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KERSTGROET  

 
Gelukkig is het jaar 2022 

anders verlopen dan de 
twee voorgaande jaren. 

We mochten elkaar weer 
fysiek ontmoeten en 
daar hebben wij, als 

Huurdersraad, direct 
gebruik van gemaakt.  

De Huurdersraad kreeg 
er in 2021 nieuwe 
bestuursleden bij maar 

de echte kennismaking 
kon in 2022 pas 

plaatsvinden. Want 
elkaar ontmoeten doe je 
toch het liefst in 

levenden lijve.  
 

Ik kijk tevreden terug op 
het jaar 2022.  
De belangrijkste 

onderwerpen hebben wij 
de meeste aandacht 

gegeven. Met stip 
bovenaan is dat de 
dreiging voor de 

bestaanszekerheid door 
stijgende energielasten 

en de inflatie.  
We begonnen dit jaar 
bijvoorbeeld met een 

hartenkreet naar 
Vidomes om de hoogste 

prioriteit te geven aan 
het energiezuinig maken 
van woningen. 

 
Voor Rien van der 

Winden en mij is dit ons 
laatste jaar als dagelijks 

bestuur van de 
Huurdersraad. Wij 
dragen het stokje over 

aan een nieuwe 
voorzitter en  

vicevoorzitter. En we 
laten een sterk bestuur 
achter, waarin alle 

expertises verdeeld zijn 
over portefeuilles, zodat 

onze achterban hen snel 
weten te vinden.  
 

De overdracht doen we 
met vertrouwen. We 

weten dat wat Rien en ik 
in de voorgaande zes en  

 
een half jaar hebben 

opgebouwd, in goede 
handen komt. 

 
We nemen geen formeel 

afscheid met een openbare 
receptie. Rien en ik zullen 
ons blijven inzetten voor 

de volkshuisvesting door 
onze functies in de SHH 

(Samenwerkende 
Huurdersorganisaties 
Haaglanden). We komen 

elkaar daarom zeker nog 
wel eens tegen. 

 
Wij hebben ons ingezet 
voor de huurders van de 

woningen van Vidomes, 
zoals we ook ons leven 

leiden: met passie, 
compassie en altijd oog 
voor de mens eerst.  

 
Dat kon niet zonder onze 

achterban. Rien en ik 
hebben velen van jullie 
persoonlijk leren kennen 

en hebben ook met een 
aantal van jullie regelmatig 

samengewerkt. Wij hebben 
heel veel waardering voor 
jullie inzet en wensen dat 

dit nog lang door mag 
gaan. Heel erg bedankt en 

succes voor de toekomst.  
Ook wensen wij het 
bestuur veel succes in het 

verder dragen van de stem 
van de bewoners naar 

Vidomes! 
 

Mede namens de 
bestuursleden van de 
Huurdersraad wens ik u tot 

slot een mooi, gezond en 
inspiratievol 2023 toe.  

 
Met hartelijk groet, 
Namens alle bestuursleden 

van de Huurdersraad 
 

Sylvie Seubert 
Voorzitter Huurdersraad 
Vidomes 

 
Rien van der Winden, 

Vicevoorzitter 
Huurdersraad Vidomes 
 



 

DE NIEUWE VOORZITTER EN VICE-

VOORZITTER 

 

RIET MIDDELHOEK 

voorzitter per 1 januari 2023 

 
 

Vanaf de zomer van 2021 draai ik mee 

binnen de Huurdersraad Vidomes. Ik heb 

daarom al langer dan een jaar kennis 

kunnen maken met alle onderwerpen 

waarmee een Huurdersraad te maken 

krijgt. 

 

Het was geweldig om ruim op tijd te weten 

dat ik de huidige voorzitter zou gaan 

vervangen. De vele tips, kennis en 

informatie die ik van Sylvie en Rien heb 

mogen ontvangen, gaan mij heel goed 

helpen om het voorzitterschap vanaf 2023 

te gaan uitvoeren. 

 

Niet zozeer de overdracht (hoeveel ook 

erg belangrijk en waardevol), maar vooral 

de hartelijkheid en deskundigheid van 

beide ga ik missen.  

 

Ik ga de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. Ik weet me omringd door een 

zeer capabele vicevoorzitter en talentvolle 

bestuursleden. Allen met het hart op de 

juiste plaats en de wil en wens om de 

huurders van woningen van Vidomes zo 

goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

  

Ik hoop u in de jaren die volgen vaak 

tegen te komen! 

 

 

 

HAIKO BOLLEE 

Vicevoorzitter per 1 januari 2023 

 
 

Net als Riet, ben ik al bijna anderhalf jaar bij de 

Huurdersraad aangesloten. Ik ben er trots op 

dat ik voor u, huurder van een woning van 

Vidomes, de stem mag zijn naar Vidomes over 

de onderwerpen die voor u belangrijk zijn. 

 

Ik heb veel geleerd de afgelopen tijd. Twee 

voorbeelden: 

Dat Vidomes niet zomaar overal vrij in is, maar 

zich hoort te houden aan het leveren van de 

prestaties die zij beloofd hebben aan de 

Huurdersraad en de gemeenten. 

Dat adviezen die de Huurdersraad schrijft, door 

Vidomes niet opgevolgd hoeven te worden, 

maar dat Vidomes wel heel goed moet 

beargumenteren waarom dan niet.  

 

Sylvie en Rien ga ik missen, vooral als de 

personen die zij zijn. Maar ik weet me goed 

geïnformeerd door hen, de overdracht is 

zorgvuldig en uitgebreid geweest.  

 

Ik heb er zin om komend jaar uw belangen te 

vertegenwoordigen.  

 

Samen met Riet en de andere 

bestuursleden gaan wij onze uiterste best 

doen.   



 

 
HOE IS DE HUURDERSRAAD 
SAMENGESTELD NA 1 JANUARI 2023? 

 

 
 

Wie zijn de mensen die vanaf 1 januari 

2023 Vidomes gaan adviseren over nieuwe 

en aangepast beleid? En wat kunnen zij 

voor u betekenen? 

En hebben zij u ook nodig? 

 

De Huurdersraad vertegenwoordigt de 

belangen van alle huurders in alle 

gemeenten  waarin Vidomes woningen 

verhuurd. En dat doet zij door Vidomes te 

adviseren in al het beleid dat nieuw 

ontwikkeld wordt of wordt aangepast. Ook 

zien zij toe op de uitvoering van dat 

beleid. 

Omdat Vidomes woningen verhuurt in vier 

gemeenten (eigenlijk vijf, in Den Haag 

verhuurt Vidomes ook een beperkt aantal 

woningen) zijn per gemeente een aantal 

bestuurders aanspreekpunt voor de 

bewonerscommissies, klankbordgroepen 

en contactpersonen. Bij deze 

aanspreekpunten kunt u terecht met 

vragen of advies. De Huurdersraad 

bemoeit zich niet formeel met specifieke  

complexgerichte zaken, daar zijn de 

bewonerscommissies voor. Alles wat door 

de Huurdersraad gebruikt kan worden als 

een signaal voor niet correct uitgevoerd 

beleid is echter welkom. Op algemeen 

niveau kan de Huurdersraad de directie 

van Vidomes daarop aanspreken. 

 

Dus ja, de Huurdersraad heeft ook de 

bewonerscommissies, klankbordgroepen 

en contactpersonen nodig voor die 

signalen.  

 

 

 

DE VOLGENDE BSTUURSLEDEN WERKEN 

VOOR DE HUURDERSRAAD 

 Cees Huisman 

Haiko Bollee (vicevoorzitter) 

 Henk Steijger 

 Ingrid Jerphanion 

 Maureen Engelbrecht 

 

 



 

 

 Riet Middelhoek 

(voorzitter) 

 Rob van den Bos

 Ton Reiber 

 Wim Makkus 

 

BIJ WIE MOET IK ZIJN? 

Op de website van de Huurdersraad kunt u 

vinden wie u kunt aanschrijven als u 

contact wil met een bestuurslid die binnen 

uw gemeente actief is:  

www.huurdersraadvidomes.nl/bestuur/ 

 

 

 

 

 

 

 

BEWONERSBIJEENKOMST HUURBELEID 

Ieder jaar adviseert de Huurdersraad over het 

huurbeleid. Op 12 december hebben bewoners 

de Huurdersraad geadviseerd over wat 

belangrijke onderwerpen zijn. De Huurdersraad 

luistert hier naar en neemt dat mee in het 

gesprek over het huurbeleid met Vidomes.  

 

Hieronder een greep uit wat besproken is: 

De huurverhoging mag niet op basis van de 

inflatie worden berekend. 

Geen huurverhoging dit jaar (2023). 

Huurverlaging is nodig voor woningen met een 

slecht energielabel. 

Meer en betere communicatie over 

inkomensondersteunende regelingen (het liefst 

face-to-face). 

Coulant beleid bij betalingsachterstanden. 

 

Kortom: 

De dreiging van de bestaanszekerheid door 

hoge energieprijzen en de inflatie beheerste het 

gesprek. 

 

Het verslag van deze bewonersbijeenkomst 

staat binnenkort op de website van de 

Huurdersraad (www.huurdersraadvidomes.nl).  

 

MAANDAG-INLOOP VOOR ZOETERMEER 

 
Iedere eerste maandag van de maand, van 

10.00-12.00 uur, zijn bewonerscommissies, 

klankbordgroepen en contactpersonen welkom  

http://www.huurdersraadvidomes.nl/bestuur/
http://www.huurdersraadvidomes.nl/


 

 

om contact te zoeken met de 

bestuursleden die als werkgebied 

Zoetermeer hebben. U hoeft geen afspraak 

te maken. 

Het adres van het kantoor van de 

Huurdersraad waar u welkom wordt 

geheten is: 

Van ’t Hoffplein 1 

2725 EA Zoetermeer 

 

 

LOKALE PRESTATIEAFSPRAKEN 

 
8 december: ondertekening lokale 

prestatieafspraken Delft. 

 

 
15 december: ondertekening lokale 

prestatieafspraken Rijswijk 

 

 
16 december: ondertekening lokale 

prestatieafspraken Zoetermeer 

 

 

 

 

 

 

 
19 december 2022: ondertekening lokale 

prestatieafspraken Leidschendam-Voorburg 

 

Aan het einde van het jaar worden in elke 

werkgemeente de prestatieafspraken voor het 

jaar daarop ondertekend. In dit geval 2023.   

De ondertekenaars zijn de corporaties, de 

gemeenten en de huurdersorganisaties.  

 

De Huurdersraad heeft meegewerkt aan de 

totstandkoming van de prestatieafspraken in de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg, Delft, 

Rijswijk en Zoetermeer. Een prestatieafspraak 

die in iedere gemeente is opgenomen is, gaat 

over de inkomensafhankelijke huurverhoging.  

 

Veel van de andere huurdersorganisaties 

hebben zich aangesloten bij de tekst van de 

Huurdersraad Vidomes. In de prestatieafspraken 

van Delft is dat als volgt verwoord: 

 

Vestia / Stedelink, Vidomes en Woonbron passen 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Huurdersraad 

Vidomes en Huurdersraad Vestia / Stedelink hebben 

zorgen of dit betaalbaar blijft voor de betreffende 

huurders. Zij gaan slechts akkoord onder het 

voorbehoud dat ze met Vidomes respectievelijk 

Stedelink tot een betaalbare uitwerking komen. 

 

De andere gemeenten hebben een variant 

hierop laten opnemen in de lokale 

prestatieafspraken.  

 

 

SAMENWERKING MET ANDERE 

HUURDERSORGANISATIES 

De Huurdersraad zoekt steeds meer 

samenwerking met andere huurdersorganisaties 

binnen de werkgebieden. 

Dat heeft de vorm van af en toe bij elkaar 

komen en elkaars meningen over 

beleidsonderwerpen delen. Daar waar meningen 

overeen komen sta je samen sterker.  

 

Bijvoorbeeld bij de lokale prestatieafspraken.  

 



 

 

 
Zo hebben op 22 september 2022 de 

gezamenlijke huurdersorganisaties van 

Delft een avond georganiseerd. Gemeente 

en corporaties waren uitgenodigd.  

Vooral werd aandacht gevraagd voor de 

moeilijke financiële situatie waarin steeds 

meer bewoners zich bevinden.  

Dat heeft geresulteerd in een extra 

passage in de prestatieafspraken van 

Delft: 

Bij het bereiken van bewoners met voor hen 

relevante onderwerpen op het gebied van 

energiezuinig wonen en gebruik maken van 

inkomensondersteunende regelingen, wordt 

georganiseerd: 

(1) de inzet van contactpersonen. 

(2) de inzet van beroepsgroepen die 

achter de voordeur komen 

(3) het verspreiden van informatie op 

toegankelijke plekken in de stad. 

 

Ook in Zoetermeer komen de 

huurdersorganisaties regelmatig bij elkaar. 

 

 

ADVIES VISIE EN DOELENKAART VAN 

VIDOMES 

 
Voordat de visie en doelenkaart van 

Vidomes ter advies aan de Huurdersraad 

werd aangeboden heeft Vidomes twee 

keer de Huurdersraad uitgenodigd om over 

de inhoud te sparren.  

 

 

 

 

Deze gesprekken waren heel waardevol en 

hebben er ook voor gezorgd dat de 

Huurdersraad zeer te spreken was over het 

eindresultaat.  

 

Het advies van de Huurdersraad kunt u 

binnenkort lezen op de website van de  

Huurdersraad (www.huurdersraadvidomes.nl).   

Hier kunt u lezen waarover de Huurdersraad 

tevreden was en waar de Huurdersraad minder 

over te spreken was.  

 

 

ADVIES WIJZGING ALGEMENE 

HUURVOORWAARDEN 

 
Vidomes heeft met de Huurdersraad gesproken 

over de wijziging van een aantal 

huurvoorwaarden (de voorwaarden die in de 

bijlage van uw huurcontract zijn opgenomen).   

De wijzigingen hebben te maken met 

noodzakelijke actualisering (vanwege wet- en 

regelgeving), opname van bepalingen om extra 

financiële lasten voor de huurder te voorkomen, 

het hanteren van 55% instemming bij renovatie 

en boetebepalingen bij overlast. 

 

Op het hanteren van 55% instemming heeft de 

Huurdersraad negatief geadviseerd (de 

Huurdersraad vindt dat dit  

70% moet zijn). Vidomes heeft dat advies niet 

overgenomen. 

 

Ook heeft de Huurdersraad ongevraagd 

geadviseerd op andere algemene voorwaarden. 

Het gesprek daarover vindt plaats in 2023. 

De nieuwe algemene voorwaarden zijn 

uitsluitend van toepassing bij nieuwe 

verhuringen. 

 

U kunt het advies van de Huurdersraad 

binnenkort lezen op de website van de 

Huurdersraad (www.huurdersraadvidomes.nl).  

http://www.huurdersraadvidomes.nl/
http://www.huurdersraadvidomes.nl/


 

 

ANDERE ADVIEZEN 

In het jaar 2022 heeft de Huurdersraad 

nog meer adviezen uitgebracht.  

In het Jaarverslag van de Huurdersraad 

zullen deze allemaal met een toelichting 

daarbij opgenomen worden. Het 

Jaarverslag verschijnt in 2023. 

 

 

 
 

HUURDERSRAAD ‘IN DE BUURT’ 

De Huurdersraad vindt het belangrijk om 

contact met de bewonerscommissies, 

klankbordgroepen, contactpersonen en 

huurders te hebben. U kunt ons altijd 

aanschrijven of opbellen. 

 

Ook als u een feestelijke opening van 

bijvoorbeeld een mooi aangelegd veldje of 

een huiskamerwoning heeft, zijn wij daar 

graag bij aanwezig om u te feliciteren. 

Schroom niet ons te benaderen, wij komen 

graag ‘buurten’! 

 

 

 

Meer weten of wilt u contact met de 

Huurdersraad? Stuur een bericht of bel 

naar: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAAG TOT VOLGEND JAAR! 

 

 
 

Stichting Huurdersraad 
Vidomes 
 
Van ’t Hoffplein 1 

2725 EA Zoetermeer 

Telefoon: 079 33 18 975 

Email: info@huurdersraadvidomes.nl 


