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Het werk van de 
Huurdersraad heeft zin. 
Dat hebben wij in 2021 

gemerkt.  
 

De vele adviezen die 
gegeven zijn op het 

gebied van 
betaalbaarheid, 
huurbeleid, 

toegankelijkheidbeleid, 
kwaliteit en 

verduurzaming hebben 
hun vruchten 
afgeworpen. Veel van die 

adviezen zijn door 
Vidomes overgenomen.  

 
Er blijft echter nog 
genoeg werk over.  

Zo zullen wij in 2022 
onder meer aandacht 

gaan besteden aan de 
participatievisie, de 
kwaliteit van de 

dienstverlening en de 
leefbaarheid.  

Daar hebben we uw hulp 
hard bij nodig. Uw 
ervaringen uit de 

praktijk en uw adviezen 
om zaken beter te laten 

verlopen gebruiken wij 
graag om bij Vidomes voor 
het voetlicht te brengen. 

 
We hebben u niet alleen 

nodig om ons advies te 
versterken. We hebben u 

ook nodig om te weten  
wat u belangrijk vindt. Dat 
inspireert ons en zet ons 

op de juiste weg. 
 

In 2021 hebben we van u 
veel mogen horen en onze 
wens voor 2022 is dat u 

dat blijft doen. 
 

Ook namens de 
bestuursleden van de 
Huurdersraad wens ik u 

een mooi, gezond en 
inspiratievol 2022 toe. Wij 

denken bij ons werk aan u, 
denkt u ook aan ons? 
 

Met hartelijk groet, 
Namens alle bestuursleden 

van de Huurdersraad 
Vidomes, 
 

Sylvie Seubert 
Voorzitter Huurdersraad 

Vidomes 
 



 

 

JAARVERSLAG 2021 EN  

WERKPLAN 2022 

2021 was het tweede jaar op rij dat 

de Huurdersraad de Jaarvergadering 

digitaal moest organiseren. 

 

Het spreekt voor zich dat wij dat liever 

anders zien. We hopen elkaar in 2022 

fysiek te mogen ontmoeten en als dat niet 

zo is, zullen we ook dit jaar de digitale 

variant organiseren. 

Ons Jaarverslag en werkplan zal tijdens de 

Jaarvergadering gepresenteerd worden. 

U zult deze eerder van ons ontvangen. 

 

 

 
COLITIEAKKOORD 

Blij zijn wij met het bericht dat in 

2023 de Verhuurderheffing helemaal 

zal worden  

afgeschaft.  

 

Dat betekent dat het tempo van de 

verduurzaming van de woningen nog  

meer omhoog kan, meer nieuwe 

huurwoningen kunnen worden gebouwd en 

wellicht ook dat de huren minder hard 

hoeven te stijgen.  

 

Doordat Vidomes meer investeringsruimte  

heeft (in 2022 is al een korting op de 

Verhuurderheffing van kracht) en krijgt (in 

2023 is de Verhuurderheffing helemaal 

verdwenen) kunnen de Prestatieafspraken 

met een hoger tempo gerealiseerd worden 

en is er ruimte voor extra afspraken. 

 

 

 

 

 

HUURBELEID 

Het coalitieakkoord betekent ook veel voor 

het huurbeleid.  

 

Hierover zijn we in gesprek met Vidomes. Een 

aantal van u zijn hier nauw bij betrokken.  

Wilt u ook meedenken over het Huurbeleid? Dat 

kan! De Huurdersraad organiseert dinsdag 8 

februari een digitale achterbanraadpleging over 

dit onderwerp.  

Als u wilt deelnemen, stuur dan een bericht naar 

info@huurdersraadvidomes.nl onder vermelding 

van ‘deelname 8 februari 2022’. U ontvangt dan 

van ons de digitale link voor deelname. 

 
 

ADVIEZEN 

In de maanden november en december van 

2021 heeft de Huurdersraad over de  

volgende onderwerpen adviezen of een 

reactie gegeven: 

 

Aanpak participatie Vidomes. Hierover worden 

vervolg afspraken gemaakt. 

 

Tariefstelling EPV bij NOM-woningen. Het 

antwoord van Vidomes op het advies van de 

Huurdersraad is binnen en zal nader besproken 

worden in de projectgroep van de Huurdersraad. 

 

Opstapwoningen. De Huurdersraad heeft positief 

geadviseerd en heeft enkele aanbevelingen 

gedaan. Deze zijn te lezen op onze website.  

 

Meer weten? Stuur een bericht naar 

info@huurdersraadvidomes.nl 

 

 

Stichting Huurdersraad 
Vidomes 
 
Van ’t Hoffplein 1 

2725 EA Zoetermeer 

Telefoon: 079 33 18 975 

Email: info@huurdersraadvidomes.nl 
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