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PAH ACTIEPLAN 2022  
  

  

Het Actieplan van het bestuur van het Platform Amvest Huurders (PAH) is gebaseerd op de 
meerjaren Beleidsnota 2018-2023 van het PAH die in de Algemene Ledenvergadering van 
maart 2018 is aangenomen.   
  

Het doel van het PAH is het behartigen van de belangen van huurders van woningen van 
Amvest in het algemeen en het behartigen van de belangen van de Huurdersverenigingen 
(HV’n) en Bewonerscommissies (BC’s) als leden van de vereniging in het bijzonder.  Het 
Platform streeft naar verhoging van het woongenot d.w.z. energiezuinig, comfortabel en 
gezond wonen in een leefbare en veilige wijk tegen een betaalbare huur.  

  

Aan de hand van de Beleidsnota kiest het bestuur van het PAH jaarlijks een aantal actuele 
speerpunten, waarvoor wij ons - samen met u – zullen inzetten.    
  

  

Speerpunten voor 2022  

  

Het bestuur blijft zich in het kader van de Overlegwet ook in 2022 hard maken voor heldere 
afspraken met de directie van Amvest over o.a. een geschillencommissie, heldere en 
uniforme afspraken over servicekosten, afspraken over meer betrokkenheid van bewoners 
bij besluitvorming e.d. Daarnaast willen wij, mede op aandringen van de Algemene 
Vergadering 2021, aandacht geven aan de huidige energiecrisis de energietransitie.  
  

Het bestuur komt tot twee topprioriteiten:  

1. Het verbeteren van het functioneren van de vastgoedmanager(s). Het bestuur van 
het PAH constateert enorme verschillen in de relatie huurder/vastgoedmanager 
(VGM) o de volgende terreinen: communicatie, meldingen van storingen, het volgen 
van ‘begin melding tot definitieve afhandeling’, afrekening van de servicekosten, 
oprichting van Huurdersverenigingen (HV’n) en  
Bewonerscommissies (BC’s), financiering van HV’n en BC’s en advisering en naleving 
van Overlegwet. De interpretatie van de wettelijke overheidsregels m.b.t. het 
onderhoud en advisering bij huuraanpassing is zodanig verschillend, dat het bestuur 
meer (landelijke) uniformiteit wil in zaken als regelgeving, afspraken, 
overeenkomsten, etc.  
Het bestuur wil werken aan duidelijke openbare afspraken en een gezamenlijke 
besluitenlijst met de directie van Amvest. Deze lijst moet een gezamenlijk initiatief 
zijn van directie en bestuur en moet landelijk voor zowel VGMers als HV’n en BC’s 
duidelijkheid geven over besluitvorming en beleid.  
  

2. Duurzaamheid en energietransitie.   

Vooral in oudere complexen is de energiehuishouding dikwijls niet goed op peil. 
Energielabels van E t/m F komen nog regelmatig voor. Het bestuur zal blijven 
aandringen op een versnelling van de transitie naar energiezuinige, duurzame en 
gezonde woningen. Het gaat hierbij niet alleen om verbetering van isolatie en goed 
onderhoud van woningen, maar ook om het gebruik van als duurzame en 
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energiezuinige apparatuur en materialen. Ook tussentijdse kleinere ingrepen 
behoren tot de mogelijkheden (bijv. een energie-display, betere radiatoren, 
zonnepanelen). Voor een daadwerkelijke aanpak zijn huurders echter afhankelijk 
van de bereidheid van de eigenaren/investeerders bij Amvest om hiervoor middelen 
ter beschikking te stellen.   
  

  

Overige speerpunten.  

  

Levensloopbestendig wonen  

Levensloopbestendig wonen kan in allerlei zaken aan de orde komen: nieuwbouw, renovatie, 
verduurzaming. Vooral in nieuwbouw is er al veel aandacht voor het levensloopbestendig 
wonen. Het bestuur wil dat bij het onderhoud en/of renoveren van bestaande woningen veel 
aandacht aan dit aspect van de woningen wordt besteed.  
  

Landelijke regels/afspraken met Amvest  

Het doel is om meer landelijke regels/afspraken met Amvest te maken over zaken die 
regelmatig als klacht worden gedefinieerd Hierbij is een grotere betrokkenheid van de 
huurders noodzakelijk, zodat niet alleen over, maar ook met huurders wordt gesproken.  
  

Betaalbaarheid en beschikbaarheid  

Het bestuur blijft zich sterk maken voor betaalbare woningen, beperking van de woonlasten, 
een betaalbare huur en een maatschappelijk verantwoord en begrijpelijk huur(prijs)beleid.  
Steeds meer huurders hebben grote moeite om de huur en de energierekening te betalen. 
Vanzelfsprekend blijft het bestuur bij de directie van Amvest aandringen op matiging van de 
huurprijs, in aanvulling op de geldende Overheidsregels.  

  

Verbetering van de positie van de commerciële huursector  

Het bestuur van het PAH doet met het Gezamenlijk particuliere Huurders Platforms (GPHP) 
al jaren pogingen de invloed van de huurders(organisaties) in de commerciële huursector te 
vergroten. Tot nu was dit weinig succesvol, maar er is verandering op komst. Door de 
voortdurend stijgende huren en het ontstaan van meer huurdersorganisaties is meer 
aandacht voor de commerciële huursector in politiek Den Haag ontstaan. Inmiddels heeft de 
Woonbond besloten om binnen haar organisatie een eigen plek/commissie te creëren voor 
de commerciële huursector. Het bestuur zal, samen met de overige leden van het GPHP, 
proberen zoveel mogelijk invloed in deze commissie te krijgen of lid van de commissie te 
worden. Het GPHP zelf zal hierdoor overbodig worden.  
Ook het opzetten van een klachtencommissie zal op de agenda gezet worden. Het aannemen 
van de Wet Goed Verhuurderschap zal de positie van de commerciële huurders verder 
(moeten) versterken.  

  

Afhandeling van klachten  

Afhankelijk van de nieuwe wet Goed Verhuurderschap houdt het bestuur de mogelijkheid 
open voor een laagdrempelige, interne Amvest afhandeling van klachten voor het oplossen 
van hardnekkige huurdersproblemen.   
Een dergelijke klachtencommissie dient bindende adviezen te geven. Het geven van bindende 
adviezen stelt vanzelfsprekend wel eisen aan de professionaliteit en onafhankelijkheid van 
de commissie.   
  

  

Andere acties  

  

a. Het 2x per jaar voeren van overleg met de directie van Amvest.   
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b. Het regelmatig uitbrengen van Nieuwsbrieven.   
c. Het onderhouden van de Platform website.  
d. Het helpen en ondersteunen van bewoners bij de oprichting van een HV of BC (via een 

stappenplan, financieel advies, bezoek, folders en formats op de PAH-website.   
e. Handhaven van het overleg met andere huurdersplatforms binnen GPHP. De voorzitter en 

de secretaris maken deel uit van het GPHP-bestuur.   
  

Het bestuur van het PAH                 mei 
2022  


