




GESCHILLEN ADVIES 

COMMISSIE 

Inleiding 

Geschillenadviescommissie van Ymere 

2020 was een bijzonder jaar, ook voor de Geschillenadviescommissie van Ymere. 

Vanwege de coronamaatregelen kon de commissie vanaf maart 2020 niet op de 

gebruikelijke wijze hoorzittingen houden. En schouwen bij huurders thuis op 1,5 meter 

afstand had ook geen voorkeur. Maar toen het ernaar uitzag dat deze situatie nog wel even 

zou duren, heeft de commissie besloten om digitaal hoorzittingen te houden om zo toch 

voortgang in de afhandeling van geschillen te houden. Dat werkt wel, maar heeft niet de 

voorkeur van de commissie. Het beste resultaat voor het oplossen van geschillen bereik je 

toch wanneer je met elkaar om tafel zit. En foto's en filmpjes die huurders toestuurden van 

problemen in huis, bleken in deze gevallen een voldoende alternatief voor een schouw. 

In dit jaarverslag geeft de Geschillenadviescommissie van Ymere een overzicht van haar 

activiteiten in 2020. De commissie brengt het jaarverslag uit aan de statutaire directie van 

Ymere. Het jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de commissie en de 

ontwikkelingen die zij ziet in de beoordeelde geschillen. Op deze wijze legt de commissie 

verantwoording af over haar werkzaamheden. 

Bij de inrichting van het verslag heeft de commissie de informatie uitgesplitst naar regio. 

Bijlage 1 bevat een overzicht van alle geschillen die in 2020 door de commissie in 

behandeling zijn genomen. Dit geeft een goed beeld van de zaken die aan de commissie 

zijn voorgelegd. 

De Geschillenadviescommissie bedankt de directieraad van Ymere voor het vertrouwen in 

de commissie en het faciliteren van de commissie. Zij dankt de medewerkers voor de inzet 

die zij leveren bij het onderzoek dat de commissie instelt naar aanleiding van geschillen. 

Daarnaast bedankt de commissie de huurders voor het vertrouwen dat zij in de commissie 

stellen. 

Door deze medewerking en op basis van dit vertrouwen, kan de commissie tot een 

gewogen en onafhankelijk oordeel en advies komen bij de geschilafhandeling. 

Namens de Geschillenadviescommissie van Ymere 

Voorzitter 

Februari 2021 

3 






































