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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 25 NOVEMBER 2019

Aanwezig: 17 huurders-leden, 2 leden-niet huurders, 3 leden RvC, 3 medewerkers
WBVR en een externe adviseur

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. Een speciaal welkom is er voor de heer Robert van Bendegem van Atrivé.

De agenda ziet er als volgt uit:
1 Opening
2 Notulen
3 Mededelingen
4 Toelichting begroting 2020 en meerjarenplanning met mogelijkheid tot advies
5 Stand van zaken vervolg (onderzoek) samenwerking
6 Rondvraag
7 Sluiting
De agenda wordt vastgesteld.

Er zijn afmeldingen ontvangen van:
De heer Verver;
De heer Kraan;
Mevrouw De Hoog;
De heer en mevrouw Verkalk;
De heer en mevrouw Vogelaar en
Mevrouw Den Ouden (lid RvC).

Er zijn geen ingekomen stukken.

2. Verslag 22 mei 2019

Naar aanleiding van het verslag zijn er de volgende punten die in de vergadering worden
behandeld:
- Pagina 1, Buurt verpaupering/leefbaarheid.

Naar aanleiding van het verslag:
- Pagina 2, Fit en proper test. De directeur/bestuurder heeft dit positief doorlopen, dit

betekent dat de herbenoeming van de directeur/bestuurder formeel akkoord is.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

De heer Van Luit heeft de volgende mededelingen:
• Afscheid Corina Heij en nieuwe commissaris ter opvolging.

Mevrouw Heij treedt af als lid van de RvC omdat zij haar twee termijnen heeft volbracht.
Er zijn bloemen voor mevrouw Heij en zij wordt bedankt voor haar inzet en bijdrage.
De huurdersraad is betrokken geweest bij de werving- en selectie van de nieuwe
commissaris waarbij unaniem voor een kandidaat is gekozen. De naam van deze
nieuwe commissaris wordt bekend gemaakt wanneer deze de fit en proper test met een
positief resultaat doorlopen heeft.
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• Protesten tegen de verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting
• Wooncrisis.nl
• Bezwaar belastingdienst

• Actuele toekomstvisie woningbestand
• Nieuw/bijgesteld huurbeleid: Woonbond en intern
• Projecten nieuwbouw uitbreiding
• Nieuw duurzaamheidsbeleid energiezuinig maken woningen

De doelstelling is om 50/60 woningen per jaar energiezuinig te maken.

Onderzoek jongerenhuisvesting
Mevrouw Huisman licht aan de hand van een PowerPoint de resultaten van een onderzoek
over jongerenhuisvesting toe. Dit onderzoek is samen met de gemeente
Bodegraven/Reeuwijk en Mozaiek Wonen uitgevoerd.
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De voorzitter van de Huurdersvereniging merkt, naar aanleiding van deze presentatie, op dat
jongeren liever een woning kopen in het dorp waar zij vandaan komen dan huren.

Onderzoek woonbehoefte senioren in Driebruggen
Tevens licht mevrouw Huisman het onderzoek toe dat gedaan is naar de woonbehoefte van
senioren in Driebruggen.

De conclusies van dit onderzoek waren:
• Sociale cohesie
• Liefst in huidige woning
• Huidig woningaanbod ontoereikend
• Variëteit in wensen nieuw woningaanbod
• Sterke voorkeur voor koop
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• Plm. 15-20% kijkt uit naar sociale huur
• Voorzieningenaanbod
• Zorg en ondersteuning

De aanbevelingen waren:
• Passend woningaanbod, voldoende gevarieerd
• Op relatief korte termijn en gefaseerd
• Verken locaties
• Rekening houden met diverse leeftijden en leefstijlen
• Voorzieningen in de benen houden
• Zelfstandig wonen voor ouderen op politieke agenda houden

4. Toelichting begroting 2020 en meerjarenplanning
Aan de hand van een PowerPoint-presentatie licht de heer Van Luit de begroting 2020 toe.

Belangrijke uitgangspunten bij de begroting zijn:
• Nieuwe woningvoorraadbeleid: vernieuwing en groei naar 1.200 VHE
• Nieuwe huurbeleid: behoud 75% bereikbaar met huurtoeslag
• Huurakkoord Woonbond/Aedes: huurverhoging inflatie
• Duurzaamheidsbeleid vanaf 2023-2035-2050 (fase 2-3)
• Vennootschapsbelasting: 2 forse jaren en vervolgens + ATAD (€ 7,5 mln. rente)
• Verhuurdersheffing € 1 mln. plus p/jr.
• Stijgende bouwkosten plusminus 10% p/jr.
• Alles moet passen binnen de gestelde normen om leningen aan te trekken (WSW) en

vrijheid van besteden te houden (AW)

De voorzitter geeft aan dat het een sluitende begroting is en de RvC deze heeft
goedgekeurd.
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5. Stand van zaken vervolg (onderzoek) samenwerking
De heer Van Luit licht de status van de samenwerking met Groen Wonen Vlist toe.

Bevindingen na ruim 1 jaar Groen Wonen Vlist
• Doel: Als eerste gericht op financiële/administratieve zaken
• Resultaat: zeer beperkt. (Wel; ICT-onderzoek/wensportefeuille)
• Conclusie: 1+1 is niet meer dan 2; klein plus klein of kwetsbaar plus kwetsbaar levert

onvoldoende bijdrage.
• Knelpunten blijven
• Stabiliteit van de organisatie

• Voldoen aan toenemende complexiteit regelgeving (AW/WSW)
• Risico verantwoord realiseren relatief flinke VH-opgaven

(nieuwbouw/verduurzaming/vernieuwing)
• Bedrijfslasten door inhuur expertise zijn hoog

• Gesprek met RvC: conclusieàAtrivé als adviseur op weg naar duurzame
samenwerking
• Inventariseer de zwakte en kracht
• Betrek daarbij het personeel
• Betrek daarbij de huurdersorganisatie
• Kom met een helder advies voor een duurzame samenwerking

Robert van Bendegem van Atrivé geeft aan de hand van een PowerPoint-presentatie een
toelichting op het onderzoek m.b.t. de samenwerking. De heer Van Bendegem benadrukt dat
het om een toelichting gaat en er nog geen oplossing is. Hiervoor is het onderzoek bedoeld
en wordt met verschillende partijen gesproken.

De voorzitter van de Huurdersvereniging licht toe dat, zoals ook in de notulen staat van de
ALV van 22 mei, de huurdersvereniging bezorgd is over de grootte van de corporatie en de
druk die dit op de medewerkers legt. Kleine corporaties hebben te maken met dezelfde wet-
en regelgeving als grotere corporaties. De huurdersvereniging heeft veel bewondering voor
de WBVR en hoe de werkorganisatie zaken oppakt. De huurdersvereniging is voorstander
van een kleine corporatie. Het standpunt van de Huurdersvereniging is ‘het moet onze
corporatie blijven’. Daar waar de huurdersvereniging kan helpen doen zij dat.

Besproken wordt:
1. Opdracht voor het onderzoek
2. Proces tot nu toe: wat hebben we opgehaald?
3. 1ste bevindingen vanuit Atrivé
4. Vervolg

De opdracht aan Atrivé luidt:
• Onderzoek de mogelijkheden van samenwerking, gericht op:

• het verminderen van de kwetsbaarheid;
• het behoudt van de lokale binding;

• Kom met een advies over een duurzame c.q. robuuste samenwerking voor de langere
termijn.

Waar is de WBVR naar op zoek?
· Kwaliteiten die een samenwerkingspartner aan WBVR moet toevoegen:

- Specialistische kennis: beleid, financiën, duurzaamheid, projecten
- Vervangers bij piekbelasting, maar ook bij korte afwezigheid medewerkers WBVR
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- Benutten mogelijkheden digitalisering en besparen op ICT
- Een partner die WBVR ondersteunt in o.a. jaarrekening, begroting, inkoop,

projectontwikkeling, nieuwbouw, vernieuwing en ICT
· Alles wat te maken heeft met bedrijfsvoering oppakken in de samenwerking.
· Gelet op wat WBVR nodig heeft, is de verwachting dit te kunnen halen bij een grotere

corporatie in de nabije omgeving (een corporatie met dezelfde omvang als WBVR heeft
in de regel dezelfde kwetsbaarheden).

· Het zal gaan om een intensieve vorm van samenwerking. Anders kan WBVR haar
kwaliteit niet verhogen en tegelijkertijd de kosten drukken.

· Dit heeft impact op de organisatie en de medewerkers, maar biedt ook zekerheid voor
langere termijn.

· Randvoorwaarde: kwaliteit omhoog, kosten omlaag.

Wat vanuit WBVR zeker behouden blijft:
· Lokaal gezicht: klantcontact met bekende medewerkers.
· Communicatie naar huurders in Reeuwijk.
· Kantoor in Reeuwijk en openingstijden.
· Alle vragen van huurders over de dienstverlening kunnen beantwoorden (klachten,

reparatieverzoeken, verhuur, etc.).
· Ondernemende cultuur.
· Lokaal beleid (zoals huurbeleid).

Tot nu toe heeft de heer Van Bendegem:
1. Gesprekken met bestuur & RvC gevoerd.
2. Gesprekken met de medewerkers (2x).
3. Gesprek met de huurdersorganisatie (2x).

De te nemen vervolgstappen zijn:
· Van idee naar nadere uitwerking, aansluitend op onze uitgangspunten (december 2019

en januari 2020)
· Betrekken van de medewerkers en met hen bespreken wat dit gaat betekenen (januari

2020)
· Op zoek naar de juiste samenwerkingspartner, die ook nog bereid is! (januari/februari

2020)
· Uitwerken in samenwerkingsovereenkomst (februari 2020). Hierin wat wij belangrijk

vinden goed borgen.
· Besluit vanuit bestuur en RvC.
· Informeren van huurdersorganisatie en vereniging.

Naar aanleiding van de presentatie zijn er de volgende vragen:
Een huurder vraagt of Aedes als overkoepelende organisatie geen rol kan spelen bij de
zaken waar kleinere corporaties tegenaan lopen in de bedrijfsvoering. De heer Van
Bendegem geeft aan dat Aedes een branchevereniging is die o.a. lobbyt voor de corporaties.
Aedes is geen facilitair bedrijf; de bedrijfsvoering is aan de woningbouwvereniging.

De voorzitter geeft aan dat wanneer er een concrete partner voor de samenwerking is, de
huurdersvereniging het belangrijk vindt om met de huurdersvereniging van deze partner in
gesprek te gaan.

Een van de huurders spreekt zijn zorgen uit of op deze wijze de corporatie niet wordt
uitgehold ‘Eerst de taken en dan het gebouw’.
De heer Van Bendegem geeft aan dat dit aannames zijn en de kern is ‘hoe kan de WBVR
versterkt worden’. Dezelfde huurder spreekt zijn vrees uit dat deze samenwerking ertoe leidt
dat de corporatie in de toekomst gaat fuseren.



7

De heer Van Bendegem geeft aan dat corporatieland er over tien jaar anders uit zal zien.
Dit maakt het moeilijk om te voorspellen wat in de toekomst gebeurt. Daarom het voor nu
klein houden. Daarnaast geeft de heer Van Bendegem aan dat de discussie niet gaat over
de vorm; vereniging of stichting.

Een van de huurders merkt op dat de organisatie ook te groot kan worden en er grenzen aan
de groei zijn.

Een huurder vraagt of er na het niet doorgaan van de fusie niet te lang is gewacht met het
nemen van vervolgstappen. Mevrouw Heij geeft aan dat een vervolgstap die genomen is, de
samenwerking met Groen Wonen Vlist is. De heer Van Bendegem vult hierbij aan dat de
WBVR niet stil heeft gezeten en steeds gekeken heeft naar wat mogelijk was.

De heer Van Luit geeft aan dat de toekomst van de WBVR een belangrijk onderwerp is en
het ook belangrijk is dat de huurders hierover op de hoogte worden gehouden. Normaliter
worden er twee ledenvergaderingen per jaar uitgeschreven (juni en november). Om
tussentijds de huurders te informeren kan het zijn dat er voor de algemene ledenvergadering
van juni nog een vergadering wordt georganiseerd.

6. Rondvraag
De voorzitter spreekt namens de huurdersvereniging haar dank uit voor de inzet en bijdrage
die mevrouw Heij als RvC-lid en als huurderscommissaris heeft geleverd.

Een huurder vraagt hoe het met de plannen voor o.a. de Van Staverenstraat staat.
De heer Van Luit geeft aan dat de Van Staverenstraat benoemd was voor een project voor
de tweede fase. Nu duidelijk is hoe verder gegaan wordt met de om-en-om-woningen en
deze ingerekend zijn in de begroting wordt een plan gemaakt voor de projecten in de tweede
fase. Naar verwachting worden komend voorjaar de bewoners van de projecten uit de
tweede fase geïnformeerd.

Er waren verder geen vragen voor de rondvraag.

7. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid.
De vergadering sluit om 21.40 uur.


