
Halfjaarlijkse rapportage Huurders Belang Zeewolde. 

Huurders Woonpalet Zeewolde. 

Op de  Algemene Ledenvergadering van dit jaar kwam de vraag naar voren : wat doet 
Huurdersbelang allemaal voor ons? 
En deze vraag zette ons aan het denken. Wij zijn als bestuur en vrijwilligers druk bezig met allerlei 
zaken die belangrijk zijn voor huurders maar brengen dit dus onvoldoende naar voren. 
Daarom hebben we afgesproken om dit jaar een kwartaal rapportage op te stellen van onze 
werkzaamheden. Door omstandigheden is dit iets vertraagd zodat we nu een half jaarlijkse 
rapportage  aan u willen presenteren. 
Hierbij komen drie hoofpunten aan de orde. De Bestuurszaken van Huurders Belang Zeewolde. 
Onze contacten en overleg met Woonpalet en ons overleg met de Woonbond waarvan we lid zijn. 
 
Bestuurszaken. 
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. 
Van belang was dat per 1 januari we weer een penningmeester hebben die de stukken kon 
overnemen van onze externe administrateur. Het is een goede zaak dat het bestuur nu weer 
compleet is. 
In januari is ook de nieuwe website geïnstalleerd. De oude website was moeilijk te onderhouden 
voor iets minder ingevoerde bestuursleden.  De secretaris Ben Meijer houdt de website bij, maar 
eigenlijk zijn we nog opzoek voor een webmaster. Dus als u van mening bent dat  dit iets voor u kan 
zijn, meld het dan. Men hoeft perse geen bestuurslid te worden, maar het mag wel. 
Op 12 april is de Algemene ledenvergadering gehouden in The Lux. 
Het huishoudelijke gedeelte is binnen een half uur afgewerkt met de onderwerpen als vaststellen 
huishoudelijk reglement, financiële stukken 2016,  jaarverslag en nog een aantal onderwerpen.  
Het concept verslag is op onze website te vinden. 
Daarna kwamen twee presentaties van Jaap van Leeuwen van de Woonbond en Thijs van Dalen van 
LEON Zeewolde over energie bezuinigingen in huurwoningen en wat voor kostenbesparing er te 
halen was op energiegebied. 
 
Overleg Woonpalet. 
Vier keer per jaar heeft HBZ overleg met Woonpalet over allerlei onderwerpen die huurders aangaan 
en waar wij advies op kunnen geven. 
We zijn meerdere keren in overleg geweest en ook aanwezig geweest bij de promotie bijeenkomsten 
voor de opzet van Zeewolde Zon. Plaatsing van Zonnepanelen op de daken van appartementen van 
Woonpalet voor energie bezuiniging. Daarvoor is een aparte coöperatie opgericht waarvan de 
geïnteresseerde huurders lid kunnen worden. Als er voldoende huurders meedoen kan dit een 
besparing in energie kosten geven van ongeveer € 60,- per jaar. 
Er is ook meerdere keren gesproken over de huurverhoging 2017. 
Woonpalet heeft ons een voorstel gedaan waarbij wij aangegeven hebben dat naar onze mening de 
huurverhoging zo minimaal mogelijk hoort te zijn. Eerst wilde Woonpalet een huurverhoging van het  
maximaal toegestane percentage maar na overleg heeft Woonpalet het voorstel gedaan om deze 
huurverhoging te differentiëren.  De huurders hebben allemaal persoonlijk bericht gehad wat dat 
voor hun betekende en dat gaf veel duidelijkheid bij de huurders. Over dit onderwerp hebben we 
ook overleg gehad in Lelystad met een aantal huurdersverenigingen en de Woonbond. De 
Woonbond kon zich redelijk vinden in het voorstel van Woonpalet maar had nog een aantal vragen 
welke we op papier gezet hebben en daar ook antwoord van Woonpalet op gekregen hebben. Helaas 
is het voorstel wel hetzelfde gebleven, maar wij hebben wel duidelijk laten merken dat de 
huurkosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden. 



Naar aanleiding van wetgeving om in 2050 alle huurwoningen energie neutraal te hebben, en de 
opdracht is om voor 2020 80 % van de woningen te voorzien van label B is er met Woonpalet overleg 
geweest wat dit betekent voor Zeewolde. 
Door het gemiddeld jonge woningbezit van is het voor Woonpalet geen probleem om te voldoen aan 
de eis van label B. Huurders Belangen Zeewolde  heeft  overleg gehad met de Gemeente en 
Woonpalet hoe we het traject naar energie neutrale wonen voor 2050 kunnen realiseren. Wij 
hebben voorgesteld een routeplan op stellen en vast te leggen wat de gemeente kan doen, en 
Woonpalet om dit te realiseren. Deze herfst komt Woonpalet met een voorstel wat we dan weer 
bespreken. 
Er is ook een evaluatie gesprek geweest naar aanleiding van de prestatie afspraken met Woonpalet, 
Gemeente en Huurders Belangen Zeewolde. 
Er is besproken wat wel en wat nog niet gerealiseerd is. De meeste onderwerpen waren afgehandeld 
of nog in bewerking. Huurders Belang Zeewolde heeft voorgesteld om in de volgende bijeenkomst 
ook op te nemen het routeplan voor energie neutrale woningen in 2050 en een plan op te stellen 
voor Wonen met Zorg in Zeewolde. Woonpalet zal een opzet maken wat met ons besproken zal 
worden en daarna met de drie participanten. 
 
Woonbond. 
Huurders Belangen Zeewolde is lid van de Woonbond en bezoekt regelmatig de provinciale 
vergaderingen van de Woonbond en bezoekt diverse bijeenkomsten en cursussen van de Woonbond. 
Er is binnen het bestuur discussie geweest over de gang van zaken binnen de provinciale 
vergaderingen. Wij voelden ons niet erg thuis bij deze bijeenkomsten die vooral gingen over Almere 
en de Randstedelijke problemen.  En dat gevoel leefde niet alleen bij ons maar bij veel andere 
huurdersverenigingen  uit de provincie. Daarbij speelt ook een rol dat de gemeente zich aangesloten 
heeft bij de woningmarkt regio NW Veluwe, Amersfoort en Zeewolde.  
Almere en Lelystad bij Amsterdam en de rest bij de regio Zwolle. 
Wij hebben dan ook besloten ons voorlopig aan te sluiten bij de provincie Utrecht  en af te wachten 
wanneer de Woonbond over gaat op woningmarktregio vergaderingen. 
Zoals bij elke vereniging meestal gebruikelijk is moeten er regels zijn waaraan een bestuur van een 
huurdersvereniging moet voldoen.  Daarom is er  dit voorjaar een voorstel gedaan en werkgroep 
ingesteld voor een code “Goed Bestuur”. Bij dit overleg waren er personen uit praktisch alle 
provincies aanwezig en is een concept opgesteld. Dit is besproken bij de provinciale vergaderingen, 
en binnen de Woonbond. Deze code ligt nu voor bij de Woonbond om goedgekeurd te worden. 
Men kan deze code beschouwen als een onderlegger om te zien aan welke onderdelen besturen van 
huurdersverenigingen in Nederland aan voldoen, en waar nog aan gewerkt moet worden. Naar onze 
mening is dit een minimum eis waarin huurdersverenigingen moeten voldoen. Als de code in werking 
gaat zal er ongeveer na een jaar geëvalueerd worden of er onderwerpen kunnen worden 
toegevoegd. 
 
Bestuur Huurders belangen Zeewolde.          


