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     Nieuwsbrief 3 – december 2016 

 

 

 

Beste lezers, 

 

In deze nieuwbrief wordt u verder geïnformeerd over de werkzaamheden en de behaalde 

resultaten van de Huurdersraad over de periode november – december. 

 

Prestatieafspraken 

Rijswijk investeert in renovatie en nieuwbouw van sociale woningen  

Donderdag 1 december jl. zijn de lokale prestatieafspraken voor Rijswijk getekend. 

Onderstaand een gedeelte uit het persbericht, dat in gezamenlijk overleg tussen 

gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties is opgesteld. 

 
“De combinatie van het behoud van de sociale woningvoorraad, met een omvangrijk 

nieuwbouwprogramma en forse investeringen in verduurzaming stemt gemeente, 

woningcorporaties en huurdersorganisaties tevreden. De prioriteiten die aan bod komen 

in de lokale prestatieafspraken zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg, 

duurzaamheid en leefbaarheid.  

 

Concrete afspraken  

Tot de gemaakte prestatieafspraken voor 2017-2020 horen:  

- 8.500 woningen van beide corporaties blijven sociale huurwoning, waarvan 7.400 

met huren tot aan de huurtoeslaggrens;  

- tot 2025 komen er 732 sociale huurwoningen bij, waarvan 365 in RijswijkBuiten;  

- ruim 2.200 woningen worden verduurzaamd (25% van de bestaande 

woningvoorraad);  

- inzet van een seniorenmakelaar gaat helpen de doorstroming van woningen te 

bevorderen;  

- voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen die voor begeleid wonen in 

aanmerking komen, zijn extra inspanningsafspraken gemaakt.  

 

Op 1 december zetten de gemeente Rijswijk en woningcorporaties Rijswijk Wonen en 

Vidomes hun handtekening onder nieuwe lokale prestatieafspraken voor de periode 

2017-2020. Nieuw is dat ook de huurdersorganisaties van beide corporaties als 

volwaardige partner bij de afspraken zijn betrokken. Alle partijen zijn trots op het 

resultaat, dat opvalt door de concreetheid van de afgesproken prestaties. (zie foto) 

 

Gelijkwaardige rol  

Vanaf nu vervullen huurdersorganisaties een gelijkwaardige rol in de samenwerking. Het 

is duidelijk dat de drie partijen elkaar nodig hebben, want de uitdagingen zijn groot. Zo 

moeten corporaties zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een 

laag inkomen. Er komen meer kwetsbare mensen die een woning nodig hebben. Ook 

moeten woningen energiezuiniger worden. Een pluspunt is dat Rijswijk Wonen en 

Vidomes er financieel duidelijk beter voor staan dan in de voorbije crisisjaren. Er is weer 

ruimte bij de corporaties om te investeren.  
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Elkaar aanspreken  

Hoe concreter de afspraken, hoe directer je elkaar kunt aanspreken. Door de afspraken 

jaarlijks te updaten, hebben de drie partijen dat extra geborgd.” Einde citaat persbericht. 

 

Infographic/prestatieafspraken 

Er is een infographic gemaakt van de prestatieafspraken. Deze geeft een duidelijke en 

verkorte versie van de totale prestatieafspraken. Deze infographic vindt u onder het 

kopje nieuws op de website.  

 

Bewonerscommissies 

De bewonerscommissies zullen digitaal een getekend exemplaar van de 

prestatieafspraken ontvangen. Voor iedereen, die geïnteresseerd is kan een digitaal 

exemplaar aangevraagd worden bij ons secretariaat. Tevens is er op het secretariaat een 

inkijkexemplaar aanwezig. 

 

Zoetermeer 

Donderdag 8 december jl. zijn de prestatieafspraken voor Zoetermeer getekend. 

Onderstaand het gezamenlijk opgestelde persbericht. 

 

Partijen blij met verbeteringen prestatie afspraken 

 “Op 8 december tekenden de gemeente, corporaties en de  

huurdersvertegenwoordigers van de Huurdersraad Vidomes, de 

Huurdersbelangenvereniging Vestia Zoetermeer en In De Goede Woning de 

prestatieafspraken voor de periode 2017 tot 2019. Nog maar een half jaar 

geleden tekenden de corporaties en gemeenten ook een set afspraken. Wat is er 

veranderd? 

 

 De Goede Woning blijft onveranderd een grote bijdrage leveren aan het sociaal 

huisvesten. Ze bouwen de komende jaren 400 nieuwe woningen en houden hun 

huren zeer gematigd. Daardoor blijven maar liefst 85% van de woningen 

betaalbaar voor de lagere inkomens. DGW gaat als eerste corporatie woningen 

renoveren naar Nul op Meter. Dat betekent dat deze woningen evenveel energie 

opleveren als verbruiken.  

 

 Vidomes heeft na jaren van bezuinigen nu voor het eerst weer ruimte om de 

huren bij leegkomst te matigen en om weer nieuwe woningen te gaan bouwen.  

Ook heeft Vidomes op 1 juli van dit jaar bij 600 huurders in Zoetermeer de huur 

verlaagd. Vidomes gaat in hoger tempo woningen energiezuiniger maken en 

verkent ook renoveren met Nul op de Meter. 

 

 Vestia zit helaas nog volop in het financieel herstelplan. Maar ook bij Vestia zijn er 

lichtpuntjes. De voorraad woningen die sociaal verhuurd kan blijven is met ruim 

15% toegenomen tot 65%. En Vestia heeft voorlopig voldoende geld op de plank 

om goed onderhoud uit te voeren en woningen te kunnen verduurzamen.  

 

 Gezamenlijk werken de corporaties en de gemeente aan de leefbaarheid in de 

buurten, het aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen en voldoende aanbod 

van wonen met zorg of begeleiding. De seniorenmakelaar van Vidomes krijgt 

navolging. Er gaan drie seniorenmakelaars voor de hele regio Haaglanden werken! 

 

 Voor het eerst tekenen nu ook de huurdersorganisaties mee met de 

prestatieafspraken. Ze hebben sinds 1 januari dit jaar een gelijkwaardige positie 

bij het maken van afspraken. Ze zijn blij met wat Vidomes en DGW voor de 

sociale huisvesting kunnen doen. Ze zijn nog niet tevreden over de bijdrage van 

Vestia, maar begrijpen dat Vestia niet meer kan doen.  
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Taco Kuiper: “Ik ben tevreden met de extra prestaties die Vidomes en De Goede Woning 

kunnen leveren voor het behoud van de sociale voorraad in Zoetermeer. Met Vestia 

hebben we ook betere afspraken kunnen maken, maar er blijft werk aan de winkel. Ik 

ben er trots op dat ook de huurdersverenigingen van de drie corporaties de 

prestatieafspraken mee willen ondertekenen. Samen werken we aan voldoende 

betaalbare sociale huurwoningen in Zoetermeer.” Einde citaat. 

 

Bewonerscommissies 

De bewonerscommissies zullen digitaal een getekend exemplaar ontvangen. Voor 

iedereen die geïnteresseerd is, kan een digitaal exemplaar aangevraagd worden bij ons 

secretariaat. Tevens is er op het secretariaat een inkijk exemplaar aanwezig. 

 

Leidschendam/Voorburg 

De Huurdersraad participeert in het tripartite overleg. Hierin worden thans alle afspraken 

inzake de getekende prestatieafspraken gemonitord. Op korte termijn wordt de 

uitvoeringskalender geactualiseerd en de kansenkaart uitgegeven.  

De uitvoeringskalender geeft aan wanneer belangrijke stappen dienen te worden 

genomen om de afspraken te monitoren en er voor te zorgen dat alles gaat zoals 

afgesproken is. De kansenkaart geeft aan waar locaties zijn die benut kunnen worden 

voor nieuwbouw van sociale huurwoningen.  

Er is op 8 december jl. door de gemeente en de corporatie een addendum getekend. Dit 

betreft een uitbreiding op de eerder gemaakte afspraken.  

De Huurdersvertegenwoordiging van de verschillende woningcorporaties hebben zich 

hiermee akkoord verklaard. Op 9 februari 2017 wordt het addendum mede ondertekend 

door de Huurdersraad. Als deze getekend is zal deze digitaal in ons archief worden 

opgenomen en ter informatie aangeboden aan de bewonerscommissies. 

 

Den Haag (Leidschenveen en Mariahoeve) 

Op 9 november jl. zijn op het stadhuis Den Haag de prestatieafspraken voor Den Haag 

ondertekend. Vidomes heeft een aantal woningen in de Haagse wijk Mariahoeve en in 

Leidschenveen. Het getekende exemplaar zal aan de bewonerscommissies worden 

aangeboden.  

  

Delft 

Tripartite overleg 

Er zijn 2 tripartite bijeenkomsten geweest. Er zijn veel deelnemers aan dit overleg omdat 

er vele corporaties actief zijn in Delft, die elk ook hun eigen huurdersvertegenwoordiging 

hebben.  

Uiteindelijk zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop de bijeenkomsten 

vorm kunnen worden gegeven. Zodat een ieder kan blijven staan voor datgene wat voor 

hen belangrijk is.  

Dit niet alleen voor de corporatie van de betreffende huurdersorganisatie, maar ook 

zaken die het algemeen belang dienen. 

Door de gemeente is er een kwartiermaker aangesteld, die voor eind januari de 

uitvoeringskalender voor 2017 gereed moet hebben. Deze is thans besproken. Er dienen 

nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd, waarna deze kan worden afgerond. Zodra 

de uitvoeringskalender is afgerond zal deze in ons digitale archief worden opgenomen en 

aan de bewonerscommissies worden aangeboden. Ook kan deze door iedereen die dat 

wenst opgevraagd worden bij het secretariaat. 

 

Woonvisie 

De woonvisie Delft is 1 december jl. door de gemeenteraad goedgekeurd. Er zijn door 

diverse politieke partijen kritische vragen gesteld. Dit heeft vooral betrekking op het 

behoud en/of uitbreiding van de sociale voorraad. De woonvisie heeft als stip op de 

horizon “Delft Solidaire stad”,  “Delft Kennisstad” en richt zich vooral op 

studentenhuisvesting, middeldure en duurdere koopwoningen. De woonvisie gaat er 

vanuit dat er een ruim aanbod is aan sociale huurwoningen in Delft.  
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Dit wordt gebaseerd op statistische cijfers en een onderzoek door bureau Stec. In de 

praktijk ziet men echter dat de wachttijden vaak lang zijn en dat er een groot gebrek is 

aan grote eengezinswoningen.  

Ook voor ouderen, die bijvoorbeeld uit hun te ruim geworden woning wensen te 

verhuizen om op deze wijze plaats te maken voor gezinnen, komen heel moeilijk aan een 

passende woning. De Huurdersraad heeft zich sterk uitgesproken tegen de stellingname 

dat er een overschot aan sociaal huurwoningen is en dat de voorraad zal moeten worden 

teruggebracht. In de woonvisie wordt gesproken om mensen te laten uitstromen naar 

omliggende gemeenten, waardoor er meer spreiding van inkomen ontstaat in Delft. De 

Huurdersraad zal zich sterk blijven inzetten om de sociale voorraad te behouden en daar 

waar nodig is inzetten om verbetering van de kwaliteit te waarborgen. 

 

In Delft zijn er relatief gezien veel kwetsbare groepen, deze verdienen extra aandacht. 

Hierop wordt door de corporaties, gemeente en huurdersorganisatie eveneens sterk 

ingezet. Heel belangrijk hierin is ook de leefbaarheid. Er ligt een grote taak in Delft en de 

Huurdersraad zal 2017 benutten om hier aan te werken. Als er bij u suggesties en/of 

vragen zijn over de ontwikkelingen in Delft stel deze dan gerust aan ons. Wij zullen u 

trachten zo goed mogelijk antwoord te geven of een mogelijke suggestie nader vorm te 

geven. De afspraken die thans gemaakt zijn voor 2017 zijn vastgelegd in de jaarschijf 

2017, Samen voor Wonen Delft. 

 

Samen voor Wonen Delft 

Zoals hierboven genoemd is er een jaarschijf 2017 opgesteld. Deze bevat de concrete 

werkzaamheden die plaatsvinden in 2017. Afspraken die jaarlijks terugkeren, zoals 

opgenomen in “Samen voor Wonen, Prestatieafspraken 2014-2018”, zijn niet opnieuw 

benoemd in deze jaarschijf, tenzij voor 2017 een aanpassing in de meerjarenafspraak is 

overeengekomen. Dit geldt ook voor de in de Regionale Prestatieafspraken 2015-2018 

opgenomen afspraak over betaalbaarheid (85% van de verhuurde woningen vallen onder 

de liberalisatiegrens en 70% vallen onder de aftoppingsgrens). De jaarschijf is ingedeeld 

naar thema’s, die volgen uit de Woningwet 2015. De jaarschijf is een uitwerking van de 

biedingen van de corporaties, die in juli 2016 bij de gemeente zijn ingediend. Deze zijn 

afgestemd met de diverse Huurdersorganisaties. De prioriteiten van de Huurdersraad 

Vidomes en onze collega Huurdersorganisaties liggen bij: beschikbaarheid, 

betaalbaarheid, leefbaarheid (schoon, heel, veilig) aandacht voor kwetsbare doelgroepen 

en kwaliteit van de voorraad. Hiervan krijgen in de jaarschijf onderhoud, inzicht in 

leefbaarheid, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen een extra accent. Bij het 

opstellen van de meerjarenafspraken 2018-2022 volgend jaar, wordt op alle door de 

huurdersorganisaties genoemde thema’s nader ingegaan. De jaarschrijf voor de 

afspraken met Vidomes, gemeente en Huurdersraad is getekend en in het digitale archief 

op het secretariaat opgenomen. Alle bewonerscommissies in Delft zullen deze digitaal 

ontvangen. Anderen die geïnteresseerd zijn kunnen deze bij het secretariaat opvragen. 

 

Algemene ontwikkeling prestatieafspraken en of bieding 

Zoals u in bovenstaande hebt kunnen lezen zal ook in 2017 de Huurdersraad actief 

meewerken, meedenken en adviseren over allerhande zaken het belang van de huurders 

betreffende. Vooral gericht op het Huurbeleid, Betaalbaarheid, Kwetsbare groepen, 

Leefbaarheid en Duurzaamheid. Hiertoe zal de Huurdersraad niet alleen deelnemen aan 

het tripartite overleg maar ook overleggen met de bestuurders van Vidomes. Tevens zijn 

leden van de Huurdersraad actief in interne en externe werkgroepen, zoals bijvoorbeeld 

de werkgroep: schoonmaakproject, complexbeheer (luisterpanels), gemengd beheer 

(VVE), Portefeuille Strategie, DAEB/niet DAEB, duurzaamheid, huurbeleid, 

betaalbaarheid, leefbaarheid, strategische visie Vidomes in de toekomst en alles wat 

hiermee te maken heeft. Actief deelnemen aan deze overleggen met o.a. de 

medewerkers en bestuur van Vidomes leiden tot adviezen en samenwerking op elk 

gebied. Deze leiden uiteindelijk tot de nieuwe bieding.  

De bieding wordt elk jaar voor 1 juli opnieuw aangeboden bij de gemeenten. Dit in 

navolging van de afspraken binnen de prestatieafspraken. 
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In gesprek met de bewonerscommissies 

In 2016 zijn er reeds vele gesprekken geweest met bewonerscommissies van 

verschillende regio’s. Ook hebben reeds velen een beroep gedaan op de Huurdersraad 

om hen te ondersteunen of te adviseren met de wijze waarop gecommuniceerd wordt 

met de corporaties. Sommige bewonerscommissies voelen zich gehoord maar helaas 

andere zeker niet. Om goed te kunnen zien wat er onder de huurders leeft is het 

belangrijk om een goede inventarisatie te maken. Zoals eerder aangegeven hebben wij 

hiermee een start gemaakt. Deze inventarisatie is voorzien van een rode draad, die bij 

de regio’s veelal dezelfde zijn. Op korte termijn komt hierover een gesprek met de 

gebiedsconsulenten van Vidomes. De Huurdersraad houdt de bewonerscommissies op de 

hoogte.  

Tevens doen wij een oproep aan iedereen die dit leest, om de Huurdersraad te benaderen 

als u een gesprek wenst om een inventarisatie te maken voor uw complex. Deze 

inventarisatie nemen wij dan mee in onze verdere uitwerking richting Vidomes. 

 

Uitnodiging 

Hierbij doen wij u alvast – op voorhand van de officiële uitnodiging – een uitnodiging 

toekomen voor een Themabijeenkomst op:  

    Woensdag 22 februari 2017, aanvang 19.30 uur. 

Onderwerp, plaats en agenda worden nader bekend gemaakt. Deze themabijeenkomst is 

voor iedereen, die geïnteresseerd is. Dus bewonerscommissies, individuele bewoners of 

andere partijen. 

 

Bestuur en samenstelling 

 

Samenwerking 

De samenwerking binnen het bestuur van de Huurdersraad verloopt goed. Er is een 

bijzondere band ontstaan tussen de bestuursleden. Gewerkt wordt vanuit een open en 

transparante aanpak, waarin men zichzelf kan zijn en goed en gericht kan werken.  

Zoals bekend hebben wij vanaf onze start op 1 mei 2016 een vacature voor een 

bestuurslid in Rijswijk. Wij zijn hierin nog niet voorzien. Wij hebben ons bestuurslid voor 

de regio Rijswijk ondersteund en zullen dat blijven doen totdat er een permanente 

oplossing is gevonden. 

 

Thans zijn wij door drie van onze algemeen bestuursleden op de hoogte gesteld van hun 

vertrek. Niet omdat zij het niet fijn vinden om voor de Huurdersraad en dus uw belang te 

werken. Nee zeker niet, maar om reden dat het hen niet mogelijk is de tijd – die nodig is 

om de werkzaamheden goed uit te voeren – te combineren met hun werk, studie, 

dagelijkse activiteiten en andere bezigheden en/of gezondheid. Wij hebben hier begrip 

voor en wensen onze vertrekkende bestuursleden veel succes in de toekomst. 

Het betreft hier de twee algemeen bestuursleden Zoetermeer, Claudia Jansen en 

Charlotte van Burk. Zij hebben in oktober afscheid genomen van de Huurdersraad. 

Shaquille Blijd, algemeen bestuurslid Delft zal van 1 januari 2017 niet meer actief 

deelnemen aan de activiteiten van de Huurdersraad. 

 

Werving nieuwe bestuursleden 

Er zijn 4 vacatures ontstaan, 2 voor Zoetermeer, 1 voor Rijswijk en 1 voor Delft. 

Wij hebben de bewonerscommissies op de hoogte gesteld en hen gevraagd om te kijken 

of zij mogelijk personen kennen, die interesse hebben in deze vacatures. 

 

Wij vragen dit in deze nieuwsbrief aan iedereen. Bent u geïnteresseerd in een functie als 

algemeen bestuurslid bij onze Huurdersraad meldt u dan aan. U dient wel woonachtig te 

zijn in Zoetermeer, Rijswijk of Delft en een huurwoning te hebben van Vidomes. 
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Op onze website staat de volledige vacature en de functieomschrijving. Indien u 

geïnteresseerd bent, bel dan met onze vicevoorzitter Rien van der Winden, 

telefoonnummer 0626080849 of stuur een email aan ons secretariaat 

info@huurdersraadvidomes.nl. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie 

van ons bestuur. 

 

Verder zullen wij begin januari 2017 afspraken maken met de plaatselijke kranten in 

Zoetermeer, Rijswijk en Delft. Wij zullen een beschrijving geven en onze vacature 

plaatsen. Wij hopen dat er – net als wij – mensen zijn die denken “dat is een leuke 

invulling van mijn vrije tijd”. Niet alleen een leuke invulling maar een zeer waardevolle 

invulling van de tijd. Het is en blijft vrijwilligerswerk, maar het is niet vrijblijvend. De 

verbintenis die je aangaat geeft echter wel een bijzonder voldoening. Want wat is nu 

belangrijker dan wonen. Daar begint alles mee en moet zo goed, zo betaalbaar en zo 

leefbaar mogelijk zijn!! Daar kan u aan meewerken. Wij kijken uit naar de reacties. 

 

Indien onverhoopt voor 20 februari aanstaande niet voldoende reacties zijn om ons 

bestuur aan te vullen, zullen wij de werving in handen moeten geven van een extern 

bureau. Wij spreken de hoop uit dat dit niet nodig zal zijn en dat er voldoende reacties 

komen op onze oproep! 

 

Tot slot 

 

Metafoor en groei 

Ook al is ons aantal algemeen bestuursleden afgenomen zijn wij als Huurdersraad 

Vidomes enorm gegroeid. Het was niet altijd even makkelijk en dat zal het de komende 

tijd ook zeker niet worden. Maar je kan ook niet in 8 maanden verwachten, dat alles zich 

oplost. Om verbeterpunten aan te brengen en deze ook daadwerkelijk te kunnen zien zal 

nog een behoorlijk traject doorlopen moeten worden. Maar wij hebben wel degelijk al 

zaken en dingen in de positieve lijn der verwachting zien veranderen. Ook ontvangen wij 

veel positieve reacties van bewonerscommissies. Tevens hebben wij een goede 

samenwerkingsvorm met het bestuur, managers en medewerkers van Vidomes. Wij zijn 

klaar voor het nieuwe jaar en zullen onze groei voor 2017 inzetten, daar waar kan! 

 

Florens van Brederodeflat Zoetermeer. 

Wij hebben de werkzaamheden rond deze flat meegenomen in onze kreet Metafoor en 

Groei. De sloop maakt deel uit van de vernieuwingsplannen voor de wijk Palenstein. 

  
Op donderdagmiddag 10 november hebben Taco Kuiper, wethouder wonen en Daphne 

Braal, bestuurder van Vidomes de officiële sloophandeling verricht. 
Kinderen uit de buurt hebben samen met Taco Kuiper en Daphne Braal een levensgrote 

puzzel van de toekomstige nieuwbouw gemaakt.  

 

Taco Kuiper en Daphne Braal begaven zich op “gevaarlijke hoogte” (zie foto), maar 

gelukkig liep alles goed af en was het mooie start voor een heel mooi project (zie foto: 

Artist Impression van de toekomstige bouw). 

 

Nieuwsjaarwens 

Rest ons nog iedereen, die deze nieuwsbrief leest een geweldig, gezond en succesvol 

2017 te wensen! 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief,  

 

Het bestuur van de Huurdersraad Vidomes. 
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