
 
Jaarverslag van de Huurdersraad Triada. 
 
De leden van de Huurdersraad Triada hebben 20 x onderling vergaderd. 
Daarnaast is er 5 x regulier overleg geweest met directie, en  
manager wonen van Triada Woondiensten. Ook heeft de Huurdersraad 
Triada met veel medewerkers van Triada overlegvergaderingen gehad 
waarin zij geïnformeerd werden over diverse onderwerpen. Hierover 
heeft de Huurdersraad advies en instemmingrecht uitgebracht. 
Er is 2x overleg geweest met de leden van de Raad van 
Commissarissen van Triada. 
3 van onze leden bezoeken regelmatig de provinciale vergaderingen in 
Arnhem van de Woonbond.  Het advies orgaan voor 
Huurdersverenigingen en Bewoners Commissies. 
 
De volgende onderwerpen zijn in 2017 aan de orde geweest. 
(naam Huurdersraad is HR) 
 
Na een reorganisatie van de huurdersparticipatie, mede naar aanleiding 
van andere wetgeving is er gekozen voor een nieuwe vorm en 
samenstelling HR eind 2016. 
Op 1 januari 2017 is de HR Triada officieel van start gegaan met 
vertegenwoordigers in de raad uit de diverse dorpen en gemeentes. 
Dit betekende dat de samenwerkingsovereenkomst met Triada 
aangepast moest worden, evenals de Statuten en het Huishoudelijk 
reglement van de HR Triada. Op 17 januari 2017 is de 
samenwerkingsovereenkomst met Triada getekend. Op 7 december 
2017 is ook het vernieuwde convenant met de RvC ondertekend. 
 
Vacatures 
 
We werden direct al geconfronteerd met een vacature voor de HR in 
Vaassen/Emst. Na een intensieve wervingscampagne heeft  zich geen 
geschikte kandidaat  gemeld uit deze dorpen. De werving is toen breder 
uitgezet naar de gehele Gemeente Epe, met als resultaat dat Wim 
Benard uit Epe is toegetreden tot de HR.   
 
Binnen de RvC treden 2 leden af in 2017 die namens de HR zitting 
hadden in de RvC. Begin maart is de procedure gestart  met het 
opstellen van de profielschetsen. Na een intensieve werving en selectie 
procedure is deze nog niet geheel afgerond. We zijn nog in overleg met 
de RvC over de verdere invulling van deze vacatures. 
  
 
 
 
 



Huurverhoging 2017 
 
Een jaarlijks terugkerend onderwerp. De HR heeft in haar overleg 
hierover met Triada bewerkstelligd dat de inkomensafhankelijke 
huurverhoging niet werd toegepast. 
Doordat het inflatiecijfer laag was in 2016 0,3%, kon mede hierdoor een 
geringe huurverhoging van 0,5% gerealiseerd worden.  
Hierdoor stijgen de woonlasten minimaal, al is de stijgende energieprijs 
hiervan ook een onderdeel, wat voor de toekomst een steeds grotere 
post wordt. 
 
Huurverhoging garages en parkeerplaatsen zijn volgens de wettelijke 
regels aangepast en verwerkt in de totale huursom. Door de scheiding 
DAEB niet /DAEB zijn een deel van garages gekoppeld aan de woning 
en niet meer verhuurbaar aan derden. Dit geldt eveneens voor 
parkeerplaatsen. 
 
Aanpassing tarieven en fondsen: deze  worden aangepast naar de 
werkelijk gemaakte servicekosten.   
 
  
Aanpassing Huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden 
 
Deze zijn vermeld via de informatie folder huuraanzegging. De HR heeft 
hierover een positief advies gegeven. De stukken staan vanaf 1 juli 2017 
op de website van Triada.  
 
Dagelijks adverteren 
 
De nieuw te verhuren woningen worden nu dagelijks op de website van 
Triada bekend gemaakt. Het wekelijks adverteren van huurwoningen in 
de “Schaapskooi” komt hiermee te vervallen. Reden: het is nu  sneller 
bekend wie de nieuwe huurder wordt, i.v.m. overname goederen. 
Hierdoor: minder verlies huurderving. In het advies hierover heeft de HR 
een duidelijk signaal afgegeven dat voor woningzoekenden die niet 
vaardig zijn met internet en sociaal media  “maatwerk” geleverd moet 
worden door Triada. 
 
Vastgoedsturing 
 
Belangrijk doel verkoop is, middelen generen voor  het 
investeringsprogramma.  Dit leidt tot verversing en een meer passende 
samenstelling van de woningportefeuille. De verkooplijst van gelabelde 
woningen is in 2017 aangepast, huurders worden hiervan op de hoogte 
gebracht met een brief. De verkoopregels zijn vastgelegd in de  
Woningwet  2015. Verkoop van huurwoningen is ook een onderdeel in 
de prestatieafspraken met de drie Gemeentes.   



 
Flexhuurbeleid 
 
Deze vorm van huurbeleid, is het bevorderen van doorstroming huurders 
55 jaar en ouder. We hebben alle aspecten van dit beleid behandeld en 
gekeken naar het resultaat in 2016/2017. De  doorstroming in de 
verhuisketen is minder dan verwacht. Maar  de HR en Triada willen het 
Flexhuurbeleid voortzetten, tot er nieuw huurbeleid is vastgesteld.  
 
Woningmarkt onderzoek Epe –Heerde- Hattem 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Companen in opdracht van de drie 
gemeentes en Triada. Hiervan zijn de uitkomsten aan ons toegelicht in 
september 2017. Was er kort geleden nog sprake van krimp in onze 
regio, inmiddels blijkt uit dit onderzoek dat er sprake is van een lichte 
stijging voor woningen in de toekomst, zowel voor huur als koopsector.    
 
Prestatieafspraken met de drie gemeentes 
 
Een intensief project voor de HR en Triada. Het samenstellen van het 
bod door Triada en de HR naar de gemeentes,  alsmede  de 
onderhandelingen en wensen van de gemeentes, die leiden tot 
definitieve afspraken voor 2018 met een vooruitblik naar de komende 
jaren. 
In de regionale  weekbladen is hierover veel gepubliceerd.    
De uitkomsten van het woningmarktonderzoek, konden maar deels 
worden verwerkt  in de prestatieafspraken, doordat  dit rapport in 
september uitkwam.   
 
De samenstelling van de HR is al volgt 
J. P.  Brouwer      Hattem 
C.F. Pauw            Hattem 
G. Buitenkamp     Heerde  
C. Rorije               Heerde 
L. v.d. Werfhorst  Wapenveld/Veessen  
C. v. Werven        Epe/Oene 
G. Cornelisse       Epe/Oene 
W. Benard           Vaassen/Emst 
W. Stegeman      Vaassen/Emst 
 
Wij realiseren ons dat dit maar een greep is van hetgeen wij behandeld 
hebben het afgelopen jaar  2017. 
 
C.F. Pauw, 
secretaris. 


