hestia

Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in Amersfoort.
Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige huurdersorganisatie.
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Geen huurverhoging
in 2016
Trendbreuk na inzet van
huurdersbelangenverenigingen

Welke onderwerpen houden Hestia bezig?
Verhuizing verwacht – wat nu?

2

10

Ik heb een klacht- hoe pak ik dat aan?

11 t/m 13

3

voorwoord
Na een periode met veel wisselingen rondom de klachtenbemiddeling, bij zowel Hestia als Portaal, is de bemiddeling
sinds juni 2015 stabiel. De contacten met Portaal rondom
klachtenafhandeling zijn frequent en goed. In 2015 zijn
43 klachten en vragen van bewoners behandeld.
Geachte huurders,
Mijn naam is Samantha van de Laar en ik werk bij Hestia als vrijwilliger sinds
mei 2015. Na een goed gesprek met de voorzitter en een bestuurslid van Hestia,
ben ik het team komen versterken in de klachtenbehandeling. Het mooie van
Samantha van de Laar is contactpersoon
voor de klachtenbemiddeling door Hestia.

dit werk is dat als ik van u, als huurder, verneem dat de klacht of het probleem
naar tevredenheid is opgelost en dat ik u daarbij heb kunnen helpen.
Door de goede samenwerking met Portaal hebben we gezamenlijk al veel
klachten en problemen voor diverse huurders en corporatie kunnen verhelpen.
Niet allemaal even groot, maar allemaal even belangrijk in mijn ogen. Of het
nu om een onderhoudsprobleem gaat of om moeizame communicatie,
ik werk voor u aan een goede oplossing.
Heeft u een vraag of klacht waar u met Portaal niet uitkomt? U kunt mij
bereiken per e-mail, telefoon of door een bezoek op kantoor. Ik ben aanwezig
op maandag van 10 tot 12 uur .
E-mail kan altijd info@bvhestia.nl
Ik ben op maandag van 10–12 uur aanwezig en direct bereikbaar: 033 – 470 10 49
bezoekadres: Van Randwijcklaan 33

WAT HOUDT HESTIA MOMENTEEL BEZIG? EN WAAR GAAT HET OVER?
Overnamebeleid – over de overname van goederen bij verhuizingen
Prestatieafspraken – over aantal, beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit
		van huurwoningen in Amersfoort
Energetische maatregelen – over investeringen in energiezuinigheid van woningen
Huurbeleid – over de huurontwikkeling in 2016 en 2017
Samenspraak – over de manier waarop de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s)
gehoord worden door Portaal
Versterking samenwerking HBV’s – Hestia wil meer samenwerking met de
HBV’s van Portaal
Woonruimteverdeling – over de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen
en hoe die verdeeld worden
Seniorenhuisvesting – over levensloopbestendig bouwen, maar ook over de 		
mogelijkheden van senioren om te verhuizen
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Sterker door meer
samenwerking

Bestuur van VHOS en Hestia
bij het kantoor van VHOS,
Weegbreestraat 601a in Soest

Landelijke samenwerking

Samenwerking in Eemland

Sommige onderwerpen gaat álle huurders van Portaal

Portaal heeft woningen in Soest en Amersfoort.

aan. Hestia heeft daarom de samenwerking met de

Hestia vertegenwoordigt de huurders in Amersfoort,

andere huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) van

VHOS die in Soest. Regionale onderwerpen zoals

Portaal, verder versterkt. We zien en spreken elkaar

energiebesparing, doelgroepenhuisvesting, de

vaker en er is meer aandacht voor het innemen en

uitvoering van het overnamebeleid en woonruimte-

uitbrengen van gezamenlijke adviezen. Naar Portaal

verdeling, pakken we steeds meer samen op.

toe maken we werk van aanpassing van advies-

We trekken met gezamenlijke standpunten op

termijnen zodat we meer tijd krijgen voor raad-

richting Portaal. Dit geeft betere resultaten en

pleging van de huurders en onderlinge afstemming.

is ook nog efficiënter en kostenbesparend.

Portaal is actief in regio’s Nijmegen, Arnhem, Leiden, Utrecht, Soest en Amersfoort.
Alleen in Arnhem is geen huurdersbelangenvereniging actief.

Vereniging
Huurders
Overleg
Soest
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Huurontwikkeling 2016

0%

4

Hestia en de gezamenlijke huurdersbelangenverigingen (HBV’s)
maken zich al jaren zorgen over de betaalbaarheid van
huurwoning en dringen net zo lang aan op matiging. Na jaren
van huurstijgingen is het eindelijk in 2015 gelukt de laagste
inkomens te ontzien van verdere verhogingen. Dit bescheiden
succes is de opmaat geweest voor versteviging van de inzet
van de HBV’s voor de komende jaren. Portaal was bereid de
zoektocht naar huurmatiging gezamenlijk in te willen zetten.

Scenario’s

0% voor de meeste huishoudens

Portaal heeft een aantal huurscenario’s doorgerekend.

Uit de berekeningen bleek dat het mogelijk is om

Op verzoek van de HBV’s zijn een aantal 0% scenario’s

in 2016 0% huurverhoging door te voeren voor

meegenomen. Portaal kijkt met de berekeningen

alle huishoudens met een inkomen tot € 44.360.

naar de gevolgen van het beleid over een periode

De huren blijven voor 80% van de huishoudens

van 10 jaar. Een van de taakstellingen van Portaal is

in 2016 gelijk. Voor inkomens boven € 44.360 wordt

de aanpak van scheefwoners. Bij het doorrekenen van

de huur maximaal verhoogd, met 4,6%.

de huurontwikkeling maakt zij daarom onderscheid

Portaal wil hiermee het scheefwonen aanpakken.

naar huurders in verschillende inkomens categorieën.

De HBV’s zijn niet overtuigd dat huurverhoging

De berekeningen zijn met de HBV’s gedeeld, waarna

een effectieve manier is om het scheefwonen

de HBV’s een onafhankelijke deskundige er naar

aan te pakken, maar hebben de verhoging niet

heeft laten kijken.

kunnen voorkomen.
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Huurontwikkeling 2016
Wat ging hieraan vooraf?

Wat is scheefwonen?

Woonakkoord

Sociale huurwoningen

Hestia en de andere HBV’s van Portaal werden

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor

in augustus 2015 onaangenaam verrast over

huishoudens met een laag inkomen. Er zijn

het Woonakkoord van Woonbond en Aedes, de

wettelijke afspraken over welk inkomensniveau

koepelorganisatie van woningbouwcorporaties.

‘passend’ is bij welk huurbedrag. Op het moment

Hierin werden huurverhogingen tot 2,5% boven

dat een woning nieuw wordt verhuurd wordt

inflatie mogelijk gemaakt. De HBV’s hebben dit

het inkomen getoetst, maar daarna kan het

akkoord afgewezen en Portaal, als lid van Aedes,

inkomen flink doorstijgen terwijl de huurprijs

er op aangesproken.

verhoudingsgewijs achterblijft. Dit is scheefwonen.

Portaal heeft toen aangegeven zich niet te kunnen

Waarom is het erg?

vinden in het akkoord en open te staan voor overleg

Door scheefwonen zijn betaalbare sociale

hoe de huurontwikkelingen wél in te gaan vullen.

huurwoningen niet beschikbaar voor huishoudens
met een laag inkomen. Het overheidsbeleid

Samenspraak

is er op gericht dat door huurverhogingen het

Met de nieuwe Woningwet, hebben de huurders-

aantrekkelijker wordt voor scheefwoners om te

belangenverenigingen (HBV’s) meer invloed

verhuizen – naar een ‘passende’ huurwoning

gekregen. De gezamenlijke HBV’s en Portaal zoeken

of een koopwoning.

sindsdien naar een nieuwe manier om elkaar te
horen, meningen en informatie uit te wisselen en
standpunten in te nemen.
Deze nieuwe manier van werken heet Samenspraak

Wat vindt Hestia van scheefwonen?

en is voor alle partijen onwennig. De huuront-

Hestia vindt huurverhoging als drukmiddel te

wikkeling 2016 is gebruikt als onderwerp om te

eenvoudig en het onderscheid op basis van

oefenen met deze manier van werken.

inkomen onterecht. Een huurder is een huurder.
Kleiner, ouder en/of minder aantrekkelijk
wonen dan bij een inkomen zou ‘passen’ is
een persoonlijke afweging van elke huurder,
daarbij zijn de mogelijkheden om door te

Welke scenario’s zijn doorgerekend?

verhuizen vaak meer in theorie aanwezig dan

Inflatievolgend

in werkelijkheid. De HBV’s willen dat scheef-

Inflatie +1%

woners een echte keus hebben op basis van

0% gedurende 10 jaar

feitelijk beschikbare ‘passende’ huur- en

0% gedurende 1 jaar, daarna 9 jaar

koopwoningen voordat huurverhoging als

inflatievolgend

drukmiddel wordt ingezet.
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Onderhoudsabonnement
Er zijn duidelijke regels over welke dingen in en aan uw woning door
Portaal of door u als huurder onderhouden en gerepareerd moeten
worden. De afspraken hierover zijn opgenomen in het Onderhouds ABC.
Omdat niet iedereen even handig is of zin heeft zelf dingen te doen,
biedt Portaal een onderhoudsabonnement aan. Als een huurder een
abonnement heeft, dan doet Portaal een groot deel van de klussen die
anders door de huurder gedaan moeten worden. Precies welke klussen
staat ook in het Onderhouds ABC.
Ook zonder abonnement kan en wil Portaal werk bij een huurder
uitvoeren, maar dan wordt er een rekening gestuurd.

6
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Evaluatie van het abonnement

Wat ook is bereikt, is dat het abonnementsbedrag

Precies welke werkzaamheden in het abonnement

zal dalen. Het nieuwe tarief is € 5 per maand.

vallen en de kosten van het abonnement zijn met

Dit resultaat is een compromis. De HBV’s hebben

Portaal besproken, alsook de wens van Portaal om

aangegeven het oude tarief te hoog te vinden en

een instaptarief voor het abonnement te rekenen.

de werkzaamheden voor huurders te verschillend
van niveau. Er is gepleit voor een kleine (goedkope)

Hierover heeft Hestia in april 2014 een meningspeiling

en grote (duurdere) abonnement. De bereikte

gehouden onder alle huurders. De resultaten hiervan

tariefsverlaging heeft invloed op welke werk-

zijn gebruikt in het advies aan Portaal. Pas in april

zaamheden ‘gedekt’ zijn. Ook dit is weer een punt

2016 is antwoord op het advies gegeven.

van gesprek tussen HBV’s en Portaal.

Er zijn veranderingen op komst

Tot slot hebben de HBV’s aangegeven dat de

Het advies is door alle huurdersverenigingen (HBV’s)

communicatie van Portaal en het onderhoudsbedrijf

van Portaal gezamenlijk uitgebracht en is gedeeltelijk

(VOC) over het abonnement en over de kosten als

door Portaal overgenomen. Zo houdt Portaal vast aan

werkzaamheden buiten het abonnement om door

haar plan een instaptarief van € 50 te rekenen.

VOC worden uitgevoerd, beter moet. Portaal heeft dit

De HBV’s hadden een lager tarief bepleit.

toegezegd. De medewerkers van VOC krijgen hierover
extra scholing.

Punten die door Portaal zijn overgenomen houden
in dat zittende huurders de kans krijgen zonder
instaptarief alsnog een abonnement af te sluiten en
dat nieuwe huurders 3 maanden de tijd krijgen om
te bedenken of ze een abonnement willen en deze
alsnog zonder instaptarief te nemen.

Meer informatie

Portaal gaat alle
huurders informere
n over
het abonnement
, het instaptarief
en welke
keuzen u heeft.
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PRESTATIEAFSPRAKEN

Prestatieafspraken
2016-2020
Elke vijf jaar stelt de gemeente een plan op over het gewenste aantal,
de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van huurwoningen in
de komende jaren. Hierover worden afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Deze prestatieafspraken komen in samenwerking met de
woningcorporaties tot stand. Sinds invoering van de Nieuwe Woningwet
in 2015 hebben ook de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) een rol
in dit proces. De betrokkenheid van de HBV’s is voor gemeente en
corporaties nieuw, alsook voor Hestia. Het overleg met zoveel partijen
is ingewikkeld en vraagt veel kennis van zaken en tijd van Hestia.

8
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Het aantal woningen

Verder onderhandelen in 2016

Er is veel druk op het aanbod betaalbare

De prestatieafspraken gaan over meer dan alleen

huurwoningen in Amersfoort. De lange wachttijden

aantallen woningen. In 2016 worden afspraken

voor reguliere woningzoekenden zijn hier een

gemaakt over beschikbaarheid, kwaliteit en

teken van. De druk zal in de komende jaren echter

betaalbaarheid van woningen tot 2020.

toenemen. Hier zijn verschillende redenen voor
– ouderen moeten langer thuis blijven wonen,

Een evaluatie van het huidige systeem voor woon-

doorverhuizen is niet makkelijk en statushouders

ruimteverdeling maakt hier deel van uit, alsook

hebben ook woningen nodig. Dit alles leidt ertoe

aandacht voor het bevorderen van de doorstroming

dat er in Amersfoort een toename van ruim 2.000

op de huur- en koopmarkt. Beide zijn van belang

huurwoningen nodig is tot 2020.

als het gaat om de beschikbaarheid van woningen.
Energieverbruik is een belangrijk onderwerp van

De corporaties zetten een combinatie van bouw,

gesprek, alsook de levensloopbestendigheid van

sloop en verkoop van woningen in hun plannen.

woningen.

De HBV’s hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd

De inzet van Portaal in de komende jaren is gericht

voor het feit dat dit de echte toename van het aantal

op kleinschalige projecten voor 1- en 2-persoons-

woningen in 2020 moet zijn. Ook hebben de HBV’s

huishoudens, waar mensen kunnen blijven wonen

gepleit voor resultaten op korte termijn door het

naar mate ze ouder worden. Betaalbaarheid en

stoppen van de verkoop van huurwoningen.

duurzaamheid (zoals het energieverbruik) zijn hierbij

Portaal heeft hierop gereageerd door de verkoop

belangrijk. Hestia is voorstander van deze strategie.

in Amersfoort in de komende jaren te matigen.

In de gesprekken rondom de prestatieafspraken zal

Hestia is hier blij mee. Alliantie houdt vast aan haar

de strategie van Portaal verder beslag krijgen.

verkoopbeleid. Zij stelt dat de verkoop nodig is om de
bouw van nieuwe woningen te kunnen financieren.
Eind december 2015 is een akkoord gesloten over de
echte toename van het aantal woningen tot 2020.
Voor alle corporaties samen is dit 685 woningen,

Wie zit aan tafel bij dit overleg?

mits de gemeente tijdig bouwlocaties kan aanwijzen.

Gemeente Amersfoort

Dit totaal valt Hestia tegen. Portaal zet in op een

Woningcorporaties

toename van 145 woningen.

– Portaal Eemland
– Alliantie

Inmiddels is gebleken dat het bereikte akkoord over

– Omnia Wonen

het aantal woningen is achterhaald. In werkelijkheid

Huurdersbelangenverenigingen (HBV’s)

zijn 5.000 nieuwe woningen nodig. De gemeente

– Hestia (huurders van Portaal)

bepleit daarom nu ook een stop op de verkoop van

– VHB (huurders van Alliantie)

huurwoningen.

– SHOW (huurders van Omnia Wonen)
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Overnamebeleid
Hestia is op dit moment in gesprek met Portaal over de oplevering
van woningen bij verhuizing (overnamebeleid). We krijgen namelijk
veel klachten van huurders hierover binnen.

Het uitgangspunt van Portaal op dit moment is

een nieuwe stek. Veel woningzoekenden zijn blij

dat een bewoner bij vertrek een huis helemaal

als ze vloerbedekking, zonwering en dergelijke

leeg moet opleveren. Er mag dus bijvoorbeeld geen

kunnen overnemen, omdat dit veel kan schelen in

vloerbedekking, gordijnen of zonwering in of aan

de portemonnee en het verhuizen een stuk

de woning blijven, hoe mooi, nieuw of op maat

makkelijker maakt.

gemaakt die ook is. Portaal wil met dit beleid
bereiken dat een woning zo snel mogelijk weer

Volgens Hestia moet het uitgangspunt zijn dat

verhuurd kan worden, en daarbij niet voor

oude en nieuwe bewoners vroegtijdig in contact

verrassingen komt te staan. Eventuele gebreken

met elkaar worden gebracht zodat gesproken kan

aan de woning zijn makkelijker te ontdekken en

worden over overname van spullen. Portaal zou dit

op te lossen in een lege woning. Pas daarna wordt

proces kunnen faciliteren door bijvoorbeeld tijdens

de woning geadverteerd op Woningnet. Met deze

de woningbezichtiging met een overnamelijst te

manier van werken zijn de ‘oude ‘ bewoners al

werken waarbij de woningzoekenden kunnen aangeven

vertrokken terwijl de nieuwe bewoners nog niet

of ze de spullen willen overnemen. Dit hoeft geen

in beeld zijn. Eventuele overnames zijn op deze

extra tijd te kosten in het verhuurproces. Het over-

manier niet mogelijk.

namebeleid, de uitvoering er van en eventuele
aanpassingen zijn actuele onderwerpen van overleg.

Dit beleid en de starre uitvoering er van is Hestia

10

een doorn in het oog. Het vernietigen van goederen

Hestia is zeer geïnteresseerd in uw ervaringen

is vanuit oogpunt van duurzaamheid, alsook betaal-

rondom een verhuizing, ook als u bijvoorbeeld van

baarheid en praktische argumenten onwenselijk.

verhuurder bent veranderd (bijvoorbeeld van Alliantie

Hestia vindt dat het beleid klantvriendelijk moet zijn en

naar Portaal of omgekeerd). Uw ervaringen helpen

ruimte moet geven aan keuzevrijheid van de huurders.

bij het aan Portaal overbrengen van onze bezwaren

De één wil een snelle en goedkope verhuizing voor

over het huidige beleid. Wij zien graag uw ervaringen

korte tijd, de ander wil langdurig overgaan naar

via e-mail: info@bvhestia.nl
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KLACHTENBEMIDDELING

Klachtenbemiddeling
door Hestia
Hestia bemiddelt tussen huurders en Portaal als zij er samen
niet uitkomen. Hestia zet zich in voor u als huurder, maar heeft
geen middelen om resultaat af te dwingen.
Hestia luistert, vraagt door en verzamelt informatie van alle
betrokkenen. Overleg en zoeken naar het optimale resultaat
volgen daarop. De gang van zaken, onderlinge communicatie,
regels en redelijkheid komen aanbod.

Bemiddeling kost tijd en het resultaat

Wanneer en hoe kunt u bij Hestia terecht?

is ondanks onze inzet, niet altijd wat

Als u Hestia om bemiddeling vraagt, is het belangrijk dat u eerst

de huurder er van hoopt. Bij sommige

zelf met Portaal tot een oplossing heeft proberen te komen.

klachten kan Hestia geen rol spelen bij

U kunt via e-mail of telefoon om bemiddeling vragen, of tijdens

de oplossing, we helpen u dan wel op

een bezoek aan ons kantoor.

weg zodat u de klachten alsnog aan het

Wij vragen u dan om informatie – contactgegevens, aard van het

goede adres kan richten.

probleem en wat u er zelf aan gedaan heeft. Het is handig als u
eventuele correspondentie en foto’s meeneemt/ meestuurt.
Samantha van de Laar is op maandag bereikbaar van 10-12 uur via
(033) 470 10 49. Melding per e-mail kan altijd: info@bvhestia.nl
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KLACHTENBEMIDDELING

Waar kan ik met klachten terecht?
Klachten zijn er in vele soorten en maten, er zijn dan
ook verschillende commissies en organisaties waar u
terecht kunt, afhankelijk van het soort klacht.

Voorbeeld Klachten
bemiddeling
Scha

Reparatieverzoek of klacht?
Als er een probleem is met uw woning, kunt u hiervoor
een reparatieverzoek doen bij Portaal. Dit kan via
internet: http://reparaties.portaal.nl.
Een reparatieverzoek is geen klacht.
Voor zeer dringende reparaties neemt u altijd telefonisch
contact met Portaal op via 0800 - 76 78 225. Met uw
mobiel belt u 0318 – 89 89 89.
In het Onderhouds ABC van Portaal kunt u nalezen wie

devergoeding
Door bemid

deling heef t een hu
urder
schadevergoeding
gekregen . Portaal
maakte een fout do
or meer vloerdelen
uit een woning te
verwijderen dan
afgesproken . De sc
hadevergoeding w
as
nodig omdat er al
s gevolg van de fou
t,
meer vloer vernieu
wd moest worden .

voor het onderhoud of herstel moet zorgen en bij wie
de kosten liggen.

Wordt het probleem niet goed opgelost?
Als dingen niet lopen zoals u verwacht, dan kunt u bij
Portaal een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over
bijvoorbeeld de dienstverlening van medewerkers van
Portaal, de kwaliteit van de geleverde producten of het
onjuist toepassen van procedures.
Op de site van Portaal vindt u een klachtenformulier:
www.portaal.nl
Als u er met Portaal niet uitkomt, dan kunt u ofwel
een beroep doen op bemiddeling door Hestia, ofwel
een gang naar de onafhankelijke geschillencommissie
van Portaal doen. Als u bemiddeling vraagt en de inzet
van Hestia niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u
alsnog naar de geschillencommissie toe.

12
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Voorbeeld Klachtenbemiddeling

Gelijkheid

moest
Toen een dakraam vervangen
n uit dat
worden, ging de huurder er va
s zou
zij een geïsoleerd raam met gla
gen
krijgen, net als bij andere wonin
een
in de straat. Toen bleek dat zij
heeft ze
kuns tstoffenraam zou krijgen
eling is
Hestia ingeschakeld. Na bemidd
geworden ,
het alsnog een raam met glas
dat er
met de toezegging van Portaal
n op
voortaan beter gelet zou worde
gevallen .
gelijke beoordeling van gelijke

KLACHTENBEMIDDELING

Klachtencommissie Portaal
De Klachtencommissie Portaal behandelt geschillen
tussen huurder en Portaal. Het gaat om geschillen
over reparaties en onderhoud waarbij u er met Portaal
niet uit komt. De klachtencommissie is onafhankelijk
en maakt geen deel uit van de Portaal organisatie.
De commissie bepaalt de ontvankelijkheid van uw
klacht. Daarna onderzoekt zij de klacht, eventueel
met een hoorzitting. De commissie adviseert de
directie van Portaal over de oplossing.
Contact met de Klachtencommissie Portaal Eemland
kan per post of e-mail.

Voorbeeld Klachten
bemiddeling
Stan

kproblemen

Hes tia kon niet he
lpen bij het oplossen
van
stankproblemen in
een slaapkamer. D
e
stank komt van bu
ren die ‘s- avonds
op het
balkon roken en de
lucht de aangrenz
ende
slaapkamer intrek
t. De oplossing van
di
t
probleem ligt in de
relatie tussen deze
buren en bereidhe
id rekening met el
kaar
te houden . Hes tia
heef t de weg naar
buur tbemiddeling
aangegeven maar
speelt
geen rol bij de oplo
ssing.

Ambtelijk secretaris klachtencommissie Portaal
Eemland, p/a Postbus 24082, 3502 MB Utrecht
e-mail: kceemland@portaal.nl

Klachten over de openbare ruimte
Als er iets niet werkt of kapot is in de openbare
ruimte, dan kunt u dit bij de gemeente melden.

Klachtencommissie Woonruimteverdeling

www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-melding-

Als u ontevreden bent over de toewijzing van een

doen.htm

woning, neemt u eerst contact op met Portaal.

Telefonische meldingen kunnen ook via nummer: 14033

Deze zal, in overleg met u, proberen de klacht op te
lossen. Als u na een gesprek van mening blijft dat de
dienstverlening niet correct is verlopen, dan kunt u

Klachten door overlast

terecht bij de Klachtencommissie Woonruimteverdeling

De aanpak van overlast is complex en is een

Regio Eemvallei. Deze commissie behandelt klachten

gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente,

van individuele woningzoekenden over de uitvoering

politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties.

van de woonruimteverdeling. Meer informatie over
de Klachtencommissie Woonruimteverdeling en

Waar meld ik overlast?

het indienen van een klacht vindt u op de site van

Vervuiling van uw buurt, bijvoorbeeld door graffiti,

WoningNet: www.woningneteemvallei.nl

rotzooi op straat of vernielingen, kunt u melden
bij uw gemeente. Veel gemeenten hebben hier een
speciaal meldpunt voor. Kijk hiervoor op de website

Huurcommissie

van uw gemeente.

Bent u het niet eens met de huurprijs of het

Overlast in uw buurt kunt u melden via het

onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten

landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844.

of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er

U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent.

samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Bij conflicten of ruzies met buren of buurtgenoten,

inschakelen om een uitspraak te doen over uw

kunnen buurtbemiddelaars u helpen er samen met

probleem. Voor meer informatie over hoe dit kan:

uw buren uit te komen.

www.huurcommissie.nl

Meer informatie vindt u op:
www.politie.nl/themas/overlast.html
www.problemenmetjeburen.nl
Buurtbemiddeling kunt u via Portaal vragen.
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Perikelen bij het opleveren van de woning bij verhuizing

‘In dezelfde staat’
‘Mijn moeder is recent verhuisd van haar huurwoning naar een zorgcentrum.
Wij hebben nu de huur opgezegd en maken de woning leeg. In de woning
zijn zaken aanwezig, zoals een elektrisch bedienbaar zonnescherm en een
inbouwkast, waarvan wij verwachten dat een nieuwe huurder ze graag
zal willen overnemen. Dat mag van ons kosteloos. Portaal staat echter
op het standpunt dat niets mag worden overgenomen, ook niet met de
nadrukkelijke instemming van de volgende huurder.’

Deze mail ontving Hestia vorig jaar van de dochter van

of na 1 augustus 2003. Bij contracten van vóór die datum

een trouwe huurder die een goed onderhouden woning

moet de woning in goede staat worden opgeleverd.

achterliet. De klacht staat niet op zich. Vaker ontvangen
wij berichten van – vooral oudere – huurders die zich

Niet-roerend en roerend

in aanloop naar een verhuizing afvragen hoe de woning

Niet roerende (zelf aangebrachte) veranderingen zijn zaken

moet worden opgeleverd. En die vrezen voor hoge kosten

die aard- en nagelvast aan de woning zijn bevestigd en

voor het ongedaan maken van veranderingen. In dit

niet zonder schade zijn te verwijderen. U kunt dan denken

artikel leest u meer over de zorgen van huurders, het

aan een luxe keuken of extra radiatoren. Deze vallen

beleid van Portaal en de praktijk van alle dag.

onder het Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen. Als u
hiervoor destijds schriftelijk toestemming hebt verkregen,

Dezelfde staat

is duidelijk of deze ZAV mag blijven zitten. Als de ZAV in

Volgens de wet moet een huurder de woning in

goede staat is en de verhuurbaarheid niet schaadt, is dat

dezelfde staat opleveren als bij het aangaan van de

meestal het geval.

huurovereenkomst. Dat geldt niet voor Zelf Aangebrachte
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Veranderingen (ZAV) waarvoor toestemming is verleend

Roerende zaken zijn zaken die zonder noemenswaar-

door de verhuurder. En evenmin geldt dat voor zaken

dige kosten ongedaan gemaakt en/of verwijderd

die door normaal gebruik en slijtage zijn verouderd.

kunnen worden, zoals gordijnrails en losliggende

Uitgangspunt voor ‘dezelfde staat’ is de opnamestaat

vloerbedekking. Deze zaken vallen niet onder het beleid

die gemaakt is bij aanvang van de huur. Is er geen

Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). In principe

opnamestaat, en ontstaat er onenigheid, dan moet

moet de huurder ze bij vertrek verwijderen. Tot zover

de verhuurder aantonen dat de woning in een andere

de wet en het beleid van Portaal. Maar zoals altijd is er

staat wordt opgeleverd. De regels voor het herstellen in

een schemergebied waar zowel de wet als het beleid

dezelfde staat gelden voor huurcontracten afgesloten op

niet zondermeer uitsluitsel over geven.
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Voorbeeld 1

Plavuizen vloer en sierbalken

vaker
woning en – zoals wel
U woont al 40 jaar in de
er
vlo
zen
hebt u een plavui
gebeurde in die tijd –
eerd.
en het plafond gemont
teg
aangelegd en balken
alleen
stemming gevraagd, of
U hebt destijds geen toe
riftelijke) toestemming
mondelinge (en geen sch
in
keurig onderhouden en
verkregen. De zaken zijn
moet.
it
eru
van mening dat alles
goede staat. Portaal is
eid
arh ,
schaden de verhuurba
De aangebrachte zaken
ngt duizenden euro’s in
vindt Portaal. De VOC bre
laat zitten.
rekening als u de zaken

Overname van
spullen zou in
principe mogelijk
moeten zijn
Portaal en de huurdersorganisaties gaan zich de
komende maanden hierover buigen. De heer Keijts,

Voorbeeld 2

Goede laminaatvlo
er

directeur-bestuurder van Portaal, heeft in een eerste
reactie aangegeven van mening te zijn dat overname
van spullen in principe mogelijk moet zijn.

U hebt enkele

jaren geleden
een goede lam
aangelegd en
inaatvloer
bent hier altij
d heel zuinig
op geweest.
Bij uw verhuizin
g zou u graag
deze vloer will
aan de nieuw
en overdoen
e bewoner, w
ant meenemen
zin: de vloer ra
heeft geen
akt beschadigd
en past niet in
woning. Van Po
de nieuwe
rtaal moet u de
vloer verwijder
Wettelijk gezie
en.
n is dit correct
. Maar in de pr
dit veel geld,
aktijk kost
tijd en moeite
voor zowel de
vertrekkende
huurder (die ee
n goede vloer
moet wegbrek
nieuwe huurde
en) als de
r (die een nieu
we vloer moe
t leggen).

Voorinspectie
Hestia krijgt ook klachten van vertrekkende huurders
over de houding van de woninginspecteurs van
de VOC. Zo krijgen zij bij de voorinspectie zonder
veel uitleg een lijst met reparaties en bijbehorend
prijskaartje gepresenteerd. Er wordt met hoge kosten
gedreigd terwijl het achteraf soms mee blijkt te vallen.
Meer inlevingsvermogen vanuit de VOC zou hier op
zijn plaats zijn. VOC gaat hierop alert zijn.

Onzeker over de oplevering?
Wat we alvast hebben afgesproken met Portaal, is

In gesprek

dat oudere bewoners die zich afvragen wat ze aan

Samen met de andere huurdersorganisaties van Portaal

hun woning moeten doen, en daarom twijfelen

hebben wij deze problemen op het hoogste niveau bij

over verhuizen, bij de VOC een vóór-voorinspectie

Portaal neergelegd. Wat hebben we onder meer aangekaart?

kunnen aanvragen. Zo krijgen ze inzicht in wat er

Portaal wil dat de woning kaal wordt opgeleverd,

eventueel moet gebeuren aan de woning. Overigens

en staat niet toe dat spullen ter overname worden

kunnen zij met vragen over verhuizen ook terecht bij

aangeboden. Dit moet anders: overname moet wel

de wooncoaches. Wat Hestia betreft is een volgende

mogelijk zijn.

stap dat Portaal meer tegemoet komt aan deze groep

Niet aangemelde ZAV’s die er keurig uitzien en de

trouwe huurders en dat goed onderhouden ZAV’s

verhuurbaarheid niet schaden, omdat ze een ‘neutrale’

kunnen blijven zitten.

uitstraling hebben en niet aan smaak onderhevig zijn,
moeten kunnen blijven zitten. Overname door Portaal

Voor de moeder en dochter aan het begin van

of de volgende huurder moet worden mogelijk gemaakt.

dit verhaal komt dit helaas te laat. De zonwering

Voor trouwe huurders met een keurig onderhouden

belandde in de kliko. Maar dankzij hun verhaal,

woning met niet aangemelde of mondeling aangemelde

en dat van een aantal andere huurders, staat dit

ZAV’s die smaakgevoelig zijn c.q. gedateerd zijn: hiervoor

onderwerp nu prominent op de agenda van Hestia

moet een uitzondering mogelijk zijn.

en Portaal.
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Word ook lid !

Hoe meer leden , hoe sterker we
staan !
Alle huurders van Portaal he
bben
bij een sterke bewonersverenigin voordeel
g

Blijf op de hoogte!

Lid worden
Lidmaatschap van Hestia is gratis. Door lid te worden
steun je het werk van Hestia. Jouw steunbetuiging
maakt de stem van Hestia krachtiger. Daar hebben
alle huurders baat bij. Je 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 033 470 10 49.

Hestia wil graag huurders en leden actuele
informatie geven over ontwikkelingen, cursussen
en nieuws. We willen ook graag je mening kunnen
vragen over actuele onderwerpen. Dit doen we per
e-mail. Stuur een mailtje met je naam en adres
naar info@bvhestia.nl. Je adres wordt alleen door
ons gebruikt.

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
Ben je actief in, met en voor je buurt?
Hestia ondersteunt bewonersgroepen.
Kijk op www.bvhestia.nl voor informatie.

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
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