
Wijzigingen aangepast naar aanleiding van de eerste reactie vanuit de HV’s 
 
Naast opmerkingen over stijl, formulering en spelling hebben wij onderstaande inhoudelijke 
wijzigingen doorgevoerd: 
 
SOK  

• Artikel 1 lid 5:   Toegevoegd dat wijziging van de SOK in overleg gaat met Vesteda,  
VP en HV.  

• Artikel 2 lid 3 sub c:  Toegevoegd dat het VP zorgt voor momenten van raadplegen en 
informeren van de HV’s.  

• Artikel 3 lid 1:   Hier is bereidheid tot digitaal overleg toegevoegd.    

• Artikel 3 lid 2:   De verplichting van twee keer per jaar overleg tussen HV en Vesteda 
is gewijzigd in minimaal één keer per jaar.  

• Artikel 4 lid 6:  ‘personen’ toegevoegd.   

• Artikel 6:   Lid g toegevoegd over een procesvoorstel hoe VP én HV omgaan bij 
klachten en signalen en wie daarin welke rol en bevoegdheid heeft.  

• Artikel 6:   Het inschakelen van externe deskundige mag zonder afstemming of 
overleg.   

• Artikel 14 lid 4:   Eerste evaluatie van de SOK is na twee jaar na vaststelling.  
 
Bijlage  

• Hier is het overlegrecht uitgehaald omdat dat er altijd is. In het overzicht gaan we nu uit van 
1) informatie-, 2) advies- en 3) instemmingsrecht. Op alle onderwerpen genoemd in artikel 3 
lid 2 Wohv hebben VP én HV minimaal informatierecht. Alleen bij wijzigen in beleid is dit 
altijd adviesrecht. Om het overzichtelijk te houden gaan staan in de bijlage de bevoegdheden 
bij het wijzigen van beleid.   

• Waar bevoegdheden niet conform de wet genoemd werden in het vorige overzicht zijn deze 
gewijzigd. Hiermee is vooral het adviesrecht van VP en HV duidelijker terug te vinden in het 
overzicht.     

 
Voorgestelde wijzigingen op versie 1.0 door werkgroep VP en Vesteda: 
 
De wijzigingen of toevoegingen zijn in rood aangegeven:  

• Artikel 1 lid 5 
Bij een wijziging in de  wetgeving of de inwerkingtreding van enige andere wetgeving 
betreffende het overleg tussen Vesteda, het Vesteda Platform en de HV, zal de 
samenwerkingsovereenkomst – zo nodig – worden aangepast. Overige wijzigingen gaan in 
overleg, afstemming en unanieme goedkeuring van Vesteda, VP en HV. 

• Artikel 4 lid 6 
Het verslag van het overleg wordt opgesteld door de voorzittende partij en aan de 
deelnemers toegezonden. Bij het verslag zal een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen 
en behandelende personen of organisatie worden toegevoegd. Het verslag wordt in het 
volgende overleg vastgesteld. 

• Artikel 13 lid 2 
Wanneer partijen er niet uitkomen, kunnen geschillen die voortvloeien uit de toepassing, 
uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de 
Geschillencommissie Wohv en/of aan de rechter. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn 
worden gedragen conform de uitspraak van de Geschillencommissie Wohv en/of rechter. 

• Artikel 14 lid 4 



Om de drie jaar zullen de samenwerkingsovereenkomst, alsmede de aard en inhoud van het 
onderlinge overleg worden geëvalueerd. De eerste evaluatie is na twee jaar na 
ondertekening van deze overeenkomst.   

• Bijlage 1 onder I, J en K 

 I. Servicepakket en servicekosten   

Art. 3 lid 2, juncto art. 5a 1. Algemeen Beleid m.b.t. servicekosten (aard, omvang, prijs, systeem 
van toedeling) 

3  

Art. 3 lid 2, juncto art. 5a 1b. Lokale uitwerking beleid m.b.t. servicekosten (aard, omvang, prijs, 
systeem van toedeling) 

 3 

Art. 3 lid 2 sub f en j 2. Procedure afrekening servicekosten 2  

Art. 3 lid 2 sub f en j 3. Aard en omvang servicepakket en -kosten per wooncomplex  2 

    

 J. Participatiebeleid    
Artt. 3 lid 1, 4 en 5 lid 1 1. Voorlichting / informatieverschaffing participatiebeleid voor huurders 

algemeen 
1  

Artt. 3 lid 1, 4 en 5 lid 1 2. Informatieverschaffing participatiebeleid voor huurders per 
wooncomplex 

 1 

Artt. 2 t/m 5b 3. Vaststelling participatiereglement bewonerscommissies  2 

 4. Vaststelling en wijziging Samenwerkingsovereenkomst. Behoudens 
aanpassing van rechtswege door wetswijziging. 

3 3 

     

 K. Kennisborging / opleidingen / scholing / vorming   

Art. 5e lid 1 en lid 2 1. Algemeen beleid m.b.t. kennisborging / opleidingen / scholing / 
vorming  

3  

Art. 5e lid 1 en lid 2 2. Lokale uitwerking beleid m.b.t. kennisborging / opleidingen / scholing / 
vorming 

 3 

 

• Bijlage 2 
Deze bijlage is in zijn geheel toegevoegd al uitwerking van de eerdere wijzigen in artikel 6 bij 
toevoeging g. 
 
Bijlage 2: ‘Voorstel proces bij klachten en signalen vanuit HV en VP’ 

• HV bepaalt of de klacht een individuele klacht is of een die een algemener belang voor het 

hele complex of een groep bewoners betreft.   

• Met een individuele klacht wordt huurder doorverwezen naar Vesteda.  

• Bij een bredere klacht neemt de HV in eerste instantie contact op met regiomanagement 

van Vesteda voor overleg.  

• Indien dit niet leidt tot een oplossing of resultaat wendt de HV zich direct tot Vesteda. Dit 

maakt de HV bekend bij het regiomanagement met een onderbouwing van deze stap.  

• Heeft ook dit niet het gewenste resultaat dan kan de HV overwegen extern (juridische) 

advies in te winnen.  

• De HV kan het VP vragen om advies dat bijdraagt aan het sneller en naar tevredenheid 

afhandelen van de klacht.    

 

 
 
 
 


