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Besprekingsverslag Jaarvergadering Woensdag 22 maart 2017  

Aanvang: 19.00 uur tot 22.00 

Locatie: Gondelkade 33, 2725 EC Zoetermeer  

Aanwezig Stichting Huurdersraad Vidomes: Sylvie Seubert, voorzitter, Rien van der 

Winden, vicevoorzitter, Leen Jongejan, algemeen bestuurslid Zoetermeer, Ingrid 

Jerphanion, algemeen bestuurslid Leidschendam– Voorburg, Maureen Engelbrecht, 

algemeen bestuurslid Leidschendam-Voorburg, Scotty A. Amatkarijo, algemeen 

bestuurslid Rijswijk, Jeannette Durand, algemeen bestuurslid Delft, Chabeli van 

Warmerdam, secretaresse.    

 

Aanwezig Vidomes: Daphne Braal, voorzitter Raad van Bestuur, Marijke Kleijweg, lid 

Raad van Commissarissen, Maarten Vos, Manager Strategie en Innovatie, Fairuz 

Ala’aeldin, participatieadviseur. 

 

Aanwezige Bewonerscommissies:  

Delft 

Debussyflat (2 personen) 

Bizetstraat  (1 persoon) 

Delftzicht (2 personen) 

Dock van Delft (2 personen) 

 

Leidschendam - Voorburg 

Oude Bleijk /Horre /De Schans /’t Hert (2 personen) 

De Tol (2 personen) 

Schelpenhof (3 personen) 

Corbulokade (2 personen) 

Sionshaven (1 persoon) 

Populierendreef (2 personen) 

 

Rijswijk 

Muziekbuurt (2 personen) 

Groot Steenvoorde-Zuid (3 personen) 

Merellaan (1 persoon) 

 

Zoetermeer 

Willem van Cleeflaan (1 persoon) 

Van Leeuwenhoeklaan (3 personen) 

Zalkerbos / Vreebos (2 personen) 

Haagsebos (2 personen) 

StaVaTel (1 persoon) 

Pro-Ho Stad (1 persoon) 

BVN Noordhove (2 personen) 

Juna (2 personen) 

Urban Villa’s Juweellaan (3 personen) 

Florakleur (3 personen) 

Albrandswaard (2 personen) 

Sarabande (3 personen) 

Waterbuurt Laagbouw (1 persoon) 

Het Fregat (2 personen) 

Schoutenhoek (3 personen) 

______________________________________________________________________ 
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1. Ontvangst met koffie en thee 

Dit verloopt een beetje rommelig, omdat de koffie en thee te laat werd neergezet. 

Door een snelle actie van 2 van de algemeen bestuursleden is dit snel en vakkundig 

opgelost. 

 

2. Opening en presentatie website Huurdersraad 

De voorzitter van de Huurdersraad Sylvie Seubert opent de vergadering met een woord 

van welkom. Er waren 82 personen aangemeld uiteindelijk zijn er 55 personen aanwezig. 

Alhoewel zij blij is met deze opkomst hoopt zij dat er in de toekomst meerdere personen 

aanwezig zullen zijn. 

Voor deze vergadering is gekozen voor de locatie aan de Gondelkade te Zoetermeer. Het 

is de bedoeling dat regelmatig van regio gewisseld wordt. Dit omdat de Huurdersraad 

Vidomes actief is in Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Leidschenveen en een 

stukje Den Haag. 

Ter vergadering worden de leden van de Huurdersraad voorgesteld. In het bijzonder 

Leen Jongejan. Hij is sinds kort als algemeen bestuurslid Zoetermeer begonnen. Sylvie 

vraagt of er vanuit de aanwezigen bezwaren zijn voor zijn definitieve aanstelling. 

Niemand heeft bezwaar, waarna besloten wordt dat Leen definitief is geïnstalleerd als 

algemeen bestuurslid Zoetermeer. 

Verder wordt de website van de Huurdersraad geïntroduceerd en uitleg gegeven bij het 

gebruik. Als de website wordt aangepast of er wordt iets toegevoegd zullen de 

bewonerscommissies hiervan per mail op de hoogte worden gesteld. De website staat in 

het kader van groei en ontwikkeling. Dit sluit niet alleen aan bij de activiteiten van de 

Huurdersraad. Ook de ontwikkelingen rond de klantendienstverlening, de bouw- en 

renovatieplannen zullen nauwgezet worden gevolgd. De Huurdersraad tracht zoveel als 

mogelijk terug te koppelen naar haar achterban. De bewonerscommissies zijn hierin de 

belangrijkste schakel. De hoop wordt uitgesproken, dat de bewonerscommissies ook de 

Huurdersraad willen voeden, zodat zij ook daadwerkelijk de steun kan bieden, die zij 

graag wil geven. Samen staan we sterk! De aanwezigen reageren positief. 

De website wordt eveneens positief ontvangen. 

 

3. Introductie sprekers – Daphne Braal voorzitter Raad van Bestuur, Marijke 

Kleijweg, lid Raad van Commissarissen 
  

Algemeen 

Als eerste wordt het woord gegeven aan Daphne Braal, Voorzitter Raad van Bestuur. Zij 

gaat in op het belang van Bewonerscommissies en de Huurdersraad. Vanaf 1 april 2016 

zijn zij en Klaas Franken begonnen bij Vidomes als bestuurder. Vanaf 1 mei 2016 is de 

Huurdersraad geïnstalleerd. Direct zijn gesprekken gestart, die uiteindelijk moeten leiden 

naar een betere communicatie tussen Vidomes en de bewonerscommissies. Zij zegt o.a. 

‘we komen van ver’. Er is verbetering, maar er moet nog veel gebeuren. 

Daphne geeft inzicht in de wijze van werken binnen Vidomes en geeft aan veel 

waardering te hechten aan een goede samenwerking met bewonerscommissies en de 

Huurdersraad. Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd en er moet nog veel gebeuren. 

De inzet is positief en gericht op het verbeteren van de communicatie in de breedste zin 

van het woord. 

Sylvie vult hierbij aan dat de vele contacten, die er de afgelopen 10 maanden zijn 

geweest onder andere hebben geleid tot goede prestatieafspraken met de gemeenten 

van alle regio’s, Vidomes en de Huurdersraad. De getekende prestatieafspraken zijn aan 

de betreffende bewonerscommissies digitaal toegestuurd.  
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Bij het secretariaat van de Huurdersraad kunnen bewonerscommissieleden, die 

geïnteresseerd zijn in prestatieafspraken van andere regio’s deze opvragen.  

Zo kan men zien dat de prestatieafspraken van de diverse regio’s op elkaar aansluiten. 

Als er vragen zijn van bewonerscommissies kunnen deze gesteld worden aan de 

Huurdersraad. Suggesties vanuit bewonerscommissies zijn altijd welkom. 

Er is de afgelopen 10 maanden veel besproken en dat is prima, maar het moet ook 

worden uitgevoerd. Dat is de hoofdzaak! Daar zijn wij mee bezig. Er is een 

uitvoeringskalender gemaakt en deze wordt maandelijks gemonitord. 

Inventarisatielijsten bewonerscommissies/MJOB=meerjarenonderhouds-

begroting  
Verder wordt ingegaan op de gesprekken, die er zijn geweest met vele 

bewonerscommissies. Deze zijn verwoord in inventarisatielijsten. Deze zijn aan de 

bewonerscommissies toegestuurd en ook aan Vidomes. Door Daphne Braal is toegezegd 

dat deze inventarisatielijsten op de agenda zullen komen te staan van de 

voorjaarsoverleggen met de bewonerscommissies. Tevens zal de onderhoudsbegroting 

op de agenda worden opgenomen. Vele bewonerscommies vragen hier al jaren om. De 

aanwezig kunnen dit d.m.v. gelach bevestigen, maar nu gaat het echt gebeuren! 

Gezegd wordt dat het vaak moeilijk is om een Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) te 

realiseren voor een periode van 5 jaar. Belangrijk is dat er met de bewonerscommissies 

gekeken en besproken wordt wat wel en niet kan en dat hierover duidelijk met elkaar 

gecommuniceerd wordt. 

De aanwezigen zijn het hiermee eens. 

Evaluatie Huurdersraad 

De Huurdersraad heeft een evaluatie gemaakt van de afgelopen 10 maanden en deze 

met Vidomes besproken. De uitkomst is dat de Huurdersraad tevreden is over de wijze 

waarop zij betrokken is, namelijk als gelijkwaardige partners in het overleg met de 

gemeenten en Vidomes. Tevens zijn zij tevreden hoe de samenwerking op 

managementniveau met Vidomes verloopt. Waar de Huurdersraad niet positief in staat, 

is de communicatie van Vidomes met de bewonerscommissies en/of individuele 

huurders. Hierin is nog een grote verbeterslag te maken. Dit wordt door Daphne 

onderkend. 

Op korte termijn wordt de evaluatie aangepast. Dit, daar er enkele punten reeds 

verbeterd zijn. De evaluatie zal aan de bewonerscommissies worden toegezonden. 

Raad van Commissarissen 

Marijke Kleijweg, Lid van de Raad van Commissarissen is ter vergadering aanwezig. Zij 

vertelt dat voor de meeste huurders de raad best onzichtbaar lijkt, maar wèl onderdeel 

is van Vidomes. De werkzaamheden worden verricht in deeltijd. Haar dagelijkse werk is 

coaching en relatietherapie. Zij is getrouwd en moeder van drie kinderen. 

In het verleden heeft zij in de psychiatrie gewerkt. Later als antropoloog, en heeft 

onderzoeken gedaan onder minderheidsgroepen in Nederland.  

Nadat zij een tijd wethouder is geweest in haar woonplaats Voorschoten is zij benoemd  

als huurderscommissaris bij Vidomes. 

 

Wat doet de Raad van Commissarissen (RvC).  

De RvC houdt toezicht op het beleid van Vidomes, zoals dat wordt uitgestippeld en 

neergezet door het bestuur en uitgevoerd door de organisatie in de breedste zin van het 

woord. Denk hierbij o.a. aan de financiën, onderhoud van de woningen, 

milieumaatregelen, nieuwbouw, toewijzing van de woningen, uitvoering van de taken, 

monitoren van alle zaken, die binnen de corporaties uitgevoerd dienen te worden. Ook 

op het gebied van de vernieuwde wettelijke eisen, denk bijvoorbeeld aan de ruimere 

bevoegdheden van de Huurdersraad. 
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De RvC heeft tevens een klankbordfunctie. Zij zijn de gesprekspartner voor de 

bestuurders. Zij denken mee over nieuw beleid en over vraagstukken.   

Binnen de RvC zijn alle leden verantwoordelijk voor het gehele beleid. Er is wel een 

verdeling van aandachtsgebieden. 

Marijke is benoemd op voordracht van de huurders, dat betekent dat zij een zeer 

centraal aandachtsgebied heeft. 

Zij zegt ‘er is, bij alles wat Vidomes doet, weinig te bedenken dat niet met de bewoners 

van de woningen te maken heeft. Vidomes bestáát immers voor de huidige en voor de 

toekomstige huurders. Zonder huurders zou Vidomes niet bestaan.’ 

 

Zij gaat nader in op het aantal leden van de RvC en de wijze van voordracht vanuit de 

huurders en geeft een levendige en duidelijke uitleg over de werkzaamheden van de 

leden van de RvC. Dit wordt door de aanwezigen bijzonder op prijs gesteld. Op de 

website van Vidomes kan men informatie vinden over de Raad van Commissarissen. 

http://www.vidomes.nl/Vidomes/organisatie/RaadvanCommissarissen 

 

Tot slot merkt Marijke op dat zij content is met de actieve Huurdersraad en de 

constructieve manier waarop zij het vele werk aanpakken.  

 

4. Huurbeleid door Maarten Vos, Manager Strategie en Innovatie  

Maarten Vos, Manager Strategie en Innovatie geeft ter vergadering uitleg over het 

huurbeleid. Hij zegt dat er een aantal duidelijke doelstellingen achter zitten. Binnenkort 

ontvangen alle huurders een brief inzake de huuraanpassing 2017. In deze brief zal 

tevens een verwijzing staan naar de website, waar het huurbeleid te vinden is. Vanuit de 

zaal wordt gevraagd of er een verslag wordt gemaakt van deze vergadering, dat wordt 

inderdaad gedaan. Dit verslag zal echter een verkorte weergave zijn van hetgeen gezegd 

is. Omdat de uitwerking van het huurbeleid op de website komt te staan van Vidomes, 

zal hieronder een aantal punten globaal genoemd worden. Ook zal op de website van de 

Huurdersraad het huurbeleid eveneens gelinkt worden. Zodra dit is gebeurd, zullen de 

bewonerscommissies hiervan in kennis worden gesteld.  

Maarten zegt dat, indien er vragen zijn deze tussentijds aan hem gesteld kunnen 

worden. Het belangrijkste uitgangspunt van Vidomes is voldoende betaalbare woningen. 

Woningen moeten betaalbaar blijven voor de doelgroep, daar is behoefte aan. Mensen 

met een inkomen van € 40.000,-- of meer kunnen in principe ook huren op de vrije 

markt of een woning kopen.  

Verder meldt hij dat het aantal personen, die afhankelijk zijn van huurtoeslag enorm is 

toegenomen. Vanuit de politiek staat de huurtoeslag echter erg onder druk, en dat 

maakt deze groep kwetsbaar.  

Vidomes tracht onder meer voldoende woningen beschikbaar te houden voor mensen, 

die afhankelijk zijn geworden van een uitkering. Verder gaat hij in op de 

passendheidstoets en integratie. Er is een relatie in huurprijs t.o.v. de omvang van de 

woningen, de indeling e.d.. De relatie tussen prijs en kwaliteit van de woningen wordt 

gedaan vanuit het woningwaarderingsstelsel. Vidomes heeft een stap gezet door de 

woningen af te toppen naar 85%. Huurders met een hoger inkomen vallen hier buiten. 

Zij kunnen in principe de maximale huur betalen.  

Voorheen werd  de huuraanpassing huurverhoging genoemd. Nu is voor de term 

huuraanpassing gekozen, omdat een aantal woningen in huur verlaagd zijn.  

De inflatie voor de huurverhoging is voor 2017 gesteld op 0,3 procent. Verder geeft hij 

uitleg hoe de staffel werkt met betrekking tot de uiteindelijke huuraanpassing. Deze 

staffel staat op de achterkant van de brief inzake de huuraanpassing.  

http://www.vidomes.nl/Vidomes/organisatie/RaadvanCommissarissen
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Doordat de wetgeving is aangepast wordt er onderscheid gemaakt tussen drie groepen 

huurders, te weten: 

Groep 1: 

Huurders met een jaarinkomen boven de € 40.349,-- met uitzondering van AOW-

gerechtigden en gezinnen van 4 of meer personen.   

Groep 2: 

AOW-gerechtigden (geboortedatum hoofdhuurder vóór 1951). 

Groep 3: 

Huurders met een jaarinkomen onder de € 40.349,-- of gezinnen van 4 of meer 

personen. 

- Vanuit de zaal wordt een vraag gesteld over de vaststelling van de WOZ-waarde. 

Deze wordt sinds kort gekoppeld aan de huur. In overleg met de gemeente wordt de 

WOZ-waarde vastgesteld. Vidomes maakt hiertegen soms bezwaar als deze volgens 

haar onjuist wordt vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de individuele huurder goed 

moet letten op de WOZ-waarden. Indien een huurder het niet eens is met de hoogte 

van de WOZ-waarde kan hij/zij daar zelf bezwaar tegen aantekenen.  

Hij gaat verder met de presentatie en merkt op dat mensen met een laag inkomen 

kwijtschelding kunnen aanvragen bij huurverhoging. Er zijn momenteel veel mensen, die 

gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling. In samenspraak met de Huurdersraad 

zijn de grenzen voor de inkomens, die voor kwijtschelding in aanmerking komen 

verhoogd.  

 

Wat houdt de kwijtscheldingsregeling in: 

Huurders met een laag inkomen, die een hoge huur betalen, kunnen (gedeeltelijk) 

kwijtschelding van de huuraanpassing aanvragen. 

Wordt de woning bewoond door 1 of 2 personen dan geldt het volgende: 

 De netto huur is hoger dan € 635,-- voor een eengezinswoning of  

€ 610,-- voor een appartement. 

 Het gezamenlijke inkomen is lager dan: 

 voor 1 persoon: € 17.000,--  

 voor 2 personen: € 26.000,--  

 

Wordt de woning bewoond met 3 of 4 personen, dan komt men in aanmerking als men 

aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 De netto huur is hoger dan € 635,-- voor een eengezinswoning of € 610,-- voor een  

 appartement. 

 Uw gezamenlijke inkomen is lager dan € 26.600,--. 

 

 

Wordt de woning bewoond met 5 of meer personen dan geldt het volgende: 

 

 De netto huur is hoger dan € 635,-- voor een eengezinswoning of  

 € 610,-- voor een appartement. 

 Uw gezamenlijke inkomen is lager dan € 36.000,--. 

 

Uitgesloten van de kwijtscheldingsregeling zijn huurders, die met 1 of 2 personen een 

grote woning bewonen.  

- Vanuit de zaal wordt gevraagd wat Vidomes onder een grote woning verstaat.  

 Geantwoord wordt dat dit woningen zijn met meer dan 4 kamers.  

Om meer mensen te bereiken, die van deze kwijtscheldingsregeling gebruik zouden 

kunnen maken, wordt onder andere de pers betrokken. Ook probeert Vidomes collega 

corporaties te ‘verleiden’ deze regeling toe te passen. Maarten vraagt aan de aanwezigen 

om dit ook kenbaar te maken bij hun achterban.  
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Gevraagd wordt of de Woonbond hierin iets kan betekenen. Geantwoord wordt dat zij 

hieraan wel wat meer aandacht zouden kunnen besteden in de media. 

Als laatste punt geeft Maarten aan, dat een aantal mensen niet weten dat bij 

verandering van de persoonlijke omstandigheden, de huurder Vidomes kan vragen de 

huur aan te passen. Bijvoorbeeld als er een partner wegvalt en het inkomen ineens 

ernstig daalt, of bij pensionering. De belastingdienst gaat uit van het inkomen van 2015. 

Indien blijkt dat er in 2016 een daling is in het inkomen kan men een formulier 

aanvragen bij de belastingdienst. Hiermee kan de aanvraag bij Vidomes worden gedaan. 

Indien de verlaging van inkomen slechts een gedeelte van 2016 betreft en dit bewezen 

kan worden door middel van loonstrookjes of dergelijke kan deze aanvraag ook gedaan 

worden.   

Maarten hoopt dat één en ander duidelijk is voor de aanwezigen en wijst er nogmaals op 

dat alles nagelezen kan worden op de website van Vidomes. 

Naar aanleiding van hetgeen Maarten heeft uitgelegd en verteld zijn er een aantal 

vragen. Ook gericht op persoonlijke woonsituaties. Algemeen wil men weten hoe 

mensen, die nu in grote woningen wonen met 1 of 2 personen aan een andere voor hen 

betaalbare woning kunnen komen. Het is niet eenvoudig om iets passend te vinden. 

Tevens wordt gezegd dat het geen zin heeft om te verhuizen als je voor een minder 

aantrekkelijke woning meer moet betalen dan je huidige woning. Maarten antwoordt dat 

er al geruime tijd een seniorenmakelaar actief is bij Vidomes. Dat is dermate goed 

gegaan, dat er thans 2 collega’s vanuit de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) 

bijgekomen zijn. Tevens zijn er diverse mogelijkheden voor ouderen om snel aan een 

andere woning te komen. Hij zegt “daar zal u verbaasd over staan” . Per aanvraag wordt 

deze individueel behandeld. Ook zijn er mogelijkheden om maatwerk te leveren.  

5. Duurzaamheid door Maarten Vos, Manager Strategie en Innovatie 

Dit punt zou behandeld worden door Lucas Nicolai, Adviseur Strategie en Innovatie. Hij 

is echter plotseling verhinderd de vergadering bij te wonen. Maarten neemt daarom ook 

de behandeling van het punt Duurzaamheid voor zijn rekening. Hij zegt dat er diverse 

projecten zijn opgepakt en lopen, die al gericht zijn op de toekomst. Denk hierbij o.a. 

aan het gebruiken en hergebruiken van grondstoffen, aardwarmte, zonnepanelen. De 

droom van Vidomes is duurzaamheid te combineren met betaalbare woningen. Het doel 

was, om vooruitlopend op de einddatum van de duurzaamheidsvisie 2050, in 2020 label 

B te halen. Dat gezien de afspraken, die er gemaakt zijn vanuit de wet, Aedes, de 

Woonbond en andere partijen. Dit wordt helaas niet gehaald.  

 

Als tussenstop en mijlpaal staat in het concept duurzaamheidsvisie, die op korte termijn 

afgerond wordt en ook door de Huurdersraad aan de bewonerscommissies verstuurd 

wordt, het volgende: 

2022: Realiseren van de besparingsdoelstelling van het convenant Energiebesparing  

Huursector, gemiddeld label B. 

2030: Realiseren van de besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord van de Sociaal            

Economische Raad, gemiddeld label A. 

2035: Afscheid van aardgas als prima warmtebron. 

2040: Bijna Energie Neutraal. Vanaf eind 202 geldt deze norm voor nieuwbouw. NOM= 

nul op de meter woningen. 

2050: Bestemming bereikt. 

Naar aanleiding hiervan worden er enkele vragen vanuit de zaal gesteld.  

Vraag 1. 

Kan Vidomes aangeven hoe omgegaan wordt met mogelijke extra kosten door verplicht 

plaatsen van nieuwe meters voor 2020. Verwezen wordt naar het programma Radar, 

waar hieraan aandacht is besteed. Dit is een vraag die op dit moment nog onbeantwoord 

moet blijven. 
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Vraag 2: 

Gevraagd wordt hoe omgegaan wordt met de energielabels in de complexen. 

Maarten geeft aan dat daar slagen mee gemaakt gaan worden, maar dat het per project 

en/of complex bekeken wordt.  

Er zijn bij de prestatieafspraken lijsten gevoegd, die aangeven in tijd wanneer iets 

gepland staat. Het zal echter ook kunnen, dat die geplande tijden afwijken van de 

realisatie hiervan. Dit omdat er regelmatig een herijking plaatsvindt. Het advies wordt 

gegeven om dit in de voorjaarsoverleggen aan de orde te stellen. 

 

Hierna gaat Maarten verder met de uitgangspunten. 

 

Doelgroep 

Vidomes is van mening dat het klimaat van de wereld niet gered kan worden door 

mensen met de laagste inkomens. Dit is een lastig uitgangspunt omdat meestal gedacht 

wordt de corporaties hebben geld genoeg, maar investeren moet uiteindelijk terugkomen 

uit de huur. Dan moet er bekeken worden of onze acties wel in het belang van de 

doelgroep zijn. 

 

No regret 

Belangrijk is dat je de aanpak richt op daadwerkelijke aanpak en niet alleen theoretisch. 

Ingrepen die gedaan worden moeten wel passen binnen de strategie van een complex.  

 

Backcasten  

De eindbestemming moet in beeld gehouden worden. De acties zijn in het belang van de 

langetermijndoelen. We moeten elkaar scherp houden. 

 

Samenwerken 

Dit is de sleutel tot succes. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid met huurders, 

gemeenten, collega-corporatie, leveranciers en andere belanghebbenden.  

 

Meten is weten 

Alleen de werkelijkheid bepaalt de hoogte van de energierekening. 

 

Duurzame focusgebieden 

Er zijn vier thema’s: 

1. Duurzaam wonen, dat gaat over u. Het perspectief gezien vanuit de klant. 

2. Duurzaam bouwen, gaat over de complexen. 

3. Duurzaam beheren, gaat over beheer en onderhoud. 

4. Duurzaam werken, gaat over onze eigen bedrijfsvoering en die van onze leveranciers. 

Vanuit de zaal worden de volgende vragen gesteld: 

Vraag 1: 

In een complex is vloerverwarming. Dat geeft hoge extra kosten. Zelfs als de 

verwarming een halfjaar aan en een halfjaar uit staat. Er moet nog worden bijbetaald. 

Hoe verklaart Vidomes dit. Geantwoord wordt dat dit niet beantwoord kan worden omdat 

elke persoonlijke situatie anders is. 

 

Vraag 2: 

Waarom wordt niet direct overgegaan tot maatregelen om bv gasloos te gaan. 

Geantwoord wordt, dat de situatie van de bestaande omgeving dat vaak nog niet 

toelaat. Wel wordt zoveel als mogelijk is hierop aangestuurd. 
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Zonnepanelen 

Daar zijn met de verschillende partijen afspraken over gemaakt. Er wordt gestart met 

een aantal pilots bij eengezinswoningen. Bij appartementen gebouwen is het moeilijker 

omdat de daken te ver afliggen van de appartementen. Wel wordt hier binnen de visie 

van de ontwikkeling voor gebruik zonnepanelen naar gekeken. 

Er wordt voorlopig nog geen gebruik gemaakt van zonnepanelen, die warmwater  

maken. De zonnepanelen voor het opwekken van energie zijn zo geconstrueerd dat ze 

genoeg kunnen opleveren om de kosten terug te verdienen.   

Naar aanleiding van deze presentatie ontstaat een levendige discussie. Hierbij worden 

diverse suggesties aangebracht en besproken. Vele vragen gesteld en voorbeelden 

gegeven. Maarten vraagt o.a. ‘stel we plaatsen op de eengezinswoningen zonnepanelen. 

De kostenbesparing is  € 32,-- per maand en we vragen aan de huurder € 20,-- per 

maand te betalen. Dat is een voordeel van € 12,-- per maand. Wie zal hiervoor dan 

tekenen?’   

Gevraagd wordt of je dit echt kan garanderen. De aanwezigen vinden het een 

interessante vraag, maar echt antwoord geven wordt toch wat lastig. Verder in de 

discussie wordt nog ingegaan dat normaliter 70% van de huurders akkoord moet gaan 

met plaatsing. Indien het noodzakelijk geacht zou worden is de mogelijkheid aanwezig, 

als huurders niet wensen mee te werken, het via de rechter af te dwingen. De vraag is 

hoe je hierin staat en of je zover wilt gaan. Maarten zegt dat de duurzaamheidsvisie 

binnen Vidomes thans nader wordt uitgewerkt. Samen met de Huurdersraad zal hij een 

datum prikken (na de zomervakantie) om deze te bespreken met de 

bewonerscommissies. Dit zal in een extra themabijeenkomst worden gedaan.  

De aanwezigen vinden dit een goed idee en geven Maarten een welverdiend  applaus. 

 

6. Jaarverslag en financiële verantwoording 2016 

Dit is naar alle bewonerscommies digitaal gestuurd en staat gekoppeld aan de website. 

Sylvie vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn. Gevraagd wordt hoe het kan, dat er al 

een accountsverklaring is, terwijl bij de post op de begroting € 0,00 staat.  

Geantwoord wordt dat deze rekening pas in januari 2017 is betaald.  

Tevens zal het bedrag dat ‘over’ is van 2016 naar de begroting van 2017 worden 

getransporteerd. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De aanwezigen keuren het jaarverslag en de 

financiële verantwoording 2016 goed.  

 

7.  Mededeling afspraken bewonerscommissies 2017 

De Huurdersraad wil regelmatig met de bewonerscommissie bijeen komen om ‘thema’s 

te bespreken. Met deze thema’s kan dan naar de achterban, de huurders, worden 

gegaan om zo meer op te kunnen halen wat er leeft en wat de huurders willen. Indien 

bewonerscommissies zelf thema’s hebben, die zij bespreekbaar willen maken hoort de 

Huurdersraad dat graag. Hierop kan dan geanticipeerd worden. Gedacht wordt aan 2 tot 

3 thema bijeenkomsten per jaar. 

Na de zomervakantie wordt hierop teruggekomen. 

 

8. Gelegenheid tot het stellen van vragen  

De discussie komt op het Spoorboekje, dat is destijds ontwikkeld voor de 

bewonerscommissies in Zoetermeer. Het is een prima leidraad i.v.m. het functioneren 

van een bewonerscommissie. Op het moment van ontwikkeling van het Spoorboekje 

waren er voor de regio’s nog afzonderlijke huurdersorganisaties. Dit Spoorboekje zal ter 

informatie aan de aanwezigen digitaal worden toegestuurd. 
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Er wordt wel op gewezen dat Vidomes en de Huurdersraad nog doende zijn met het 

opstellen en afronden van de samenwerkingsovereenkomst. Dit zal er toe kunnen leiden 

dat er nog enkele aanvullingen op het spoorboekje komen. Als dat zo is zal dat tijdig aan 

de bewonerscommissies worden voorgelegd. 

Met betrekking tot de discussie en vragen over de afrekening van de servicekosten, 

wordt geantwoord dat deze tijdens de voorjaarsoverleggen besproken moeten worden. 

Bij diverse bewonerscommissies staat dit op de agenda voor het voorjaarsoverleg. 

Sommigen hebben al een uitnodiging hiertoe ontvangen en andere kunnen dat 

binnenkort verwachten. Als dit punt niet op de agenda staat kunnen de 

bewonerscommissies dit inbrengen om alsnog te behandelen.  

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het bijzonder wordt gevonden dat er zoveel mensen 

zijn. Tevens wordt waardering uitgesproken over de wijze waarop deze avond is 

gepresenteerd. Het wordt als positief beschouwd dat Vidomes en de Huurdersraad zo 

goed samenwerken. 

Sylvie bedankt de bewonerscommissieleden voor hun aanwezigheid en spreekt nogmaals 

haar waardering uit voor het werk dat zij doen. Verder bedankt zij Marijke en Daphne 

voor hun inbreng en in het bijzonder Maarten, voor zijn inzet en open en eerlijke uitleg. 

Nadat zij een woord van dank heeft uitgesproken aan haar geweldige collega’s 

bestuursleden, sluit zij onder luid applaus de eerste jaarvergadering van de 

Huurdersraad Vidomes.  

 


