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VOORWOORD

Ook het jaar 2021 werd helaas weer gedomineerd door het Covid-19 virus. Waar mogelijk hebben wij
alles in het werk gesteld de contacten met onze achterban (huurders) te onderhouden. Helaas
meestal digitaal vanwege alle beperkende maatregelen.
Kleine succesjes zijn er ook dit afgelopen jaar binnengehaald. Zo is er betere begeleiding door Vestia
bewerkstelligd bij renovaties en is een controle op meterkasten (enige incidenten van een
bijna-brand-situatie) ) ondergebracht in een periodieke algemene veiligheidskeuring. Verderop kunt u
daar meer over lezen.
Zoals de titel van dit jaarverslag aangeeft is er naast het nieuwe vergaderen ook sprake van een
ophanden zijnde nieuwe organisatie. Afgelopen jaar is er meer duidelijkheid gekomen over de
toekomstige situatie van Vestia in welke vorm dan ook. Een nieuwe organisatie-opzet moet dan ook
een nieuw begin inluiden. Dat gaat verder in het jaar 2022 verder zijn beslag krijgen.
Uiteraard houden wij onze huurders periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen.
Wij wensen tenslotte onze lezers veel leesplezier.

Zoetermeer, april 2022
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

Dhr. H. van der Vegte Kandidaat algemeen bestuurslid

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 2021
● het jaarverslag 2021
● 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

ZEKERING-/METERKASTEN

Naar aanleiding van een bijna-brand-situatie in meterkasten van enige woningen in Seghwaert is door
Vestia een project opgestart om het gehele complex te controleren. I.v.m. Covid-19 heeft dit project
enige achterstand opgelopen maar is nu afgerond. De keuring van meterkasten wordt een onderdeel
van een uitgebreide en periodieke veiligheidskeuring.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kon ook dit jaar niet fysiek gehouden worden (Covid-19).
Het (concept) jaarverslag 2020 staat op de website van de Huurdersraad.
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BEWONERSCOMMISSIES

Dat bewonerscommissies een grote toegevoegde waarde hebben is algemeen bekend. Zeker als je
als huurder ook te maken krijgt met renovatieplannen. Als bewonerscommissie krijg je bij deze
plannen de gelegenheid om met Vestia om de tafel te zitten en de voor jou belangrijke zaken
bespreekbaar te maken. Daarnaast heb je als bewonerscommissie 2 x per jaar het recht op een
gesprek met de sociaal beheerder en wordt automatisch de servicekostenvoorschotten en -afrekening
aangeboden.

Speciaal voor Vestia-huurders die lid zijn van een bewonerscommissie of klankbordgroepen én voor
huurders die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een bewonerscommissie/deelname in een
klankbordgroep bieden wij in samenwerking met de Woonbond gratis cursussen aan. Een groot aantal
enthousiaste huurders hebben al aan de eerste twee cursussen in december deelgenomen, te weten:
- Cursus Rechten en plichten van een bewonerscommissie;
- De rol van de bewonerscommissie bij renovatie en sloop

De cursus Oprichten van een bewonerscommissie volgt in 2022.
Heb jij interesse voor een of meerdere cursussen dan kun je dit kenbaar maken via het daarvoor
bestemde interesseformulier op onze website.

Dat de oprichting van een bewonerscommissie niet altijd vlekkeloos verloopt is ons bekend en dit blijft
een zaak die onze bijzondere aandacht behoeft. Overigens zijn er ook te renoveren complexen
waarvan bewoners de voorkeur geven een klankbordgroep op te richten, speciaal voor zo’n project.

FONDS HBVZ

Het Fonds HBVZ bestaat nu 4 jaar. Het participeren van huurders staat bij de HBVZ hoog in het
vaandel en middels het Fonds HBVZ willen we hiervoor een bijdrage leveren.

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
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 2021 viermaal (online)
bijeen geweest om de ingediende aanvragen te beoordelen. In totaal zijn dit jaar 6 aanvragen
gehonoreerd tot een totaalbedrag van bijna EUR 2.500,00. Helaas hebben we, net als in 2020, te
maken met Covid-19 wat het organiseren van activiteiten bemoeilijkt. We hopen dat we voor 2022
hierin weer een stijgende lijn zullen zien.

Een aantal huurders weet de weg naar het Fonds HBVZ te vinden maar we hopen dat dit aantal sterk
zal toenemen. Een grotere bekendheid aan het Fonds geven staat op onze agenda maar heb jij zelf
een goed idee om het Fonds HBVZ meer onder de aandacht te brengen dan horen wij dit natuurlijk
graag. Momenteel wordt gewerkt aan een aanpassing van de procedure/reglement om aanvragen van
individuele huurders voor een collectieve aangelegenheid mogelijk te maken waardoor hopelijk meer
huurders gebruik kunnen maken van het Fonds HBVZ.

Niet alleen via het Fonds HBVZ is het mogelijk een activiteitenbijdrage te vragen. Dit kan ook bij Vestia
of Wijk aan Zet.
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PRESTATIEAFSPRAKEN

De ervaring die de drie huurdersorganisaties van de corporaties in het overleg met de gemeente
Zoetermeer heeft geleerd is dat de gemeente weinig oog heeft voor de feitelijke acute sociale
huisvestingssituatie. Veel bouwprojecten zijn verder ook nog eens ondergebracht bij commerciële
partijen die minder oog hebben voor sociale woningbouw. Dit punt blijft echt zorgelijk.

RENOVATIES

Na de renovaties van de woningen en het flatgebouw Fonteinbos, complex Van Eerdenstraat zijn nu
de complexen Dunantstraat, Van Aalstlaan en Palenstein aan de beurt. De HBVZ heeft al meerdere
gesprekken hierover met Vestia gevoerd.
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ONLINE HUURJOURNAALS

In december 2020 hebben alle Vestia-huurders waarvan wij het e-mailadres in ons bezit hebben een
ansichtkaart ontvangen met de uitnodiging voor ons, in het voorjaar van 2021, te houden Online
huurjournaal “Hoe huurt het eigenlijk”.

Meer dan 3.000 huurders hebben meegedaan met de winactie die liep tot en met 25 april 2021. We
hebben 18 prijzen uitgekeerd, waaronder drie keer een hele maand huur.

Op 24 juni 2021 was ons tweede huurjournaal, dit keer live: “Wat jij wil weten over de splitsing van
Vestia”.
In dit tweede huurjournaal legt Paul Minke van Aedes uit wat de splitsing van Vestia voor jou als
huurder betekent. Vestia gaat splitsen in drie zelfstandige corporaties: een Haagse,
Delfts-Zoetermeerse en Rotterdamse organisatie. De woningen in de rest van Nederland worden
verdeeld over de 3 corporaties.

De online huurjournaals zijn terug te kijken via onze website.

MINI-HUURDERSDAG 2021

Aangezien we ook dit jaar nog steeds met Covid-19 te maken hebben, is besloten om drie
kleinschaliger mini-huurdersdagen te organiseren in plaats van onze jaarlijkse huurdersdag. Alle
Vestia-huurders hebben hiervoor onderstaande ansichtkaart per post ontvangen. Voor de
Zoetermeerse huurders was de datum hiervoor 29 november, locatie: Lijm en Cultuur in Delft.
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Helaas konden deze dagen, door de nieuwe coronamaatregelen die in de persconferentie van vrijdag
12 november 2021 door premier Mark Rutte zijn aangekondigd niet doorgaan.
Natuurlijk proberen we met onze vrijwilligers jullie op andere manieren te leren kennen, te informeren
en erbij te betrekken.

(ONLINE) BIJEENKOMST(EN) OVER DUURZAAMHEID

Duurzaamheid staat bij de Huurdersraad hoog in het vaandel. Vanuit de HBVZ heeft men diverse
bijeenkomsten bijgewoond, o.a. overleg Zoetermeer Aardgasvrij, overleg in Rotterdam bij het
Rotterdams Milieucentrum en overleg met  VBEL (Vereniging Bewonerscollectief Energietransititie
Laagbouwwoningen) over aardgasvrij project.

ICT

De site van de HBVZ (hbvz.nl) wordt tegenwoordig middels een link direct doorgeleid naar de site van
de Huurdersraad Vestia. Het automatiseringssysteem van de hbvz.nl was namelijk verouderd en niet
meer te herstellen.
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HET BEHARTIGEN VAN HUURDERSBELANGEN

SUCCESSEN VAN 2021

Online cursussen Woonbond
In december hebben we, in samenwerking met de Woonbond, twee gratis cursussen aangeboden,
t.w.:
- Cursus Rechten en plichten van een bewonerscommissie;
- De rol van de bewonerscommissie bij renovatie en sloop.

Deze cursussen zijn speciaal voor Vestia-huurders die lid zijn van een bewonerscommissie of
klankbordgroepen én voor huurders die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een
bewonerscommissie/deelname in een klankbordgroep. Een groot aantal enthousiaste huurders heeft
aan bovengenoemde cursus(sen) deelgenomen of zijn/haar interesse voor de cursus Oprichten van
een bewonerscommissie kenbaar gemaakt. Laatstgenoemde cursus volgt in 2022.

Heb jij interesse voor een of meerdere cursussen dan kun je dit kenbaar maken via het daarvoor
bestemde interesseformulier op onze website.

Lid Woonbond
De Huurdersraad is dit jaar lid geworden van de Woonbond. De Woonbond is de landelijke
belangenbehartiger voor huurders. De Woonbond vertegenwoordigt jouw belangen en jij kunt voortaan
gebruik maken van de diensten van de Woonbond als huurder van Vestia. Je kunt de huurderslijn van
de Woonbond bellen met algemene huurdersvragen op 020-5517755. Je krijgt korting op boekjes en
speciale uitgaven op gebied van sociaal wonen. Benieuwd wat dat voor jou nog meer betekent? Lees
meer hierover op onze website.

Het 4-jarig bestaan van het Fonds HBVZ
Ondanks de beperkingen hebben een aantal huurders uit Zoetermeer toch een mogelijkheid gevonden
om de participatiegedachte, binnen de regels van het corona tijdperk, uit te kunnen dragen.
We hebben weer leuke aanvragen ontvangen o.a. voor een gezamenlijk paasontbijt, aankleding van
de centrale hal, een BBQ. Alles in het teken ter bevordering van saamhorigheid. Fijn om te zien hoe
huurders zich voor elkaar inzetten.

Nieuwsbrieven en online huurjournaals
Onze (gebruikelijke) Algemene Ledenvergadering, fysieke huurdersraadpleging en de
mini-huurdersdag konden dit jaar geen doorgang vinden. Toch hebben we de Zoetermeerse huurders,
waarvan wij het e-mailadres hebben ontvangen, kunnen bereiken door middel van onze
nieuwsbrieven en online huurjournaals. Een uitnodiging voor de mini-huurdersdag hebben alle
Zoetermeerse huurders via een postkaart ontvangen.

Wij zijn blij met jullie input zodat we namens jou met Vestia kunnen praten over wat jij belangrijk vindt.
Mocht jij ook online geïnformeerd willen worden over bovengenoemde zaken, geef dan je e-mailadres
door via het daarvoor bestemde aanmeldformulier (meld je aan voor onze mailing), te vinden op de
website van de Huurdersraad Vestia.

Nieuw bestuurslid HBVZ
De heer Herman van der Vegte is dit jaar toegetreden tot de HBVZ als kandidaat-bestuurslid. Op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in april 2022 wordt zijn kandidatuur voorgesteld aan de
leden. Fijn dat we hem in 2021 hebben  mogen verwelkomen en dat hij zich wil inzetten voor de
belangen van de huurders van Vestia Zoetermeer.
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SPEERPUNTEN VOOR 2022

Splitsing Vestia
Op 1 januari 2023 splitst Vestia in drie woningcorporaties, die alle drie een huurdersorganisatie nodig
hebben. De drie zelfstandige woningcorporaties worden Den Haag, Rotterdam en Delft/Zoetermeer.
De woningen in overig Nederland worden verdeeld over de drie nieuwe corporaties. Daardoor ontstaat
een nieuwe opzet van de huurdersvertegenwoordiging met andere woorden voor elke corporatie wordt
een afzonderlijke huurdersvertegenwoordiging opgericht. De HBVZ in de huidige vorm kan dan niet
meer bestaan door toetreding van Delft en een deel van overig Nederland. In deze interessante
periode tot aan de splitsing kunnen vrijwilligers al meedoen met de Huurdersraad als vrijwilliger voor
een werkgroep en/of zich kandidaat stellen voor het huidige en de nieuwe besturen. We zoeken hard
naar ondermeer mensen uit Zoetermeer/Delft en overig Nederland.

Bewonerscommissies
Een belangrijk punt waar we ons sterk voor blijven maken is een goede vertegenwoordiging van
huurders via bijvoorbeeld bewonerscommissies en klankbordgroepen. Wij hebben kunnen constateren
dat Vestia met betrekking tot werving en begeleiding van leden van de Bewonerscommissies een
tandje bij kan zetten. Iedereen woont graag in een goede leef- en woonomgeving en wie kan hier
beter over vertellen dan de huurder zelf. De HBVZ wil de huurders hiervoor enthousiasmeren en zal
daar dus ook faciliteiten voor bieden. In 2021 zijn we al, in samenwerking met de Woonbond, gestart
met het aanbieden van gratis cursussen voor bewonerscommissies welke ook in 2022 zullen worden
aangeboden.

Door Covid-19 is het nog niet mogelijk om onze gebruikelijke fysieke huurdersraadpleging te houden
maar wij zullen de Zoetermeerse huurders op een andere wijze om hun input gaan vragen. De
uitkomsten hiervan kunnen wij weer inbrengen bij het management van Vestia zodat jouw stem
gehoord wordt.
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Renovatieprojecten
Een goed verloop van de renovatieprojecten vraagt speciale aandacht voor het vroegtijdig informeren
van de huurders over de gang van zaken. Ook dit punt heeft onze bijzondere aandacht.

Prestatieafspraken
Wij zijn met de gemeente en Vestia in overleg geweest om te komen tot Prestatieafspraken. We zijn
nog niet tot overeenstemming gekomen en hopen dit in 2022 te bereiken. Wanneer nodig word je
tussentijds van de resultaten op de hoogte gebracht.

Fonds HBVZ
Het fonds HBVZ is er voor alle Vestia huurders uit Zoetermeer en we blijven proberen om zoveel
mogelijk huurders hierover te informeren. 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 en de HBVZ blijft zich hier dan ook graag voor
inzetten. Suggesties voor vergroting van de bekendheid van het Fonds HBVZ zijn welkom.
Door aanpassing van de procedure/reglement in 2022 hopen wij op meer aanvragen voor het Fonds
HBVZ.

Aanvragen voor het fonds kunnen ingediend worden via Petra de Hoog, e-mailadres:
petradehoog@huurdersraadvestia.nl met als omschrijving: Aanvraag Fonds HBVZ.

Met de op handen zijnde splitsing van Vestia per 1 januari 2023 zal gekeken worden wat dit voor het
Fonds HBVZ betekent.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering kon dit jaar geen doorgang vinden. Het (concept) jaarverslag 2020 is
te lezen op de website van de Huurdersraad.
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OVERIGE CONTACTEN

Huurdersraad Vestia
Ook in 2022 hebben we actief het contact met de huurders gezocht. Op een andere wijze dan
gebruikelijk omdat de jaarlijkse fysieke huurdersraadplegingen geen doorgang konden vinden. De
huurders waarvan wij in het bezit zijn van de e-mailadressen zijn benaderd via onze nieuwsbrieven
met informatie. 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. Ben jij 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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