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Verslag 9e Bestuursvergadering Huurdersraad 2021
Aanwezig : Bestuursleden Huurdersraad
Afwezig m.k. : Michael en Henk
Datum      : dinsdag 12 oktober 2021
Tijd : 12.00 – 15.30 uur
Locatie : Kantoor Van ’t Hoffplein 1, Zoetermeer 
Van : Voorzitter/Bestuurssecretaris
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Opening, vaststellen verslag en bespreken actiepunten
Opening
Michael is afwezig vanwege een cursus van zijn werk. Henk is nog op vakantie. Ingrid neemt 
deel via MT. 
Nagekomen agendapunten: 

 20211007 Notitie Nabespreking adviestraject camerabeleid definitief: zie onder punt 
1.3d. 

 Voorstel Rondje nieuwbouwproject Kuyperwijk Delft: zie onder punt 2.4.
Verslag van 14 september 2021 en actiepuntenlijst, bijlage 11

Naar aanleiding van het verslag: 
a) punt 2.1: stakeholdersbijeenkomst 28-10-2021: Riet en Rob worden ook aangemeld voor de 
fysieke bijeenkomst. Haiko kijkt of het agenda-technisch toch mogelijk is en aan Michael wordt 
gevraagd of hij belangstelling heeft. 
b) punt 4.3: brainstorm toegankelijkheidsbeleid: voor alle duidelijkheid: dit betreft een initiatief 
van de Huurdersraad.
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst:
c) Het DB overlegt regelmatig met Robin over een aantal zaken. Afgesproken wordt dat de 
datum voor dit overleg tijdig voorgelegd zal worden aan de bestuursleden zodat zij die 
belangstelling hebben kunnen aansluiten. 
d) Nabespreking adviestraject camerabeleid met Monique Kooij: van dit gesprek is een notitie 
gemaakt die aan alle leden, als nagekomen vergaderstuk, is doorgestuurd. Het bestuur heeft 
geen verdere opmerkingen op de notitie. De evaluatie zal over 6 maanden plaatsvinden. 
e) Organisatie jaarvergadering 2022: er wordt een afspraak gemaakt om het voorstel van Cees 
te bespreken op een dinsdag met Cees, Anda, Tine en Ingrid (zij belt in via MT). 
*) Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
In dit kader meldt Sylvie dat vanaf januari 2022 de verslagen van het bestuur officieel 
goedgekeurd en geaccordeerd zullen worden, met handtekening (vice)voorzitter, en in pdf 
geplaatst op de website.  
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Mededelingen Dagelijks Bestuur
Voornemen 2 jaarlijks een dagdeel (middag) met Huurdersraad op bezoek bij Vidomes 
om kennis te delen met managers klant e.a.
Het bestuur gaat akkoord en dit zal in overleg met Robin nader worden uitgewerkt.  
Voorstel brainstorm toegankelijkheidsbeleid met Vidomes op 9 november a.s.
Afgesproken wordt dat Jo Anke van Dam en Sylvia Arts worden uitgenodigd ná de 
bestuursvergadering om 14.00 uur, op kantoor van de Huurdersraad. Bestuursleden die hier 
belangstelling voor hebben kunnen aansluiten. 
Evaluatie proces rond ‘Onderhoud Bergenbuurt’
Dit punt is inmiddels afgewikkeld en er zijn geen nadere opmerkingen. 

1 Vriendelijk verzoek vooraf het verslag te lezen, zodat dit als hamerstuk kan worden afgehandeld. Vragen en 
opmerkingen kunnen vooraf aan de vergadering doorgestuurd worden naar de bestuurssecretaris.
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Twee verzoeken via Robin
a) Verzoek om datum kennismaking bestuur en nieuwe voorzitter RvC Vidomes
Het voorstel is dinsdag 9 november a.s. om 11.00 uur, fysiek hier op kantoor. Deze datum 
wordt voorgelegd en bij akkoord volgt het definitieve vergaderverzoek. 
b) (Nieuwe) bestuursleden informeren over klanttevredenheid bij Vidomes
Het voorstel is dinsdag 21 december a.s. om 11.00 uur, fysiek op kantoor. Deze datum wordt 
voorgelegd en bij akkoord volgt het definitieve vergaderverzoek.  
*) In dit kader wordt het voorstel gedaan om als bestuur diverse rondjes langs de velden te 
doen, met als doel kennis op te doen over de diverse bestaande en nieuwbouw 
complexen/projecten (zoals het nieuwbouwproject Kuyperwijk Delft), bewonerscommissies te 
bezoeken en hen (nog) meer te betrekken bij het werk van de Huurdersraad. De 
huurderscommissarissen zullen hiervoor ook een uitnodiging ontvangen. Deze actie wordt 
uitgezet voor 2022 en zal worden voorbereid door Rien/Tine. 
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Bespreekpunten 
05102021 Notitie verdeling portefeuilles
a) De notitie wordt kort door Sylvie toegelicht en er zijn geen aanvullende opmerkingen. Het 
werken met portefeuilles zal zich al doende verder uitkristalliseren.
b) Afgesproken wordt dat er een vast agendapunt “stand van zaken portefeuilles” zal worden 
toegevoegd aan de agenda van het bestuur. Het gaat er dan als volgt uitzien:
Stand van zaken portefeuilles:

 Leefbaarheid (Ingrid)
 Duurzaamheid (Maureen)
 Wonen en Zorg (Riet)
 Participatie & Communicatie (Michael)

De procedure is vervolgens: de coördinatoren leveren uiterlijk één week voor de volgende 
bestuursvergadering schriftelijk kort de laatste stand van zaken aan bij de bestuurssecretaris, 
zodat de betreffende info met de vergaderstukken kan worden meegestuurd. Alle 
bestuursleden zijn dan voor de vergadering op de hoogte wat er speelt binnen de portefeuilles 
en kunnen in de vergadering gerichte vragen stellen of opmerkingen plaatsen.
(Noot na de vergadering: in de digitale omgeving is een map “012 Portefeuilles” aangemaakt. 
De bestuurssecretaris zal belangrijke en relevante stukken, op verzoek van de coördinatoren, 
opslaan onder de betreffende portefeuille). 
Vraag van Frank Hendriksen (lid RvC) over de doelgroepenkaart
In een mailbericht geeft Frank aan dat “Binnenkort de commissarissen samen zitten met het 
bestuur van Vidomes om gezamenlijk na te denken over de doelenkaart voor de komende 
periode en spreken we ook andere actualiteiten door. Spelen er van de zijde van de huurders 
op dit moment nog zaken die voor mij goed zijn op te weten, zodat ik die nog aan de orde kan 
stellen? Ik hoor graag”. 
Afgesproken wordt dat alle bestuursleden uiterlijk 17 oktober a.s. hun opmerkingen doorgeven 
aan Sylvie en/of Tine. De opmerkingen worden in een notitie vervat en doorgestuurd naar 
Frank, zodat hij deze kan meenemen naar de bespreking met de RvC. 
Voorgesteld wordt om voor de Huurdersraad ook een doelenkaart te ontwikkelen. Dit is een 
actiepunt voor 2022. 
Programma Sterk voor Noord aangeboden aan de Raad
Er wordt stug doorgewerkt aan de problemen die er spelen. Uitgebreide info hierover is op te 
vragen bij Ingrid. 
Contactgegevens bestuur
De nieuwe lijst is akkoord. Wijzigingen kunnen aan de bestuurssecretaris worden doorgegeven. 
In dit kader meldt Sylvie dat bij verjaardagen de bestuursleden een kaart ontvangen en niet 
meer, zoals voorheen, een persoonlijke attentie. Het verzoek is om de verjaardagen in de 
agenda’s van de bestuursleden te zetten. 
Extra bespreekpunt: vragen over WOZ-waarde 
Sylvie meldt dat er een vraag is ontvangen vanuit onze achterban hoe Vidomes de WOZ-
waarde berekent en hanteert. Dit naar aanleiding van een verzoek van de betreffende huurder 
m.b.t. de WOZ-waarde van haar woning, die inderdaad blijkt te zijn aangepast naar aanleiding 
van haar bezwaar. Naar aanleiding van deze vraag is er druk emailverkeer ontstaan tussen de 
betreffende huurster, Vidomes en de Huurdersraad. Om de zaken helder te krijgen wordt 
Maarten Vos uitgenodigd voor een gesprek. Anda zal hiervoor een gespreksnotitie opstellen.
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Stukken ter info
Ledenbrief Prinsjesdag 22 september 2021
Geen opmerkingen. 
Nieuwsbrief Atrivé september 2021
N.a.v.: Anda maakt een lijstje van opleidingen die interessant kunnen zijn voor de (nieuwe) 
bestuursleden.
Weekoverzicht Woonbondnieuws 24092021, bijlage 10
N.a.v. de weekoverzichten: afgesproken wordt dat periodiek de belangrijkste items uit de 
weekoverzichten worden verstuurd aan het bestuur.  
Uitnodiging tot ondersteunen landelijke demonstratie Woonopstand 17 oktober 2021, bijlage 11
Geen opmerkingen.

5. Mededelingen Algemeen bestuursleden/beleidsmedewerker
 Anda meldt dat Rien, Rob en Michael commentaar hebben geleverd op het financieel 

jaarverslag van Vidomes. In het overleg met Vidomes op 22 november a.s. zal het 
verslag hiervan worden geagendeerd. Woordvoerder in de vergadering is Michael. 

 Maureen vraagt naar de datum van het volgende overleg van de werkgroep Energie 
Transitie. Cees zal de datum aan haar doorgeven.

 Maureen vraagt naar de status van het advies Woonlastenwaarborg en het Huurbeleid.
Afgesproken wordt dat Maarten Vos zal worden uitgenodigd om beide zaken apart door 
te spreken. 

 Het mutatiebeleid komt kort aan de orde naar aanleiding van een ervaring van een van 
de bestuursleden. In 2022 zal het mutatiebeleid (ook de ZAV) worden bekeken op 
mogelijkheden van versoepelingen voor de zittende en nieuwe huurder. 

 Ton meldt dat hij weer druk wandelt in de wijk en regelmatig negatieve geluiden 
opvangt over de onbereikbaarheid van de wijkmeester. Afgesproken wordt dat aan 
Vidomes een lijst zal worden opgevraagd waarop staat aangegeven welke 
wijkmeester/wijkbeheer, waar, wanneer en hoelang in een bepaald complex aanwezig 
is. 

 Rob meldt dat de bewonerscommissie in zijn wijk/complex binnenkort een 
kennismakingsgesprek heeft met de wijkmeester.  

 Ton maakt melding van de discussie over het opnieuw invoeren van het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. Er is een voorstel in het BVO gedaan richting wethouder 
Schrederhof van Delft. Zodra hij meer weet zal hij dit communiceren naar het bestuur. 
De stukken uit het BVO zal hij doorsturen naar de bestuurssecretaris ter 
archivering/verspreiding onder de bestuursleden t.z.t. 

 Cees meldt dat:
*) hij op 25 november een cursus bijwoont over servicekosten op uitnodiging 
bewonerscommissies;
*) er een nieuwsbrief Vaartdreef is verstuurd over de instelling van een klankbordgroep;
*) alle bewoners van huurwoningen in Zoetermeer begin 2022 een gratis energie-
bespaarpakket ontvangen ter waarde van 50 euro. Dit pakket bestaat uit verschillende 
ledlampen en andere producten, zoals bijvoorbeeld een stroom besparende stekker. De 
brief hierover zal op de website geplaatst worden. 

6. Rondvraag en sluiting
Sylvie dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inzet en realiseert zich dat dit overleg 
langer heeft geduurd dan gepland. De reden is dat zaken voor nieuwe bestuursleden extra 
uitleg vergen. 
Datum volgende vergadering: 9 november van 10.30 – 15.30 uur, op kantoor, met lunch. 
(10.30 uur fotoshoot, 11.00 uur kennismaking nieuwe voorzitter RvC; 12.00 – 14.00 uur 
regulier bestuursoverleg; vanaf 14.00 uur brainstorm toegankelijkheidsbeleid voor de 
bestuursleden die daarvoor belangstelling hebben; zie de agendaverzoeken). 
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Actiepuntenlijst Bestuur 2021

Nr
.

Uit BO Actiepunt/beschrijving Actie door Plannin
g 
gereed

1. 06-09 Nadenken over zaken die nog geregeld moeten worden 
met de zittende wethouders i.v.m. de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen begin volgend jaar

Bestuur Eind 
2021

2. 14-09 Brainstorm Toegankelijkheidsbeleid: uitnodigen Jo Anke 
van Dam/Sylvia Arts van Vidomes voor gesprek na BO 
van 9 november a.s.: vanaf 14.00 uur fysiek op 
kantoor Huurdersraad

Tine/Sylvie 09-11

3. 14-09 Etentje 19 november (1e lustrum HR): reservering 
restaurant de Kromhoeve maken

Tine z.s.m.

4. 14-09 Aanmeldingen verzorgen Stakeholdersbijeenkomst 
Vidomes 28-10-2021 kan eraf

Tine 28-10

5. 12-10 Organisatie jaarvergadering 2022: afspraak inplannen 
voor doorspreken voorstel Cees, liefst op een dinsdag 
op kantoor

Cees/Anda/
Ingrid/Tine

z.s.m.

6. 12-10 Reacties op doelenkaart Vidomes aanleveren aan HR-
commissaris Vidomes

Bestuur 17-10

7. 12-10 Opstellen lijst van opleidingen die interessant zijn voor 
(nieuwe) bestuursleden

Anda z.s.m.

8. 12-10 Belangrijke items uit weekoverzichten periodiek 
doorsturen naar bestuur

Sylvie/Tine lopend

9. 12-10 Overleg met Maarten Vos over: 
- WOZ-waarde (Anda maakt gespreksnotitie) 
- Huurbeleid
- Woonlastenwaarborg

Sylvie/And
a

z.s.m.

2022
1. 12-10 Formeel accorderen (met handtekening (vice)voorzitter 

van de bespreekverslagen van het bestuur en in pdf op 
de website plaatsen

Sylvie/Tine

2. 12-10 Rondjes langs de velden met als doel: kennismaken 
met de diverse complexen, intensiveren contact met 
BC’s/klankboordgroepen/contactpersonen etc. De 
huurderscommissarissen worden hiervoor uitgenodigd

Rien/Tine

3. 12-10 Doelenkaart Huurdersraad opstellen (naar het 
voorbeeld van de doelenkaart van Vidomes)

Bestuur

4. 12-10 Mutatiebeleid Vidomes opnieuw bekijken Bestuur


