
Kwartaalrapportage Huurders Belangen Zeewolde derde kwartaal 2022.  

Het bestuur is dit kwartaal twee keer i.p.v. 3 keer i.v.m. vakantie bijeengekomen om lopende zaken 
te bespreken in onze bestuursvergaderingen.  
Tussentijds hebben wij nog overleg gehad in de Oude Bieb.  
 
De onderwerpen waren o.a. 
 

• Er is een digitale enquête gehouden onder alle huurders van WP (via HBZ website) met de 
doelstelling om te peilen hoe men denkt over de interactie van WP bij onderhoud, 
woonbeleving en communicatie. Uitslagen kunt u lezen op HBZ website en Facebook. 

• Hoe bereiken wij de achterban? Door relevant wisselend nieuws op HBZ website en 
Facebook te publiceren. 

• Afgesproken wordt dat documenten in de Cloud komen. De lopende zaken worden in Teams 
gezet.  

• RVC wilt voor het dossier een brief ontvangen van HBZ waarom wij Henk Voerman geschikt 
vinden voor de functie huurderscommissaris. HBZ heeft een aanbevelingsbrief geschreven 
met de desbetreffende punten.   

• Wij gaan een opzet maken betreffende de jaarvergadering 2023. Hoe kunnen wij als bestuur 
van HBZ de jaarvergadering aantrekkelijker maken en mensen activeren om onze  
jaarvergadering bij te wonen?  
 

Regulier overleg Woonpalet/HBZ:  
 
De onderwerpen die met Woonpalet onder andere zijn besproken:  

• Er is een woonmarktonderzoek gedaan met de huurdersverenigingen Noordwest Veluwe en 
Zeewolde. Wij hebben nog geen verslag ontvangen van de resultaten. 

• Een van onze bestuursleden heeft een gesprek gehad met Anna Ermers Erly, kandidaat voor 
de nieuwe directeursfunctie voor Woonpalet. Zij is zelf huurderscommissaris bij een 
corporatie in Overijssel. Vragen als motivatie, duurzaamheid, jonge platte organisatie, grote 
bouwopgave tot 2030, verbinding en samenwerking zoeken met buurtcorporaties met 
behoud van eigen identiteit komen aan de orde. Ons bestuurslid heeft een positief advies 
afgegeven na dit gesprek. 

• Informatie huurachterstand na 1 maand doorgeven aan de gemeente/MDF, na 2 maanden 
neemt Woonpalet contact op met MDF voor een oplossing.  

• Duurzaamheisdoverleg met Gemeente, WP en HBZ. Hierin wordt het beleidsstuk Transitie 
Visie Warmte gepresenteerd en definitief vastgesteld door de commissie en de raad. 
 

Woonbond: 
   

• Voorstel voor het nieuwe contributiebeleid: om de kleine verenigingen minder te laten 
betalen en de grotere meer. Doordat er veel commentaar geleverd werd door de grote 
verenigingen is het tijdspad 2023 niet meer mogelijk en opgeschort naar 2024. 

• Het bestuur heeft een Pilot QuickScan (een globaal onderzoek binnen een organisatie om 
belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden te benoemen) ingevuld. 

• Bespreking resultaten QuickScan met de Woonbond, HBZ heeft een beoordeling gekregen en 
hierin een 8 gescoord.   
 
 
 

Bestuur Huurders Belangen Zeewolde. 


