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Algemeen
Het jaar 2020 is voor onze vereniging in meerdere opzichten een bijzonder jaar geweest.
Bijzonder omdat we als vereniging net zoals iedereen moesten leren omgaan met de
ingrijpende gevolgen van de Corona-epidemie. Beter nieuws is dat we er na een bijzondere
inspanning inclusief een heuse campagne er ondanks alle beperkingen er toch in geslaagd
een aantal mensen niet alleen te interesseren voor het werk van de vereniging maar ook
bereid hebben gevonden zich te kandideren voor een bestuursfunctie.
De coronabeperkingen
In januari 2020 werd de Tweede Kamer
geïnformeerd over een uitbraak van een
nieuw coronavirus in de Chinese stad
Wuhan. In Europa zijn dan de eerste
coronabesmettingen. Op 27 februari werd de
eerste besmetting in Nederland bekend
gemaakt en in maart werden door de
ministerpresident de eerste beperkende
maatregelen aangekondigd. Op 23 maart
werd de (intelligente) lockdown afgekondigd
met vergaande beperkingen. Het is duidelijk dat dit grote gevolgen heeft voor het
verenigingsleven en dus ook voor onze vereniging. Fysieke bijeenkomsten van het bestuur
werden geschrapt en het overleg met De Goede Woning (DGW) en de gemeente Zoetermeer
heeft vanaf dat moment digitaal plaatsgevonden. Het overleg door middel van MS Teams
werd gemeengoed.
Bestuurlijk
Vele handen maken licht werk. Dit gezegde geldt natuurlijk ook voor onze vereniging. We
zijn verheugd dat we dankzij de eerdergenoemde campagne erin zijn geslaagd drie goed
gekwalificeerde nieuwe kandidaat bestuurders te werven. Deze kandidaat bestuurders zijn
geselecteerd door de selectiecommissie die voor dat doel door het bestuur was ingesteld.
We zijn daarbij speciale dank verschuldigd aan Thea de Feijter van organisatie “De Nieuwe
Wind” die ons tijdens de werving en selectie heeft ondersteund.
Huurdersvereniging in Beweging (Huib)
Ondank de coronabeperkingen heeft het niet ontbroken aan nieuwe initiatieven. Zo is in
2020 de Huurdersvereniging in Beweging geïntroduceerd met in verlengde daarvan werd
ook een nieuwe missie, visie en strategie ontwikkeld. Ook in dit proces werd het bestuur
ondersteund door “De Nieuwe Wind”. Huib gaat functioneren als uitvoeringsorgaan van de
huurdersvereniging “In De Goede Woning”. Voor dit uitvoeringsorgaan is een nieuwe
website ontwikkeld (www.huib-zoetermeer.nl).
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Het Bestuur
De samenstelling van het bestuur aan het
einde van het verenigingsjaar was als volgt:
Voorzitter: A.M. (Menno) Breijman
Penningmeester: J. (Jan) Smit
Secretaris: vacature
Algemeen bestuurslid: M. (Michel) Nederstigt
Algemeen bestuurslid: D. (Desiree) Van Lith.

Dhr. Tj. (Tjebbe) N. Vogelaar heeft vanwege gezondheidsreden helaas zijn functie van
secretaris moeten neerleggen. Het bestuur bedankt dhr. Vogelaar voor het werk dat hij voor
de vereniging heeft verricht.
Het bestuur vergadert eenmaal per maand, met uitzondering van de maanden juli en
december, zodat 10 keer per jaar door het bestuur wordt vergaderd. Door de Corona
konden in 2020 diverse bijeenkomsten niet worden gehouden en werd er via internet
gecommuniceerd. De voornaamste onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn:
Huurbeleid, onderhoudsbegrotingen, wijkvernieuwing Palenstein, jaarrekeningen, werving
(bestuurs-) leden en beleid huurdersvereniging IDGW.
Daarnaast kwamen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake:
• Onderhouden Sociale contacten met zusterorganisaties
• Lokale Prestatieafspraken Zoetermeer
• Regionale Prestatieafspraken
• Financiële zaken, waaronder de maandelijkse inning van de contributie
• Voorbereiding gesprek met Raad van Commissarissen
• Evaluatie gesprek met Raad van Commissarissen
• Nieuwsbrieven Huurdersvereniging
• Website Huib, In De Goede Woning & Facebook
• Verkoopprogramma van DGW
• Sloop programma van DGW
• Ledenwerfacties en werving bestuursleden
• Contacten met Bewonerscommissies
• Duurzaamheidsprojecten DGW
De vergaderingen vonden plaats in het kantoor van HIDGW, Savelsbos 1A te Zoetermeer, dan
wel digitaal.
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Overleg
Ondanks de beperkende maatregelen van de overheid heeft het overleg op verschillende
‘overlegtafels’ volgens planning plaatsgevonden. Voor velen was het digitaal vergaderen wel
even wennen maar uiteindelijk werd het ook gewoon routine. Het overleg moest
vanzelfsprekend ook gewoon doorgang vinden want natuurlijk moest er bijvoorbeeld ook
worden overlegd met de corporatie en de gemeente over de inhoud van de jaarlijkse
prestatieafspraak.
Overleg met DGW

Met Stichting De Goede Woning (DGW) is zes keer per jaar overleg gevoerd. De gesprekken
vonden plaats met directeur mevrouw drs. M. Heemskerk en haar medewerkers. Tijdens het
overleg is onder andere over de volgende onderwerpen gesproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huurprijsbeleid
Themabijeenkomsten
Voortgang projecten Duurzaamheid van De Goede Woning
Communicatie met Bewonerscommissies
Lokale Prestatieafspraken
Bouwprojecten van DGW
Stand van zaken herstructurering Palenstein
Stand van zaken renovatie Landenbuurt
Stand van zaken verkoop woningen
Meerjarenbegroting Onderhoud en Beheer 2020-2039
Doorstroming
Toewijzingsbeleid
Klachten van huurders
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Naast het overleg met de directeur van DGW is met de leden van de Raad van
Commissarissen is een gesprek gehouden ten kantore van DGW; aan de orde kwamen met
name de Samenwerkingsovereenkomst, de ALV van IDGW, de professionalisering van de
huurdersvereniging met hulp van een extern bureau. Tenslotte werd vanuit het bestuur de
problematiek van de Lokale Prestatieafspraken en de interne communicatie tussen BC’s en
DGW onder de aandacht gebracht. Al dit overleg vond in een goede sfeer plaats met respect
voor elkaars (soms van elkaar afwijkende) standpunten.
Overleg met de gemeente Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer organiseert het
zogenoemde bestuurlijk overleg. Dit
overleg vindt plaats met de corporaties en
de huurdersverenigingen. Daarnaast
hebben de huurdersverenigingen in januari 2020 afzonderlijk overleg gevoerd met de
wethouder naar aanleiding van ontstane onvrede bij de huurdersverenigingen over de wijze
waarop de gemeente invulling geeft aan de samenwerking. Een belangrijke constatering die
naar voren kwam uit het overleg is dat d e gemeente bij sociale huur geen primaat aan
woningcorporaties geeft terwijl het wel een wettelijke taak van de corporaties is.
Verder onderhandelt de gemeente niet over instandhouding van deze woningen met marktpartijen,
waardoor de betaalbaarheid van de goedkope woningvoorraad onder druk staat. Verdere
onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Projectenlijst uit Woningbouwmonitor
Huisvesting statushouders
Prestatieafspraken
Voortgang Doorstroommakelaar
Flatcoaches
Eindresultaat nieuwbouwlocaties en lopende plannen
Kenniscafé Bewonerscommissies

Bewonerscommissies
De Bewonerscommissies (BC’s) zijn van groot belang voor de desbetreffende complexen en
vormen de contactpersonen tussen de huurders van het complex met DGW. De meeste voor
de bewoners van een bepaald complex belangrijke zaken worden immers door de BC’s
rechtstreeks met DGW behandeld. Dit komt de snelheid, het draagvlak en betrokkenheid ten
goede. Jaarlijks houdt een BC een bijeenkomst met de bewoners van het complex. De BC’s
worden rechtstreeks door de huurders van DGW in het desbetreffende complex gekozen. In
complexen waar nog geen BC actief is; worden de zaken door de huurdersvereniging
overgenomen. De volgende bewonerscommissies waren in 2020 actief:
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Alferbos
• Secretaris: Mw. J.G.G.J. de Wit
• E-mail: bcalferbos@gmail.com
Camee
•
•

Secretaris: Mw. R. Makkus
E-mail: bc.camee@gmail.com

Casa Italia
• Secretaris: R. Berendes
• E-mail: bc.casaitalia@gmail.com
Jacob du Mee
• Secretaris: Mw. L.J. Geradts
• E-mail: bcjacobdumee@gmail.com
Jagersbos
• Secretaris: P. Pegtel
• E-mail: bcjagersbos@gmail.com
Kraaienveld
• Secretaris: B.P. Gerritsen
• E-mail: kraaienveldbewonerscommissie@gmail.com
La Dame Blanche
• Secretaris: C.S. Buma
• E-mail: bewonerscommissieladameblanche@gmail.com
Meer Inzicht
• Secretaris: Mw. A.M. Crama
• E-mail: meerinzicht@gmail.com
Savelsbos
• Secretaris: mw. M. Smit
• E-mail: samenwerkingbc@gmail.com

De Vereniging
Algemene ledenvergadering
In de Wet is opgenomen dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering (ALV) over het gevoerde algemene en
financiële beleid.
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Door de overheid zijn als gevolg coronaepidemie echter zodanige beperkingen aan de
samenleving opgelegd dat aan die wettelijke eis niet kon worden voldaan. Het kabinet heeft
in eerste termijn met een zogenoemde noodwet de mogelijkheid geboden tot uitstel maar
uiteindelijk bleek dat ondanks het verleende uitstel de situatie zodanig ernstig bleef dat
uiteindelijk toch geen ALV kon plaatsvinden. Het besluit tot het niet houden van de ALV
werd genomen op basis van artikel 8, lid 2. van het Burgerlijk Wetboek 2.
Grondbeginselen en bestaansrecht
De grondslag van de vereniging is gebaseerd op het uitgangspunt dat de vereniging zich bij
het verwezenlijken van haar doelstellingen niet laat leiden door voorkeur voor enige
levensbeschouwelijke of politieke richting. De Wet op het Overleg Huurders Verhuurders en
de Woningwet vormt de basis van het bestaansrecht van de vereniging.
Missie
HUIB stelt de leden en de huurders van
corporatie De Goede Woning centraal.
Wij streven naar een democratische,
duurzame en open vereniging, waarin
individuele vrijheid even vanzelfsprekend
is als sociale cohesie en de zorg voor
elkaar. Een vereniging waarin leden
verantwoordelijkheid willen en kunnen
nemen voor zichzelf, hun
Bewonerscommissie en hun vereniging.
Een vereniging waarin arbeid,
persoonlijke ontwikkeling, vriendschap, vrije tijd, zorg en waardering en respect voor elkaar
goed te combineren zijn. De populaire en korte versie van onze missie is: samen met de
huurders bijdragen aan de realisatie van prettig en betaalbaar wonen in Zoetermeer.
Strategie
HUIB betrekt de huurders van DGW actief bij het beleid en bij het zorgen voor een prettige
woonomgeving. Bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw maken we duurzame keuzes. We
zoeken actief de samenwerking op met andere maatschappelijke partners en koesteren onze
relaties en netwerken. HUIB vertaalt strategie in duidelijke plannen en activiteiten en
betrekt de huurders bij de uitvoering van die plannen.
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Plannen
Om invulling aan de missie en strategie te geven zijn in 2020 de volgende plannen
ontwikkeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formuleren doelstelling (prettig wonen in fijne en veilige complexen;
Uitstraling BC’n vergroten door verspreiding van Nieuwsbrieven en e-mails;
Aanpassen en koppelen van websites complexen met website van Huib;
Meewerken aan onderzoek van Huib t.a.v. de samenwerking, onderwerpen etc.;
Formuleren vorm van samenwerking en onderwerpen tussen Huib en BC’n;
Bijdragen aan vergroten van (basis-) kennis van leden BC’n;
Organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten tussen Huib en BC;
Ondersteunen van de BC’n;
Organiseren van themabijeenkomsten.
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