
 

 

2022 Kwartaalrapportage 2e kwartaal, Huurdersbelangen Zeewolde. 
 
Wij zijn als bestuur verschillende malen, fysiek bij één geweest. 

Een lid van de raad van commissarissen (RvC van Woonpalet) is als kennismaking 
aanwezig geweest bij de bestuursvergadering. 

 
De algemene jaarvergadering was rustig verlopen, Wij hebben als bestuur uitleg 
gegeven over wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. De presentatie van 

Woonpalet die volgde, was een zeer duidelijke uitleg over huurverhoging en 
nieuwbouw. De Kascommissie heeft zijn goedkeuring gegeven aan onze 

penningmeester en dat betekent dat de jaarstukken weer in orde waren. 
 
Wij hebben een fijne werklunch gehad met collega’s huurdersverenigingen uit de 

Regio. Hier hebben wij onderzocht of er samengewerkt kan worden op bepaalde 
onderwerpen. 

Uitwisselen van gedachten over de operatie (hoe zaken in de praktijk opgelost 

worden), door de verschillende huurdersverenigingen, erg leerzaam kan zijn en dat 

goed voorbeeld misschien wel goed doet volgen. 

De werkgroep automatisering werkt binnen de werkomgeving van de 
automatisering van Woonpalet maar in een eigen gebied. Hier zullen de stukken van 

de vergaderingen in staan. Ook hebben wij nu een vast abonnement op TEAMS. 
 
Facebook pagina voor HBZ is nu te vinden als: “HBZ Zeewolde” 

Op deze site zullen ook mededelingen van de woonbond worden gemeld. 
 

Prestatie afspraken zijn met de gemeente Zeewolde geëvalueerd en zullen na de 
zomervakantie weer worden opgepakt. 
 

Het nieuwe project  “Enquête voor de leeftijdsgroep 35-65 jaar”, zal ook deel 
uitmaken van de proefstart van TEAMS ! Nu wij weer bij één kunnen komen, zijn wij 

met een werkgroep gestart om een nieuwe enquête onder de huurders te maken. 
 
Door middel van een (verplichte) vierjaarlijkse onafhankelijke en 

eenduidige visitatie maken woningcorporaties hun maatschappelijke waarde 
inzichtelijk en leggen zij verantwoording af over hun maatschappelijke prestaties. 

Wij hebben als bestuur, ook een enquête beantwoord voor de visitatie commissie. 
Dit was een goed gesprek met mooie uitgediepte vragen.  
 

Wij zijn verder geweest bij de opening van de Molenwijk (Knarrenhof). Wij wensen 
de bewoners veel plezier en woongenot in deze sociale omgeving. 

 
Om te kijken wat de sterke en zwakke punten zijn van een huurdersorganisatie is 
een consulent van de woonbond op verzoek van de voorzitter gestart met een “Pilot 

quick-scan” die door elk bestuurslid apart wordt ingevuld. Het doel is om de 
dienstverlening te verbeteren of om inzicht te krijgen in de sterke punten en de 

ontwikkel punten voor de bestuursleden en de huurdersorganisatie. 
 



 

 

Bestuur: Huurdersbelangen Zeewolde 


