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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 22 MEI 2019

Aanwezig: 14 huurders-leden, 3 leden-niet huurders, 4 leden RvC en 4 medewerkers WBVR

Verslag: Martine Piekhaar (externe notulist)

1. Opening
De voorzitter (de heer Teo van Craaikamp) opent de ALV om 19.33 uur en heet iedereen
welkom. De agenda wordt vastgesteld.

Er zijn afmeldingen ontvangen van:
De heer Verwer;
De heer Kraan;
De heer Van Esschoten;
Mevrouw Bezemer en
De heer Boer.

Een speciaal welkom is er voor het nieuwe RvC-lid mevrouw (Martine) Den Ouden. Mevrouw
Den Ouden stelt zichzelf kort voor.

Er zijn geen ingekomen stukken.

2. Verslag 28 november 2018
Naar aanleiding van het verslag zijn er de volgende punten die in de vergadering worden
behandeld:
, Stand van zaken Om-en-om-woningen.
, Buurtverpaupering (uitbouwtjes, tuinen).

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen / nieuws
De directeur/bestuurder heeft de volgende mededelingen:
- Sociaal huurakkoord Woonbond/Aedes.

Hierin zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Inflatievolgend, tenzij lokale afspraken
- Gedifferentieerd
- Inkomensafhankelijk (overheid)
- Nog geen wet, wordt 2020
- Evaluatie Woningwet

- Samenwerking (Groen Wonen Vlist)
Groen Wonen Vlist is volop bezig met een mogelijke fusie met drie kleinere corporaties
uit de regio. Hierdoor is er minder tijd voor de samenwerking met wbvr. Na een jaar
wordt geëvalueerd wat de opbrengst voor de wbvr van deze samenwerking is.

- Toekomst ICT/digitalisering uitgesteld.
Hier was een principe keuze gemaakt die verder wordt geïnventariseerd ook in
samenhang met de samenwerking met Groen Wonen Vlist.

Projecten 1
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Raadhuisweg
- De gemeenteraad is nu aan zet.
- Het plan wordt verder uitgewerkt (parkeren/bouwmeester).
- Indien akkoord gemeenteraad:

- Wordt het Sociaal plan i.s.m. HVR/bewoners uitgewerkt;
- Planning: Start eind 2020/begin 2021: 2022 oplevering

Om-en-om-woningen
- De Rijksbouwmeester is op bezoek geweest.
- De renovatie en identieke nieuwbouw is berekend.
- Bespreking kosten.
- Doorrekening met discussie onderhoud/energetisch.
- Discussie wat te doen met advies bouwmeesters versus huidige nieuwbouwsteen.
- Later dit jaar moet tot een afronding gekomen worden.

De directeur/bestuurder licht toe dat aan de bewoners gecommuniceerd zal worden wat de
termijn is dat zij nog in hun woning kunnen blijven wonen.

Een van de aanwezigen is bij de inloopavond op 24 april jl. geweest. Graag zou hij de
definitieve maten van de woningen weten en valt de ruimte om het gebouw zelf hem tegen.
Ook valt de lichtval op de balkons tegen en is het groen in de directe omgeving summier. De
directeur/bestuurder geeft aan dat het plan nog niet definitief is en daarom er ook nog geen
maten bekend zijn. De opmerkingen over het groen en de ruimte om het gebouw heen zijn
herkenbaar.

De voorzitter van de huurdersvereniging zou graag ook alle verslagen van de
klankbordgroep ontvangen. Het laatste verslag hebben zij nog niet ontvangen. De
directeur/bestuurder zorgt dat de huurdersvereniging deze alsnog ontvangt.

Projecten 2
- Waarder Juliana/Bernhardstraat: van 7 naar 12 woningen. Start na de zomer 2019.
- Groendijck-Oost (Driebruggen): 2 x 6 sociaal voor senioren en 3 midden duur. Start

2019. Voor de 3 midden dure woningen moet wel toestemming van de Autoriteiten
worden gekregen.

- Reesvelt (dorp) 14 à 15 woningen in 2 fasen Start: 2020/2021
- Bunderhof III (6 à  8 Be-bo woningen)*. Start is nog niet bekend.
- Zoutmansweg/randweg: 12 voor kleinere huishoudens. Start: 2020
- Klooster Reeuwijk dorp: zorg en wonen: Zorglos 2 groepen met cliënten. Planning is nog

niet bekend.

*be-bo woningen zijn boven/benedenwoningen.

4. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2018
Mevrouw De Jong geeft aan de hand van een PowerPoint een presentatie waarin de
volgende zaken aan bod komen. Op een aantal zaken is nader ingegaan en dit is in het
verslag opgenomen.
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Het jaarverslag is 108 pagina’s dik. De belangrijkste punten heeft mevrouw De Jong in het
huis opgenomen.
Het jaarresultaat is 19,4 miljoen. Het geld zit echter in de stenen en staat niet op de bank.
Marktwaarde is papieren winst en heeft geen invloed op de kasstromen.
Het “echte’ jaarresultaat zonder de boekhoudkundige waardeverandering is 1,3 miljoen.

Alle ratio’s voldoen aan de eisen die door de overheid worden gesteld. De wbvr is financieel
gezond.

De wbvr heeft vorig jaar een visitatie gehad. De gemiddelde score was een 7,2. Dit is in de
branche een goede score.

Het feit dat er niet meer sociale huurwoningen worden gebouwd heeft te maken met het
gegeven dat er geen (bouw)locaties zijn.

Aandachtspunten voor de wbvr
- Vennootschapsbelasting
- Duurzaamheid
- Vernieuwing woningbestand

Deze punten hebben grote impact in de toekomst. De directeur/bestuurder vult aan dat dit
als een soort winstwaarschuwing gezien kan worden.

Een van de aanwezigen vraagt waarom Kerverland aan een projectontwikkelaar is verkocht.
De directeur/bestuurder geeft aan dat in Waarder de uitbreidingsbehoefte aan sociale
woningen, na de oplevering van de gehele Maximalocatie, zeer klein is. Om die reden en ter
financiële compensatie van de investeringen in die Maximalocatie is besloten om deze
laatste locatie aan een projectontwikkelaar te verkopen.

Een verzoek van een van de aanwezigen is om wanneer er percentages in de presentaties
worden genoemd hier ook de bedragen bij te geven.



4

De voorzitter van de huurdersvereniging geeft aan dat zij een punt onder de aandacht van de
RvC willen brengen. Dit punt is de personele bezetting van de organisatie. De
huurdersvereniging vindt het zorgelijk hoeveel werk deze kleine organisatie verzet. Wat
gebeurt er wanneer er mensen uitvallen? Moet er geen extra personeel in dienst worden
genomen? De directeur/bestuurder geeft aan de werkdruk ook regelmatig  met de
medewerkers te bespreken. Wat een overweging is om de bezetting laag te houden is dat de
directeur/bestuurder goed en verantwoordelijk om wil gaan met maatschappelijk geld. Het
geld is in de eerste plaats bedoeld voor sociale huurwoningen. Door geen dure organisatie te
hebben komt het geld ook voor het grootste deel aan de core business van de corporatie
toe.. Er wordt hard gewerkt, maar het is te doen. De RvC is ook alert op dit punt en het is ook
bij de RvC een punt die regelmatig op de agenda terugkomt.

Op pagina 22 van het jaarverslag wordt gesproken over een vertrouwenspersoon. N.a.v. de
vraag van de voorzitter van de huurdersvereniging licht de directeur/bestuurder toe dat
gekozen is voor een extern vertrouwenspersoon omdat op deze wijze de privacy van de
medewerkers bij het doen van een klacht gewaarborgd is.

Op pagina 30 van het jaarverslag staat een bedrag van € 40.000,- voor leefbaarheid. De
voorzitter van de huurdersvereniging geeft aan dat hij in de veronderstelling was dat de wbvr
geen expliciet budget hiervoor had. De directeur/bestuurder geeft aan dat dit een reservering
is en als er concrete projecten zijn hiervoor geld beschikbaar is. Verder wordt hier de
buurtbemiddeling die de wbvr doet uit betaald en de uren die mevrouw Huisman besteedt
‘achter de voordeur’.

De voorzitter van de huurdersvereniging licht toe dat er met de gemeente prestatieafspraken
zijn gemaakt op het punt van leefbaarheid. Afspraak is dat de wbvr samen met de gemeente
optrekt zodat zowel huurders als bezitters van een koopwoning hierin worden meegenomen.
De huurdersvereniging van de wbvr heeft contact gehad met de huurdersvereniging van
Bodegraven en afgesproken om richting gemeente samen actie te ondernemen. De wbvr
heeft drie kwart jaar geleden een plan bij de gemeente ingediend voor de verbetering van de
leefbaarheid, maar tot op heden nog medewerking van hen hierop ontvangen.
De directeur/bestuurder geeft aan dat de wbvr a.s. donderdag weer een afspraak met de
gemeente heeft en de gemeente zal aanspreken op de punten die zij op zouden pakken. Het
blijft voor de wbvr een punt van aandacht om de gemeente hierin mee te krijgen.

Bij de herinrichting van de straat moesten ook de tuinen opnieuw worden ingericht. Een
aantal huurders heeft ervoor gekozen de tuin te betegelen en gebruiken deze ruimte om
allerlei zaken te parkeren. Kan de wbvr hiertegen optreden? In het huurcontract staat dat de
huurder hun tuin netjes moet houden.
De directeur/bestuurder geeft aan dat de wbvr alleen kan optreden als de veiligheid in het
geding is. In het huurcontract staat dat de huurder zijn tuin netjes moet houden, maar wat is
netjes? Dit is voor iedereen anders. De wbvr kan alleen in geval van excessen optreden.

Heeft de gemeente ook een taak als het gaat om leefbaarheid? De directeur/bestuurder
geeft aan dat de welstandscommissie niet meer bestaat. In de plaats hiervoor is een
dorpbouwmeester gekomen. De regels zijn hiermee ook wat afgevlakt. 75% van de
woningen in de gemeente zijn koopwoningen. Leefbaarheid is dus niet een taak die alleen op
het bordje van de wbvr ligt. Er ligt dus zeker ook een taak voor de gemeente. De gemeente
is echter lastig in beweging te krijgen.

Een aanwezigen geeft aan dat het zelf mensen erop aanspreken niet werkt en heeft dit ook
in de praktijk ondervonden. Dit is een taak van de gemeente.

De jaarrekening en het jaarverslag worden goedgekeurd door de ALV en er wordt decharge
aan het bestuur en de RvC verleend.
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5. Herbenoeming bestuurder
De directeur/bestuurder (de heer Luit) verlaat de vergadering.
De tweede benoemingstermijn van vier jaar van de heer Luit verloopt binnenkort. De RvC
heeft op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, zijn inzet, kennis, betrokkenheid en
leiderschap het voornemen om de heer Luit wederom voor een periode van vier jaar te
benoemen. Daarbij heeft de heer Luit aangegeven dat hij verwacht binnen deze periode te
willen kiezen voor vroeg-pensionering.

De voorzitter van de RvC geeft aan geen schriftelijk advies van een van de leden te hebben
ontvangen. De RvC zal een positief advies uitbrengen en de papieren om de herbenoeming
in gang te zetten naar de autoriteit sturen.

De directeur/bestuurder komt terug in de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun
vertrouwen. ‘Het is een boeiende club en een spannende opgave’.

6. Rondvraag
Zijn de be-bo woningen te vergelijken met de duplexwoningen uit 1946? De
directeur/bestuurder geeft aan dat het gestapelde woningen zonder galerij zijn met twee
voordeuren. Het zijn volwaardige woningen.

Hoe lang zijn de wachttijden? Mevrouw Huisman geeft aan dat dit lastig aan te geven valt.
Het is voor een grotere groep starters lastiger om aan een woning te komen en ook is er veel
vraag naar seniorenwoningen. Daarnaast is er ook een groeiende groep alleenstaande
starters die een woning zoeken. Het is daarom belangrijk dat er nieuwbouw met meer
diversiteit gebouwd wordt.

Hoe wordt omgegaan met klachten en waarom wordt hier niet altijd een lokaal bedrijf voor
ingezet? De directeur/bestuurder geeft aan dat het klachtenonderhoud is uitbesteed aan een
bedrijf in Rijswijk die dit afhandelt tegen een afgesproken bedrag. Het bedrijf werkt bij
voorkeur met een lokaal bedrijf. Het is niet gelukt om met alle lokale bedrijven prijsafspraken
te maken. In geval van klachten, die met het riool te maken hebben, wordt daarom gewerkt
met RRS.

Er waren verder geen vragen voor de rondvraag.

7. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid.
De vergadering sluit om 20.55 uur.


