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Verslag Participatieoverleg Trivire – HPT d.d. 18 februari 2019 
 
 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda   
Trivire stemt met de HPT af, af wanneer het onderwerp Benchmark op de agenda kan.  

 
 

2. Vaststellen vorige verslag d.d. 11-12-2018 
Verslag is goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De actielijst is besproken: 
1. Advies verkenning woonquotes: Dit is in concept en komt rond half maart naar Trivire.  
2. Klantprogramma: wordt in dit overleg besproken. 
3. De Samenwerkingsovereenkomst: Dit is in concept gereed en komt eind februari naar Trivire als 

bespreekstuk; hiervoor wordt een apart overleg gepland.  
4. Beleid opleveren woning bij vertrek huurder: Hierover is overleg geweest. Het is lastig hiervoor 

beleid op papier te zetten. Dit is vaak woonduur maar ook mutatieopzichter afhankelijk. 
5. In het kader van veiligheid en aansprakelijkheid kunnen bewoners geen lampjes als vrijwilliger 

vervangen.  
6. Overleg scootmobielbeleid: Het overleg is 28-2. Dit betreft Trivire breed. 
7. Workshop wijkregisseurs: De datum volgt nog. 
8. Trivire uitnodigen voor het HPT-HC overleg: Dit is gebeurd.  
9. Vermeerdering HC’s: Dit staat op de agenda.  
 
 
3. Notitie fondsen 
Trivire licht deze notitie toe; deze is bedoeld als toelichting op de fondsen en is gemaakt op verzoek 
van HPT. Voor het serviceabonnement wordt gewacht op cijfers 2018; HPT gaat pas akkoord als 
bekend is waarom er zoveel bonnen door externen benut zijn. Dit kan komen door nieuwe 
aanmeldingen. HPT zal deze notitie bespreken en daarna dit - aan de hand van een schriftelijke 
reactie - met enkele HPT leden met Trivire bespreken. Plan is dit per 1-1-2020 in te voeren; als HPT 
en Trivire akkoord zijn, wordt dit bij nieuwe huurders al eerder doorgevoerd. Streven is het glasfonds 
aan te passen per 1-7-2019 en anders 1-10-2019.  
Meerdere complexen zijn vorig jaar aangesloten op het Warmtenet. HVC doet dit onderhoud. Wat 
gebeurt er met het zogenaamde Servicecontract 24/7?   
 
 
Notitie warmtetarieven  
Er is bij Green Choice voor 2 jaar tarieven afgesproken. De kostenverhoging per 2019 is te wijten aan 
een verhoogde belasting. Ook hier zijn complexen die geen ketel meer hebben; de vaste lasten 
(vastrecht) zouden dan dus lager moeten zijn; ook de huur zou dan iets lager moeten zijn. HPT zal 
deze vragen op papier zetten. Trivire bekijkt met wie dit inhoudelijk zo snel mogelijk met de HPT 
werkgroep energie & onderhoud, besproken kan worden.  
Alles wijst er op dat de nieuwe wetgeving omtrent de warmtewet per 1 januari 2020 ingaat. Een klein 
gedeelte gaat al per 1 juli 2019 in. Dit houdt in dat dit jaar duidelijkheid moet komen op welke manier 
Trivire aan de nieuwe wetgeving kan voldoen. 
 

 
4. Routing bijdrage Trivire aan commissies 
Er is afgesproken dat als een commissie in aanmerking wil komen voor een bijdrage, zij een 
verantwoording van het afgelopen jaar en een begroting voor het nieuwe jaar naar de wijkregisseur 
sturen.  
Deze stuurt de begroting en verantwoording door naar de HPT. De HPT beoordeelt de gegevens en 
geeft haar bevindingen en besluit door aan de wijkregisseur. Deze geeft dan uitsluitsel aan de 
commissie.  
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5. Het vormen van bewonerscommissies 
Vorig jaar hebben 3 commissies een bericht gestuurd dat ze willen stoppen. De wijkregisseur heeft 
hier niets mee gedaan, ook niet om op te starten en heeft tevens niet gereageerd op het verzoek van 
de HPT. Trivire noemt dat een commissie niet opgericht moet worden om het oprichten; er moet wel 
iets te bespreken zijn zodat ook bewoners er het nut van inzien. Dit kan zelfs maar eenmaal per jaar 
zijn. Het is belangrijk bij de aankondiging duidelijk te maken welke zaken in een commissie aan de 
orde komen. 
In 2017 is onder de bewonerscommissies een tevredenheidsenquête rondgestuurd; het cijfer was een 
7,5. De bedoeling is dit om het jaar te doen om informatie op te halen: wat gaat er goed en wat kan 
beter. In 2019 gaat Trivire de enquête opnieuw versturen. 
 
 
6. VVE versus huurders 
Hoe zit het met een VvE tegenover de huurders van Trivire? Er gaat rond dat men moest 
ondertekenen voor huisregels etc. omdat men anders met spoed naar de kantonrechter ging. Op dit 
moment is men vanuit VVE-beheer zaken op orde aan het brengen, dit betreft onder andere de 
afstemming van het huishoudelijk reglement van het betreffende complex. Regulier is dat een nieuwe 
bewoner naast het huurcontract en de algemene voorwaarden ook voor het huishoudelijk reglement 
tekent. Dit is dan verankerd via een artikel in het huurcontract. 
Op de kruisjeslijst overleg HPT en Trivire staan ook zaken – geldend bij verkoop van het complex – 
waarover de HPT instemmingrecht heeft. Binnen een VvE heeft de HPT geen rol richting de bewoners 
maar kan wel met Trivire zaken bespreken. Trivire wil invloed over de inhoud van het huishoudelijk 
reglement wat betreft specifieke zaken voor een complex. De teamleider wonen wordt hier meer bij 
betrokken. De vertegenwoordiger van Trivire bij de VvE moet zich meer de vertegenwoordiger van de 
huurders voelen; hier wordt aan gewerkt.  
 

 
7. Visitatie 
De HPT is uitgenodigd voor een gesprek met de Visitatie Commissie. Dit is verplicht voor een 
corporatie. Het houdt in dat een gecertificeerd bureau op basis van een vastgestelde methodiek de – 
maatschappelijke - prestaties van een corporaties gaat meten. Stakeholders, medewerkers en 
bewonersvertegenwoordiging (HPT) worden hiervoor bevraagd in een interview over de afgelopen 4 
jaar. Het rapport wordt aan de bestuurder voorgelegd, gaat naar de RvC en wordt openbaar gemaakt. 
Er is geen benchmarking voor de visitatie maar Trivire gebruikt dit wel om te kijken wat eventueel 
beter kan. 
N.B. een korte samenvatting met informatie over de visitatie is later nagestuurd. 
 
 
8. Groenonderhoud 
De HPT wacht op een uitnodiging van Trivire; de uitwerking staat voor het najaar op de planning. Voor 
Zwijndrecht is voor 2019 een contract afgesloten, omdat de gemeente eenzijdig was gestopt. Daarna 
wordt voor alle complexen een eenduidig beleid gemaakt.  
9. Klantenpanels en Stavaza participatiebeleid en klantprogramma 

• Stavaza participatiebeleid: er is niet veel veranderd na de laatste terugkoppeling. In het kader van 
de duurzaamheids- en renovatieprojecten worden 4 teams ingericht die zich alleen maar met 
projecten gaan bezig houden. Alle betreffende disciplines worden betrokken en bij een 
startbijeenkomst worden de aandachtspunten besproken. Goede communicatie, goede vastlegging 
en een duidelijke rolverdeling zijn belangrijk evenals het feit dat Trivire de regie houdt. Ook de 
positie van huurders wordt duidelijker belicht. Trivire verwacht een jaar nodig te hebben om de 4 op 
te richten teams in te werken.  
 
Bij de Charlotte de Bourbonstraat is het traject omgedraaid na onderzoek, waaruit bleek dat vanuit 
financieel en technisch oogpunt slopen het beste is omdat de fundering vervangen moet worden; 
vanuit maatschappelijk oogpunt lijkt renovatie dan ook niet verantwoordelijk. De bewoners worden 
in overleg met 2 communicatiebureaus bevraagd om te kijken of zij nog informatie hebben die 
belangrijk is voor het te nemen besluit over het complex.  
Met Trivire is 2 jaar geleden afgesproken dat de HPT een afschrift krijgt van brieven die naar 
complexen gestuurd worden. De HPT krijgt deze echter niet vanuit andere afdelingen dan wonen.  
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• Klantpanels: op dit moment wordt er een klantpanel Klachtenmanagement ingezet. 
Klachtenafhandeling wordt tot op heden niet goed gestructureerd in de organisatie ingebed. 
50 klachtindieners uit 2018 worden op de inhoud van de klachtenprocedure bevraagd. Als het 
concept er ligt hoe de procedure wordt, wordt dit ook nog met een groepje huurders uit het panel 
besproken. Andere manieren om klanten te bevragen worden nog onderzocht.  
 

• HPT: de samenwerkingsovereenkomst met HPT en Trivire moet geëvalueerd worden. Er ligt een 
jaarkalender met overleggen. Deze wordt per kwartaal besproken worden tussen de HPT en 
Trivire.  
 

• Klantadviesgroep: het klantprogramma is woensdag in concept gereed. Dit concept wil Trivire 
graag met enkele HPT leden bespreken; zij maakt hiervoor een afspraak. Bij dit proces wil zij als 
klankbordgroep 5-6 bewoners betrekken die ervaring hebben met dienstverlening evenals ook een 
HPT lid.  
 

• Ongerief beleid: hiermee gaat Trivire aan de slag. 
 

 
10. Rondvraag / sluiting 
     Is besproken. 
 
Het overleg wordt om 21.10 uur afgesloten. 


