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Bestuurszaken 
Het bestuur komt regulier maandelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en heeft 
daarnaast diverse keren kort overleg over onderwerpen die op korte termijn aandacht vragen. 
In Juni is er een visitatie door een erkend bureau geweest die werkzaamheden van Woonpalet 
doorlicht. Wij, Huurdersbelangen hebben daar ook aan deelgenomen. 
We hebben als bestuur vooroverleg gehad en besproken wat onze be vindingen waren en hebben dit 
ingevuld op een lijst die we vooraf moesten invullen. 
Deze gesprekken zijn inmiddels geweest en het concept is ook met alle betrokkenheid besproken. 
Voor ons is van belang dat de commissie oordeelt dat de samenwerking met ons goed is en dat er 
ook naar ons geluisterd wordt. In een volgende rapportage komen we daar op terug. 
 We zijn in mei aanwezig geweest bij een presentatie van Natuur en Milieu Flevoland over 

circulaire renovaties. Dat wil zeggen wat gebeurd er bij renovatie  met de materialen die 
verwijderd worden en wat voor manier kan het weer gebruikt worden, zodat deze afval stromen 
niet in verbrandingsovens terecht komen. Een onderwerp waar we in het overleg met 
Woonpalet aandacht voor willen vragen. 

 Op de jaarlijkse ledenvergadering heb ik aangegeven bij de rapportage terug te komen op de 
nieuwe privacy wet. Met Woonpalet hebben we de volgende afspraken gemaakt over deze AVG.  
Woonpalet mag geen gegevens van nieuwe huurders meer aan ons doorgeven, dus is het voor 
ons onmogelijk om een ledenbestand bij te houden. Of we moeten iedere huurder van 
Woonpalet individueel benaderen, maar dat is niet meer mogelijk omdat we geen gegevens 
krijgen. Bij alle nieuwe verhuringen wordt aangegeven dat Huurders Belangen Zeewolde  de 
belangen van de huurders vertegenwoordigd. Als wij stukken of uitnodigingen aan huurders 
willen versturen geven wij dit aan Woonpalet en deze verstuurd het per e  mail aan de huurders. 
Wij weten dus niet wat de e-mail adressen van de huurders zijn. 

 Tot slot hebben we uiteraard ook aandacht gevraagd voor de huurverhogingen, en jammer 
genoeg hebben we moeten instemmen met de komende huurverhogingen die een ieder 
inmiddels gehad heeft. Ons uitgangspunt is en blijft alleen een huurverhoging van de inflatie, 
maar helaas blijkt dit nog niet te realiseren. 

Overleg Woonpalet 
Met Woonpalet hebben we vooroverleg gehad in verband met de evaluatie van de 
prestatieafspraken en het duurzaamheidsoverleg beiden met de gemeente. Twee belangrijke 
onderwerpen die belangrijk zijn voor de huurders. 
Bij de prestatie afspraken gaat het erom hoe ziet de toekomst eruit en wat spreken we af wat we 
willen realiseren in Zeewolde. Bijvoorbeeld hoeveel huurwoningen, welke doelgroepen,. Wij hebben 
bij het laatste overleg aandacht gevraagd voor wonen met zorg. Dit kan in Zeewolde nog veel beter. 
Bij het duurzaamheidsoverleg spreken we af hoe we huurwoningen gaan aanpassen naar CO2 
neutraal in 2050. Een route plan van aanpak waarbij ons uitgangspunt is dat alle maatregelen 
minimaal woonkosten neutraal moeten zijn of voordeel bieden voor de huurders. 
Bij het laatste overleg met Woonpalet hebben we uitleg gehad over alle nieuwplannen van 
Woonpalet. Voor de toekomst ziet dit er goed uit voor de verdere uitbouw aan de overkant van de 
nieuwe Sfinx (Gizeh) vinden we een prima ontwikkeling. 

Woonbond 
Huurders belangen Zeewolde is lid van de Woonbond en zij verstrekt ons veel informatie over 
huurders en hoe wij daarmee ons voordeel kunnen doen. 
We bezoeken meerdere informatie bijeenkomsten en afgelopen periode heeft de Woonbond twee 
keer bij ons op locatie voorlichting gegeven over Wonen met Zorg en hoe bereik ik mijn achterban.  
Twee onderwerpen waar we ons voordeel mee kunnen doen richting prestatie afspraken, en u als 
huurders goed te kunnen informeren hoe wij uw belangen vertegenwoordigen.  
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