Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer
Fonteinbos 1C, 2715 XB Zoetermeer
Telefoon (085) 0160105, E-mail hbvz@ziggo.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nr. 27193942

JAARVERSLAG 2018
de HBVZ, het Fonds en de Huurders van
Vestia Zoetermeer
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VOORWOORD
Geachte huurder van Vestia of geachte relatie van de HBVZ,
HBVZ/HUURDERS
Sinds het oprichtingsjaar 2000 zet de HBVZ zich in voor de belangen van de huurders van
Vestia Zoetermeer.
De eerste 10 jaar van haar bestaan heeft dat geleid tot een aantal zichtbare resultaten zoals een
goed lopende opzet van bewonersparticipatie (Bewonerscommissies) en een nuttige en
constructieve overlegstructuur met de leiding van Vestia Zoetermeer. Tot 2010/2011 toen alles
door het financiële debacle door en voor Vestia veranderde. De organisatie van Vestia ging op
de schop en veranderde in een centraal geleid bedrijf: Vestia Zoetermeer werd aangestuurd
vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam. Ook de zeggenschap en huurdersparticipatie werd in die
lijn aangepast en zo ontstond de Huurdersraad Vestia. Het overleg met de leiding van Vestia
over algemene onderwerpen (o.a. huurbeleid, opzet van renovaties, procedures en processen)
vond en vindt plaats door de Huurdersraad. De HBVZ maakt deel uit van de Huurdersraad en
behandelt uitsluitend de zaken die Vestia aangaan. Voorbeelden zijn uitwerking en begeleiding
van renovaties en groot onderhoud, begeleiding van Bewonerscommissies, vraagbaak voor de
huurders van Zoetermeer, het voeren van overleg met de leiding van Vestia Zoetermeer en het
overleg met de Gemeente Zoetermeer en andere Zoetermeerse corporaties en hun
huurdersvertegenwoordigers over de zgn. Prestatieafspraken. Prestatieafspraken zijn afspraken
tussen Gemeente en corporaties over o.m. te bouwen sociale huurwoningen, uit te voeren
renovaties, bewaking van leefbaarheid in wijken en complexen, beleid over verduurzaming van
complexen enz.
Dat de HBVZ nog levensvatbaar blijkt is gebleken tijdens de laatstgehouden Buitengewone
Ledenvergadering op 12 november 2018 waarbij door de aanwezige leden nagenoeg unaniem
besloten werd de HBVZ in de gewijzigde vorm voort te zetten. Daarvoor zullen de Statuten van
de vereniging worden aangepast.
FONDS/HUURDERS
Gebleken is dat de leefbaarheid, de saamhorigheid en de onderlinge verbondenheid van de
huurders van Vestia Zoetermeer, tevens leden van de HBVZ, best een steuntje in de rug kon
gebruiken. De kas van de HBVZ was door jarenlang geïnde contributies en betrekkelijk weinig
uitgaven behoorlijk gevuld. Dat geld is door de leden opgebracht en blijft voor de leden. Om die
reden heeft het Bestuur de leden voorgesteld een Fonds op te richten dat financiële
ondersteuning kan geven aan allerlei activiteiten die genoemde zaken kunnen bevorderen. Te
denken valt aan het organiseren van BBQ’s, kerst-/nieuwjaarsbijeenkomsten, het vieren van een
zoveel jarig bestaan van een Bewonerscommissie enz. Verdere informatie vindt u op pagina 6.
Het bestuur spreekt hierbij de wens uit daar nog een reeks van jaren mee door te gaan.
Zoetermeer, april 2019
Namens de HBVZ
Cees van der Harst, voorzitter
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BESTUUR
Aan het einde van dit verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:
Dhr. C.J. van der Harst

Voorzitter

Dhr. A. Vrolijk

Vicevoorzitter

Vacant

Secretaris

Dhr. R.W. Ram

Penningmeester

Dhr. L. Ralan

Ondersteunend medewerker

BESTUURSVERGADERINGEN
De onderwerpen welke aan de orde zijn geweest:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

bespreken van de actuele ontwikkelingen op de woningmarkt
actuele ontwikkelingen binnen Vestia
bijwonen van bijeenkomsten
de Algemene Ledenvergadering 2018
de Buitengewone Ledenvergadering in november 2018
het jaarverslag 2018
verslag ALV 2017
bestuurssamenstelling en voortgang HBVZ
het periodieke overleg met Vestia (voor- en nabesprekingen)
contactavonden bestemd voor bewonerscommisssies en huurdersraadplegingen
klachtenafhandeling (het bewaken van procedures) met betrekking tot klachten en
geschillen
het ICT-beleid
deelname aan het overleg met de Gemeente Zoetermeer, woningcorporaties in Zoetermeer
en de andere huurdersorganisaties van deze corporaties over het opstellen en bewaken
van prestatieafspraken betreffende sociale woningbouw en -beheer
de HBVZ-deelname aan de Huurdersraad Vestia
P.R.
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TOELICHTING OP ENKELE VERGADERONDERWERPEN

SCOOTMOBIELENBELEID
Er is een overleg geweest met de Gemeente Zoetermeer, waarbij o.a. Taco Kuiper (Wethouder
Woonzaken van Zoetermeer) aanwezig was.
Het verschil van inzicht tussen de Gemeente Zoetermeer Wonen, WMO en Vestia over de toepassing
van het Bouwbesluit over het stallen en opladen van scootmobielen en de Brandweer van Zoetermeer
is opgelost. Thans wordt het risicobeeld van o.a. vluchtwegen en meer van dit soort problemen in
kaart gebracht. Begin 2019 wordt nieuw beleid ingevoerd.
BEWONERSCOMMISSIES
Zoals bekend is het aantal bewonerscommissies de laatste jaren drastisch verminderd. Gelukkig
horen we nu ook weer geluiden van een aantal bewonerscommissies “in oprichting”. Huurders zien
toch weer de toegevoegde waarde van wat een bewonerscommissie kan bereiken, ook met het oog
op de renovaties die in Zoetermeer op de planning staan. Wil men een bewonerscommissie oprichten
dan kan men contact opnemen met Vestia. Vestia helpt bij de oprichting, stelt een budget per
bewonerscommissie beschikbaar, biedt automatisch de servicekostenvoorschotten en -afrekening aan
en spreekt minimaal 2x per jaar met de bewonerscommissie.
FONDS HBVZ
2018 was het eerste bestaansjaar van het Fonds HBVZ. Dit fonds is opgericht om een bijdrage te
kunnen leveren die bijdraagt aan de participatie van huurders van Vestia.
Voor dit fonds is een procedure ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van de
COMMISSIE FONDS HBVZ opgesteld. Deze procedure verwijst naar het Reglement t.b.v. Fonds
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HBVZ, zoals vastgesteld in de Buitengewone Ledenvergadering van de HBVZ op 13 november 2017.
De commissie bestaande uit drie leden en één onafhankelijk voorzitter is in 2018 viermaal bijeen
geweest om de ingediende aanvragen te beoordelen. In totaal zijn 16 aanvragen ingediend waarvan
de meesten gehonoreerd konden worden. Een heel mooi begin maar voor 2019 hopen we natuurlijk
op een nog groter aantal aanvragen.
In het Streekblad is een artikel over het Fonds HBVZ geplaatst en ook hebben de Zoetermeerse
huurders, die toestemming hebben gegeven om hun e-mailadres te gebruiken, een mail over het
Fonds ontvangen.
Niet alleen via het Fonds HBVZ is het mogelijk een activiteitenbijdrage te vragen. Dit kan ook bij
Vestia of Wijk aan Zet.
PRESTATIEAFSPRAKEN
Bij de vernieuwde Overlegwet Huurders en Verhuurders is geregeld dat huurdersorganisaties, dus ook
de HBVZ, betrokken zijn bij het maken van prestatieafspraken. De afspraken gelden voor de duur van
4 jaar met de Gemeente Zoetermeer en de 3 woningcorporaties en worden elk jaar gecontroleerd op
nakoming. In tegenstelling tot 2016 en 2017 heeft de HBVZ dit jaar haar akkoord kunnen geven op de
plannen van Vestia. We hopen dat Vestia ook in 2019 met voorstellen komt waaraan de HBVZ haar
goedkeuring kan geven.
Op 7 december zijn de definitieve Prestatieafspraken ondertekend. Geconstateerd is dat de
Gemeente Zoetermeer wat afwachtend is met het uitgeven/beschikbaar stellen van locaties voor te
bouwen sociale huurwoningen. Verder is afgesproken dat van het totale bouwvolume 27% moet
bestaan uit sociale huurwoningen. In 2019 moet daar meer over bekend worden.
RENOVATIES
In Zoetermeer staan de komende jaren meerdere renovaties gepland.
Het project Van Eerdenstraat betreft onderhoud en betere isolatie van bestaande woningen in het
Dorp. In juli konden huurders een gerenoveerde-modelwoning bezichtigen. In samenwerking met
Vestia Zoetermeer waren ook twee energiecoaches van de Huurdersraad Vestia aanwezig om advies
te geven over Energie en Duurzaamheid. Aandacht werd o.a. besteed aan het gebruik van de
verwarming en de belangrijkheid van het Energielabel. Dit is als positief ervaren en zal ook bij
volgende projecten gaan plaatsvinden.
Voor het project Van Eerdenstraat heeft 70% van de bewoners ingestemd met de werkzaamheden
waardoor men verder kan gaan met dit project.
Naast bovengenoemd project staan er nog een aantal projecten op stapel waaronder de renovatie van
het Fonteinbos, de Dunantstraat en de Van Aalstlaan. De HBVZ heeft al meerdere gesprekken
hierover gevoerd met Vestia. Met de meeste bewoners van de Fonteinbos zijn inmiddels gesprekken
gevoerd over de plannen.
DE HUURDERSDAG
Op zaterdag 3 november werd alweer de 3e Huurdersdag gehouden. Ditmaal bij X Sport- en
Cultuurcentrum van de Technische Universiteit Delft. Voor de meer dan 300 bezoekers was een mooi
programma samengesteld, met als dagvoorzitter Eelco Koolhaas en sprekers Marike Kuperus en
Henk Visscher. In de middag waren er interessante workshops en een rondleiding bij The Green
Village. We kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag.
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DUURZAAMHEID
Vanuit de HBVZ heeft men een tweetal bijeenkomsten bijgewoond over communicatie en
Energietransitie. Het waren interessante en constructieve bijeenkomsten gericht op het ophalen van
behoeften en het maken van conceptafspraken.
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HET BEHARTIGEN VAN HUURDERSBELANGEN

SUCCESSEN VAN 2018

Huurdersraadpleging
Op 12 november is er, voorafgaand aan de Buitengewone Ledenvergadering 2018 van de Huurders
Belangenvereniging Vestia Zoetermeer, een huurdersraadpleging geweest in Restaurant “De Sniep”.
Bij deze raadpleging waren 32 huurders aanwezig. Tijdens de vergadering is er een presentatie
gehouden over de prestatieafspraken waarin o.a. de navolgende hoofdthema’s aan de orde kwamen:
● Betaalbaarheid
● Nieuwbouw
● Doorstroming
● Kwaliteit en duurzaamheid
● Sociaal domein
● Leefbaarheid
Na de presentatie konden de huurders aan de hand van stellingen hun mening geven over
onderwerpen die nu en in de toekomst spelen. Dit keer was gekozen voor het onderwerp: Langer thuis
wonen. Door deze raadplegingen weet de Huurdersraad wat er speelt bij de huurders en kunnen zij de
acties en projecten onderbouwen.
Het 1-jarig bestaan van het Fonds HBVZ
In het eerste jaar hebben we al een mooi aantal aanvragen mogen ontvangen. Er zijn o.a. aanvragen
ontvangen voor het houden van een muziekavond, een BBQ, kerst- en nieuwjaarsborrels, een
Surinaamse lunch enz. Dit allemaal gebaseerd op de participatiegedachte voor de Huurders van
Vestia. Mooi om te lezen hoe men genoten heeft. De door de HBVZ ontvangen foto’s spreken voor
zich. Bedankt hiervoor.
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Energiecoaches
Tijdens de bezichtigingsdagen van het renovatieproject Van Eerdenstraat zijn energiecoaches van de
Huurdersraad Vestia uitgenodigd om de huurders advies te geven over Energie en Duurzaamheid.
Het belang van het label van uw elektrische apparaten werd nogmaals goed onder de aandacht
gebracht. Fijn om te merken dat ook Vestia het belang van de energiecoaches inziet en hen betrekt bij
deze projecten. Via de Nieuwsbrief van Vestia en een filmpje wordt ook aandacht geschonken aan de
energiecoaches. Ook u kunt zich natuurlijk altijd opgeven voor een adviesgesprek met een
energiecoach.

SPEERPUNTEN VOOR 2019
Bewonerscommissies
Een belangrijk punt waar we ons sterk voor blijven maken is een goede vertegenwoordiging van
huurders via bijvoorbeeld bewonerscommissies en klankbordgroepen. Iedereen woont graag in een
goede leef- en woonomgeving en wie kan dit dus beter vertalen dan de huurder zelf. De HBVZ wil de
huurders hiervoor enthousiasmeren en zal daar dus ook faciliteiten voor bieden. Ook dit jaar wordt er
weer een huurdersraadpleging georganiseerd. De uitkomsten hiervan kunnen wij weer inbrengen bij
het management van Vestia zodat jouw stem gehoord wordt.
Renovatieprojecten
Een goed verloop van de renovatieprojecten met speciale aandacht voor het vroegtijdig informeren
van de huurders over de gang van zaken.
Prestatieafspraken
Ook voor 2019 krijgt het de volle aandacht van de HBVZ. Wanneer nodig wordt u tussentijds van de
resultaten op de hoogte gebracht.
Fonds HBVZ
Het fonds HBVZ is er voor alle Vestia huurders uit Zoetermeer. We hopen dan ook dat meer huurders
hun gedachten laten gaan over de participatiegedachte. De aanvragen hiervoor zien wij graag
tegemoet. Het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid is erg belangrijk. Het spreekwoord: “Een
goede buur is beter dan een verre vriend” zegt genoeg en hier zet de HBVZ zich graag voor in.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden op 16 april 2018 in “De Sniep”. Naast alle
bestuursleden waren verder 24 leden aanwezig. Notulen: mevrouw P. de Hoog (medewerkster
Huurdersraad Vestia). Na een welkom door de voorzitter werd de vergadering geopend, de agenda
werd ongewijzigd vastgesteld.
MEDEDELINGEN
Aanwezig namens:
HBVZ: de heren Ram, Vrolijk en Van der Harst;
Bedrijfsbureau van de Landelijke Huurdersraad Vestia: mevrouw De Hoog en de heer Verspuij;
Vestia: de dames Timmermans en Ganpat;
Fonds HBVZ: de heer Ples.
Toelichting functie website Vestia
De dames Timmermans, Communicatieadviseur en Ganpat, Klantenservice hebben een toelichting
gegeven op de site van Vestia. Verschillende mogelijkheden werden aangegeven zodat de huurders
zelf zaken kunnen regelen/inzien. Zaken die niet via een formulier op de site verwerkt kunnen worden,
kunnen gesteld worden via een contactformulier. Meerdere gestelde vragen zijn door beide dames
beantwoord.
Conceptverslagen ALV maandag 24 april en 13 november 2017
Naar aanleiding van het verslag van 24 april vraagt mevrouw Ketel of er voor wat betreft de
rookmelders actie is ondernomen. De Huurdersraad heeft dit doorgegeven aan Vestia maar het is
zaak dat huurders dit zelf via het formulier welke zojuist door Vestia is toegelicht, invullen.
Naar aanleiding van het verslag van 13 november zijn er geen vragen.
Beide bovengenoemde verslagen worden hierbij goedgekeurd.
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Verslag Kascommissie
De heer Leeninga heeft samen met de heer Frankhuizen de boeken gecontroleerd, er zijn geen
problemen geconstateerd. Decharge wordt verleend.
Goedkeuren van concept Jaarverslag 2017
De heer Brinckman
(pag. 5 Bestuursvergaderingen, de website) vraagt zich af wat er met de website gedaan wordt.
Aangegeven wordt dat deze een dringende aanpassing nodig heeft en dat hierin actie ondernomen zal
worden.
Pag. 6 Toelichting op enkele vergaderonderwerpen met betrekking tot scootmobielen en teruglabeling
55+ naar 45+. Bij de vorige vergadering is dit aangekaart door de heer Van Aken en dit speelt nu bij
Oosterheem. De voorzitter geeft aan dat het een doorn in het oog is dat er ontlabeld wordt. Vestia is
bezig beleid te ontwikkelen met Langer Thuis blijven en woningen langer geschikt maken voor
ouderen. De Huurdersraad heeft net een reactie naar de Raad van Bestuur gestuurd in reactie op het
Ondernemingsplan waarin nogmaals nadrukkelijk gewezen wordt op het bezwaar tegen ontlabelen.
Verslag Fonds HBVZ
De heer Ples doet verslag van het fonds en de reeds ontvangen aanvragen. Bij vragen kan er contact
opgenomen worden met mevrouw De Hoog van het bedrijfsbureau. Bij onduidelijkheden kan ook een
afspraak gemaakt worden.
Rondvraag
De gestelde vragen worden door de voorzitter behandeld waarna hij iedereen bedankt voor zijn/haar
inbreng. Hierna is er gelegenheid om met elkaar na te praten met een hapje en een drankje.

BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
Op 12 november 2018 werd in “De Sniep” een Buitengewone Ledenvergadering gehouden waarbij
naast alle bestuursleden, 34 leden aanwezig waren. Notuliste: Petra de Hoog (medewerkster
Huurdersraad Vestia).
Mededelingen
Deze avond bestaat uit 2 delen, nl. de Huurdersraadpleging en de Buitengewone Ledenvergadering.
Petra van der Burg, de nieuwe beleidsmedewerker van de Huurdersraad Vestia, wordt voorgesteld. Zij
voert de regie over de Huurdersraadpleging van deze avond. De voorzitter geeft een toelichting op zijn
terugtreden als interim voorzitter van de Huurdersraad Vestia.
Huurdersraadpleging
De heer Vrolijk geeft een toelichting op de prestatieafspraken. Belangrijk om te weten is wat de
corporaties de komende jaren van plan zijn om te doen. Men werkt nu aan de prestatieafspraken voor
2019. De gestelde vragen vanuit de zaal worden beantwoord.
Hierna worden door mevrouw Van der Burg een aantal stellingen aan de aanwezigen voorgelegd en
worden de gestelde vragen doorgenomen.
Voor de Huurdersraad is het belangrijk om te weten waar de huurders belang aan hechten zodat dit
meegenomen kan worden in de gesprekken met Vestia en hierop beleid kan worden gemaakt.
Buitengewone Ledenvergadering
Statutenwijziging
Aangegeven wordt dat het de wens was om de statuten op een aantal punten aan te passen aan de
nieuw ontstane verandering van Vestia. De notaris heeft aangegeven dat niet kon worden volstaan
met een aantal wijzigingen. Dit is de reden dat er nu nieuwe (concept)statuten ter bespreking liggen.
Besloten is om de belangrijkste punten te verzamelen. Na de vergadering bestaat de mogelijkheid de
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opmerkingen (binnen 2 maanden) door te geven. Deze worden doorgegeven aan de notaris waarna
de statuten weer aan de leden ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.
Tevens komt tijdens de vergadering het navolgende naar voren:
Voorstel is om de HBVZ onderdeel uit te laten maken van de Huurdersraad zoals in de statuten
beschreven.
Vanuit de zaal geeft 80% aan het eens te zijn om onderdeel uit te maken zoals in de statuten
beschreven.
Financieel verslag
De vraag uit de vorige ledenvergadering met betrekking tot de begroting voor 2018 (post huisvesting)
wordt door de heer Ram toegelicht.
Mevrouw Van der Velden en de heer Brinckman stellen zich beschikbaar om zitting te nemen in de
Kascommissie.
Fonds HBVZ
De heer Vrolijk geeft een toelichting en vraagt naar een kandidaat voor het voorzitterschap van het
Fonds HBVZ. De onafhankelijk voorzitter, de heer Ples, is ernstig ziek en komt niet meer terug.
Nogmaals wordt aandacht voor het fonds gevraagd en anderen hiervan ook in kennis te stellen.
Rondvraag en sluiting
Gevraagd wordt naar de mogelijkheid voor een training o.i.d. over: Wat zijn mijn rechten en plichten.
Dit in verband met de renovaties die gaan plaatsvinden. Aangegeven wordt dat dit geregeld kan
worden. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage. Suggesties voor de
statuten worden graag tegemoet gezien.
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OVERIGE CONTACTEN

Gemeente Zoetermeer
Huurdersraad Vestia
Ook in 2018 hebben we actief het contact met de huurders gezocht. Huurdersraadplegingen zijn
gehouden in Zoetermeer, alsmede in Den Haag, Rotterdam, Delft en het Westland. Met deze
informatie hebben wij de belangen van de huurders voor de huurders kunnen behartigen. Tot slot:
bekendheid met elkaar is belangrijk, wij hebben inmiddels van duizenden huurders een e-mailadres en
mailen hen zowel tips als vragen. Bent u al aangemeld? Kijk ook eens op huurdersraadvestia.nl (en
klik op Contact voor aanmelden op de nieuwsbrief).

BEREIKBAARHEID
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085 0160105
Een briefje sturen of e-mailen kan natuurlijk ook, ons adres is:
HBVZ
Fonteinbos 1 C
2715 XB Zoetermeer
e-mailadres: hbvz@ziggo.nl
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