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1 Inleiding  

 
Beste huurders, 
 
Samenwerking huurders met Portaal 
In 2015 hebben de huurdersorganisaties met Portaal afspraken gemaakt over samenwerking op 
belangrijke beleidsonderwerpen. In 2016 is in gezamenlijke commissies van Portaal en de huurders 
gesproken over het huurbeleid, het overnamebeleid, doorstroming en renovatie en sloop- en 
nieuwbouw. Begin 2017 zijn overeenkomsten bereikt over het huur- en het overnamebeleid. Wat dit 
betekent kunt u verderop in dit jaarverslag lezen. Waar Hestia heel trots op is : de huur per 1 juli 
2016 is verhoogd met 0%. Ook de komende jaren wordt de huur alleen verhoogd met de inflatie. 
Helaas geldt dit niet voor de hogere inkomens1 . 
 
Prestatieafspraken 
De Amersfoortse corporaties, hun huurdersverenigingen en de gemeente zijn prestatieafspraken 
voor 2017 overeengekomen. In de komende jaren wordt flink gebouwd en getransformeerd 
(ombouwen van kantoren tot woningen). Mede door Hestia is het aantal te verkopen woningen door 
Portaal flink teruggebracht en worden minder woningen geliberaliseerd2. 
Dit jaar ligt bij de onderhandelingen het accent voor Hestia op seniorenhuisvesting, doorstroming, 
duurzaamheid en leefbaarheid. 
 
Portaal Eemland  
In onze stad is Hestia al vanaf 2012 bezig om de woningen in het Soesterkwartier aan te pakken. 
Helaas is Portaal in 2016 nog niet gestart met de verduurzaming van het woningbezit.  
 
Hestia en VHOS 
Hestia en VHOS, onze zustervereniging in Soest, werken steeds meer samen. De advisering doen we 
al vaak samen. Er zijn nu plannen om ook een gezamenlijk magazine uit te geven. Wel willen we het 
eigen karakter van beide verenigingen duidelijk tot uiting laten komen. 
 
Bestuur Hestia 
Hestia heeft geprobeerd het bestuur te versterken met nieuwe mensen. Tot dusver is dit gedeeltelijk 
gelukt. Wanneer huurders samenwerken, zowel in de regio als landelijk, is gebleken dat dit beter en 
meer resultaat oplevert die de huurders ten goede komt.  
Hierbij dus nogmaals de oproep om u in te zetten voor Hestia, of als vrijwilliger of als bestuurslid. 
 
Dank 
Het is mij een groot genoegen namens het bestuur onze secretaresse en de vrijwilligers te bedanken 
voor hun grote inzet.  
 
 
Wijnand Akerboom, secretaris 
 
 

                                                           
1Dit zijn inkomens hoger dan € 40.349 per jaar.  
2 Geliberaliseerde woningen zijn woningen die in de vrije huursector zijn of terechtkomen. Deze hebben een huur hoger 
dan € 710,68. 
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2 Organisatie van Hestia 

2.1 Bestuur 

Samenstelling bestuur 
Jamal Malik heeft in september 2016 zijn functie neergelegd.  
Mia Elverding heeft in oktober 2016 haar bestuurswerk neergelegd. Zij blijft bij Hestia betrokken als 
vrijwilliger.  
Henk van Ooijen is tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2016 aan de leden voorgesteld. Na 
een inwerkperiode is hij in oktober 2016 bestuurslid geworden.  
 
Aan het einde van 2016 bestond het bestuur van Hestia uit de volgende personen:  
Louis Zwaan, voorzitter    aftredend april 2019  huurder Portaal 
Wijnand Akerboom,secretaris   aftredend april 2018  kwaliteitslid 
Henk van Ooijen, algemeen bestuurslid  aftredend oktober 2020 kwaliteitslid 
 
Het bestuur wordt inhoudelijk door vrijwilligers ondersteund: 
Albert van Heel leest en denkt mee over adviestrajecten. 
Mia Elverding verzorgt de financiële administratie.  
Samantha van de Laar verzorgt de klachtenbemiddeling.  
 
Het bestuur stemt wekelijks met elkaar af en heeft eenmaal per zes weken formeel overleg waarvan 
verslag wordt gemaakt. 
 
 

2.2 Ondersteuning 

Kantoorondersteuning 
Het bestuur wordt bij kantoorwerkzaamheden wekelijks bijgestaan door een aantal vrijwilligers.  
 
Ellen Sybranda verzorgt de ledenadministratie.  
Tekela Hillebrand verricht diverse kantoorwerkzaamheden.  
 
Stéfanie Verboon coördineert de kantoorwerkzaamheden.  
Zij is gedetacheerd door Stade Advies.  
 

Inhoudelijke ondersteuning 
Claartje Sadée van Stade Advies verzorgde in 2016 opnieuw de inhoudelijke ondersteuning van het 
bestuur. In 2016 is de samenwerking met VHOS geïntensiveerd. Deze intensivering is inhoudelijk 
ondersteund door mw. Sadée. Zowel VHOS als Hestia werken hierdoor efficiënter en voordeliger.  
 
 

2.3 Leden 

Lidmaatschap van Hestia was in 2016 kosteloos. Lidmaatschap is een steunbetuiging voor het werk 
van Hestia.  
Op 31 december 2016 had Hestia 877 leden. Dit is een toename van 38 leden ten opzichte van 2015. 
Van totaal 1.030 huurders heeft Hestia contactgegevens.  
Van 503 van deze huurders is het e-mailadres bekend.  
  

† Baukje Hoogendorp  

Baukje verzorgde ruim 20 jaar de 
dagelijkse huishoudelijke taken op 
kantoor. Ze is op 23 juni 2016 
overleden 
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2.4 Overleg- en werkrelaties van Hestia  

Hestia neemt als huurdervertegenwoordiger deel aan verschillende overleggen met Portaal, andere 
huurdersbelangenverenigingen en gemeente  
 

Portaal 
Portaal Eemland 
Tijdens het Beleidsoverleg zit Hestia met VHOS aan tafel met de managers van de afdelingen van 
Portaal Eemland. In 2016 is dit vier keer gebeurd.  
In 2016 heeft Hestia de kwaliteit van dit overleg willen verbeteren. Helaas zag Portaal hier geen 
reden toe en is het overleg eind 2016 naar de mening van Hestia nog altijd onvoldoende doelmatig 
en effectief.  
 
Portaal Centraal - directie en voorzitter Raad van Bestuur 
Tijdens het voor- en najaarsoverleg zijn de Raad van Bestuur, de regiodirecteuren en de 
huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) vertegenwoordigd. Hestia is hierbij aanwezig. Tijdens dit 
overleg komen onderwerpen aan de orde die Portaal-breed gelden.  
 
Portaal Centraal - Raad van Commissarissen 
De RvC controleert of Portaal zich aan de regels houdt en haar taken als ‘maatschappelijk 
ondernemer’ goed invult. In de Raad hebben huurdersvertegenwoordigers zitting die door de 
gezamenlijke HBV's zijn voorgedragen.  
In 2016 is twee keer overleg geweest met de Raad van Commissarissen. 
In 2016 hebben de HBV’s een bindende voordracht voor twee commissarissen kunnen doen. Tot 
ontsteltenis van de HBV’s is een van de huurderscommissarissen niet door de ‘fit en proper’ test van 
de Autoriteit woningcorporaties gekomen en zag zich genoodzaakt zich uit de procedure voor 
herbenoeming terug te trekken. 
De selectieprocedure voor een nieuwe commissaris is eind 2016 gestart.  
 

Andere huurdersbelangenverenigingen  
Portaal 
In de regio's Nijmegen, Leiden, Soest en Amersfoort zijn HBV’s van Portaal actief.  
In 2016 is Huurdersraad Utrecht opgericht. 

 
De HBV’s van Portaal zijn in 2016 meerdere keren bijeen geweest. Verdere intensivering van de 
samenwerking door overleg via Skype wordt geprobeerd.  
Het zoeken naar gezamenlijke standpunten en aanbieden van gezamelijke adviezen is in 2016 
toegenomen. In het bijzonder is de samenwerking met VHOS in 2016 verbeterd. VHOS 
vertegenwoordigt de huurders van Portaal in Soest 
Voor een overzicht van de onderwerpen waarop is samengewerkt, zie hoofdstuk 5.   
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Vereniging HuurdersBelangen 
VHB vertegenwoordigt de huurders van Alliantie in Amersfoort.  
VHB is deelnemer aan het overleg met de gemeente en corporaties 
over de prestatieafspraken. In dit kader is het contact tussen VHB en 
Hestia voorzichtig hersteld.  
 

Gemeente 
Prestatieafspraken (2016-2020  
Op 15 december 2016 is Hestia akkoord gegaan met de 
prestatieafspraken 2017.  
In 2016 is opnieuw vooral gesproken over het aantal sociale 
huurwoningen in Amersfoort. Onderhandelingen over andere aspecten 
van de prestatieafspraken, zoals duurzaamheid, energetische 
maatregelen en huisvesting van specifieke doelgroepen hebben hierdoor onvoldoende aandacht 
gekregen. Hierover heeft Hestia in oktober 2016 haar ongenoegen kenbaar gemaakt.  
 
Overleg Wonen 
Het door Hestia gewenste overleg tussen de Amersfoortse HBV’s en wethouder Wonen komt niet 
van de grond. Contact met de wethouder verloopt uitsluitend in het kader van de prestatieafspraken.  
 

Klachtencommissies 
Klachtencommissie Portaal 
Op voordracht van Hestia zit een deskundig persoon (geen bestuurslid) in deze 
klachtencommissie. Jaarlijks brengt de commissie in mei/ juni zelfstandig 
verslag uit.  
Hestia blijft kritisch over het functioneren van de commissie. Met name op het punt van toetsing van 
de ontvankeijkheid van klachten door de voorzitter.  
Daarbij heeft Hestia in 2016 verschillende voorstellen gedaan om de herkenbaarheid en 
toegankelijkheid van de klachtencommissie te verbeteren. De informatie op de site van Portaal is 
naar aanleiding hiervan geactualiseerd.  
Ook is het jaarverslag van de klachtencommissie inmiddels openbaar.  
 
Ons voorstel voor verbetering van de toegankelijkheid van de commissie door het ontwikkelen van 
een formulier is niet aangenomen. Mensen moeten een brief schrijven.   
 
Klachtencommissie woonruimteverdeling  
De huurdersbelangen zijn in deze klachtencommissie vertegenwoordigd door 
een van de andere huurdersverenigingen in het verzorgingsgebied van 
WoningNet Eemvallei. De commissie rapporteert zelfstandig.  
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3 Basisactiviteiten van Hestia in 2016 

3.1 Participatie, het horen, informeren en betrekken van huurders 

Hestia heeft verschillende middelen voor het horen, betrekken en informeren van huurders.  
  
Algemene Ledenvergadering 
In 2016 is de ledenvergadering opnieuw opengesteld aan alle huurders van Portaal in Amersfoort.  
 
De ALV was op 14 april 2016 en is bekend gemaakt via: 

• de website: vanaf 9 februari 

• per post: 533 uitnodigingen zijn aan leden en de bij Hestia bekende 
huurders gestuurd.  

• per e-mail: 467 uitnodingen gingen per e-mail.   
 
Daarnaast zijn bewonerscommissies gevraagd om met aanplakbiljetten in 
algemene ruimtes kenbaarheid te geven aan de vergadering.  
 
Tijdens de vergadering is gesproken over de samenstelling van het bestuur, 
het jaarverslag 2015 , het activiteitenplan en de begroting 2016.  
20 leden en 6 huurders waren bij de ledenvergadering aanwezig 
 
E-mail 
Communicatie met huurders gaat steeds meer via e-mail en internet. Hestia heeft 
eind 2016 ruim 500 actuele e-mailadressen van huurders verzameld. Het beheren 
hiervan is arbeidsintensief. 
Hestia wil haar contacten met huurders versnellen en actueler maken. Dit heeft in 
2016 onvoldoende beslag gekregen.  
 
Digitaal Advies Panel 
Het Digitaal Advies Panel is in 2016 niet ingezet.  
 
 
Bewonersbijeenkomsten 

 
In 2016 heeft Hestia twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd.  
Tijdens een bijeenkomst in februari is uitleg gegeven over 
wetswijzigingen en wat hiervan de gevolgen zijn voor Hestia. 
 
In november is gesproken over huurdersparticipatie in VvE complexen.  
 
 
 

Website 
Onderhoud van de website blijft een punt van aandacht. Vooral het creëren van actuele, leesbare 
teksten over beleidszaken met relevant beeldmateriaal vraagt aandacht.  
De inhoud van de geplande digitale nieuwsbrieven is direct gekoppeld aan de website.  
 
  

 

 

 

Voorkant handreiking  
 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1093&bih=538&tbm=isch&tbnid=Veif5-3u80XVpM:&imgrefurl=http://www.bvhestia.nl/&docid=cUR_iNuttNJgsM&imgurl=http://www.bvhestia.nl/images/apestaartje_blauw_400pxl.jpg&w=176&h=174&ei=Fu_vUpSbB8Gt0QXlmoD4Dg&zoom=1&ved=0CIgCEIQcMDg&iact=rc&dur=685&page=4&start=49&ndsp=19
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Magazine 
In juni en december 2016 zijn Magazines verspreid onder alle huurders van Portaal in Amersfoort.  
Naar aanleiding van de enquete in 2015 is de inhoud van de Magazines is aangepast. Er is meer 
aandacht voor actuele beleidssdossiers, de standpunten die Hestia inneemt en de bereikte 
resultaten.  
 
In het Magazine van juni is speciale aandacht voor het thema klachtenbemiddeling 
met veel praktische informatie over wat een huurder kan doen met klachten over 
eigen woning of woonomgeving, alsook wat Hestia wel en niet kan doen als 
bemiddelaar. 

 
De Magazines zijn door de huurders goed ontvangen.  
 
Naar aanleiding van de Magazines heeft Hestia veel 
nieuwe leden verwelkomd.  
 
Zeer waardevol waren ook de ervaringen van huurders met het 
overnamebeleid. Deze ervaringen zijn gebruikt als voorbeelden in het proces 
voor het opstellen van nieuw beleid.   
 
 

 

3.2 Bewonerszaken 

Hestia zet de lijn voor bewonerszaken door. De inzet is gericht op:  
➢ Sneller afhandelen van klachten door Portaal 
➢ Waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de bemiddeling en registratie van klachten 
➢ Informeren van huurders over rechten en plichten en over het aanpakken van klachten 

 
De contacten met Portaal en VOC rondom klachtenafhandeling zijn regelmatig en goed. In 2016 zijn 
44 klachten en vragen van bewoners in behandeling genomen. 
 
 

3.3 Inhoudelijke advisering en beleidsbeïnvloeding 

Hestia heeft de samenwerking met de andere HBV’s van Portaal, zowel regionaal als landelijk, verder 
versterkt. De contactfrequentie is toegenomen, er is meer aandacht voor het innemen en formuleren 
van gezamenlijke standpunten en voor het uitbrengen van gezamenlijke adviezen. Daarnaast is 
ingezet op aanpassing van adviestermijnen, zodat meer mogelijkheid is voor onderlinge afstemming 
en raadpleging van de huurders.  
 
Naar Portaal toe is geïnvesteerd in verbetering van de werkrelaties en van het adviseringsproces.  
 
Hestia heeft in 2016 met gemeente en corporaties onderhandeld over de prestatieafspraken. Met 
name de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen zijn hierbij onderwerp van gesprek 
geweest.  
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4 Speerpunten in 2016 

Naast de basisactiviteiten heeft Hestia een aantal speerpunten gericht op het veranderen en 
verbeteren van verenigingsactiviteiten. 
 
De doelstellingen hierbij zijn: 

• Het vergroten van de zichtbaarheid en dienstbaarheid van Hestia voor de huurders 

• Het meer betrekken van huurders en leden bij de vereniging 

• Een betrouwbaar en gewild gesprekspartner zijn voor Portaal, gemeente en HBV’s 
 
Ook de speerpunten van Hestia zijn ongewijzigd: 

Speerpunt 1: Participatie – het betrekken van huurders bij het werk van Hestia 
Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia 
Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie. Hestia zet met name in op het 
bespreken van strategische beleidsthema's op landelijk niveau met alle HBV's. Regionale 
thema's zo mogelijk met VHOS. 

 
In het activiteitenplan en de begroting zijn de speerpunten apart benoemd en begroot.  
 
 

4.1 Speerpunt 1: Participatie 

Het horen, informeren en betrekken van huurders 
Hestia wil meer en beter weten wat er leeft onder huurders van Portaal en de huurders meer bij het 
werk van Hestia betrekken, in het bijzonder bij het formuleren van adviezen aan Portaal.  
 
De informatieve bijeenkomsten in 2016 en de oproep in ons Magazine om ervaringen te delen over 
het overnamebeleid passen hierbij.  
Ook de veranderde inhoud van de Magazines, waarbij doelstellingen, inzet en resultaten beter zijn 
weergegeven passen bij ons doel de huurders meer inhoudelijk te informeren.  
 
 

4.2 Speerpunt 2: Versterken naamsbekendheid en zichtbaarheid van Hestia 

Hestia streeft naar meer zichtbaarheid.  
In 2016 hebben de gezamenlijke HBV’s en Portaal over de huurverhoging 2016 
gepubliceerd. (AD Amersfoortse Courant, 19 april 2016) 
 

Bij de werving van bestuursleden is gekozen 
voor opvallende advertenties in regionale 
dagbladen (AD februari en december 2016, 
De Stad Amersfoort februari en april 2016) 
 
Een interview met de voorzitter van Hestia is 
opgenomen in het digitale magazine bij het 
jaarverslag van Portaal 2016.  
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4.3 Speerpunt 3: Versterken van de structuur van de organisatie 

Het aantal bestuursleden is in 2016 klein waardoor de tijdsbesteding 
van de overgebleven bestuursleden groot is. Uitbreiding van het 
bestuur is noodzakelijk.  
Via advertenties is gezocht naar nieuwe bestuursleden. In 2016 is het 
bestuur met één bestuurslid uitgebreid.  
 
Tevens is kritisch gekeken naar de taken van de bestuursleden en is de 
vraag gesteld of het werk perse door een bestuurslid uitgevoerd moet 
worden, of onder bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Het bij vrijwilligers onderbrengen van de klachtenbemiddeling in 2015 
en de financiele- en ledenadministratie in 2016 past bij deze 
ontwikkeling.   
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5 Waarover is gesproken?  

5.1 Inleiding 

Ook in 2016 is een groot scala aan beleidsonderwerpen de revue gepasseerd. Het betrof bestaand 
beleid dat Portaal wilde aanpassen of nieuw beleid dat Portaal wilde ontwikkelen. In beide gevallen 
heeft Hestia het recht om advies te geven. Dit heeft het bestuur in vrijwel alle gevallen dan ook 
gedaan. Soms deden wij dat op lokaal niveau (Amersfoort), soms op regionaal niveau (Eemland), 
maar steeds vaker gebeurde dat op centraal niveau (alle vier regio’s samen).  
 

5.2 Samenspraak 

Nieuw in 2016 is de vorm van samenwerking met Portaal. Voor enkele belangrijke centrale 
beleidsonderwerpen hebben Portaal en de huurdersorganisaties gekozen voor de vorm van 
‘Samenspraak’. Portaal en de huurdersorganisaties hebben het proces van ‘Samenspraak’ als volgt 
gedefinieerd: 
 

Samenspraak is een open en transparant overlegproces, dat plaatsvindt binnen gezamenlijk vooraf 
vastgestelde kaders, en waarbij gestreefd wordt naar een beslissing in consensus. 

 
Vier onderwerpen zijn uitgekozen om in Samenspraak te doen. Hiervoor zijn werkgroepen opgericht, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende huurdersorganisaties, een adviseur van de 
huurders en medewerkers van Portaal. De onderwerpen waren: 
 

- Huurbeleid 
- Doorstroming 
- Overnamebeleid 
- Renovatie en sloop/nieuwbouw 

 

5.3 Belangrijkste successen Hestia 

Huurverhoging 2016 
De huurdersorganisaties hebben met Portaal uit-onderhandeld dat de lagere inkomens in 2016 en de 
jaren daarna 0 % huurverhoging krijgen. Dit geldt voor ruim 80 procent van onze huurders. Voor de 
hoge inkomens is het helaas niet gelukt om een lagere huurverhoging af te spreken. Zij ontvingen dit 
jaar maximaal 4,6%. Citaat uit onze reactie op het besluit van Portaal:  
‘Wij zijn uiteraard verheugd over de 0 % huuraanpassing voor de inkomens tot de 44.360 euro en wij 
zijn van mening dat dat een mooi resultaat is. Dit neemt niet weg dat we tegelijkertijd teleurgesteld 
zijn over de huuraanpassing voor de hoogste inkomens, omdat dit óók onze huurders zijn en ook in 
deze inkomensgroep financiële problemen kunnen voorkomen.’ 
 
Huurbeleid en huurverhoging 2017 
In samenspraak tussen huurdersorganisaties en Portaal is het gehele huurbeleid onder de loep 
genomen. We hebben Portaal aan de afspraak kunnen houden dat twee-derde van de voorraad aan 
sociale huurwoningen betaalbaar moet blijven (onder de € 586, prijspeil 2016). Door de wijze waarop 
Portaal het passend toewijzen toepast (voor lage inkomens wordt bij een nieuwe verhuring de 
huurprijs verlaagd naar € 586, prijspeil 2016) wordt deze afspraak gehaald. Helaas is Portaal niet 
akkoord met ons standpunt dat ‘streefhuur is streefhuur*’ (en niet aanvangshuur). Dat betekent dat 
bij hogere inkomens de huurprijs (middels de huurverhoging) kan groeien door de grens van 80 
procent van de maximale huur. Een succes is wél weer, dat wij een zogenaamde staffel hebben 
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afgesproken voor de huurverhoging voor hoge inkomens (inkomen > € 40.349). Deze staffel houdt in 
dat hoge inkomens met een huur tussen de € 635 en € 710 (prijspeil 2017) een lagere huurverhoging 
krijgen dan hoge inkomens met een huur onder de € 635. Precieze afspraken worden begin 2017 
gemaakt.   
 
*De streefhuur is een percentage van de maximale huur die gevraagd mag worden. Bij Portaal staat 
die op 80 procent. 
 
Overnamebeleid 
Een belangrijk onderwerp voor onze huurders is hoe Portaal omgaat met vertrekkende en nieuwe 
huurders als een woning ‘muteert’ (een nieuwe huurder krijgt). Hestia heeft de afgelopen jaren 
ontzettend veel serieuze klachten ontvangen over het helemaal kaal moeten opleveren van een 
woning, waarbij bijvoorbeeld gloednieuwe zonweringen de kliko in moesten omdat Portaal niet 
toestond dat deze werden overgenomen door de nieuwe huurder. Op initiatief van Hestia is dit 
onderwerp centraal geagendeerd en is een werkgroep van huurders en Portaalmedewerkers 
hiermee aan de slag gegaan. Met goed gevolg. Portaal gaat het mutatieproces grondig aanpassen. Zo 
worden vertrekkende en nieuwe huurders met elkaar in contact gebracht ten behoeve van de 
overname van goederen en Zelf Aangebrachte Veranderingen. Als de nieuwe huurder nog niet 
bekend is, mag de oude huurder de ZAV laten zitten (mits technisch in orde en deze de 
verhuurbaarheid niet schaadt).  We zitten in het laatste staartje van dit samenspraak-traject.  
 
DAEB – Niet DAEB3 
Alle woningcorporaties moesten voor het einde van 2017 hun vastgoed opsplitsen in een deel sociale 
voorraad (zogenaamde DAEB woningen) en een deel vrije sector (zogenaamde niet-DAEB woningen). 
Een splitsingsplan is voorgelegd aan Hestia. Wij hebben negatief daarop gereageerd omdat Portaal 
maar liefst 296 huurwoningen met een sociaal huurcontract bij mutatie wilde overzetten naar een 
vrije sectorhuurcontract. Portaal heeft daarop haar plannen aangepast. Een mooi succes!  Citaat uit 
de reactie van Portaal:  
 
‘We hebben het aantal niet-DAEB woningen verlaagd. Dit hebben we gedaan door het aantal 
eengezinswoningen met een sociaal huurcontract dat gelabeld is als niet-DAEB, te verlagen met 150 
eengezinswoningen, van 256 naar 126 woningen. Het gaat vooral om kleinere woningen. Deze 
houden we in de DAEB-tak.’ 
 
Algemene Huurvoorwaarden 
Na een zorgvuldig doorlopen traject met twee momenten van advisering en een tussentijds overleg 
zijn vrijwel alle – door de huurdersorganisaties aangedragen – wijzigingen overgenomen en is met 
Portaal overeenstemming bereikt over de Algemene Huurvoorwaarden. Hestia heeft onder meer 
gepleit voor meer mogelijkheden voor inwoning door derden (denk bijvoorbeeld aan een situatie van 
mantelzorg). Dit is door Portaal overgenomen. Inwoning is nu mogelijk na schriftelijke toestemming 
van Portaal.   
 
 
Benoemingsprocedure Huurderscommissaris 
In 2016 heeft Hestia advies gegeven over de benoemingsprocedure (reglement) voor een 
huurderscommissaris (deze heeft op voordracht van de huurdersorganisaties zitting in de Raad van 

                                                           
3 DAEB = Diensten van Algemeen Economisch Belang. Dit zijn sociale huurwoningen.  
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Commissarissen van Portaal) en de model profielschets. Voor het eerst is nu goed geregeld dat, en op 
welke wijze, de huurdersorganisaties zélf een bindende voordracht kunnen doen. Eind 2016 konden 
de huurdersorganisaties dit gelijk in de praktijk testen, aangezien een nieuwe huurderscommissaris 
aangesteld moet worden. De definitieve aanstelling vindt plaats begin 2017. 
 

5.4 Prestatieafspraken 

Daarnaast hebben de voorzitter en de secretaris van Hestia gedurende héél 2016 intensief 
deelgenomen aan het proces van het maken van prestatieafspraken met Portaal en de gemeente 
Amersfoort. Gelukkig is ook deze tijdsinvestering niet zonder succes geweest. 
 
In een aantal bijeenkomsten is stevig onderhandeld over de tekst van de Prestatieafspraken 2017. 
Onder andere de volgende onderwerpen zijn dankzij Hestia opgenomen of concreter geformuleerd: 

- Minder liberalisatie in vijf jaar: Het aantal sociale huurwoningen dat na mutatie overgebracht 
wordt naar de vrije sector, wordt met 150 verlaagd (over vijf jaar).  

- Liberalisatie en verkoop van sociale huurwoningen mag nog alleen onder strikte 
voorwaarden: De toestemming om te verkopen (max. 5 woningen in 2017) en liberaliseren 
(max 10 woningen in 2017) wordt afhankelijk gemaakt van de daadwerkelijke realisatie van 
nieuwbouw. 

- De wens om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen heeft een duidelijkere plek 
gekregen in de tekst van de prestatieafspraken: ‘Portaal evalueert samen met Hestia in 2017 
het effect van de wooncoach op de doorstroming. Daarnaast overwegen partijen de inzet van 
eventuele andere doorstromingsmaatregelen uit de Toolbox doorstroming van Portaal.’ 

- Op initiatief van Hestia is het uitgangspunt van de ongedeelde stad teruggebracht in de tekst 
van de prestatieafspraken: ‘Leidend principe is het uitgangspunt van de ongedeelde stad: 
iedereen moet overal kunnen wonen en segregatie tussen wijken of buurten moet voorkomen 
worden.’ 

- Het Soesterkwartier is met naam en toenaam opgenomen in de tekst van de 
prestatieafspraken: ‘Portaal geeft de wijk het Soesterkwartier prioriteit. In de periode 2017-
2018 zal Portaal bij 800 woningen energiebesparende maatregelen aanbieden.’ 
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5.5 Overzicht 

In samenspraak: 

Onderwerp Inhoud  Niveau 

Huurbeleid en huurverhoging 
2017 

Het vernieuwen van het huurbeleid van 
Portaal, waarbij de huurdersorganisaties 
de betaalbaarheid als uitgangspunt 
hebben genomen.     

Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Doorstroming Het samenstellen van een 
‘gereedschapskist’ met  ‘instrumenten’ 
om de doorstroming op de woningmarkt 
te vergroten en te zorgen voor passend 
wonen (financieel, huishoudgrootte en 
woonbehoeften).  

Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Overnamebeleid Zorgen dat zoveel mogelijke goederen en 
verbeteringen aan de woning kunnen 
worden overgenomen door de nieuwe 
bewoner. 

Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Renovatie en sloop-nieuwbouw Het betrekken van huurders bij plannen 
voor sloop-nieuwbouw of renovatie van 
hun complex inclusief hun rechten en 
plichten. 

Centraal, samen 
met alle HBV’s 

 
Normale adviestrajecten en overige beleidsonderwerpen: 

Onderwerp Wat? Niveau 

Huurverhoging 2016 Advies Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Splitsing DAEB-Niet-DAEB Formele zienswijze en Prestatieafspraken Lokaal  

Beschikbaarheid en 
betaalbaarheid, passend wonen, 
doorstroming, leefbaarheid 

Prestatieafspraken  Lokaal  

Advies Algemene 
Huurvoorwaarden 
 

Advies Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Seniorenhuisvesting Notitie van Hestia en bijeenkomst met 
Portaal 

Portaal Eemland, 
samen met VHOS 

Procedure en profielschets 
huurderscommissaris 

Advies Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Leveringsvoorwaarden en 
leveringsovereenkomst warmte 

Advies Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Evaluatie woonruimteverdeling 
Amersfoort 

Bijeenkomst met corporaties en 
gemeente Amersfoort 

Lokaal 

Bijeenkomst Derivaten Portaal Bijeenkomst Portaal Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Functioneren Klant Contact 
Centrum Portaal 

Rondleiding en gesprek Portaal Centraal, samen 
met alle HBV’s 

Huurdersparticipatie in VvE’s Bijeenkomst met huurders en 
woningeigenaren in VvE’s 

Lokaal 
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6 Financiële verantwoording 

In 2017 is de administratie is door de accountant beoordeeld, waarna de jaarrekening 2016 is 
samengesteld en door de accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven. Deze is op verzoek 
op het kantoor van Hestia in te zien.  
 

6.1 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 

Waarderingsgrondslagen 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen C1 van de jaarverslaggeving 
voor kleine rechtspersonen. 
 
Activa en passiva 
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
 
Materiële vaste activa 
Inventaris 
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.  
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een 
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrij beschikking van de onderneming 
en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden en overige schulden betreffen schulden met een looptijd 
van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld -  gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
 
Resultaatbepalingsgrondslagen 
Inkomsten 
De inkomsten betreffen subsidies en ledengelden. De subsidies en ledengelden worden verantwoord 
in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Bedrijfslasten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Afschrijvingen vaste activa 
De afschrijvingen vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur, conform de grondslagen welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen. 
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6.2 Balans  

Balans per 31 december 2016     
31-12-2016 

 
31-12-2015    

€ 
 

€  
ACTIVA 

    

 
VASTE ACTIVA 

    

1) Materiële vaste activa 
 

      12.775 
 

      10.707 

            

 
VLOTTENDE ACTIVA 

    

2) Vorderingen 
    

 
Overige vorderingen 

 
           863 

 
        1.032       

3) Liquide middelen 
 

      75.252 
 

      65.107       

   
      88.890 

 
      76.846 

  
PASSIVA 

    

4) EIGEN VERMOGEN 
    

 
Ledenkapitaal 

 
      13.613  

 
      13.613   

Algemene reserve 
 

      68.936  
 

      51.403  
   

      82.549  
 

      65.016        

5) KORTLOPENDE SCHULDEN 
    

 
Crediteuren 

 
        1.032  

 
        9.936   

Overige schulden 
 

        5.309  
 

        1.894  
   

        6.341  
 

      11.830        
   

      88.890  
 

      76.846  
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6.3 Toelichting op de balans 

van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 
 
ACTIVA 

1) Materiële vaste activa        
Inventaris   

Boekwaarde per 31 december 2015 
   

 
Aanschafwaarden 

  
       19.934   

Afschrijvingen 
  

         9.227  
    

       10.707  
 

Overzicht mutaties gedurende 2016: 
   

 
Stand 31 december 2014 

  
       10.707   

Investeringen  
  

         5.174   
Afgeschreven 

  
         3.106  

    
       12.775  

     

 
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016 

   

 
Aanschafwaarden 

  
       25.108   

Afschrijvingen 
  

       12.333  
    

       12.775  
 

De materiële vaste activa wordt in 5 jaar afgeschreven. 
 

          

2) Vorderingen 31-12-2016 
 

31-12-2015  
Overige vorderingen 

   

 
Debiteuren                   -  

 
                 -   

Nog te ontvangen rente               175  
 

            252   
Vooruitbetaalde bedragen               688  

 
            780  

  
              863  

 
         1.032  

     

3) Liquide middelen 
   

 
Kas               432  

 
            397   

ING betaalrekening          33.011  
 

       23.152   
ING spaarrekening          41.809  

 
       41.558  

  
        75.252  

 
       65.107  
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Toelichting op de balans - vervolg 
 
PASSIVA  

PASSIVA 
   

4) Eigen vermogen 31-12-2016 
 

31-12-2015  
Ledenkapitaal          13.613  

 
       13.613   

Algemene reserve          68.936  
 

       51.403  
  

        82.549  
 

       65.016  
     

 
Het verloop per post van het eigen vermogen is als volgt: 

   

 
Ledenkapitaal 

   

 
Stand 1 januari          13.613  

 
       13.613  

 
Stand 31 december          13.613  

 
       13.613  

     

 
Algemene reserve 

   

 
Stand 1 januari          51.403  

 
       43.024   

Resultaat           17.533  
 

         8.379  
 

Stand 31 december         68.936  
 

       51.403  
     

5) Kortlopende schulden 
   

 
Crediteuren            1.032  

 
         9.936   

Overige schulden en overlopende passiva            1.390  
 

         1.894  
  

           2.422  
 

       11.830  
     

 
De nadere specificatie van de kortlopende schulden is als volgt: 

  

 
Overige schulden en overlopende passiva 

   

 
Nog te betalen accountantskosten            1.390  

 
         1.894   

Ondersteuning Stade Advies            3.919  
 

                 -   
Overige schulden                   -  

 
                 -  

  
           5.309  

 
         1.894  
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6.4 Staat van baten en lasten  

Periode 1 januari 2016 tot 31 december 2016 
     

Begroting 
  

  
2016 

 
2016 

 
2015   

€ 
 

€ 
 

€        

       

 
INKOMSTEN     104.640  

 
    112.900  

 
      96.385         

       

 
KOSTEN 

     

 
Afschrijvingen inventaris         3.106  

 
        1.400  

 
        2.087   

Beheerskosten       75.176  
 

      85.550  
 

      76.066   
Bewonersparticipatie                 -  

 
      12.450  

 
        2.395   

Huisvestingskosten         3.141  
 

        2.800  
 

        2.372   
Inventariskosten                 -  

 
        3.500  

 
                -   

Projectkosten         5.680  
 

        7.200  
 

        4.929   
Algemene kosten                4  

 
                -  

 
           157  

  
      87.107  

 
    112.900  

 
      88.006         

 
RESULTAAT       17.533  

 
                -  

 
        8.379  
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6.5 Toelichting op de staat van baten en lasten  
    

Begroting 
  

  
2016 

 
2016 

 
2015   

€ 
 

€ 
 

€ 

6) Inkomsten 
     

 
Compensatie gederfde ledencontributie -  

 
8.946  

 
-   

Ledencontributie 9  
 

-  
 

72   
Subsidie Portaal 104.604  

 
104.604  

 
96.146   

Rente Kapitaalrekeningen 27  
 

500  
 

167  
  

104.640  
 

114.050  
 

96.385  
       

7) Kosten 
     

       

 
Afschrijving inventaris 3.106  

 
1.400  

 
2.087   

Beheerskosten 75.176  
 

94.450  
 

76.066   
Bewonersparticipatie -  

 
-  

 
2.395   

Huisvestingskosten 3.141  
 

2.500  
 

2.372   
Inventariskosten -  

 
-  

 
-   

Projectkosten 5.680  
 

15.700  
 

4.929   
Algemene kosten 4  

 
-  

 
157  

  
87.107  

 
114.050  

 
88.006  

       

 
 
De nadere specificatie van de kosten is als volgt: 

        
Afschrijving materiële vaste activa 

     

 
Afschrijving inventaris 3.106  

 
1.400  

 
2.087   

Afschrijving software ledenadministratie -  
 

-  
 

-  
  

3.106  
 

1.400  
 

2.087  
       

 
Beheerskosten 

     

 
Kantoorbenodigdheden 4.170  

 
4.700  

 
314   

Portokosten 1.013  
 

500  
 

334   
Reis- en representatiekosten 2.273  

 
2.250  

 
3.243   

Contributies en abonnementen 935  
 

800  
 

1.378   
Cursuskosten 1.404  

 
1.000  

 
615   

Telefoonkosten 919  
 

750  
 

943   
Ondersteuningen secretariaat 23.123  

 
26.000  

 
26.877   

Ondersteuningen adviseur regulier 15.377  
 

30.000  
 

22.480  
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De nadere specificatie van de kosten (vervolg): 
     

Begroting 
  

  
2016 

 
2016 

 
2015   

€ 
 

€ 
 

€ 

        
Verzekeringen  816  

 
800  

 
195   

Vergoedingen 1.500  
 

1.300  
 

1.510   
Accountants- en notariskosten 1.515  

 
2.500  

 
1.816   

Beheer website 395  
 

1.000  
 

-   
Hestia Magazine 12.436  

 
12.350  

 
7.260   

Overige bestuurskosten 9.300  
 

10.500  
 

9.100  
  

75.176  
 

94.450  
 

76.065  
       

 
Bewonersparticipatie 

     

 
Subsidies en ondersteuningen -  

 
-  

 
2.395   

Projecten en bijeenkomsten (digitaal 
adviespanel) 

-  
 

-  
 

-  

  
-  

 
-  

 
2.395  

       

 
Huisvestingskosten 

     

 
Catering 503  

 
500  

 
295   

Gas, water en electra 1.152  
 

1.000  
 

1.014   
Schoonmaak  

 
1.000  

 
1.063   

Overige kosten 219  
 

 -  
 

-  
  

3.141  
 

2.500  
 

2.372  
       

 
Inventariskosten 

     

 
Computers 

  
-  

 
-  

 
Inventaris (langer dan 1 jaar) -  

 
-  

 
-  

  
Projectkosten 

     

 
Speerpunt 1: Participatie 2.466  

 
13.100  

 
1.389   

Speerpunt 2: Naamsbekendheid -  
 

-  
 

-   
Speerpunt 3: Organisatie 3.214  

 
2.600  

 
3.540   

Project: opschaling inzet van leden naar 
huurders 

 -  
 

 -  
 

-  

  
5.680  

 
15.700  

 
4.929  

       

 
Algemene kosten 

     

 
Overige algemene kosten 4  

 
-  

 
157  
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Bijlage 1: Overzicht van complexen met een bewonerscommissie 

In 2016 waren 10 bewonerscommissies actief. BC Koekoekstraat is in juni 2016 opgeheven.  
Hestia heeft aan 8 bewonerscommissies een financiële bijdrage geleverd.  
 

Bewonerscommissie Bloemenbuurt 
Complex 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 
2025, 2026, 2027 
Woningen: 906 
Totaal leden: 119 

Anjerplein, Anjerstraat, Asterstraat, Dahliastraat, 
Jasmijnstraat, Ranonkelstraat, Soesterweg, 
Noorderwierweg, Papaverstraat, Resedastraat, 
Seringstraat, Kamillestraat, Goudsbloemstraat, 
Primulastraat, Crocusstraat, Fuschiastraat, Irisstraat, 
Lobeliastraat, Violenstraat, Anemoonstraat, Rozenstraat, 
Hortensiahof, Leliestraat, Tulpstraat. 

Bewonerscommissie De Linie  
Complex 2038, 2039, 2040 
128 woningen + 6 winkels 
Totaal leden: 18 

Liendertseweg, v.d. Doesstraat, Piet Heinstraat, 
Kortenaerstraat, W. de Withstraat, Ringweg Kruiskamp 

Bewonerscommissie RCC III  
Complex 2036, 2037 
111 woningen 
Totaal leden: 18 

Van Randwijcklaan, Cabotstraat, Cartierstraat 

Bewonerscommissie Herman van Eijden 
Complex 2083 
141 woningen 
Totaal leden: 55 

Javastraat, Kapelweg, Sumatrastraat, Borneoplein, 
Leusderweg 

Bewonerscommissie Schoonschip 
Complex 2103 
52 woningen 
Totaal leden: 2 

Lijzijde 
Loefzijde 

Bewonerscommissie Het Masker 
Complex 2113, 2115 
122 woningen 
Totaal leden: 32 

Het Masker 
 

Bewonerscommissie Nieuw Wede 
Complex 211911 
25 woningen 
Totaal leden: 27 

Schothorsterlaan 

Woongroep Wendakker  
Complex 2110 
25 woningen 
Totaal leden: 10 

De Wingerd 

Huurdersbelang Stadstuin 
Complex 2133, 2134 
108 woningen 
Totaal leden: 8 

Baars 1 t/m 35 
Karper 2 t/m 36  
Zeelt 82 t/m 116 
Meerval 41 t/m 149 

Bewonerscommissie Woongroep Insulinde 
Complex 2135 
17 woningen + 1 gezamenlijke soos 
Totaal leden: 17 

Meerval huisnummer 158 t/m 192 
 

 


