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                    Agenda 

 
 
 
Vergadering HvUK / EigenHaard 
Donderdag 2 februari 2017 
Aanwezig namens HVUK: mevr vd Aart, dhr Heibloem, dhr Proosdij, dhr ten Brink, mevr 
Harte, dhr Dumas, mevr Vermeer en dhr Korzelius, dhr Zoetemeijer, mevr van der Veldt 
Aanwezig namens EH:, mevr de Korne en mevr Hopman 
 

1 Opening  
 Mevrouw de Korne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2 Mededelingen 
De heer ten Brink heeft een aantal mededelingen: 

- Diana van Tiggelen en Dolf Heibloem hebben zich met bericht afgemeld. 
- Nuoncontract is geregeld. 
- ING bank is geregeld 
- Cursus Huisvesting via Woonbond volgt in maart en april. 
- Frank Agterkamp (regiomanager Woonbond) heeft contact opgenomen voor een 

kennismaking 
- Met Marthin Verbrugge (participatiemakelaar gemeente) heeft de HvUK ook contact 

gehad. 
- De HVUK kan ook op de facebook site van de gemeente 
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Verslag 17 november / actielijst 
 
Naar aanleiding van: 
Pag 2:  
verzekeringen : mevrouw Hopman mailt de gegevens door die zij ontving van de 
Bewonersraad. 
Zegge: er is geen leegstand bij EH bekend. Er zijn echter ook koopwoningen. Als er 
huisnummers bekend zijn (ook ten aanzien van andere lang leegstaande woningen) geef ze 
dan vooral door aan EH. We kunnen dan nagaan wat de reden is van leegstand. 
WMO: mevrouw vd Aart heeft in januari aanvullende informatie naar mevrouw Hopman 
gestuurd. Die bespreekt het intern en koppelt terug aan mevrouw vd Aart. 
Tuinen 
 
Toegankelijkheid. De BC Park Krayenhoff heeft voorstellen gedaan aan Hennie Lodeweges 
nav het verzoek hiertoe. Wat is de stand van zaken? Mevr de Korne gaat het na. 
 
 

4 Bespreekpunten  
 

1. Projectenoverzicht 

 Noordmanlaan: renovatie is gereed. In het deel dat gesloopt gaat worden zijn nu nog 9 
huurders met regulier HC. Die zullen dit jaar naar alle waarschijnlijkheid verhuizen. 
Geplande sloop 1e of 2e Q 2018 gaat waarschijnlijk gewoon door. 

 Beatrixlaan (Nieuwbouw) nog steeds overleg met BC over Sociaal Plan. Deze week of 
maandag een nieuwsbrief.  

 Tromplaan en van Gentlaan (renovatie in bewoonde staat) er is nu een BC gevormd 
voor het project. 
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 Irenelaan en Bernardlaan beide 6 woningen. Op individuele basis met huurders 
gesproken (sloop-nieuwbouw zonder terugkeer) 

 Hendriklaan/Irenelaan (5 huurders) Sloop.  

 Churchillflat: 2016 zijn 76 huishoudens uitgeplaatst. Vorige week is de 1e paal voor de 
nieuwbouw geslagen. Doorschuivers mogen in de Churchillflat blijven tot de 
nieuwbouw wordt opgeleverd. 

 
Let op volgende keer de HV ook uitnodigen voor de 1e paal! 
 
Dhr Dumas heeft een brief gehad waarin een technisch onderzoek wordt aangekondigd. 
Hij neemt verder met Marijn contact op om te vragen wat de bedoeling is. 
 
2. Is er tussen Eigen Haard en Gemeente overleg/beleid betreffende hulp aan 

verwarde huurders 

Bij de gemeente is er het loket zorg & overlast waar EH dagelijks contact mee heeft. 

Zo ook met het sociaal team. De samenwerking met de gemeente is heel goed in 

Uithoorn. Ook in het tactisch team, waar de politie ook onderdeel van is, neemt EH 

plaats. 

 

3. Binnen Eigen Haard zijn mensen die bij zorg en overlast ingeschakeld worden, 

hebben zij ook contact o.a.  gemeente, politie hierover? Mogen wij als 

huurdersvereniging de mensen van zorg en overlast  benaderen? 

 

Buren of BC’s kunnen natuurlijk altijd hun zorgen uiten. EH kijkt dan wat we ze ermee 

kunnen doen en gaat zo nodig op huisbezoek of verwijst door naar een zorginstantie.  

Ook kunnen deze zorgen bij de gemeente geuit worden. 

  

4. Waarom algemene servicekosten niet meegerekend worden in het totaal te 

betalen huurbedrag(Max €710,-) uiteindelijk kunnen deze kosten per object 

verschillen behoorlijk oplopen  

 

Dit is geen regel van EH maar een wettelijke regeling die bepaalt welke kosten in de 
(netto of reken) huur zitten en wat servicekosten zijn. 
 

Het gaat de HV er vooral om dat het duidelijk moet zijn naar klanten wat het uiteindelijk 

te betalen bedrag is.  

NB op Woningnet staat het als volgt in de advertentie: 

 

Huurprijs 

 

Netto huurprijs  € 391,94    

Servicekosten  € 15,19    

 

Bruto huurprijs  € 407,13    

U betaalt per maand  € 407,13    

 

Rekenhuur  € 391,94 

 

5. Servicekosten vallen onder afdeling huuradministratie, maar vervanging van 

bijv. een verwarmingsketel weer bij een andere afdeling. Aanbesteding 

onderhoud? 
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Het financiële deel, dus de afrekening bijvoorbeeld, vindt plaats op de 
huuradministratie. Het technische deel, dus welke installatie en bijbehorende 
contracten is werkvoorbereiding. En diensten (zoals schoonmaak) is woonservice. 
Mevrouw vd Aart geeft aan  dat er bij en wisseling van contracten veel onduidelijkheid 
ontstaat. Voorstel Anky is om Eric Ijntema voor een volgende keer uit te nodigen voor 
technische vragen. 

 
 

6. Er is onduidelijkheid over wie binnen Eigen Haard is te benaderen betreffende 

voorlichting/aanschaf zonnepanelen appartementencomplex  

 

Park Krayenhof BC heeft contact opgenomen met Wybrand Pieksma. Deze heeft het 

HVUK weer doorverwezen. 

EH vindt het een belangrijk onderwerp en vraagt nogmaals na. Wordt vervolgd. 

 

7. Wij willen als huurdervereniging  verschillende afdelingen binnen Eigen Haard 

leren kennen. Zodat wij ook weten bij vragen wie over een bepaald onderwerp 

gaat. En waarom het soms zolang duurt voor er een antwoord  komt. Omdat hier 

weer andere afdelingen over gaan. 

EH geeft aan dat dit een goed idee is. Voor de BC worden elk jaar zg workshops 

georganiseerd.  

Mevrouw Hopman geeft aan dat het wellicht ook een idee is om (als HV) een keer een 

dagdeel bij EH langs te komen voor een rondje en dan gelijk een toelichting op bepaalde 

processen. Als de HV dit wil plannen we dit in. 

8. wat is de stand van zaken van de nieuwe Algemene Huurders Voorwaarden? 

Die zijn ingevoerd. De vraag van de HVUK is of deze ook gelden voor zittende huurders. 

De vraag is of het meer handvatten biedt voor de aanpak van bijvoorbeeld slecht 
onderhouden en daardoor overlast gevende tuinen. Op zich heeft EH daar niet direct de 
nieuwe AHV voor nodig. Het gaat met name om de handhaving. 

 

9. Terugkoppeling Bewonersonderzoek  
Mevr de Korne geeft een eerste toelichting op de resultaten. Op nummer 1 staat de 
slechtst scorende wijk, de best-scorende wijk op de onderste plek.  
Op grond van onder andere  dit onderzoek worden  ook de inzet en interventiewijken 
bepaald. Dat zijn de wijken waar Eigen Haard extra inzet en investeringen moet plegen.  
Er komen nog meer overzichten en resultaten. De HV ontvangt die dan ook van EH, of we 
behandelen het de volgende keer in het overleg. 

 

5 Rondvraag en sluiting 
 
Betalen nieuwe huurders een waarborgsom? 
 
10-2-2017: Antwoord is ja: 
 
Borg en beginnota - Eigen Haard :  

Bij het tekenen van het huurcontract betaalt u de volgende kosten: 

Eerste huur 

De huur vanaf de ingangsdatum van het huurcontract tot en met het einde van die 
maand. Wanneer het contract ingaat op of na de 20e van de maand, dan bestaat de 
eerste huur uit de laatste dagen van de lopende maand én de hele daaropvolgende 
maand huur. 

https://www.eigenhaard.nl/informatie-en-service/sociale-huur/nieuwe-huurders/huurcontract-tekenen/borg-en-beginnota
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Borg 

€ 250,-  (Let op: geldt ook voor tijdelijke overeenkomsten en 
gebruikersovereenkomst). 
  

Administratiekosten 

€ 42,- bij het afsluiten van een huurcontract. (Let op: geldt ook voor tijdelijke 
overeenkomsten en gebruikersovereenkomst). 
  

 
 

 


