
Huurders participatie vanuit de visie van het bestuur van een VvE 

Het belang van de huurders en van de eigenaren 
Huurders en eigenaren hebben in de visie van ons bestuur (VvE Gele Lis te Amersfoort, 21 

appartementen, waarvan 10 huur namens Portaal) een gemeenschappelijk belang en dat is het 

complex aantrekkelijk houden om er met plezier te kunnen wonen. 

Als alleen wordt gekeken naar het belang van de eigenaren, dan speelt natuurlijk een rol, dat ook de 

waarde van het eigendom zo goed mogelijk in stand moet worden gehouden. Die waarde wordt niet 

alleen bepaald door het feit hoe de eigenaar zijn appartement aan de binnenkant aantrekkelijk 

houdt, maar ook zeker door het aanzien van het wooncomplex en het woongenot, waarvan het deel 

uitmaakt. 

Daarnaast is het belang van de huurders dat niet alleen de eigenaren bepalen hoe het complex 

dagelijks en op langere termijn wordt onderhouden, maar dat zij daar wel degelijk ook invloed op 

kunnen uitoefenen. 

Hoe hebben we de participatie vorm gegeven? 
In ons complex was een van de huurders al bijna 2 jaar intensief en positief betrokken bij alle 

onderwerpen die zich voor kunnen doen. Deze huurder is ook lid van Hestia en vanuit die positie 

werd er ook actief gestuurd op een formele huurdersparticipatie, onder andere door de inmiddels 

bekende “handreiking”, zoals die te downloaden is bij Hestia. Een georganiseerde 

voorlichtingsbijeenkomst over dit nieuwe fenomeen in huis bij Hestia heeft het laatste duwtje in de 

rug gegeven om binnen ons complex daarmee van start te gaan. 

Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om het uit 1999 daterende huishoudelijk 

reglement tegen het licht te houden en in onderling overleg wat zaken te verduidelijken wat wel en 

niet mag als bewoner / eigenaar, uiteraard ook in goed overleg met Portaal als groot eigenaar van de 

huurwoningen, maar ook waarop eigenaren en huurders formeel aanspraak kunnen maken en hoe 

zich dit verhoudt tot elkaar. Portaal draagt dus haar stem over deze huurdersbelangen over aan haar 

huurders. 

Huurders ontvangen ook een agenda voor de vergadering, waarin is aangegeven over welke zaken zij 

stemrecht hebben, maar zij kunnen ook over andere zaken – waarvoor zij geen stemrecht hebben –  

wel hun stem laten horen. 

Feitelijk is er tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2017 vorm aan gegeven, waarbij de 

genoemde huurder tevens is toegetreden tot het bestuur van de VvE. Een betere integratie van 

belangen is volgens ons niet denkbaar. 

Nul ervaring? 
Het is daarvoor nog te kort geleden om nu al over ervaring te kunnen spreken. Onze ervaringen van 

de afgelopen 2 jaar nemen we wel mee als positieve instelling van beide kanten. Uiteindelijk heeft 

ons complex nog dezelfde uitstraling als direct na de bouw en laten we eerlijk zijn, dat is 100% winst. 



Ondanks dat huurders op de hoogte zijn gesteld van  deze participatie en uitnodiging hebben 

ontvangen om aanwezig te zijn bij deze “geboorte” hebben we als bestuur de beschuit met muisjes 

weer mee naar huis kunnen nemen. Behalve de nieuwe bestuurder / huurder was helaas niemand 

van de huurders aanwezig bij onze ALV. Maar ook de meeste eigenaren lieten hun stoel onbezet. 

We zullen ons zeker moeten beraden over de wijze waarop wij meer bewoners enthousiast kunnen 

maken om mee te doen en mee te denken. 

Zie daar onze nieuwe uitdaging! 

 


