slimme) 
besparingen op organisatorisch vlak in de adviesaanvraag “servicekostenuniformering”.  
 
 
Aandacht voor overige woonlasten 
Tot slot heeft de LHV gesproken op de presentatie van het onderzoek Inzoomen op betaalbaarheid van 
RIGO voor de Maaskoepel. Op deze avond is ook een Tool gepresenteerd die inzicht geeft in de totale 
woonlasten, onderverdeeld in componenten zoals energiekosten per adres. De LHV pleitte er voor om 
zo veel mogelijk van deze informatie aan toekomstige bewoners beschikbaar te stellen zodat 
huishoudens bij de keuze voor hun huurwoning maximaal geïnformeerd worden over de totale 
(verwachte) kosten.  
 
Ook door het goedkeurend advies dat de LHV afgaf over de nieuwe incassoprocedure wordt verwacht 
dat huurachterstanden minder hoog en snel oplopen.  
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Inzet bij klachten, onduidelijkheden en geschillen met Vestia 
 

Het is belangrijk dat huurders en bewonerscommissies terecht kunnen bij Vestia voor klachten, 
onduidelijkheden en zelfs geschillen. De LHV maakt zich hiervoor hard.    

 
 

 
 
Een nieuw geschillenreglement en de voordracht van geschillencommissieleden 
Per 1 januari 2015 is een interne geschillencommissie aangesteld voor de behandeling van geschillen. 
De LHV werkte mee aan de totstandkoming en inhoud van het reglement. Ook heeft de LHV een 
sollicitatieprocedure opgezet en afgelopen om twee leden voor te dragen om plaats te nemen in de 
geschillencommissie. De leden zijn geselecteerd op basis van deskundigheid, affiniteit en ervaring met 
huurders en huurdersaangelegenheden en doortastend optreden.  
 
  
Casuïstiek vastlopen huurdersorganisaties 
Speciale aandacht van de LHV ging uit naar de memo “Casuïstiek vastlopen huurdersparticipatie”. 
Hiermee werden de sinds de centralisering ontstane problemen die bewonerscommissies en 
huurdersorganisaties van Vestia ervaren casusgewijs besproken en terug in de Vestia organisatie 
gelegd met als doel bewustwording van de verantwoordelijkheid van medewerkers die contact met 
actieve huurders hebben, onder de aandacht te brengen.  

 
 
Servicekostencontrole 
Als gevolg van de reorganisatie was de servicekostenafrekening over 2013 verlaat, bij sommige 
vestigingen meer dan bij anderen. De LHV heeft het inlopen van deze achterstand gemonitord, Vestia 
enkele keren op niet-nagekomen afspraken met bewonerscommissies aangesproken en zet zich 
continu in voor een meer pro-actieve en coöperatieve houding van Vestia ten opzichte van de 
servicekostencontrole door bewonerscommissies. Ook in 2015 staat de timing van de 
servicekostenafrekening en de mogelijkheid voor bewoners om deze te controleren op de agenda van 
de LHV.  
 
 
LHV telefonisch bereikbaar 
De LHV is sinds 2014 telefonisch bereikbaar om huurders en bewonerscommissies met vragen door te 
sturen of te adviseren. De huurders en bewonerscommissies bellen met uiteenlopende redenen, van 
onduidelijkheid over onderhoudsplannen van een bewoner tot het navragen van informatie over de 
rechten van een bewonerscommissie. De LHV heeft in 2014 regelmatig een zaak of verzoek die onnodig 
lang in behandeling was met voorrang laten behandelen en oplossen of een bewonerscommissie 
kunnen adviseren over te nemen stappen.  
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Werkgroepen 
 

Na de reorganisatie van Vestia worden bepaalde zaken niet meer op vestigingsniveau besproken. In 
2013 is hierdoor een aantal keer beleid gewijzigd zonder dat huurders hierover advies of inspraak 
konden afgeven. Voor vestigingsoverstijgende zaken werden in 2014 3 werkgroepen ingesteld, die 

inzetten op kwalitatieve inspraak. Iedere huurder kan aansluiten bij een werkgroep, er werd geworven 
via de bestaande achterban, de Vestia-krant en social media.  

 
 

 
 
Warmtewet 
De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. De wet kent een implementatietermijn van twee 
jaar, die loopt tot 1 januari 2016. Het uitgangspunt van de Warmtewet is komen tot een transparantere 
afrekening of eerlijker factureren op basis van verbruik voor iedereen die niet zijn of haar eigen 
leverancier kan kiezen, er zijn echter sinds 2014 een aantal wijzigingen in de Wet doorgevoerd. De 
Warmtewet leidt dan ook tot veel terechte vragen onder huurders, bijvoorbeeld over de toekomstige 
hoogte van de energierekening en mogelijke aanpassingen aan technische installaties. Ook is het 
onzeker hoe de afrekening van energie en de controle hierop, zal plaatsvinden.  
 
Over de Warmtewet wordt besloten op centraal niveau binnen Vestia. Reden voor de LHV om een 
werkgroep te formeren om de belangen van de huurders in dit proces te waarborgen. De werkgroep 
Warmtewet is in het eerste kwartaal van 2014 opgericht en de leden volgden allereerst twee inhoudelijke 
cursussen. Het doel van de werkgroep is het toezien op een eerlijke implementatie van de Wet en het 
verschaffen van duidelijkheid over de rechten/plichten van individuele bewonerscommissies. De inzet 
is vroegtijdige inspraak, voordat er (voor huurders) onomkeerbare beslissingen werden genomen.  
 
Vanaf april 2014 zijn er 4 ontmoetingen met de Vestia projectgroep geweest. Hierin werd duidelijk dat 
bij Vestia onduidelijkheid heerst over de implicaties van de Warmtewet. Helaas kan de Warmtewet-
werkgroep niet melden dat zij in 2014 pro-actief is geïnformeerd over de voortgang van de Warmtewet 
projectgroep. Hoewel er tweemaal een Powerpoint-presentatie is gegeven, zijn aan de werkgroep in 
2014 geen onderzoeksresultaten of notities verstrekt. Tot driemaal toe moest het bestuur van de LHV 
een update voor de werkgroep vorderen via de Vestia Raad van Bestuur. Vestia en de LHV zijn het 
daarnaast niet eens of de invoering van de Warmtewet instemmings- of adviesrecht betreft.   
 
In de werkgroep namen zitting: Michelle de Vries (voorzitter Warmtewet-werkgroep, SHS), Roel Ram 
(LHV), Loek Ralan (HBVZ), Albert van der Kroft (SHV), Wim Vilters (SHBB), Leo Bayens (FHVH), Cor 
Vermeulen (VOOH), Mark-Jan Versluis (SHS, tot november 2014) en Olle de Geest (SHS, vanaf 
november 2014). De LHV is hen veel dank verschuldigd voor hun inzet en doorzettingsvermogen en 
kijkt vooruit naar een 2015, waarin de informatievoorziening zal moeten beteren en waar, naar planning 
van Vestia, driemaal een adviesaanvraag aan de Werkgroep via de LHV zal worden verstrekt. 
 
  
Verkoop Overig Nederland  
In de zomer van 2014 werd duidelijk dat Vestia voornemens was 5500 verhuurbare eenheden aan 
buitenlands belegger Patrizia te verkopen. Omdat de verkoop een ongekend aantal huishoudens betrof 
en niet alleen invloed had op de betrokken huishoudens, maar ook de financiële continuïteit van Vestia 
en daarmee de overige 80.000 Vestia huishoudens die de LHV vertegenwoordigt, is ervoor gekozen 
een werkgroep in te stellen bestaande uit betrokken en niet-betrokken bewoners.  
 
In de werkgroep namen zitting, onder leiding van LHV bestuurslid George Schuddebeurs en LHV 
beleidsmedewerker Laurette Vermeulen: Roel Ram (LHV), Wim Vilters (SHBB), Dirk Nieuwold (SHBB), 
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Peter Gooyers (Huurdersvereniging De Oorsprong), Dik Honig (Huurdersvereniging De Oorsprong), Cor 
Kaim (Bewonerscommissie 7Kamp) en Cor Vermeulen (Huurdersvereniging VOOH).  
 
 
Prestatieafspraken Rotterdam 2015-2016 
In 2014 werd door vijf verschillende huurdersorganisatie in/rond Rotterdam gereageerd op het concept 
bod van Vestia. Er werd door Vestia en hen vastgesteld dat er een verbeterslag kon worden gemaakt 
in de advisering, waar weinig tijd voor was en die waarvoor vijf aparte adviestrajecten voor werden 
opgezet. In Rotterdam en omgeving zijn 3 Vestia vestigingen, waardoor de LHV besloot de advisering 
op de prestatieafspraken te faciliteren. In september 2015 is de werkgroep, bestaand uit 8 huurders uit 
alle vestigingen, gevormd.  
  
De werkgroep is door de LHV allereerst geïnformeerd over het proces van prestatieafspraken en de 
ophanden wetswijzigingen hierin. Daarnaast is met Vestia overleg geweest over de focuspuntenlijst en 
was de werkgroep aanwezig op een inspraakavond voor de gemeente ter voorbereiding op een nieuwe 
gemeentelijke woonvisie. Vlak voor kerst ontving de werkgroep de uitvraag van de gemeente en ook in 
2015 zal de werkgroep continueren met inspraak op dit traject.  
 
In de werkgroep namen zitting, onder leiding van LHV bestuurslid George Schuddebeurs, Jamal Hakka 
(Participatieplatform Feyenoord), Jeanette Philips (BO-Zuidwijk), Rien Tuk (RHV-Noord), Koen Barbiers 
(SHS), Dick Hijman (FHVH), Aad van Mourik (BC7Kamp). De LHV dankt de werkgroepleden en ook de 
Vestia beleidscoördinator Annet Akkerma voor de coöperatief-positieve opstelling.  
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Contacten van de LHV 

 
In 2014 was de LHV ongekend actief in overleg. Naast een intensivering van de bestaande contacten 

binnen Vestia werd ook met andere afdelingen contact en samenwerking gezocht en ontmoette de 
LHV toezichthouders en sprak zij met meer achterban. 

 
 

 
 
Contact met de Raad van Bestuur en directie Wonen 
De LHV geeft onder andere invulling aan het behartigen van huurdersbelang door het voeren van 
gesprekken met het bestuur van Vestia. In wisselende samenstelling, met in ieder geval 
bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos en directeur Wonen Gretha Jansen, adviseert het bestuur van de 
LHV Vestia in die gesprekken op diverse onderwerpen. In 2014 heeft de LHV zevenmaal vergaderd met 
het bestuur van Vestia. Onderwerpen van aandacht waren onder andere: het financieel herstel van 
Vestia, de volkshuisvestelijke opgaaf van Vestia, de financiering van huurdersorganisaties, de 
samenwerkingsovereenkomst, lopende en verwachte verkopen, afgegeven adviezen, 
servicekostencontrole en huurdersparticipatie bij Vestia. De LHV ontving vanuit de achterban berichten 
over inhoudelijke inmenging van Vestia in de besteding van de voor huurdersparticipatie beschikbaar 
gestelde budgetten en heeft zich hier sterk tegen uitgesproken bij de Raad van Bestuur. 
 
 
Contact met de Raad van Commissarissen geïntensiveerd   
In 2014 sprak de LHV tweemaal met de Raad van Commissarissen en een aantal keer in informele 
setting met de huurderscommissarissen. De Raad van Commissarissen en de huurderscommissarissen 
in het bijzonder hebben de Raad van Bestuur een aantal keer gewezen op de rechten van de Vestia 
huurdersorganisaties en hebben op beide vergaderingen bemiddeld tussen partijen, ondere andere met 
betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst en kruisjeslijst. 
 
 
Contact met Vestia communicatie voor alle Vestia huurders 
In 2014 startte de LHV met een kwartaaloverleg met Vestia communicatie. In dit overleg wordt door de 
LHV aangegeven welke informatiebehoefte huurders hebben en of en waar de informatievoorziening 
verbeterd kan worden. De onderwerpen variëren van de informatie op verkoopborden van Vestia in de 
openbare ruimte tot communicatie bij een verbouwing. Naar aanleiding van het overleg werd diverse 
malen een rubriek in de Nieuws van Vestia geplaatst en kreeg de LHV in de Nieuws van Vestia een 
vaste plek. Daarnaast keek de LHV mee naar brieven over zaken waar zij advies over heeft afgegeven, 
bijvoorbeeld de Verkoop van Overig NL, en vult of past deze zonodig aan.  
  
 
Contact met de proceseigenaar participatie en LHV contactpersoon  
In 2014 heeft de LHV diverse keren overleg gevoerd met de proceseigenaar Participatie, de 
vestigingsmanager Jenny Commandeur. In dit overleg werd besproken hoe de toekomst van 
huurdersparticipatie er uit komt te zien. Nadat de Raad van Commissarissen zich ook uitsprak voor een 
vast contactpersoon voor de LHV is bestuurssecretaris Leen Mosselman met deze portefeuille belast. 
Deze ontwikkeling leidt ertoe dat de LHV beter en sneller geïnformeerd wordt dan voorheen. Dank van 
de LHV gaat uit naar voorgenoemden voor hun inzet en om hun voorbeeldfunctie binnen Vestia door 
huurdersparticipatie mogelijk te maken en waar nodig collega’s aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheden. 
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De Algemene Raad controleert de LHV en levert input  
De Algemene Raad vormt het algemene bestuur van de LHV en groeide in 2014 van 20 naar 35 leden. 
Deze leden zijn afgevaardigden van bewonerscommissies, bewonersverenigingen en 
huurdersorganisaties van Vestia van alle vestigingen. In 2014 is de Algemene Raad 6 avonden 
bijgepraat door het dagelijks bestuur van de LHV. De Algemene Raad sprak zich in 2014 onder andere 
uit over de besteding van de besparing die door de afschaffing van de bonus automatische incasso 
werd gerealiseerd.  
 
Eén Algemene Raadvergadering werd gecombineerd met een cursus Warmtewet. Ook nam de helft 
van de Algemene Raad deel aan de Kennissessie Woningwet die de LHV organiseerde in december 
2014.   
 
De LHV is alle leden van de Algemene Raad dank verschuldigd voor hun inzet voor de belangen van 
alle huurders van Vestia. Speciale dank gaat uit naar de kascommissieleden over het boekjaar 2013, 
Nico Beijer van de FHVH en Wim Vilters van de SHBB.  
 
 
Inspraakavonden op onderwerp 
Ten behoeve van de advisering Verkoop Vestia Overig NL zijn in 2014 twee inspraakavonden 
georganiseerd. Hierop werden betrokken bewonerscommissies uitgenodigd om kritische vragen te 
stellen aan de LHV inzake de Verkoop Overig NL. De inspraakavonden hebben het adviseringsproces 
van draagvlak en input voorzien en na de inspraakavonden vonden meer huurders met 
participatiegerelateerde vragen of opmerkingen de weg naar de LHV.  
 
  
 
Contact met overige stakeholders 
In 2014 trad de LHV ook in contact met andere partijen dan Vestia en Vestia-huurders. Ten behoeve 
van de verkoopadviezen werd telkens een gesprek met de kopende partij en eventueel de 
huurdersorganisatie van de kopende partij gevoerd. Daarnaast werd in het kader van verkopen overleg 
gevoerd met het CFV en de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. In het kader van de werkgroep prestatieafspraken Rotterdam zijn ook contacten gelegd met de 
Maaskoepel, de gemeente Rotterdam en overige lokale huurdersorganisaties. Ook de decentrale 
huurdersorganisaties hebben contact met beleids- en bewindspersonen in hun regio en houden de LHV 
hiervan op de hoogte.   
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Bestuur, achterban en werkapparaat LHV 
  
 
 
Bestuur 
Aan het einde van het verslagjaar 2013 bestond het dagelijks bestuur van de LHV uit de volgende 
personen: 
Dhr. J.D. de Waard   voorzitter 
Dhr. G.J.J. Schuddebeurs  secretaris 
Dhr. R.W. Ram   penningmeester 
Dhr. C.J. van der Harst   algemeen bestuurslid 
 
Het bestuur werd ondersteund door dhr. H. Weevers, adviseur van de Woonbond. 
 
Het bestuur heeft in het verslagjaar geen mutaties ondergaan. 
 
In december 2014 is een vacature voor nieuwe bestuursleden voor de LHV geplaatst in de Nieuws van 
Vestia, de LHV website en social media.  
 
 
Achterban 
Aan het einde van het verslagjaar 2014 bestond de Algemene Raad van de LHV uit de volgende 
huurdersorganisaties en/of bewonerscommissies: 
 
Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer (HBVZ)  Vestiging Zoetermeer 
Stedelijke Huurdersraad Vestia (SHV)  Vestiging Dr. Lelykade en 

Loevesteinlaan 
Federatie van Huurders Vestia Hoogvliet (FHVH)   Vestiging Aveling 
Bewonerscommissie De 3 Componisten    Vestiging Aveling 
Bewonersvereniging Rugge      Vestiging Aveling 
Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS)    Vestiging Goudsesingel 
Bewonerscommissie 7Kamp     Vestiging Goudsesingel 
RHV-Noord       Vestiging Goudsesingel 
Vereniging Overkoepelend Orgaan Hoogbouwflats (VOOH)  Vestiging Goudsesingel 
Bewonersorganisatie Zuidwijk      Vestiging Hilledijk 
Participatieplatform Feyenoord      Vestiging Hilledijk 
Bewonersvereniging Zuiderspoor    Vestiging Hilledijk 
Stichting Huurders Belangen Behartiging (SHBB)   Vestiging Hoofddorp 
BC De Oorsprong      Vestiging Hoofddorp 
BC Hendrik van Wijnstraat     Vestiging Hoofddorp  
 
 
Bedrijfsbureau 
In 2014 is het dienstverband van de parttime medewerker verlengd tot een fulltime aanstelling tot 
november 2015. Het bedrijfsbureau is vanaf 2014 op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.  
 
 
Scholing Warmtewet en Kennissessie Woningwet 
In 2014 is deelgenomen aan een gezamenlijke Warmtewet-cursus voor de gehele Algemene Raad en 
een verdiepende Warmtewet-cursus voor de Warmtewet-werkgroep. In december 2014 is daarnaast 
een kennissessie Novelle en Woningwet georganiseerd voor 15 leden van het bestuur LHV en de 
Algemene Raad door Finance Ideas.  
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