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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Doe mee, denk mee
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Huurbeleid - lange adem Hestia levert succes op
Pilot in Soesterkwartier klantgericht renoveren

6 t/m 7
14 t/m 15

Geachte huurder
Na 7 jaar neem ik afscheid van u. In die 7 jaar heb ik met veel
plezier als secretaris van Hestia uw belangen behartigt bij Portaal

Wijnand Akerboom neemt na 7 jaar

en de gemeente. Er is in die tijd veel bereikt én veel veranderd.

afscheid als secretaris van Hestia.

Toen ik in 2010 bij Hestia begon werden nog veel

Deze ontwikkeling zal in de komende jaren doorzetten

beslissingen over Amersfoortse huurders door Portaal

en brengt met zich mee dat de afstand tussen huurders

Eemland in Amersfoort genomen. Sinds de invoering

en bestuur toeneemt. Maar wonen is niet alleen een

van de nieuwe woningwet, de financiële crisis en de

zaak van efficiëntie, beleving speelt een grote rol.

reorganisatie van Portaal is de regio minder belangrijk

De opstand van huurders bij sloopplannen is illustratief.

geworden. Het goede hiervan is dat het beleid in alle

Beleving maakt van een huis een thuis.

regio’s van Portaal nu gelijk is. Positief is ook dat Portaal
de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) meer betrekt

Hestia is van en voor huurders van Portaal in Amersfoort.

bij de beleidsvorming. Huurders hebben meer invloed

Het betrekken van u als huurder is belangrijk.

doordat de HBV’s meer verantwoordelijkheid dragen.
De samenwerking met VHOS in Soest is een mooi

“Uw betrokkenheid is belangrijk”

resultaat van deze ontwikkeling. VHOS en Hestia
nemen steeds nieuwe stappen in die samenwerking.

In dit Magazine hebben we veel aandacht voor hoe

Dit Magazine zal bijvoorbeeld in het najaar ook een

u als huurder een verschil kunt maken. U kunt over

publicatie van VHOS zijn.

allerlei onderwerpen meedenken en meepraten.

Minder fijn is dat het afstemmen van beleidsstand-

Beste huurders, blijf betrokken. Hestia kan het niet

punten en het onderhandelen ingewikkelder zijn.

zonder u. Het team van Hestia wens ik veel succes

Bestuurswerk bij Hestia is inmiddels intensief, het

voor de toekomst.

vraagt kennis en beschikbaarheid die amper te
verenigen zijn met de status ‘vrijwilligerswerk’.

Met vriendelijke groet, Wijnand Akerboom

Hestia zoekt bestuursleden
Is bestuurswerk misschien iets voor u?
We maken dan graag kennis met u.
Tijdens een oriënterend gesprek leren wij u graag kennen
en vertellen we graag over wat we doen, hoe en met wie.
Samen kijken we naar hoe uw kennis en vaardigheden
waardevol kunnen zijn voor alle huurders in Amersfoort.

2
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Bij Hestia wordt hard gewerkt
in een prettige sfeer met veel
ruimte voor eigen initiatief.
Interesse?
Stuur een e-mail met uw naam
telefoonnummer en motivatie naar
info@bvhestia.nl, t.a.v. Louis Zwaan.
Wij nemen dan contact met u op.

U heeft invloed.
Denk mee, doe mee!
Uw mening is belangrijk

woningruil? Daar horen we graag over. Wat ging

Hestia en VHOS werken samen voor alle huurders

er goed? Wat niet? Is de ruil doorgegaan of niet?

van Portaal in Amersfoort en Soest, dus ook voor u.

Met uw ervaring komt Hestia goed beslagen ten ijs.

We willen daarom graag weten hoe u over wonen
en huren denkt.

Wonen in een deels verkocht complex
Portaal heeft in de afgelopen jaren woningen

Uw ervaring is belangrijk

verkocht. In woongebouwen is dan een Vereniging

In 2016 is het beleid van Portaal rondom verhuizingen

van Eigenaren (VvE) opgericht. Portaal en de

en overname van goederen vernieuwd. We willen alle

HBV’s hebben een handreiking opgesteld over

huurders die ervaringen hebben gedeeld hartelijk

huurdersparticipatie in een VvE. We willen graag

danken. Die ervaringen hebben een belangrijke rol

weten hoe uw ervaringen zijn als u in zo’n complex

gespeeld bij het bepalen van het nieuwe beleid.

woont. Wordt u bijvoorbeeld als huurder betrokken

De resultaten van de inzet van Hestia, VHOS en de

bij belangrijke beslissingen van de VvE? Loopt de

andere HBV’s staan verder op in dit Magazine.

klachtenafhandeling door Portaal nog goed?

Het nieuwe beleid zal na de zomer in werking gaan.

Met uw ervaringen

Blijf uw ervaringen bij verhuizing met ons delen!

kunnen we een

Op die manier kunnen we controleren of Portaal het

vinger aan de pols

nieuwe beleid goed uitvoert.

houden over de
uitvoering van de

Actueel

afspraken.

VHOS en Hestia werken samen. We delen informatie
en stemmen standpunten af. U kunt over verschil-

Op de site van

lende actuele onderwerpen meedenken en

Hestia kunt u

meepraten. We horen uw mening graag!

de handreiking
downloaden.

Seniorenhuisvesting – hoe denkt u er over?
denkt u bijvoorbeeld over het ontlabelen van 55+

Wilt u uw ervaring inzetten om het beleid
beter te maken?

woningen? Meer over dit onderwerp vindt u op

U kunt meepraten en invloed hebben op het advies

blz 5 van deze Magazine.

aan Portaal. We komen graag met u in contact.

Het thema Seniorenhuisvesting is actueel. Hoe

Woningruil – heeft u hier ervaring mee?
In het najaar 2017 gaat Portaal haar beleid rondom
woningruil evalueren. Heeft u ervaring met
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Zonnepanelen

Portaal wil de duurzaamheid van haar woningen vergroten
en de woonlasten verlagen. Ze plaatst daarom zonnepanelen
op complexen. Dit initiatief juichen de huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) toe. Inmiddels liggen zonnepanelen op
42 complexen in Amersfoort, Arnhem, Nijmegen, Leiden
en Utrecht. Vijf van deze complexen liggen in Amersfoort.

De zonnepanelen wekken stroom op voor de gezamenlijke
voorzieningen in de complexen, zoals verlichting en automatische deuren. Het voordeel wat dat oplevert is voor de

Met energie aan de slag

helft voor de huurders en voor de helft voor Portaal. Huurders

Energiebesparing is goed voor het milieu én

zien vanaf 2018 een kleine daling van de servicekosten.

uw portemonnee. Misschien geven de zonnepanelen u nieuwe inspiratie om met energie-

Vóór plaatsing van de panelen, hebben Portaal en de HBV’s

besparing aan de slag te gaan. Hestia heeft

overlegd. Dit overleg ging over de verdeling van de financiële

een folder gemaakt met praktische tips om zelf

voordelen en risico’s, de controleerbaarheid en de betrokken-

aan de slag te gaan. Het effect van maatregelen

heid van de huurders. Dit overleg heeft een aantal punten voor

in uw woning en verandering van uw gedrag

de huurders in deze complexen opgeleverd. Er is afgesproken:

ziet u dan terug op uw energierekening.

Dat de huurders de voordelen terugzien via verlaging

4

van de servicekosten.

Vraag de folder aan en

Dat als de voordelen, om welke reden dan ook, omslaan

ga zelf aan de slag!

in nadelen, dit niet bij de huurders terecht komt.

Dit kan door een e-mail

Dat Portaal blijft investeren in energiebesparing, ook

met uw naam en

na plaatsing van de panelen.

adres te sturen naar

Dat de opbrengsten van de panelen zichtbaar en

info@bvhestia.nl

controleerbaar zijn.

Vermeld daarbij

In het najaar plaatst Portaal zonnepanelen op nog eens

‘energiefolder’ in

70 complexen.

de onderwerpregel.
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Wonen & senioren
hoe denkt u er over?

Het thema Wonen & Senioren is één van de onderwerpen in de Prestatieafspraken 2018. Dat is niet verwonderlijk aangezien het aantal senioren
toeneemt. Bovendien wordt iedereen geacht zo lang mogelijk zelfstandig thuis
te wonen. De vraag is dan ook of Portaal en de gemeente goed zijn voorbereid
en er voldoende woningen zijn die voldoen aan de eisen van deze tijd.

Wilt u meedenken?
Voor huurders is dit hét moment om inbreng te

In september organiseren Hestia en VHOS een work-

leveren op dit onderwerp. Welke wensen en eisen

shop om de inbreng in de Prestatieafspraken vast te

stellen huidige en toekomstige senioren aan hun

stellen. U kunt meepraten en/of per e-mail commentaar

woning? Wat vinden ze van het ontlabelen van

leveren op het stuk dat we vervolgens schrijven.

55+ woningen? Wat zijn belemmeringen om te
verhuizen en hoe kunnen we die oplossen?

Stuur een e-mail naar info@bvhestia.nl met “wonen

Hoe kunnen we maatwerk leveren aan senioren

& senioren” in de onderwerpregel. Vermeld in de

die graag in hun complex willen blijven wonen?

mail uw naam en adres en of u met de workshop
en/of het meelezen van de notitie mee wilt doen.
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NIEUW HUURBELEID

Lange adem Hestia levert succes op

Nieuw huurbeleid
In maart 2017 kwam het nieuwe huurbeleid tot stand. Hestia heeft
– samen met haar collega huurdersorganisaties – successen behaald voor
huurders. We zetten de belangrijkste resultaten op een rij.

Huurverhoging
Huurders met een inkomen tot 2 40.349,- krijgen in

Hun huren kunnen doorgroeien naar 100% van

2017 alleen een inflatievolgende verhoging van 0,3%.

de maximaal toegestane huur. Gepensioneerden,

Als Portaal financieel gezond blijft, zal de verhoging

grote gezinnen en chronisch zieken krijgen alleen

ook in de komende jaren inflatievolgend zijn.

inflatievolgende huurverhoging.

Voor inkomens boven de 2 40.349,- met een hoge

Communicatie

huur (boven de 2 635,05) is het gelukt om de huur-

In de brief over de jaarlijkse huurverhoging geeft

verhoging te beperken. Deze wordt dit jaar inflatie

Portaal betere voorlichting over de huurverhoging,

plus 2%. Eerder wilde Portaal aan deze huurders

de ontwikkeling van de huurprijs en de rechten

inflatie plus 4% vragen. Hoge inkomens met een

van de huurders.

lagere huur krijgen wel inflatie plus 4%.

6
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Huurders kunnen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Als sprake is van een inkomensdaling tot
onder de grens van 2 40.349,- dan wordt de extra
huurverhoging (van 2 of 4%) teruggedraaid. Andere
situaties waarbij huurders financieel in de problemen
raken en die bezwaar maken, legt Portaal voor aan
haar Commissie Schrijnende Gevallen.
In de brief aan huurders met een inkomen boven de
2 40.349,- komt te staan wat de maximaal toegestane
huur van hun woning is (door de extra huurverhoging
groeit de huur hier in een aantal jaren naar toe).

Gepensioneerden ,
grote
en chronisch zieken gezinnen
krijgen alleen
inflatievolgende hu
urverhoging.

In de toekomst kan elke huurder dergelijke gegevens
inzien via MijnPortaal. Tot die tijd kunnen huurders
bellen met Portaal om meer informatie over de
puntentelling van hun woning (inclusief de
WOZ-waarde), de maximaal toegestane huurprijs
en op welk percentage maximaal ze nu zitten.

Ook de huurprijs wordt (voor huishoudens tussen
2 36.165,- en 2 44.360,-) aangepast. Zij krijgen

Midden inkomens

10% korting op de markthuur. Dit geldt voor vrije

Woningzoekenden met een inkomen tussen de

sector woningen met een huur tot 2 944,-.

2 36.165,- en 2 40.349,- kunnen bij Portaal reageren

Huidige huurders van een vrije sectorwoning

op een sociale huurwoning. 10% van de woningen

krijgen een inflatievolgende huurverhoging.

met een huurprijs boven de 2 635,05 mag Portaal
toewijzen aan deze inkomens. Hestia heeft gezegd

Eerdere afspraken

dat in de woningadvertentie duidelijk moet staan

Eerdere afspraken zijn opnieuw vastgesteld. Zo kunnen

of een laag middeninkomen mag reageren.

bij Portaal woningzoekenden met recht op huur-

Nu is dat niet altijd duidelijk.

toeslag, reageren op alle woningadvertenties met een
huur tot 2 710,68, waarbij de huurprijs vervolgens

Vrije sector

wordt afgetopt op 2 592,55 (1 en 2 personen) of

Middeninkomens vallen bij het vinden van een

2 635,05 (3 personen of meer). Lage inkomens hebben

woning vaak tussen wal en schip: ze verdienen te

daardoor net zoveel kansen op een mooie woning

veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor

als hogere inkomens. Ook is vastgelegd dat twee-

een vrije sector woning. Daarom heeft Portaal haar

derde van het woningbezit van Portaal een huurprijs

inkomenseisen voor een vrije sectorwoning naar

moet hebben onder de 2 635,05. Portaal en de

beneden toe bijgesteld. Deze inkomens hoeven

huurdersorganisaties zijn nog in gesprek over het

‘slechts’ minimaal 3,5x de maandhuur (inclusief

waarborgen van een percentage van de woningen

servicekosten) te verdienen (eerder was dat 4x).

in de echt goedkope sector (onder de 2 400).
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Nieuw overnamebeleid bijna klaar

Overname van
goederen wordt
mogelijk
Hestia kreeg veel klachten over de opstelling VOC bij het
verlaten van een huurwoning. Het ging dan om goederen
in uitstekende staat die moesten worden verwijderd, zoals
elektrische zonwering of nieuwe vloerbedekking. Ook zouden
rekeningen volgen van duizenden euro’s als de vertrekkende
huurder zijn woning niet kaal en in oorspronkelijke staat
zou opleveren. Binnenkort hoort dit tot het verleden. In juni
geven Portaal en de huurdersorganisaties de laatste klap op
het nieuwe mutatie- en overnamebeleid. Na de zomer start
een proef die na één jaar wordt geëvalueerd.

8
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Aansluitende verhuur
Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat de
vertrekkende en nieuwe huurder contact hebben
door ‘aansluitende verhuur’. Dat betekent dat de
woning na huuropzegging direct wordt geadverteerd.
Binnen een maand na de opzegging moet de nieuwe
huurder bekend zijn en kan deze afspraken maken
met de vertrekkende huurder over overname van zelf
aangebrachte voorzieningen (ZAV). Voor Portaal en de
VOC is dit een geheel nieuwe manier van werken.

Nieuwe manie
r van

w

erken:
Binnen een maand
na de opzegging
– als de nieuwe hu
urder bekend is –
kan de nieuwe hu
urder afspraken
maken met de vert
rekkende huurder
over overname van
Zelf Aangebrachte
Voorzieningen (Z
AV)

Technisch in orde
Mocht de nieuwe huurder toch nog niet bekend zijn,
dan mag de vertrekkende huurder bijna alle ZAV’s laten
zitten. Voorwaarden hierbij zijn dat deze technisch in
goede staat zijn en de verhuurbaarheid niet aantasten.
Een nadeel hiervan is dat er geen overnamevergoeding
kan worden gevraagd.
Vervolgens neemt Portaal een deel van de ZAV’s over.
Voor het andere deel tekent de nieuwe huurder een
aanhangsel in het huurcontract. Daarin staat dat hij/zij
verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze ZAV’s.

hte
Voorbeelden Zelf Aangebrac
V):
(ZA
Voorzieningen

– Elektrische zonwering
– Nieuwe vloerbedekking
– Een aangebouwde serre

Als de nieuwe huurders de ZAV’s niet wil, haalt Portaal
deze alsnog weg.

ZAV’s zonder toestemming
Bij het nieuwe beleid is het niet meer nodig om ZAV’s

VOC – Vastgoed Onderhoud Centrale

die u zonder toestemming hebt aangebracht, alsnog

De Vastgoed Onderhoud Centrale is een

tussentijds te laten goedkeuren. Keuring van deze ZAV’s

zelfstandig bedrijf met Portaal als enige

vindt straks plaats bij opzegging van het huurcontract.

opdrachtgever. De directeur van de VOC maakt

Wél willen we nog met Portaal afspreken dat huurders

onderdeel uit van het management van

een tussentijdse inspectie van hun woning kunnen

Portaal. VOC doet het dagelijks onderhoud en

aanvragen, zodat zij bij een verhuizing niet voor

het mutatie-onderhoud aan de woningen

verrassingen komen te staan.

van Portaal. Helaas zijn onze huurders niet
altijd tevreden met de werkwijze en houding

Grijs gebied

van de VOC-medewerkers, met name bij

Er blijft nog steeds een grijs gebied. Dat komt door de

huuropzeggingen. Vorig jaar hebben we

eis dat een ZAV de verhuurbaarheid niet mag aantasten.

dit aangekaart bij Portaal. Dat heeft onder

Hierover zullen we nog in gesprek gaan met Portaal. We

meer geleid tot dit nieuwe mutatie- en

willen een aantal duidelijke voorbeelden op schrift over

overnamebeleid. De VOC-medewerkers zullen

wanneer iets wel of niet de verhuurbaarheid schaadt.

nog dit jaar scholing krijgen om het nieuwe

Deze voorbeelden kunnen door de medewerkers van

beleid goed uit te kunnen voeren. Hestia en

VOC worden gebruikt bij inspectie van de woning.

VHOS houden daarbij een oogje in het zeil.
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PRESTATIEAFSPRAKEN

Het Bod en de
Prestatieafspraken
De handtekeningen onder de Prestatieafspraken 2017
waren in december 2016 net droog toen gemeente,
Portaal en Hestia begin dit jaar weer om tafel gingen
zitten voor de afspraken over 2018. Gelukkig wordt
voortgeborduurd op de afspraken over 2017.
De eerste stap in het proces is dat Hestia advies uitbrengt
aan Portaal over het zogenaamde Bod (activiteitenplan)
dat Portaal doet aan de gemeente.

10
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Op 11 mei sprak Hestia, tijdens een huurdersbijeenkomst met een aantal huurders over de

Wonen en zorg:
Seniorenhuisvesting: Er zijn onvoldoende geschikte

inzet van Hestia bij de onderhandelingen.

senioren- en servicewoningen. Daarom moet er een

De belangrijkste punten van het advies zijn:

plan komen voor seniorenhuisvesting en wonen en
zorg, dat voorziet in voldoende kwalitatief aanbod

Beschikbaarheid:

dichtbij voorzieningen.

Portaal moet betaalbare woningen bouwen
in de sociale sector, met name senioren- en
starterswoningen. Zolang dit niet gebeurt, mag
Portaal geen woningen liberaliseren of verkopen.

Betaalbaarheid:
Tweederde van de woningvoorraad behoudt
een huur onder de 635 euro. Gematigde jaarlijkse
huurverhoging en passend toewijzen: de huur wordt

Partijen moeten concreter maken wat ze doen
om locaties te verwerven voor nieuwbouw en

aangepast aan het inkomen. Isolatie is belangrijk
voor het verminderen van de woonlasten.

transformatie. Wij verwachten een stevige regierol
van de gemeente.

Leefbaarheid:
Huurders maken zich zorgen over de leefbaarheid

De doorstroming moet worden gestimuleerd, zodat

in bepaalde buurten en zijn in die wijken voorstander

starters, gezinnen en senioren sneller een passende

van het gebruik maken van de mogelijkheden van

woning vinden. De Wooncoach moet een vervolg

de Rotterdamwet (selectie van nieuwe huurders).

krijgen. Senioren moeten voorrang en korting op de
huurprijs krijgen als ze van groot naar klein verhuizen.
Woningruil moet makkelijker worden.

Er staan steeds minder bankjes in de stad.
Er moeten weer méér bankjes komen, denk aan
senioren.

Het is onwenselijk dat 42% van de woningen
aan mensen met een urgentie worden toegewezen.

Auto’s ontsieren buurten. Stimuleer bijvoorbeeld

De ‘gewone’ woningzoekende komt onvoldoende

autodelen en verbiedt het omvormen van tuinen tot

aan de beurt.

parkeerplaatsen.

Verduurzamen en kwaliteit:
Portaal moet toezeggen hoeveel woningen ze
gaat verduurzamen (isoleren, zonnepanelen)
en hoeveel woningen groot onderhoud en
standaardkwaliteit krijgen in 2018. Isoleer oudere
woningen. Gebruik platte daken voor zonnepanelen.
Er moet een programma van eisen komen
voor betaalbare nieuwbouwwoningen. Bouw
driekamerappartementen voor senioren en (kleinere)
starterswoningen met gemeenschappelijke ruimten/
voorzieningen.

Wilt u ook meedenk
en?

Alle huurders van Portaa
l kunnen
met het bestuur meedenk
en .
Hestia stuur t uitnodiging
en voor
huurdersbijeenkoms ten pe
r e-mail.
Wilt u ook uitnodigingen
ontvangen?
Stuur een e-mail met uw
naam en
adres naar info@bvhestia.
nl ,
dan ontvangt ook u de volge
nde
keer een uitnodiging.
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9 vragen en antwoorden over de Warmtewet

Veel vragen
over afrekening
energielevering
Hestia kreeg in het afgelopen jaar veel vragen over de afrekening van de
energielevering. Huurders, aangesloten op een collectieve installatie, moesten
opeens tientallen euro’s per maand méér betalen terwijl hun verbruik niet
was veranderd. De grote ‘boosdoener’: de nieuwe Warmtewet. Hieronder
leggen wij in negen vragen en antwoorden uit hoe het (ongeveer) zit.

1

Voor wie geldt de nieuwe Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor huurders die een gezamenlijke

Wat is er voor mij veranderd met
de nieuwe Warmtewet?

installatie voor verwarming en eventueel warm water

In de dagelijkse praktijk merkt u waarschijnlijk niet

hebben in het woongebouw. U kunt door deze

zoveel verschil. Alle huurders hebben een leverings-

gezamenlijke installaties niet zelf een energieleverancier

overeenkomst met de algemene voorwaarden voor

kiezen. Met de Warmtewet is Portaal energieleverancier

warmtelevering van Portaal ontvangen. Het belangrijkste

geworden. Het doel van de wet is om u als consument

verschil zit in de manier van berekenen en afrekenen

te beschermen en te voorkomen dat u teveel betaalt

van de kosten.

of tegen slechte voorwaarden geleverd krijgt.

12
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Wat zijn de belangrijkste kostenposten?

De kosten bestaan uit variabele kosten voor de levering

keer per drie jaar worden afgelezen) door ‘slimme’

van warmte (tarief per Gigajoule x verbruik) en uit een

meters (die elk jaar worden afgelezen). Daardoor kan

aantal vaste kosten zoals vastrecht voor gebruik van

uw energierekening (eenmalig) flink afwijken van

leidingen, de dienstverlening van het verdeelbureau

wat u gewend bent, omdat het actuele verbruik is

en belasting.

vastgesteld. 1.100 van de 1.200 complexen van Portaal
met een gezamenlijk installatie hebben inmiddels

4

Hoe komen de tarieven voor energie
tot stand?

De tarieven mogen niet hoger zijn dan het maximum

slimme meters.

8

tarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft

Ik huur in een gemengd complex
met een VvE

vastgesteld. Of de tarieven in de praktijk lager zijn, hangt

Een VvE wordt met de nieuwe Warmtewet de energie-

af van hoe zuinig de verwarmingsinstallatie is en of

leverancier omdat de VvE de energie inkoopt. Portaal

Portaal voordelig heeft ingekocht. Een woningcomplex

(en de huurders van Portaal) zijn dus afhankelijk van

met een goede collectieve installatie kan daardoor een

de VvE-beheerder. Portaal vraagt wel een kostenopgave

gunstiger tarief hebben dan eentje met een verouderde

aan de beheerder en laat deze nog een keer

installatie. Overschrijding van het maximale tarief komt

doorrekenen door het verdeelbureau.

ten laste van Portaal.

9
5

Hoe wordt het verbruik vastgesteld?

Hoe kan ik bezwaar maken?

Als u bezwaar wilt maken kan dit via de Geschillen-

Bij de woningen van Portaal zijn alle meters die op

commissie Warmtelevering. Deze is ondergebracht

de radiatoren zitten, radiografisch uitleesbaar. Dat wil

bij De Geschillencommissie in Den Haag.

zeggen dat de meterstanden op afstand te lezen zijn.
Dit doet het zogenaamde verdeelbureau. Het verdeelbureau verdeelt vervolgens de kosten.

Voorbeeld van de oude en nieuwe manier
van afrekenen

6

Oude manier van afrekenen

Wat is het verschil met de oude
manier van afrekenen?

Vóór de Warmtewet werd gerekend met standaard

Factuur levering

€ 2 80.000 (gehele gebouw)

Factuur netbeheer € 2 20.000 (gehele gebouw)

percentages voor vaste en variabele kosten. Met de

Totaal

invoering van de Warmtewet is het gebruiksdeel

– 65% van 2 100.000 (= 2 65.000) wordt door-

€ 2 100.000

belangrijker geworden. Huishoudens die relatief weinig

berekend aan de huurders op basis van de 		

verbruiken betalen nu minder. Huishoudens die relatief

individuele warmtemeters.

veel verbruiken moeten juist bijbetalen. In het kadertje
hiernaast is een voorbeeld.

7

Waarom is mijn nieuwe afrekening
veel hoger dan de oude?

– 35% van 2 100.000 (= 2 35.000) wordt
hoofdelijk omgeslagen.
Nieuwe manier van afrekenen
Factuur levering

€ 2 80.000 (gehele gebouw)

Dat heeft dus te maken met de andere manier van

Factuur netbeheer € 2 20.000 (gehele gebouw)

verdelen. En met het feit dat uw energieverbruik

– 2 80.000 wordt doorberekend aan de huurders

waarschijnlijk relatief hoger is dan dat van andere
huurders. Het kan daarnaast te maken hebben met

op basis van de individuele warmtemeters.
– 2 20.000 wordt hoofdelijk omgeslagen.

het vervangen van ‘domme’ meters (die maar één
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Portaal aan
de slag in het
Soesterkwartier
Portaal gaat aan de slag in het Soesterkwartier. 40 Woningen in de
MARS-buurt (Merwede-, Amstel-, Regge- en Spaarnestraat) krijgen een
opknapbeurt ‘met een plusje’. Nieuw aan de werkwijze van Portaal is
dat de huurders zelf kunnen kiezen welke werkzaamheden ze laten
uitvoeren. Deze zijn onderverdeeld in een gratis ‘basispakket’ en
aanvullende pakketten waarvoor een huurverhoging wordt betaald.
Wat mogelijk is en aangeboden wordt, hangt af van het type woning.

14
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lende
Zelf kiezen voor aanvul
/of
isolatiemaatregelen en
zonnepanelen

Wat worden de woonlas
ten?
Hoeveel bespaar je op
bijvoorbeeld gas en elek
tra?

Een klantenpanel denkt mee

Daarin wordt bijvoorbeeld gekeken naar de woonlasten:

De huurders van de Cabot- en Cartierstraat gingen

hoe hoog wordt de huurverhoging en hoeveel bespaar

de MARS-buurt voor in deze proef van Portaal.

je bijvoorbeeld op gas en elektra. Dat moet de huurder

Bewonerscommissie RCC111 heeft inbreng geleverd. Daar

helpen om een goede keuze te maken.

koos 98 procent van de huurders voor het basispakket,
tweederde koos voor aanvullende isolatiemaatregelen

Huurverhoging en vergoedingen

en/ of zonnepanelen. In het Soesterkwartier heeft Portaal

Hestia volgt de plannen van Portaal voor de MARS-buurt

eerst gekeken naar wat er nodig is in de woningen. Een

en het Soesterkwartier. Zo kijken we naar hoe Portaal

klantenpanel denkt mee over de gewenste maatregelen.

de huurverhoging per maatregel vaststelt (is die conform
de wetgeving en afspraken met de huurdersorganisaties)

Inspiratiewoningen

en letten we op goede afspraken over vergoedingen

Vóór de zomer komen er inspiratiewoningen in de

bij eventuele schade en overlast.

MARS-buurt. Deze woningen zijn al opgeknapt. Huurders
krijgen zo een goed beeld van wat er mogelijk is. Ook

Hebt u als huurder vragen over dit project, dan kunt

kunnen ze een adviesgesprek aanvragen met Portaal.

u terecht bij info@bvhestia.nl
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Word ook lid !

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

Blijf op de hoogte!

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

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.

Contact en meer informatie

Lid zijn heeft voordelen
Leden kunnen bij Hestia terecht voor bemiddeling
van klachten als zij 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.

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

Actief in de buurt
Bent u actief in, met en voor uw buurt? Hestia ondersteunt bewonersgroepen. Kijk op www.bvhestia.nl
voor informatie.
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