
Rapportage Huurdersbelangen Zeewolde: 3e  kwartaal 2018.  

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 de vakantieperiode juli en augustus waren er geen vergaderingen. 
 
Zoals beloofd bij de rapportage van het 2e kwartaal volgt hier het eindresultaat van de 
visitatiecommissie Procorp. 
•     Er zijn diverse interviews gehouden en het voorlopige rapport is gepresenteerd.                               
       Op dit rapport is door HBZ en Woonpalet gereageerd.           
       Naar aanleiding hiervan is nog een en ander aangepast.    
       Een aantal punten is niet gehonoreerd omdat dit rapport de mening van de visitatiecommissie is.    
       Een andere mening kan in de bestuurlijke reactie opgenomen worden.                                      
       In het rapport staat dat Procorp onder de indruk is van de manier van werken van HBZ.  
 
Wij hebben eindelijk een vrijwilligster kunnen vinden die de website en facebook onder haar beheer 
neemt, daar zijn wij als bestuur heel blij mee. 
 

Huurdersfestival Amersfoort 
Twee leden van het bestuur zijn aanwezig geweest op het huurdersfestival dat in Amersfoort werd 
georganiseerd. Het was een informatieve bijeenkomst. Er was een plenair gedeelte met een aantal 
sprekers en verschillende bijeenkomsten in werkgroepen. Een bestuurslid heeft bij een politieke 
werkgroep gezeten en de andere bij werkgroepen met de onderwerpen:                           
”dementievriendelijk worden” en “nationale hulplijn voor overlast”.  
 

Overleg Woonpalet                                                                                                                                            

Met Woonpalet hebben wij overleg gehad hoe het zit met de huurverhoging van de bestaande bouw 

waar zonnepanelen geplaats zijn. Daardoor gaat  de WOZ-waarde van deze woningen omhoog. 

Woonpalet garandeerde ons dat de huren niet omhoog zullen gaan omdat de zonnepanelen van 
Zeewoldezon zijn en niet van Woonpalet.  

Er was een bijeenkomst gemeenteraadsleden georganiseerd bij Woonpalet waar RvC en HBZ 
aanwezig waren.  
Het doel van deze bijeenkomst was de corporatie onder de aandacht te brengen van de nieuwe 
raadsleden. De meeste vragen gingen over betaalbaarheid, nieuwbouw en de onkunde over het 
toewijzen van woningen.  
 

Woonbond                                                                                                                                                                                                                                                  
Twee leden van het bestuur zijn op ”Routekaart naar CO2-neutraal” cursus geweest. 
Hier wordt uitgelegd hoe de Woonbond de huurdersorganisaties kan helpen om duidelijk te krijgen 
wat er moet gebeuren om het woningbezit van hun verhuurder CO2-neutraal te krijgen.                            
Dat gebeurt met de methode “Routekaart naar CO2-neutraal”.                                                                       
Hier krijgt men inzicht in: 
Hoe wordt de energiekwaliteit van de huidige woningvoorraad van de verhuurder geïnventariseerd, 
en de bestemming: Handhaven of sloop, of juist nieuwbouw. 
Bij elk scenario komen zowel de kosten als de CO2-uitstoot aan de orde. 
Hierin gebruikte termen zijn: 
•     NOM:  Nul op de meter. 
•     BENG: Bijna energie neutraal. 
 
Bestuur Huurders belangen Zeewolde.                                                                                                                      


