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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2020 
 
Aanwezig: 17 huurders (waarvan 14 leden en 3 niet-leden), 3 RvC-leden en 4 medewerkers 
van de WBVR. 
 
Verslag: Martine Piekhaar (externe notulist). 
 
 

1. Opening  
De voorzitter (de heer Teo van Craaikamp) opent de ALV om 19.36 uur en heet iedereen 
welkom. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Verslagen  
 
Verslag van de reguliere ALV van 25 november 2019  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
Verslag van de ALV van 8 juni 2020 (betrof de vaststelling jaarverslag 2019)  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
De heer of mevrouw Van der Meer heeft zich afgemeld. 
 
De directeur/bestuurder de heer Van Luit heeft de volgende mededeling: 
 
Ministerieel onderzoek “opgaven en middelen woningcorporaties”. 
De uitkomst van dit onderzoek is dat de sector de opgave op termijn niet kan betalen en de 
regio Rotterdam/Haaglanden/Midden-Holland al binnen enkele jaren niet meer. 
Gesprekken in het tweede halfjaar moeten leiden tot een oplossing (mogelijk m.b.t. de 
verhuurdersheffing). 
 
Mevrouw (Elma) Huisman (teamleider Woondiensten) heeft de volgende mededeling: 
 
Concept Woonvisie Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Het betreft nog een concept. Enkele highlights zijn: 

• Groei komende 10 jaar: 1.230 woningen nodig, eerste 5 jaar voldoende plannen. 

• 25% sociale huur i.p.v. 20% en 10% betaalbare koop. 

• Iedere kern heeft eigen behoefte. 

• Reeuwijk-Brug weinig opties (Zoutman). 

• Gemeente gaat meer regie voeren (kleinere en goedkopere woningen voor starters, 
meer geschikte woningen voor ouderen). 

• De gemeente zet in op het stimuleren van eigenaar-bewoners om hun woning 
toekomstbestendig te maken (verduurzamen). 

• De gemeente maakt een uitvoeringsagenda wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid per 
dorpskern met prestatieafspraken. 

 
Wetsvoorstellen 
Er zijn twee wetsvoorstellen die nog in De Kamer besproken moeten worden. Het betreft een 
wet over de verlaging van de inkomensgrenzen voor sociale huur voor een 
persoonshuishoudens en de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging. In het najaar is 
bekend of deze wetsvoorstellen worden doorgevoerd.  
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Inkomensgrenzen sociale huur 
De inkomensgrens voor 1 persoons huishoudens gaat fors omlaag. 
Voor >2 persoons huishoudens licht omlaag. 
 
 

Huidig Wetsvoorstel Voorstel Aedes 
/ Woonbond 

1 pers 43.574 35.938 38.000 

2 pers 43.574 43.126 42.000 

3+ 
pers 

43.574 43.126 52.000 

 
Jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging 
Het wetsvoorstel houdt in: 
 
Alleenstaanden 
€50 voor inkomen 45.938-55.000 
€100 voor inkomen >55.000 
 
2+ pers  
€50 voor inkomen 53.126-74.000 
€100 voor inkomen >74.000 
 
De heer (Ben) Van der Par (teamleider vastgoed a.s.) licht vier projecten toe. 
 
Zoutmansweg – 15 appartementen voor starters 
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Raadhuisweg – 10 woningen slopen, 30 appartementen terugbouwen 

 
Het principebesluit over de wijziging van het bestemmingsplan is genomen. 
De verwachting is dat begin volgend jaar de onherroepelijke omgevingsvergunning wordt 
afgegeven. 
 
Groendijck-Oost 

 
12 woningen, 2 lagen. 
3 middeldure huurwoningen. 
De verwachting is dat over een jaar deze woningen in de verhuur komen. 
 
Om-en-om woningen 

 
Naar aanleiding van het onderzoek is gekozen voor het scenario ‘Instandhouding 25 jaar’. 
Dit betekent dat de woningen worden opgeknapt en voor de komende 25 jaar weer verhuurd 
kunnen worden.  
De elementen die worden vervangen gebeuren waar mogelijk in de Rietveldstijl  
De intentie is om de buitenruimte samen met de gemeente op te pakken om een meer 
eenduidig beeld te realiseren.  
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4. Versterken door samenwerken 

Ter vergadering komen de volgende zaken aan de orde: 

• Onderzoek naar de meerwaarde van samenwerken. 

• Het resultaat: de intentie van de Woningbouwvereniging Reeuwijk en Mozaïek Wonen. 

• Uw adviezen en aandachtspunten. 

• Hoe nu verder. 
 

Een samenvatting van wat in de vorige ALV is besproken: 

Waar is de WBVR goed in? 

• We zijn sterk lokaal verankerd. 

• We zijn betrokken, kennen onze huurders, woningen & wijken. 

• We werken met kwalitatief goede, korte lijnen en dus een snelle dienstverlening. 

• We zijn (nog) financieel gezond. 
 
Waar schuurt het? 
De organisatie is kwetsbaar in stabiliteit en kwaliteit door: 
  Personele bezetting, daarmee continuïteit, en strategische & beleidsmatige slagkracht. 
  De verantwoording als gevolg van wet- en regelgeving geeft extra werkdruk. 
  De verhuurdersheffing veroorzaakt financiële druk in relatie tot de grote 

volkshuisvestelijke opgaven (nieuwbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid). 
  Technologische ontwikkelingen (ICT-digitalisering). 
  Hoge bedrijfslasten (welke bij ongewijzigd beleid verder zullen stijgen). 
  Monitoring en analyse van de risico’s van o.a. ontwikkeling woningbestand is van groot 

belang en vraagt veel aandacht. 
 
Samenwerken met behoud van 
  Zelfstandigheid: WBVR heeft haar eigen besluitvorming en beleid: 
  Persoonlijke dienstverlening: WBVR behoudt haar korte lijnen en (voor de huurders) 

bekende gezichten. 
 
Gewenste meerwaarde 
  Kwaliteit: o.a. project- & procesmanagement, afdoende risicobeheersing, geen stijging 

bedrijfslasten (vh-heffing legt al groot beslag): 
  Personele omvang & continuïteit: o.a. stabiele personele bezetting en strategische & 

beleidsmatige slagkracht. 
 
De gemaakte afspraak in de vorige ALV 
Woningbouwvereniging Reeuwijk 
  Gaat op zoek naar de juiste samenwerkingspartner, die ook onze randvoorwaarde 

accepteert; 
  Betrekt hierbij haar medewerkers en de huurdersvereniging; 
  Werkt dit uit in een overeenkomst (waarin onze belangen zijn geborgd); 
  Informeert de Algemene Ledenvergadering. 
 
Besluiten worden genomen door de bestuurder en de RvC. De ALV heeft een adviserende 
rol.  
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Onderzoek meerwaarde 
  De WBVR heeft gesprekken gevoerd met meerdere collega-corporaties in de regio: 
  Mozaïek Wonen komt naar voren als de meest passende partner: zij is bereid tot 

ondersteuning met behoud van zelfstandigheid en eigen beleid op een manier die bij de 
WBVR past; 

  Op basis van input uit de ALV, medewerkers en de huurdersvereniging heeft de WBVR 
zich verdiept in de condities en beoogde meerwaarde van de ondersteuning, evenals de 
effecten; 

  De intentieovereenkomst tot ondersteuning is uitgewerkt. 

 
Naast het informeren van de leden over de stand van zaken is de bijeenkomst ook bedoeld 
om adviezen en aandachtspunten bij de leden op te halen. 

 
De keuze is op Mozaïek Wonen gevallen om een vergaande samenwerking verder uit te 
werken.  

 

Voorziene partner Mozaïek Wonen 
  Verhuurt circa 10.000 woningen. 
  Is een organisatie met de nodige kennis. 
  Is actief in onze gemeente (Bodegraven/Nieuwerbrug).  
  Heeft de drive om een goede collega te ondersteunen. 
  Heeft jarenlange ervaring met samenwerken (De Woonmaat Moordrecht). 
  Heeft een gelijkwaardige cultuur: nuchter, open organisatie. 
  Is actief in, en bekend met, dezelfde gemeente. 
  Wil haar dienstverlening verder ontwikkelen en leren van de lokale kracht van de WBVR. 
  Sluit qua organisatie-inrichting aan op onze wensen. 
  Deelt onze visie over en ervaring met hoe deze ondersteuning er organisatorisch uit zou 

kunnen zien. 
 

Resultaten ten opzichte van het vertrekpunt 
Naast meer kwaliteit en continuïteit, levert een ondersteuning door Mozaïek Wonen: 
  Een kostenbesparing van ongeveer €250.000 op t.o.v. verantwoord zelfstandig blijven; 
  En een vermindering van de administratieve druk. 
 

Wat betekent het voor de huurders? 
Dit blijft: 
De WBVR blijft zelfstandig voortbestaan met eigen beleid en verantwoordelijkheid. 
We zijn lokaal betrokken en blijven een goede dienstverlening bieden. 
Onze bekende gezichten blijven werken vanuit het kantoor in Reeuwijk. 
 

En dit wordt versterkt. 
  Continuïteit personele bezetting: dienstverlening 
  Kennis vanuit Mozaïek Wonen op gebied van: 

• Strategie & beleid; 

• Risicobeheersing & projectontwikkeling; 

• Kennis vastgoed-onderhoudsbeheersing;  

• Moderne ICT/digitalisering; 

• Inzet sociaal beheer. 
 
Kortom: de WBVR wordt ondersteund, maar blijft eigen baas.  
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Hoe ziet dat eruit? 

 

Hoofdpunten inhoud van de intentieovereenkomst 

 
De overeenkomst 
  *Doelstelling: het verminderen van de kwetsbaarheid van de WBVR door te zorgen voor 

meer continuïteit, kwaliteit en behoud goede dienstverlening. 
  *WBVR blijft zelfstandig met een ALV, RvC, directeur, huurdersvereniging, een eigen 

kantoor, eigen beleid en verantwoordelijkheid en verantwoording. 

  *Medewerkers blijven werken in Reeuwijk, maar komen officieel in dienst van Mozaïek 
Wonen. Door middel van een sociaal plan, in overleg met de vakbonden, wordt dit voor 
het personeel van de WBVR goed geregeld en vastgelegd. 

  *De gezamenlijke personele kosten worden gedeeld op basis van het aantal 
verhuureenheden (daardoor stijgen de kosten niet). 

 
Informeren 
  De huurdersvereniging, de RvC en het personeel zijn regelmatig geïnformeerd. 
  De ALV wordt nu geïnformeerd en de ALV kan de RvC-advies meegeven. 
  De RvC weegt het advies van de ALV mee in haar definitieve besluit. 

 
De ambitie is dat de samenwerking per 1 januari 2021 ingaat.  
Er zijn nog een aantal partijen die ook moeten instemmen (de gemeente, de OR van 
Mozaïek Wonen, de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds).  
 
De voorzitter vraagt of de aanwezige huurders advies of overwegingen voor de RvC hebben 
om mee te nemen in hun besluitvorming. 

 
Vraag huurder: wat is de rol van de directeur/bestuurder en de RvC. 
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Antwoord: de directeur/bestuurder blijft de WBVR extern vertegenwoordigen en neemt ook, 
waar nodig in samenspraak met de RvC, de besluiten.  
 
Vraag huurder: wat zijn de minpunten? Wordt Mozaïek Wonen niet de grote broer van de 
WBVR? 
Antwoord: de directeur vertrouwt het model, maar het Reeuwijkse moet het Reeuwijkse 
blijven. Daar speelt de directeur, de RvC, het personeel maar ook De Huurdersvereniging 
een belangrijke rol bij. 

 
Vraag huurder: kan Mozaïek Wonen op basis van de kosten besluiten de WBVR te sluiten? 
Antwoord: dan kan niet. Dat kan alleen de directeur van de WBVR. Mozaïek Wonen heeft 
geen zeggenschap over de kosten van de WBVR. 
 
Vraag huurder: als een personeelslid die voor de WBVR werkt weggaat, wie neemt dan een 
vervanger aan? 
Antwoord: Mozaïek Wonen neemt een nieuwe medewerker aan, maar de directeur van de 
WBVR moet hiermee akkoord gaan i.v.m. het belang dat de nieuwe medewerker binnen het 
team past. De logische verwachting is dat de directeur van de WBVR het team hierbij 
betrekt. 

 
Vraag huurder: twee bedrijven waarbij één bedrijf de bedrijfsvoering doet. Behoudt de WBVR 
wel eigen zeggenschap? 
Antwoord: de WBVR is een toegelaten instelling. In de Woningwet staat ook dat in dit geval 
aan bepaalde regels moet worden voldaan. Een regel is eigen zelfstandigheid. Dit is dus bij 
de wet geregeld.  
 
Vraag huurder: is dit niet eigenlijk een fusie? 
Antwoord: de directeur/bestuurder heeft deze vraag ook van De Huurdersvereniging 
gekregen en geantwoord dat dit geen fusie is en dit ook op termijn niet zo is. Dit is geborgd 
en hier heeft de huurdersvereniging d.m.v. de Overlegwet en de ALV door het al dan niet 
goedkeuren van een statutenwijziging zeggenschap over. 
 
Vraag huurder: waarom komen de medewerkers op de loonlijst van Mozaïek Wonen. 
Antwoord: dit heeft te maken met de continuïteit. Deze moet Mozaïek Wonen verzekeren. 

 
Vraag huurder: wie is verantwoordelijk voor het beleid? 
Antwoord: de WBVR stelt, ondersteunt door Mozaïek wonen, haar eigen beleid vast en houdt 
ook een eigen jaarverslag. 

 
Vraag huurder: in de presentatie werd gesproken over een besparing van €250.000. Klopt 
dit? 
Antwoord: het gaat om kosten die gemaakt zouden moeten worden voor het aannemen van 
meer medewerkers en het inhuren van de ontbrekende kennis om de continuïteit van de 
organisatie te waarborgen. Door de samenwerking met Mozaïek Wonen hoeven deze kosten 
niet te worden gemaakt.  
 
Vraag huurder: wordt er in de overeenkomst ook een ontbindende voorwaarden opgenomen 
wanneer een van de partijen de samenwerking wil beëindigen? Een andere huurder vult aan 
om ook als ontbindende voorwaarden op te nemen als de kosten structureel hoger zijn. 
Antwoord: in de definitieve overeenkomst worden voor dergelijke zaken voorwaarden 
opgenomen. 
Mevrouw Huisman geeft aan dat de medewerkers van Reeuwijk in eerste instantie niet 
enthousiast over de voorgenomen ondersteuning door Mozaïek Wonen waren, maar zagen 
ook in dat er iets moest veranderen. Door de gekozen vorm blijft het team van de WBVR bij 
elkaar. De medewerkers zullen er ook voor zorgen dat het Reeuwijkse blijft.  
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De voorzitter van de RvC licht toe dat het risicoprofiel van de WBVR is toegenomen door de 
ontwikkelingen om ons heen. De RvC is ook van mening dat er iets structureels moet 
gebeuren. Uitgangspunt is het voortbestaan van de WBVR. De RvC ondersteunt het besluit 
van de directeur/bestuurder met betrekking tot de voorgenomen ondersteuning met Mozaïek 
Wonen en is ook van mening dat e.e.a. goed moet worden geregeld voor de medewerkers 
van de WBVR. De WBVR stemt met de vakbonden een sociaalplan af. De vakbonden zullen 
hier vanuit het oogpunt van de medewerkers zeer kritisch naar kijken.  

 
Een huurder merkt op in het verleden meerdere malen een soortgelijke constructie te hebben 
meegemaakt en dat dit altijd is goed gegaan. 
 
Een huurder geeft aan dat het onderhoud nu door Reeuwijkse bedrijven wordt uitgevoerd en 
zou graag willen dat dit bij de samenwerking met Mozaïek Wonen door Reeuwijkse bedrijven 
blijft gebeuren.  
 
Vraag huurder: in de presentatie is ook aangegeven dat Mozaïek Wonen eenzelfde 
constructie met Moordrecht had. Wat is er met Moordrecht gebeurd? 
Antwoord: Dit is 15/20 jaar inderdaad met een zelfde constructie zo geweest. Moordrecht is 
op een gegeven moment gefuseerd met Mozaïek Wonen omdat door de financiële opgave 
zij niet zelfstandig konden voortbestaan. De herstructurering van het woningbezit (900 
woningen) was hier mede de oorzaak van. Bij de WBVR is hier geen sprake van. De WBVR 
heeft een goede financiële positie. 
 
Vraag huurder: wat gebeurt er als de huidige directeur met pensioen gaat.  
Antwoord: dan komt er een nieuwe directeur.  

 
Een huurder adviseert om ook op de span of control van de directeur te letten. Is het 
takenpakket haalbaar? De heer Van Luit geeft aan dat de directeur het takenpakket niet 
alleen uitvoert, maar dit samen met het team doet.  
 
Een huurder vindt de plaatselijke werkgelegenheid ook een aandachtspunt. De WBVR werkt 
samen met lokale ondernemers, blijft dit ook in de nieuwe situatie van kracht? De heer Van 
Luit beaamt dit. De keuze is aan de directeur van WBVR. 

 
De voorzitter van De Huurdersvereniging geeft aan dat ook De Huurdersvereniging zich ook 
de afgelopen tijd zorgen over de medewerkers heeft gemaakt. ‘Komt veel op de organisatie 
af’. De huurdersraad heeft dit ook met de heer Van Luit besproken. Zij is ook steeds 
betrokken geweest en geïnformeerd over de nu voorgestane weg. 
Naar aanleiding van de voorgenomen ondersteuning met Mozaïek Wonen heeft De 
Huurdersvereniging dezelfde vragen gesteld (en meer) als de vragen die vanavond aan de 
orde zijn gekomen. De Huurdersvereniging is naar aanleiding van de gesprekken die zij met 
de heer Van Luit en de RvC-leden over dit onderwerp hebben gehad van mening dat het een 
zaak voor de directeur, de RvC en de medewerkers is. De Huurdersvereniging is tegen een 
fusie en heeft dit ook op haar site gezet.  
Het beleid van de WBVR ligt bij de directeur, medewerkers en de RvC. De 
Huurdersvereniging vertegenwoordigt het belang van de huurders en heeft in dit kader ook 
overleg met de gemeente. De Huurdersvereniging heeft één keer per maand overleg met de 
directeur en ook twee keer per jaar met de huurderscommissarissen. Uitgangspunt bij deze 
overleggen is het belang van de huurders. In dit model blijft dat ongewijzigd. 
 
Een huurder geeft aan onder de indruk te zijn van de zorgvuldigheid waarmee het proces 
wordt doorlopen en hoe de voorgenomen samenwerking tot stand komt.  
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Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter of de aanwezigen kunnen instemmen met de 
voorgestelde samenwerking met Mozaïk Wonen stemmen alle aanwezigen hiermee in. 

 
5. Vervolg van de ontwikkelingen m.b.t. ‘versterken door samenwerken’ 
 
Wat zijn de vervolgstappen? 
 
Voor nu 

• De bestuurder en de RvC nemen uw adviezen en aandachtspunten in overweging. 
• Er wordt een besluit genomen over de intentieovereenkomst tot ondersteuning. 
 
Samengevat zijn de adviespunten vanuit de ALV die de RvC zal meenemen in haar besluit: 

• Zorg goed voor het personeel. 

• Behoud van het Reeuwijkse. 

• Werkgelegenheid lokale bedrijven. 

• Neem evaluatiemoment in de overeenkomst op. 

• Neem heldere voorwaarden in de overeenkomst op in geval je de overeenkomst wilt 
beëindigen 

• Span of control van directeur WBVR. 
 
Indien positief besluit RvC 

• Verdere voorbereiding om de overeenkomst per 1 januari 2021 in te laten gaan. 

• De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw worden geconsulteerd. 

Als bijlagen bij dit agendapunt waren toegevoegd: 
- de concept intentieovereenkomst; 
- de tekst van een eerdere nieuwbrief over “versterken door samenwerken”; 
- het bericht van de Huurdersvereniging Reeuwijk over de samenwerking. 
 
6. Rondvraag 
Een huurder complimenteert de directeur/bestuurder en de RvC voor de zorgvuldigheid 
waarmee het traject wordt uitgevoerd.  
 
Een huurder geeft aan wel de kaart van de WBVR te hebben gehad toen de coronacrisis 
begon, maar nooit is gebeld. Mevrouw Huisman geeft aan dat niet iedereen is gebeld dat 
vooral de oudere huurders zijn gebeld. Het signaal was ook bedoelt als boodschap; indien 
gewenst kunt u ook ons bellen. 
  
Een huurder geeft aan dat de toekomst moet uitwijzen of de samenwerking met Mozaïek 
Wonen ook daadwerkelijk ‘goedkoper’ is. 
 
Een huurder heeft een vraag over de toewijzing van een woning. De heer Van Luit geeft aan 
dat De Huurdersvereniging deze vraag ook gesteld heeft. 
Met de huurdersvereniging is afgesproken dat mevrouw Huisman de regels en 
uitzonderingen van het toewijzingsbeleid aan De Huurdersvereniging uitlegt. Daarbij komt 
ook dat, gezien de privacy, er geen individuele gevallen besproken worden. 
De voorzitter van de huurdersvereniging stelt voor dat naar aanleiding van deze bespreking, 
waarvoor al een datum is vastgelegd, een samenvatting op de site van de 
huurdersvereniging wordt gezet.  
 
7. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, inbreng en betrokkenheid.  
De vergadering sluit om 21.30 uur.  


