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In 2016 heeft Hestia intensief samengewerkt met VHOS, de huurders-

belangenvereniging (HBV) van Portaal in Soest en met de andere  

HBV’s van Portaal.  

Lokale samenwerking tussen de HBV’s als ook op centraal niveau, 

heeft tot mooie resultaten geleid. Door deze samenwerking komen  

we met een goed uitgewerkt advies aan de onderhandelingstafel  

en werken we mee aan centrale beleidsontwikkeling van Portaal.

In het afgelopen jaar is er ook hard gewerkt aan verbetering van de 

samenwerking tussen woningcorporaties, huurdersverenigingen en  

de gemeente. 

Graag vertel ik meer over onze successen van de afgelopen twee jaar.

Wat heeft Hestia in  2016 bereikt? 

Samen bereiken 
we meer

Voorzitter Louis Zwaan

Personeelzaken 
Recente wetswijzigingen hebben 

huurdersvereniging meer zeggenschap  

en verantwoordelijkheid gegeven. Hier- 

door zijn we genoodzaakt professioneler  

te gaan werken met een goede verdeling 

van rollen taken en aandachtsgebieden. 

Ook de kennis en vaardigheden om mee  

te kunnen praten en meedenken en 

beslissen over belangrijke onderwerpen 

zijn aan het veranderen. Voor het 

uitvoeren en verdelen van taken  

zoeken we deskundige en bevlogen  

nieuwe bestuurders.    

Hestia werkt met een hecht team van 
vrijwilligers aan een mooie opdracht: 
de beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van woningen te realiseren.  
We hebben een goede werk- en 
vergaderplek en een sterk en gezellig 
secretariaat. Ook in het kader van de 
participatie wet kunt u op deze vacature 
reageren. Werken voor Hestia is op 
vrijwillige basis met onkostenvergoeding. 
Afhankelijk van de functie neemt het  
4 tot 8 uur per week in beslag. 

Interesse? Stuur een e-mail met uw 
naam, telefoonnummer, welke vacature 
uw interesse heeft en een CV naar 
info@bvhestia.nl, t.a.v. Louis Zwaan.

Wij nemen dan contact met u op. www.bvhestia.nl

Bestuurder met kennis van en  
affiniteit met Financiën en ICT  
Het kunnen opstellen, lezen en interpreten van financiële 
stukken. Vaardigheid met computers en programmatuur.

Bestuurder met kennis van marketing, 
communicatie en branding 
Verantwoordelijk voor verbetering van de externe communicatie 
en promoten van Hestia in het bijzonder.

1 

2 

Hestia zoekt twee deskundige en 
bevlogen bestuursleden
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Wat heeft Hestia in  2016 bereikt? 

Bereikt in 2016:
Door de reorganisatie van Portaal wordt er veel meer 

centraal geregeld dan vroeger. Het is dus logisch 

en noodzakelijk dat de HBV’s samenwerken voor 

het beste onderhandelingsresultaat. In 2016 is de 

samenwerking duidelijk verbeterd. De veranderingen 

maken het werk echter complexer. Dit vraagt veel tijd, 

deskundigheid en inzet van de bestuursleden.  

Hestia zoekt daarom ook bestuurlijke versterking. 

De belangrijkste resultaten zijn bereikt bij het 

huurbeleid. In 2016 is door alle HBV’s samen onder-

handeld met Portaal, met 0% verhoging voor de 

meeste huurders tot gevolg. Momenteel wordt onder-

handeld over het totale huurbeleid, onder meer over 

de inkomensafhankelijke huur en de streefhuur.  

Daarnaast is het passend toewijzen in 2016 ingevoerd. 

Andere resultaten in 2016:
 Het tarief van het onderhoudsabonnement is na  

 onderhandelingen verlaagt en er is voor nieuwe 

 leden een bedenktijd gekomen om wel of geen 

 abonnement af te sluiten.

 De afhandeling van klachten gaat goed er is een 

 vaste medewerker en een positieve respons over 

 de resultaten van bemiddelde klachten. 

 Op initiatief van Hestia is op centraal niveau het 

 mutatie- en overnamebeleid op de agenda gezet. 

 Portaal heeft inmiddels toegezegd een proef te 

 doen waarbij oude en nieuwe huurders in contact 

 met elkaar komen en kunnen overleggen over   

 overname van goederen. 

 Hestia heeft in 2016 het initiatief genomen 

 om over seniorenhuisvesting te spreken, over de 

 toegankelijkheid van de klachtencommissie van 

 Portaal en over de klachtenafhandeling in 

 complexen met een Vereniging van Eigenaren (VvE).

 Hestia is intensief betrokken bij de gesprekken 

 tussen gemeente, corporaties en huurders-

 belangenverenigingen in Amersfoort over de 

 prestatieafspraken. De voortgang is traag en 

 vooral gericht op woningbouw. Hestia wil nog in 

 2016 resultaten boeken voor zittende huurders op 

 onderwerpen zoals doorstroming, beschikbaarheid, 

 duurzaamheid en kwaliteit van woningen. 

Hestia maakt werk van de beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van woningen 
in Amersfoort.

Hestia en VHOS vertegenwoordigen samen 
10.000 huurders in de regio Eemland. 

Alle HBV’s van Portaal vertegenwoordigen 
samen 56.000 huurders in Utrecht, Leiden, 
Arnhem, Nijmegen, Soest en Amersfoort.

Hestia vertegenwoordigt alle huurders  

van Portaal in Amersfoort

Met lidmaatschap van Hestia steunt u ons werk.  

Hoe meer leden, hoe sterker we staan. 

Lidmaatschap is gratis.

Inschrijven kan door het invullen en opsturen  

van een inschrijfformulier. Deze is te vinden via  

www.bvhestia.nl en kan zonder postzegel gestuurd 

worden. Telefonisch opvragen van een formulier  

kan ook, op maandag of  donderdag van  

9 – 12 uur via 033 470 10 49.
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Senioren staan in de belangstelling van het maatschap-

pelijk debat. Zij moeten langer zelfstandig thuis blijven 

wonen en er is sprake van vergrijzing. Hestia vroeg zich  

af of Portaal in Amersfoort voldoende is voorbereid op  

het huisvesten van senioren, en of haar woningaanbod  

en dienstverlening voldoende hierop is toegerust.  

Hestia heeft daarom aan Portaal vragen gesteld 

over de beschikbaarheid van geschikte woningen 

voor senioren en over de mogelijkheden voor  

hulp aan senioren bij een verhuizing. 

Seniorenhuisvesting in Amersfoort is niet alleen 

een zaak van Portaal. De uitkomsten van dit overleg 

zijn daarom ook meegenomen bij het overleg 

met de gemeente en andere corporaties over de 

prestatieafspraken. 

Portaal heeft in Eemland woningen in Amersfoort 

en Soest. Hestia en de huurdervertegenwoordiger 

van Portaal in Soest (VHOS) pakken dit onderwerp 

daarom ook samen op. 

Zoveel mensen, zoveel wensen
Uiteraard hebben senioren verschillende woon-

wensen. Over het algemeen kan echter gesteld  

worden dat zij gebaat zijn bij een gelijkvloerse  

woning en nabijheid van voorzieningen. 

De doorstroming moet beter
Senioren worden op verschillende manieren weer-

houden van verhuizing naar een voor hen meer 

geschikte woning. Zo is het een hoop geregel,  

waarbij veel via internet gaat. Bij lang zittende 

huurders kan het huidige huurbeleid leiden tot een 

belemmerende huursprong, waarbij de nieuwe huur 

veel hoger is dan de oude en de huidige uitvoering 

van het overnamebeleid door Portaal schrikt 

sommigen af. Dit moet beter kunnen. 

Portaal en HBV’s hebben een gezamenlijke werk-

groep opgezet. Zij bespreken hoe de doorstroming  

van senioren en alle andere huurders beter kan. 

Seniorenhuisvesting
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Hoezo ‘seniorenwoningen’?

Het woord ‘seniorenwoningen’ valt niet altijd goed. 

De ene senior is de andere niet, en waarom aparte 

woningen voor deze huurders, maar niet voor anderen? 

Het labellen van woningen als 55+ woning is ook geen 

onverdeeld succes. De ‘senior van de toekomst’ wil niet 

in een seniorencomplex wonen. Het aantal reacties 

op deze woningen is laag. Complexen die verder weg 

liggen van voorzieningen en de uitstraling van een 

zorgwoning hebben, zijn minder populair.  

Hestia pleit niet voor de bouw van seniorenwoningen, 

maar wel voor woningen die levensloopbestendig zijn. 

Dit vraagt een manier van bouwen dat mogelijkheden 

biedt voor veranderende behoeften van de bewoners. 

Mijn Wooncoach

Mijn Wooncoach biedt verhuisbegeleiding op maat. 

Huurders van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie  

van 65 jaar en ouder kunnen gratis advies en 

begeleiding van de persoonlijke wooncoach 

inschakelen.

Prognose

Gemeente Amersfoort verwacht in de komende 

15 jaar een grote toename van het aantal 1- en 

2-persoonshuishoudens. Een deel van deze  

toename komt door toenemende vergrijzing en  

het langer thuis blijven wonen door senioren. 

Portaal heeft deze ontwikkeling opgepakt en 

is van plan in de komende jaren vooral 1- en 2 

persoonswoningen te bouwen. Hestia is hier blij mee. 

Wie werkt samen met wie?

Woonruimteverdeling, en dus ook seniorenhuis-

vestiging, worden in regionaal verband geregeld. 

Portaal Eemland is actief in Amersfoort en Soest.  

Hestia en VHOS spreken als huurdersvertegen-

woordigers met Portaal Eemland over haar beleid  

en plannen. Hestia en VHOS stemmen onderling  

zo veel mogelijk standpunten af.

De resultaten van de gesprekken tussen Portaal,  

Hestia en VHOS zijn onderdeel van de inzet  

van Hestia en Portaal bij de onderhandelingen  

over de prestatieafspraken in Amersfoort.  

DUIDING & VERDIEPING

VHOS en Hestia hebben aandacht gevraagd 
voor de volgende punten: 

 Uitbreiding van woningadvertenties met informatie  

 over woning, toegankelijkheid en (al dan niet via 

 de WMO aangebrachte) voorzieningen.

 Blijven labellen van woningen die voor senioren   

 geschikt zijn en die dichtbij voorzieningen liggen.

 Labellen van woningen op basis van fysieke   

 toegankelijkheid.

 Hulp aan senioren bij het regelen van een verhuizing.

 Maatwerk leveren aan senioren die graag in hun   

 complex willen blijven wonen.

 Levensloopbestendig bouwen, zodat verhuizing minder  

 noodzakelijk is bij veranderende omstandigheden.

 Een huurprijskorting voor senioren die een grote   

 woning achterlaten.

 Voorrang voor senioren  die een grote woning achterlaten.

Bob Ramak woont 

met veel plezier in de 

woongemeenschap voor 

senioren Nieuw Wede.  

“We willen elkaar blijven 

stimuleren en helpen om 

zo lang mogelijk actief 

en zelfstandig te kunnen 

functioneren”.
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Huurbeleid
Huurprijsverschillen zijn het gevolg van het 

huurbeleid. Portaal wil met het huurbeleid 

verschillende dingen bereiken. Zo wil Portaal 

‘scheefwoners’ stimuleren te verhuizen en worden 

meer gemengde wijken nagestreefd. Door meer 

inkomsten wil Portaal ook financiële ruimte maken 

voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. 

De huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) zijn  

erg gespitst op het huurbeleid vanuit oogpunt  

van betaalbaarheid van woningen voor zittende  

en nieuwe huurders. 

Wat merk ik van het huurbeleid? 
Zittende huurders hebben vooral te maken met  

de jaarlijkse huurverhogingen. Nieuwe huurders 

merken vooral de hogere starthuren. Ook krijgen  

zij door het beleid meer mogelijkheden om te  

wonen op een manier dat bij hun past.  

Inmiddels bepaalt niet alleen het inkomen in  

welke woning iemand kan/ mag wonen. 

De gevolgen van het beleid zijn vooral merkbaar bij 

verhuizingen. Zo kan het dat u bij een verhuizing 

kleiner wilt wonen, maar dan meer huur moet 

Hoe kan dat? 
We kennen het allemaal. Tijdens een gesprek kom je erachter dat de buren 

een heel ander huurbedrag betalen dan jij, terwijl de woningen identiek 

zijn. Na eerst een beetje ongeloof, rijst dan toch de vraag: hoe kan dat? 
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betalen. Dit noemen we de huursprong. De huur-

sprong is een belangrijk onderwerp van overleg met 

Portaal. Het belemmert namelijk de doorstroming, 

vooral van oudere huurders die na lange huur-

termijnen kleiner willen gaan wonen. 

Verandering van het huurbeleid
Op initiatief van de HBV’s gaat Portaal het huurbeleid 

in 2017 actualiseren. Portaal heeft hierover advies 

gevraagd aan de HBV’s.

Huurbeleid raakt alle huurders en werkt vele jaren 

door. Gesprekken tussen Portaal en HBV’s hierover 

duren daarom lang. In de volgende Magazine vertellen 

we meer over de voorstellen van Portaal en de inzet 

van Hestia en de gezamenlijke HBV’s.

Scheefwonen

Er zijn wettelijke afspraken over welk inkomensniveau 

‘passend’ is bij welk huurbedrag. Op het moment 

dat een woning nieuw wordt verhuurd wordt het 

inkomen getoetst, maar daarna kan het inkomen flink 

doorstijgen terwijl de huurprijs verhoudingsgewijs 

achterblijft. Dit is scheefwonen

Huursprong

Als een huurder wil verhuizen naar een andere 

huurwoning, dan is sprake van een nieuwe verhuring. 

De huurprijs van de nieuwe woning wordt bepaald 

op basis van de huidige regels. Zo kan het zijn dat de 

huur van de nieuwe woning hoger is dan dat van de 

oude woning, al is de nieuwe bijvoorbeeld kleiner en 

zonder tuin. De huursprong is het meest merkbaar 

bij verhuizing na lang tijd. Vooral ouderen die na 

een lange huurperiode een eengezinswoning willen 

verruilen voor een kleinere, gelijkvloerse appartement 

hebben hiermee te maken. 

Passend toewijzen

Passend toewijzen betekent dat uw woning  

moet passen bij uw gezinsgrootte en inkomen.  

Bij de woningtoewijzing wordt rekening gehouden  

met uw inkomen en gezinsgrootte alsook met  

de huurtoeslag grens. De regels en grenzen zijn  

in de Woningwet vastgesteld. 

Maximaal Redelijke Huur

Elk woning krijgt op basis van kenmerken en ligging 

een maximale redelijke huur (MRH).

Streefhuur

Bij sociale huurwoningen is de feitelijke huurprijs  

lager dan de maximaal redelijke huur (MRH).  

Daarvoor houdt Portaal een percentage aan.  

Deze ‘streefhuurpercentage’is in de loop van de  

jaren verhoogd. In 2016 is die 80%. 

Huur op maat

Portaal heeft enkele jaren een proef gedaan met 

Huur-op-Maat. Huurders konden op basis van 

inkomensgegevens korting krijgen op de huur. De 

korting werd elk jaar opnieuw bepaald op basis van 

een inkomenstoets. Huur-op-maat is inmiddels 

gestopt, maar de verschillen werken nog door.  

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Al sinds enkele jaren wordt bij de jaarlijkse huur-

verhogingen rekening gehouden met het inkomen 

van de huurder. Buren kunnen dan verschillende 

huurverhogingen krijgen. Al zijn deze buren met 

eenzelfde starthuur begonnen, kunnen ze na  

verloop van tijd verschillende huren betalen.  

Sinds 2016 hebben alleen de hoge inkomens te  

maken met inkomensafhankelijke huurverhoging.

DUIDING & VERDIEPING

Huurbeleid heeft een heel eigen woordenboek 
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Prestatieafspraken   
     2016-2020

De voortgang is traag
De vraag naar betaalbare huurwoningen neemt snel 

toe. De afspraken over aantallen woningen die in 2015 

zijn gemaakt bleken direct al ontoereikend. In 2016 is 

daarom opnieuw over aantallen woningen gesproken. 

Hier is veel tijd aan besteed. Andere onderwerpen  

zijn hierdoor ondergesneeuwd. 

Wat willen we in bereiken?
Afspraken over aantallen woningen zijn belangrijk, 

want de omvang van de sociale huurvoorraad 

moet groeien. Als het om aantallen gaat, gaan de 

gesprekken vooral  over financiële en economische 

belangen van de corporaties en de gemeente en  

over het aankopen van locaties voor nieuwbouw. 

Prestatieafspraken zijn meerjarige afspraken tussen gemeente  

Amersfoort, corporaties en huurdersbelangenverenigingen (HBV’s).  

Het zijn afspraken over het aantal, de betaalbaarheid, kwaliteit  

en beschikbaarheid van huurwoningen in de komende jaren. 

Ook onderwerpen als seniorenhuisvesting, leefbaarheid en  

duurzaamheid komen aanbod. 

In het Magazine van juni 2016 vertelden we uitgebreid hierover  

en over het feit dat de onderhandelingen in 2016 doorgaan.  

Deze onderhandelingen zijn ingewikkeld en tijdrovend.
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DUIDING & VERDIEPING

Hestia heeft hier weinig invloed op. Als er geen  

locaties gevonden worden, is het risico aanwezig,  

dat de voornemens over nieuw te bouwen woningen  

niet waargemaakt kunnen worden. De haalbaarheid 

van die afspraken is  dus onzeker. Daarom wil  

Hestia eerst zeker weten dat er gebouwd wordt,  

vóórdat er eventueel sociale huurwoningen verkocht  

of geliberaliseerd worden.

Maar we willen ook meer resultaat zien op andere 

onderwerpen. Hestia heeft in oktober hierover aan  

de bel getrokken. We hebben gepleit om in 2016  

ook over onderwerpen zoals kwaliteit, betaalbaar-

heid en beschikbaarheid van woningen tot concrete 

afspraken te komen.

Zo pleit Hestia voor instrumenten om de door-

stroming van senioren te bevorderen. Ook willen 

we afspraken over de ‘ongedeelde stad’ waarbij het 

ontstaan van ‘arme’ en ‘rijke’ wijken (segregatie) 

wordt voorkomen. Tot slot willen we goede afspraken 

over huurderszeggenschap bij sloop of renovatie.  

Welke onderwerpen worden besproken? 

De prestatieafspraken zijn gezamenlijke afspraken  

over wonen in Amersfoort. Gemeente, corporaties  

en HBV’s maken afspraken over: 

 Betaalbaarheid

 Woonruimteverdeling

 Duurzaamheid

 Wonen en zorg

 Welzijn en veiligheid

 Wijkaanpak

 Doelgroepen

Waarom duurt het gesprek over aantallen 

woningen zo lang? 

Het noemen van een aantal woningen dat nodig  

is (de vraag), is slechts het beginpunt van een 

ingewikkeld gesprek. 

Corporaties maken plannen onder meer op basis  

van wat zij aan huren kunnen innen. Alle huren  

samen moeten zowel de kosten voor onderhoud  

en beheer van de huidige woningen dekken als  

een spaarpot opleveren om nieuwbouw te kunnen  

plegen. Lage huurprijzen helpen dan niet. Met 

de verkoop en liberalisatie van woningen kunnen 

corporaties hun nieuwbouw-spaarpot vergroten.

 

Portaal, Omnia Wonen en Alliantie hebben hun eigen 

(financiële) afwegingen en doen dus ieder een voorstel 

(een bod) voor het uitvoeren van een deel van de 

vraag. Het gaat om het totaal van sloop, verkoop en 

nieuwbouw van woningen alsook het huurbeleid  

van de corporaties. Als huren stijgen, dan kunnen ze  

de sociale huurgrens ontstijgen – de woningen heten 

dan ‘geliberaliseerd’.  

De HBV’s willen graag dat het aanbod woningen met 

een huur tot € 586 toeneemt. Ook wil Hestia dat het 

aanbod woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens 

toeneemt. In het afgelopen jaar heeft Portaal ingestemd 

te stoppen met de verkoop van huurwoningen, zodat 

deze op korte termijn beschikbaar blijven als huur-

woning. Ook wil Portaal inzetten op de bouw van 

1- en 2-persoonswoningen. Hestia is blij met beide 

plannen. 

Waarom is het onzeker dat die aantallen  

gehaald worden? 

Vooral nieuwbouw van woningen levert onzekerheid 

op. Belangrijke punten zijn: 

 De beschikbaarheid van geschikte nieuwbouw   

 locaties. 

 Het verstrekken van de benodigde vergunningen.  

Daarbij zijn Portaal en Alliantie door minister Blok 

verboden in Amersfoort nieuwbouw te plegen.  

Hiervoor is ontheffing gevraagd, maar of zij die  

krijgen is onbekend.  
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Hestia heeft vaak overleg met Portaal om de situatie van u als huurder te 

verbeteren. Portaal is een grote organisatie en Hestia niet. Daarom heeft de 

overheid een aantal regels vastgesteld waar corporaties zoals Portaal zich 

aan moeten houden. Er zijn ook regels waar de huurdersbelangenvereningen 

(HBV) zoals Hestia zich aan moet houden. Deze regels zijn opgenomen in de 

Overlegwet en in de vernieuwde Woningwet 2015.

Adviseren van Portaal. Hoe gaat dat?

Rechten en plichten 
van Hestia en Portaal 
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Overlegwet
Portaal moet haar HBV’s informeren over haar beleid.

Over een aantal zaken moet Portaal advies vragen 

aan Hestia en de andere HBV’s. Dit geldt onder meer 

voor huurverhogingen, renovaties, aanbrengen van 

zonnepanelen en het overnamebeleid. Het advies 

neemt Portaal mee in de definitieve besluitvorming. 

Portaal is echter niet verplicht adviezen over te  

nemen. Wél moet Portaal aangeven hoe het advies 

heeft bijgedragen aan haar besluit en motiveren 

waarom ze advies niet overneemt. 

De HBV’s hebben instemmingsrecht onder andere 

als het gaat om beleid dat invloed heeft op de 

servicekosten.

Plichten Hestia
Hestia heeft recht op (financiële) ondersteuning  

van Portaal om haar werk te kunnen doen.

Op haar beurt heeft Hestia ook plichten:

 We moeten een rechtspersoon zijn, Hestia is 

 een vereniging.

 Het bestuur moet gekozen of aangewezen 

 worden door de achterban.

 Hestia moet representatief zijn, we moeten   

 aantonen dat we namens de huurders spreken.

 Minimaal eenmaal per jaar moet Hestia een   

 vergadering houden waarin de huurders  

 betrokken worden bij de standpunten die voor 

 de huurders van belang zijn en waar het bestuur   

 verantwoordeling aflegt.

Woningwet 2015
In deze wet hebben huurdersorganisaties extra 

bevoegdheden gekregen. Voor Hestia betekent dit: 

 Hestia mag haar mening geven over de verkoop 

 van huurwoningen.

 De HBV’s van Portaal kunnen een bindende   

 voordracht doen voor de benoeming van een derde  

 van de Raad van Commissarissen van Portaal. 

 Wij zijn hier op dit moment mee bezig.

 Hestia heeft instemmingsrecht bij fusies tussen   

 corporaties.

 Hestia is volwaardige deelnemer bij het overleg over  

 de Prestatieafspraken die gemaakt worden over   

 wonen in Amersfoort. Binnenkort hopen we de 

 Prestatieafspraken voor 2017 te kunnen ondertekenen.

Basis
Deze wettelijke plichten en rechten kunnen gezien 

worden als basis voor het overleg tussen Hestia en 

Portaal. Uiteraard spelen in dit overleg vele andere 

factoren een rol. Goed naar elkaar luisteren,  

opbouwen van kennis en wederzijds respect zijn 

onmisbaar voor een goede samenwerking.
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Gesignaleerd 

Overnamebeleid
Overnamebeleid is het beleid dat bij verhuizingen  

regelt hoe nieuwe en vertrekkende huurders spullen  

van elkaar kunnen overnemen. In het Magazine  

van juni 2016 vroegen we om uw ervaringen met  

dit beleid van Portaal. 

Wij hebben verschillende inhoudelijke voorbeelden  

over de uitvoering van het beleid ontvangen. Daar  

zijn we heel blij mee. Op dit moment zitten Portaal  

en alle HBV’s in een gezamenlijke werkgroep, met  

Signalen van huurders zijn voor Hestia een 
belangrijke bron van informatie. Vooral als het 
gaat om ervaringen met de uitvoering van het 
beleid van Portaal. Die signalen pakken we op  
en nemen we mee naar het overleg met Portaal. 

als doel het beleid te versoepelen. De voorbeel- 

den hebben we anoniem gemaakt en gebundeld,  

ze geven extra zeggingskracht aan ons betoog  

in de werkgroep. Binnenkort hopen we de  

resultaten te kunnen presenteren. 

Magazine  
van  juni 2016
Terugvinden op onze 
site www.bvhestia.nl 

Overnamebeleid
Hestia heeft veel steunbetuigingen gekregen voor haar inzet op het onderwerp ‘overnamebeleid’. 
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Wij ontvangen nog altijd graag voorbeelden van de 

uitvoering van het beleid. Zo houden we in de gaten  

of de dagelijkse praktijk verandert naar aanleiding  

van het overleg. Uw ervaringen kunt u sturen naar 

info@bvhestia.nl

Woningtoewijzing
De administratie rondom toewijzing van woningen 

door Portaal leidde bij een Amersfoortse huurder  

tot vragen. Het acceptatieformulier roept vragen 

op, met name over de financiële gevolgen van het 

weigeren van een woning. Hier kwam ze met Portaal 

niet uit, waarna ze bij Hestia kwam. 

Hestia heeft bij Portaal doorgevraagd. Ook Portaal is 

verrast over de onduidelijkheid van het formulier en 

zoekt nu uit hoe ze het probleem kan oplossen. 

Huurders in gemengde complexen
Uit de klachtenbemiddeling blijkt dat de afhandeling 

van klachten van huurders in gemengde complexen 

niet lekker loopt. Na een klacht uit een gemengd 

complex, zet Portaal de vraag door naar de beheerder 

die door de VvE is ingehuurd. Hier merkt de huurder 

niets van, maar de klachtenoplossing stokt hier 

geregeld. De oplossing wordt te vaak ernstig vertraagd, 

zo niet verhinderd door de aanwezigheid van een VvE.  

Hestia is van mening dat huurders op deze manier  

ernstig worden benadeeld. Portaal is immers in veel 

gevallen nog de grootste eigenaar in een complex. 

Hestia heeft dit probleem bij Portaal aangekaart. 

Portaal erkent dat het niet goed loopt. Zij zoeken  

naar een oplossing dat past bij hun rol als verhuurder 

én de werkwijze van een VvE.

Hestia wil graag weten wat uw positieve en minder 

positieve ervaringen zijn met de VvE in uw complex. 

Die kunt u met Hestia delen door een e-mail te  

sturen naar info@bvhestia.nl. Uw ervaringen  

nemen we mee bij het overleg met Portaal.  

Komt u iets tegen? 
Komt u een situatie tegen die niet kán kloppen,  

of waar u er met Portaal niet uitkomt, laat het 

ons weten. Stuur uw verhaal, met naam en 

contactgegevens naar info@bvhestia.nl

Overnamebeleid
Hestia heeft veel steunbetuigingen gekregen voor haar inzet op het onderwerp ‘overnamebeleid’. 

Gemengde complexen

Gemengde complexen zijn complexen waar een  

deel van de woningen is verkocht. Beheer van het 

complex is dan niet langer alleen een zaak voor 

Portaal. Het beheer is dan ondergebracht in een 

Vereniging van Eigenaren (VvE), waar Portaal dan  

een van de eigenaren is. 

Vereniging van Eigenaren

In een complex hebben alle woningeigenaren (voor  

een deel) dezelfde belangen. Zo wil iedereen dat 

het dak van een flat niet lekt, dat de lift werkt en 

de centrale tuin onderhouden wordt. Als niet alle 

woningen in een complex dezelfde eigenaar hebben, 

dan wordt een vereniging van eigenaren (VvE) 

opgericht. Beslissingen die alle eigenaren aangaan 

worden door de VvE genomen. De eigenaren betalen 

ook voor de maatregelen waarover beslist wordt. 

Portaal heeft haar inzet bij complexen met een VvE 

ondergebracht bij een beheerskantoor. 

Handreiking participatie huurders in een VvE

De positie van huurders in een complex met een  

VvE is anders dan in een complex met alleen 

huurwoningen. De gezamenlijke HBV’s hebben  

in de afgelopen jaren samen met Portaal gewerkt  

aan een handreiking voor VvE en huurders.  

Het doel hiervan is dat huurders en eigenaren tot  

een goede samenwerking komen binnen de VvE. 

Na een pilotproject bij verschillende VvE’s is de 

handreiking in juni 2016 vastgesteld. Deze is op  

de website van Hestia te vinden www.bvhestia.nl  

of bij Hestia op te vragen via info@bvhestia.nl.
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Waar gaat het over?
Voor sociale huurwoningen zijn lange wachttijden. Met 

het woonruimteverdeelsysteem worden deze woningen 

zo eerlijk mogelijk verdeeld. Bij bewoning door derden 

wordt dit verdeelsysteem in bepaalde gevallen omzeild. 

Mensen die op de gewone manier een huis zoeken zijn 

hiervan de dupe.

Bewoning door derden kan leiden tot overbewoning 

en overlast, waar buren en buurten de dupe van zijn. 

Daarnaast speelt de vraag of het juist is dat huurders  

geld verdienen aan een sociale huurwoning. 

Wat wil Portaal en waarom
Soms is bewoning door derden geen probleem.  

Het is dus zaak om duidelijk te maken in welke  

situaties wat wel en wat niet mag. 

Wat vindt Hestia hiervan? 
Bewoning door derden kent veel varianten. Hestia  

bepaalt per variant haar standpunt en spreekt hierover  

met de andere HBV’s zodat we tot gezamenlijke 

standpunten komen. 

Uitgangspunten hierbij zijn dat Hestia tegen bewoning 

door derden is dat leidt tot verstoring van het woon-

ruimteverdeelsysteem en/of leidt tot overbewoning  

en/of overlast. Hestia is ook van mening dat huurders  

geen geld mogen verdienen aan hun huurwoning. 

Aan de andere kant is Hestia van mening dat er ruimte 

moet zijn voor tijdelijke bewoning door derden als het 

gaat om bijvoorbeeld mantelzorg of tijdelijke verblijf  

in het buitenland, anders dan vakantie. 

Bewoning 
       door derden
Het komt geregeld voor dat huurders iemand anders in hun woning  

willen laten wonen. Dit kan voor kortere of langere tijd zijn, in een  

gedeelte of de hele woning en al dan niet tegen betaling. Hierover heeft 

Portaal beleid, dat inmiddels aan vernieuwing toe is. Portaal heeft aan 

Hestia gevraagd hierover te adviseren. Dit doet Hestia samen met de  

andere huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) van Portaal).
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Varianten van bewoning door derden
‘Bewoning door derden’ kent veel varianten.  

Al die varianten vragen om een apart standpunt. 

Inwoning

Inwoning is als een derde (geen gezinslid) bij een 

huurder intrekt zonder betaling of tegenprestatie. 

Portaal stelt voor dit onder voorwaarden mogelijk 

te maken. De voorwaarden maken deel uit van de 

adviesaanvraag. Hestia wil ook dat inwoning onder 

voorwaarden mogelijk is. Dit gaat met name om  

de gevallen waarbij sprake is van (mantel)zorg  

die verleend wordt door of aan de inwonende.  

De precieze regels worden door de HBV’s besproken.

Medehuurderschap

Medehuurderschap is als een samenwonende 

zich wil laten inschrijven als medehuurder, naast 

de hoofdhuurder. Door huwelijk of registreerde 

partnerschap is dit automatisch geregeld. De partners 

hoeven niets te doen.  

In andere situaties is Portaal terughoudend. Bij dit 

‘contractueel medehuurderschap’ worden bewijzen 

gevraagd van het voeren van een duurzame 

gemeenschappelijke huishouding gedurende minimaal 

2 jaar en met voortzetting in de toekomst. Portaal legt 

ook vast in welke situaties zij dit medehuurderschap 

kunnen afwijzen. Zo moeten bijvoorbeeld huurder en 

medehuurder ieder voor zich de huur kunnen betalen 

(zij zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk). 

Hestia onderschrijft de terughoudendheid van Portaal. 

Het advies van Hestia zal gericht zijn op de gevraagde 

bewijzen en weigeringsgronden. 

Samenwoner wil huurder worden na  

overlijden huurder

Portaal wil de regels hiervoor afstemmen op de regeling 

en voorwaarden voor contractueel medehuurderschap. 

Dit is een versoepeling van het huidige beleid. Deze 

verandering biedt mogelijkheden voor (klein)kinderen 

te blijven wonen bij overlijden van (groot)ouder(s).  

De belangrijkste voorwaarden zijn dat het (klein)kind 

zijn hoofdverblijf had in de woning en dat er sprake 

was van een duurzame gezamenlijke huishouding. 

Hestia steunt deze versoepeling. 

Onderverhuur

Bij onderverhuur geeft de huurder, die in de woning 

zijn hoofdverblijf houdt, een deel van de woning  

aan een ander in gebruik tegen betaling. 

Portaal twijfelt of ze onderhuur wil blijven toestaan. 

Aan de ene kant komen via onderhuur kamers 

beschikbaar voor starters en studenten, maar aan 

de andere kant wordt geld verdiend aan een sociale 

huurwoning en verhuizen mensen niet naar een 

kleinere woning. Portaal wil in elk geval regels stellen 

aan onderhuur die overlast door overbewoning 

voorkomen. 

Huisbewaarderschap 

Bij huisbewaarderschap geeft de huurder de hele 

woning tijdelijk in gebruik van een derde. De huurder 

blijft hierbij verantwoordelijk voor de woning. 

Hiermee wordt voorkomen dat een woning langere 

tijd onbewoond blijft. Portaal is niet verplicht deze 

mogelijkheid te bieden, maar wil dit in specifieke 

situaties, onder voorwaarden, mogelijk maken.  

Het gaat om detentie, proef samenwonen en studie  

of werk in het buitenland. Hestia steunt dit voorstel. 

Airbnb

Portaal wil commerciële onderverhuur aan toeristen 

verbieden. Hestia onderschrijft dit standpunt. 



Lid worden 
  Lidmaatschap van Hestia is gratis. Door lid te worden 

 steunt u het werk van Hestia. Uw steunbetuiging 

 maakt de stem van Hestia krachtiger. Daar hebben 

 alle huurders baat bij. 

 U wordt lid door het invullen en opsturen van een   

 inschrijfformulier. Deze is te vinden via www.bvhestia.nl

 en kan zonder postzegel gestuurd worden. Telefonisch  

 opvragen van een formulier kan ook, op maandag of   

 donderdag van 9 – 12 uur via 033 4701049

Lid zijn heeft voordelen
  Leden kunnen bij Hestia terecht voor bemiddeling 

 als zij met klachten er met Portaal niet uitkomen. 

 Leden hebben invloed op de inzet van Hestia en 

 kunnen deelnemen aan bijeenkomsten van Hestia 

 en cursussen van de Woonbond. 

Actief in de buurt
  Bent u actief in, met en voor uw buurt? Hestia onder-

 steunt bewonersgroepen. Kijk op www.bvhestia.nl 

 voor informatie. 
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Word ook lid!Hoe meer leden, hoe sterker we staan!  Alle huurders van Portaal hebben voordeel  bij een sterke bewonersvereniging 

Contact en meer informatie  

  Elke maandag en donderdag heeft Hestia 

 spreekuur van 9–12 uur. Een afspraak is niet 

 nodig maar wel prettig. Bellen kan dan ook.

 Schrijven of een e-mail kan altijd. 

   Op onze website is veel informatie te vinden:

 www.bvhestia.nl

Blijf op de hoogte!
Hestia wil graag huurders en leden actuele 

informatie geven over ontwikkelingen, cursussen 

en nieuws. We willen ook graag uw mening 

kunnen vragen over actuele onderwerpen.  

Dit doen we per e-mail. Stuur een mailtje met  

uw naam en adres naar info@bvhestia.nl.  

Uw adres wordt alleen door ons gebruikt.  


