
Toelichting bij de agenda van de ALV d.d. 25 november 2020 

 

Deze vergadering wordt i.v.m. de Corona-regels digitaal gehouden. 

 

1. Opening 

 

 

2. Verslag ALV 27 augustus 2020 

Ter goedkeuring. 

 

 

3. Mededelingen 

 

a. Ondersteuning Woningbouwvereniging Reeuwijk door Mozaïek Wonen 

In de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 augustus jl. is uitgebreid gesproken over de 

voorgestane samenwerking c.q. ondersteuning. Uw advies- en aandachtpunten (zie verslag) zijn 

meegenomen bij de besluitvorming door de Raad van Commissarissen (RvC). Zij hebben 

geconstateerd dat uw advies- en aandachtpunten ook een plaats hebben in de 

ondersteuningsafspraak. Dit is in onderstaande alinea samengevat. 

 

De Wbv Reeuwijk blijft zelfstandig met een eigen financiële positie en verantwoordelijkheid. Dit 

komt tot uiting door een eigen strategie en beleid maar ook door het behoud van het kantoor in 

Reeuwijk. Op het kantoor in Reeuwijk blijven de voor de huurders ‘bekende gezichten’ werkzaam. 

Ook de relatie met de lokale aannemers blijft ongewijzigd. De positie van en de relatie met onze 

huurdersvereniging Reeuwijk blijft hetzelfde. Vanaf 1 januari a.s. krijgen alle personeelsleden met 

een passende functie met behoud van alle opgebouwde rechten.  

 

Op dit moment vinden er tal van voorbereidingen plaats om deze ondersteuning per 1 januari 

2021 in te laten gaan. Een van de voorbereidingen is de omzetting van de ICT-software van Wbv 

Reeuwijk naar de ICT-software van Mozaïek Wonen. Dit vraagt een grote inzet van iedereen. 

Dankzij de inzet van alle betrokkenen lijkt dit ook te gaan slagen.  

 

b. Start werving nieuwe directeur-bestuurder 

Vincent van Luit, onze huidige directeur, heeft de afgelopen tijd regelmatig aangegeven dat hij 

graag in 2021, zo rond zijn 65e jaar, gebruik wil maken van zijn vroegpensioen. 

Daarbij heeft hij ook naar de Raad van Commissarissen aangegeven dat hij het exacte tijdstip 

daarvan wil laten afhangen van het vinden van een passende opvolger. De woorden van Vincent 

van Luit zijn ‘enkele maanden eerder of later maakt mij in die zin niet uit’. 

De werving voor de nieuwe directeur-bestuurder is gestart en wordt begeleid door Public Spirit. 

Dit adviesbureau heeft de afgelopen jaren ook de werving van de commissarissen verzorgd. In de 

afgelopen weken is een profielschets opgesteld en een procedure voor de planning gemaakt. Bij 

de opstelling van het profiel hebben diverse betrokkenen meegelezen. 

Zaterdag 7 november jl. stond er een kleine wervingsadvertentie op de voorpagina van de 

Volkskrant met een verwijzing naar de website https://www.publicspirit.nl/vacatures/directeur-

bestuurder/ . Ook is o.a. via  Linkedin kenbaar gemaakt dat de werving is gestart. 

 

 

 

https://www.publicspirit.nl/vacatures/directeur-bestuurder/
https://www.publicspirit.nl/vacatures/directeur-bestuurder/


Proces 

Twee leden van de RvC vormen de selectiecommissie. Deze commissie laat zich door een 

adviescommissie adviseren. In deze adviescommissie zitten Elma Huisman (namens het 

personeel) en Piet Capelle (namens de huurders(organisatie) en ons derde RvC lid. 

In januari 2021 vinden de selectiegesprekken in twee ronden plaats. Wanneer er een kandidaat is 

gekozen moet ook de Autoriteit Woningcorporaties op basis van een zogenoemd ‘Fit en proper 

test’ een positief oordeel geven. Dit laatste kan enige tijd in beslag nemen. 

 

De exacte datum van benoeming van de opvolger van onze huidige directeur is daarmee nog niet 

bekend. Uiteraard zal Vincent zijn opvolger ook nog een korte periode inwerken. 

 

Draagvlak bij de vereniging 

Formeel heeft de ALV op basis van de huidige wetgeving (de Woningwet) een advies mogelijkheid 

voor deze benoeming. Bij de komende aanpassing van de Woningwet, welke naar verwachting in 

2021 zal worden doorgevoerd, zal deze adviesrol komen te vervallen.  

Gezien het feit dat: 

• in deze periode digitaal vergaderd wordt; 

• de aankomende wijziging van de Woningwet; 

• in de periode van benoeming geen reguliere ALV is gepland; 

• de heer Capelle, voorzitter van de huurdersvereniging net als de overige bestuursleden, ook 

lid van onze vereniging (ALV), en ook mevrouw Huisman teamleider Woondiensten namens 

het personeel in de adviescommissie plaatsnemen; 

meent de RvC dat op deze wijze aan de gedachte van de wetgever m.b.t. adviesrol vorm is 

gegeven.  

Graag vernemen wij of u hiermee kunt instemmen. Zonder tegenberichten gaan wij uit van uw 

akkoord.  

 

 

c. Projecten 

Bij een fysieke vergadering bespreken we de stand van zaken van de verschillende projecten. Dat 

is voor een aantal, meer concrete projecten, voor het laatst gebeurt tijdens de vorige vergadering 

in augustus. 

Op het moment zijn er geen belangrijke wijzigingen.  

• De vervangende nieuwbouw van 12 woningen in Waarder verloopt voorspoedig en wordt 

begin 2021 opgeleverd. De verhuur heeft inmiddels plaatsgevonden. 

• Voor het project Groendijck in Driebruggen is de overeenkomst voor de realisatie van  

12 sociale huurwoningen en 3 middendure huurwoningen getekend. De bouw start in 2021. 

• Op de locatie aan de Zoutmansweg/nieuwe randweg is een plan ontwikkeld voor 15 kleine 

woningen voor starters. De verwachting is dat er in het tweede kwartaal van het komende 

jaar met de nieuwbouw gestart kan worden. 

• Voor de Om-en-om-woningen (Rietveld) verlopen de voorbereidingen naar wens. De 

bewoners zijn vanwege Corona in twee bijeenkomsten geïnformeerd. De detailuitwerkingen 

en voorbereidingen voor het groot onderhouds- en verbeterplan verlopen volgens planning. 

Dit betekent dat medio volgend jaar de uitvoering kan starten. 

• De sloop- nieuwbouwplannen voor de Raadhuisweg zijn verder in detail uitgewerkt, zodat 

eind dit jaar/begin 2021 de plannen voor vergunning kunnen worden ingediend bij de 

gemeente. Afhankelijk van de inspraak- en vergunningsprocedure kan het vervolg, met een 

goed sociaal plan voor de zittende huurder, ter hand worden genomen.  



 

 
 

d. Evaluatie Woningwet 

De komende maanden gaan een aantal kleinere aanpassingswetsvoorstellen naar aanleiding van 
de evaluatie van de Woningwet naar de 2e en 1e kamer. Voor ons is van belang dat het 
adviesrecht van de Algemene Leden Vergadering voor besluiten die de RvC neemt komt te 
vervallen. Zo ook met betrekking tot de benoeming van een nieuwe directeur- bestuurder (zie ook 
de statutenwijziging). 
 

4. Toelichting begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2030 

In de bijlage de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2030. Daarbij in de PowerPoint een 

toelichting op deze begroting. Vorig jaar is op basis van de geplande uitbreidingsnieuwbouw, 

duurzaamheids- en de vernieuwingsplannen van onze woningen een meerjarenbegroting 

uitgebalanceerd, welke daarmee past binnen de financiële mogelijkheden van onze vereniging. 

Feitelijk is deze begroting een voortzetting daarvan. De financiële sturing hiervan vraagt wel de 

nodige aandacht de komende jaren.  

In de begroting is ook rekening gehouden met de korting op de verhuurdersheffing die wordt 

ontvangen voor enkele nieuwbouwprojecten. Tevens is rekening gehouden met de voornemens 

die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Het gaat dan met name over de aangekondigde 

huurverlagingsmogelijkheden voor huurders welke qua inkomen een te hoge huur betalen en de 

compensatie daarvan in de verhuurdersheffing. 

 

Eventueel ingediende vragen of opmerkingen zullen in de digitale vergadering worden behandeld.  

 

 

5. Goedkeuring statutenwijziging m.b.t. het minimumaantal RVC-leden 

Kortgeleden heeft de heer Westhoff (RvC-lid) afscheid genomen als lid van de RvC omdat hij een 

andere baan heeft aanvaard. Met het oog op de komende ondersteuning door Mozaïek Wonen 

en het feit dat de overige drie RvC-eden de benodigde van belang zijnde kernkwaliteiten hebben 

(vastgoed/volkshuisvesting/governance/financiën/zorg-welzijn) is het de keuze van de RvC om 

met drie RvC-leden door te willen gaan. Vanwege deze keuze moet er een wijziging in de statuten 

plaatsvinden. Deze wijziging is ook met de huurdersvereniging besproken en houdt in dat het 

aantal leden dat op voordracht van de huurdersvereniging in de RvC zit wettelijk teruggebracht 

dient te worden naar één RvC-lid. Na overleg met de huurdersvereniging betekent dit dat 

mevrouw Den Ouden(wonen-zorg-welzijn) op voordracht van de huurdersvereniging lid blijft van 

de RvC en de heer Remmelzwaan (financiën) algemeen lid zonder voordrachtstitel wordt. De heer 

van Craaikamp (volkshuisvesting/governance/vastgoedontwikkeling) blijft voorzitter van de RvC. 

Graag uw goedkeuring voor deze statutenwijziging, welke ook met de Autoriteit 

Woningcorporaties is besproken en akkoord werd bevonden. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

  

 


