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Gekwalificeerd advies

Aan : Bestuur Vidomes
Betreft : Gekwalificeerd advies ‘Herijking Verkoopvijver 2021’, ontvangen 26 mei 2021 
Datum : 14 juni 2021
Nummer  : 2021.1.

Sylvie,

M.i. instemmen met de Herijking Verkoopvijver 2021, mede gezien de krapte op de woningmarkt en 
de lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Ik heb nog wel de vraag of bij verkoop aan 
individuele kopers nog de voorwaarde geldt dat de koper er 3 jaar moet blijven wonen en zo ja, 
welke controle daarop wordt uitgeoefend. De Memo roept ook nog wat vragen op, maar dat in een 
later stadium. 

Met vriendelijke groet,

Henk Steijger, 

Algemeen bestuurslid Zoetermeer

Geachte mevrouw Braal, beste Daphne,

Dit advies is gebaseerd op de inhoud van de adviesaanvraag, een constructief  gesprek 
met Lesley Planken, Erik van der Elst en Robin Koning alsmede de bespreking tijdens ons 
laatste bestuursvergadering d.d. 11 februari 2020.

Naast de voorgestelde tariefwijziging is ook gekeken naar de inhoud van de service-
abonnement voorschriften. Wat hierbij belangrijk wordt geacht is:

 Dat inkomsten (het abonnee-tarief) en uitgaven (de kosten verbonden aan het 
uitvoeren van de posten van het service-abonnement) transparant en in 
evenwicht zijn.

 Dat er een uniforme behandeling is van alle huurders en willekeur vermeden 
wordt. 

 Dat huurders worden gemotiveerd om deel te nemen aan het service-
abonnement.

Tarief
Ten aanzien van het abonneetarief kan gesteld worden dat dit een redelijke prijs is.
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Uniformiteit
Ten aanzien van de uniformiteit van behandeling van alle huurders is het duidelijk dat 
afwijking van uniformiteit plaats vindt ten gunste van de huurder. Daar waar nodig is aan 
onderhoudsmedewerkers ruimte gegeven om maatwerk te bieden. Deze werkwijze, 
waarbij invoelend werken erg belangrijk is, vindt de Huurdersraad een goede 
ontwikkeling.

Standaard lid
Ten aanzien van het motiveren van huurders om deel te nemen aan het 
serviceabonnement (door lidmaatschap standaard bij het afsluiten van de 
huurovereenkomst willen te organiseren), wordt benadrukt dat de Huurdersraad het erg 
belangrijk vindt dat huurders hieraan deelnemen. 
Wij spreken echter onze zorg uit dat laagtaligen en anderstaligen mogelijk niet begrijpen 
dat zij ook de keuze hebben om geen serviceabonnement af te sluiten. Hierbij merken 
wij op dat bij  zo’n standaard lidmaatschap Vidomes-medewerkers extra moeite moeten 
nemen om het goed uit te leggen.
Ons advies is  wel de standaarddeelname toe te passen, maar de extra moeite om het 
goed uit te leggen niet te laten verslappen.

Een extra advies is om bij het gesprek waarin de huurovereenkomst wordt getekend, 
de nieuwe huurders te wijze op het belang van het afsluiten van een 
inboedelverzekering.

Wij wachten uw antwoord op ons advies af.

Met vriendelijke groet,

Sylvie Seubert, voorzitter
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