
 1 

 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 25 NOVEMBER 2020 
 
Aanwezig:  
V. van Luit directeur-bestuurder   
T. van Craaikamp voorzitter 
M. den Ouden lid 
H. Remmelzwaan lid 
 
M. Piekhaar externe notulist 
 
6 leden/huurders 
3 medewerkers van de WBV Reeuwijk. 
 
 

1. Opening  
De voorzitter (de heer Teo van Craaikamp) opent de ALV om 19.30 uur en heet iedereen 
welkom bij de digitale vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
De heer Van Luit heeft regelmatig de wens geuit om rond zijn 65e jaar van zijn 
vroegpensioen gebruik te willen maken. Medio 2021 is dit zover en daarom is de RvC een 
wervingsprocedure gestart voor een goede opvolger. Dit kan met het oog op de 
ondersteuning door Mozaïek Wonen een parttime invulling worden. De RvC laat zich in deze 
procedure adviseren door een adviescommissie. In deze adviescommissie nemen ook de 
voorzitter van de huurdersvereniging en Elma Huisman namens het personeel deel.  
De ALV heeft adviesrecht in deze procedure. Dit zou betekenen dat er een aparte 
vergadering moet worden georganiseerd om aan de ALV advies te vragen over de beoogde 
kandidaat. De directeur-bestuurder en de RvC menen dat door een adviescommissie in te 
richten waar de voorzitter van de huurdersvereniging en mevrouw Huisman deel vanuit 
maken dit adviesrecht is geborgd. Aan de ALV wordt gevraagd of zij hiermee instemmen.  
De aanwezige leden stemmen hiermee in.  
 
Toelichting projecten 
De directeur-bestuurder heeft in aanvulling op de toelichting op projecten, zoals deze in de 
toelichting bij de agenda staat, alleen een toevoeging bij de nieuwbouw Zoutmansweg in 
Reeuwijk-Brug. Door de bewoners van een naast gelegen flat is een zienswijze ingediend. 
Wanneer deze zienswijze tot aan de Raad van State gaat, kan dit een uitstel van de start van 
de bouw van 9 maanden betekenen.  
 
3. Notulen van de ALV van 27 augustus 2020 
 
Naar aanleiding van: 
Bladzijde 5, agendapunt ‘Versterken door samenwerking’. De voorzitter van de RvC geeft 
aan dat de adviespunten die in de ALV door de leden naar voren zijn gebracht in de 
definitieve samenwerkingsovereenkomst en de nadere toelichting zijn verwerkt. Deze punten 
waren:  

• 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.  
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Toelichting begroting 2021 en meerjarenplanning 
 
Adrienne de Jong (teamleider financiën) licht de begroting op hoofdlijnen toe. 
De begroting wordt via Teams (digitaal) gedeeld. 
 

De toelichting op hoofdlijnen: (in kasstromen) 
De inkomsten uit huren en wat andere kleine zaken zijn begroot op      + € 8,3 mln. 
Voor de uitgaven is het volgende begroot             - € 7,2 mln. 
Dit bestaat uit: 

• Onderhoud aan onze woningen   €  1,8 mln. (25%) 

• Belasting/verhuurdersheffing*   €  2,9 mln. (40%) 

• Overige zakelijke lasten en organisatiekosten €  2,5 mln. (35%) 
*De uitgaven voor de (vennootschaps)belastingen en de verhuurdersheffing is een grote uitgavepost. 

          --------------- 
Per saldo een positief resultaat van                           + € 1,1 mln. 
 
Voor nieuwbouw en groot onderhoud en woningverbetering heeft  
de WBV Reeuwijk de nodige plannen.  
De totale kosten voor 2021 zijn, na aftrek van 
de opbrengst van 2 verkoopwoningen                    -   € 6,8 mln. 
   
Om dat te kunnen betalen trekken we leningen aan en sommige oude 
leningen moeten we aflossen. Per saldo bedraagt dit    + € 3,9 mln. 
                                     --------------- 
Per saldo inkomsten minus uitgaven  (in kasstromen)                          - € 1.8 mln. 
 
Het verschil kan worden betaald doordat de WBV Reeuwijk het afgelopen jaar heeft 
gespaard voor deze uitgaven. 
 
Naast de inkomende en uitgaande kasstromen zijn in de begroting nog andere zaken 
verwerkt zoals de waardeverandering van het woningbezit van de WBV Reeuwijk op basis 
van een jaarlijks verplichte taxatiemethode en het afboeken van het deel van de investering 
in nieuwbouw. Dit zijn kosten die niet tot een kasstroom leiden en die niet terugverdiend 
worden. Ook zijn er nog andere specifieke regels op de begroting van toepassing.  
 
Per 1 januari zijn de medewerkers in dienst bij Mozaïek Wonen (MW). MW belast deze 
kosten door aan WBV Reeuwijk en deze worden geboekt op de post ‘overige bedrijfslasten’. 
Door de ondersteuning wordt wel een kostenreductie verwacht.  
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De leden hebben de volgende vragen en opmerkingen: 
Een lid is niet blij met de verhuurdersheffing die de corporaties moeten betalen. 
Vraag: waarom is de nieuwbouw als negatieve investering in de begroting 
opgenomen? 
Antwoord: Omdat dit een investering betreft. 
Vraag: in de begroting staat dat er 49 woningen worden gesloopt in de komende jaren. 
Hoeveel woningen is dit per jaar?  
Antwoord: Dit aantal is gepland voor de tijd van deze begroting.  
Waar wordt het bedrag van €12.500,- bij de post ‘Leefbaarheid’ voor gebruikt.? 
De post leefbaarheid heeft o.a. betrekking op kosten van de buurtbemiddeling.  
Vraag: moeten de huurders die in aanmerking komen voor de eenmalige 
huurverlaging deze zelf aanvragen? 
Antwoord: de woningbouwvereniging ontvangt van de Belastingdienst een opgave van alle 
huurders, die mogelijk in aanmerking komen voor de huurverlaging. In deze opgave staat 
niet exact het inkomen vermeld, maar alleen de melding dat uw inkomen onder de wettelijk 
vastgestelde grens valt. Alleen als de huurder ná 2019 nog een inkomensdaling heeft gehad, 
dan moeten zij zelf een verzoek voor huurverlaging indienen bij de woningbouwvereniging. 
De huurders komen in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging: 

• U woont alleen en in 2019 verdiende u niet meer dan  

€ 23.725 (€ 23.650 als u de AOW-leeftijd heeft) én u betaalt een netto huurprijs die  

hoger is dan € 633,25. 
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• Uw huishouden bestaat uit meerdere personen en samen verdiende u in 2019 niet meer 

dan € 32.200 (€ 32.075 als u de AOW-leeftijd heeft) én u betaalt een netto huurprijs die 

hoger is dan € 633,25 (2 personen) of € 678,66 (3 personen of meer). 

In de nieuwsbrief die half december uitkomt wordt ook uitgebreid op deze eenmalige 
huurverlaging ingegaan. Tevens staat op de website van de huurdersvereniging hier 
informatie over. 
 
De aanwezige leden stemmen in met de begroting en mevrouw De Jong wordt bedankt voor 
de toelichting.  
 
5. Goedkeuring statutenwijziging m.b.t. het minimum aantal RvC-leden 
De heer Westhoff heeft zijn functie als Commissaris van de Woningbouwvereniging Reeuwijk 
neergelegd vanwege het aanvaarde van een nieuwe baan bij een corporatie.  
Met het oog op de komende ondersteuning door Mozaïek Wonen en het feit dat de overige 
drie RvC-leden 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 (portefeuille wonen-zorg-welzijn) op voordracht van de 
huurdersvereniging lid blijft van de RvC en de heer Remmelzwaan (portefeuille financiën) 
algemeen lid zonder voordrachtstitel wordt. De heer Van Craaikamp (portefeuille 
volkshuisvesting/governance/vastgoedontwikkeling) blijft voorzitter van de RvC. 
 
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de statutenwijziging. De wijziging houdt in 
dat het minimum aantal leden van de RvC van 4 naar 3 gaat en het maximum aantal leden 
van 7 naar 6.  
 
In de digitale vergadering zijn 11 leden aanwezig. Mevrouw Grondsveld heeft per e-mail haar 
instemming doorgegeven. In totaal hebben 12 leden met de statutenwijziging ingestemd.  
 
Een lid vraagt of in de begroting rekening is gehouden dat de RvC van 4 naar 3 leden gaat. 
Mevrouw De Jong geeft aan dat dit het geval is. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
De heer Van Luit deelt mee dat half december de nieuwsbrief uitkomt. In deze nieuwsbrief 
wordt o.a. de actuele stand van zaken van de projecten gegeven en wordt ook het 
wetsvoorstel voor een eenmalige huurverlaging toegelicht. 
Op de website staat de definitieve begroting.  
 
Er waren verder geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de digitale vergadering 
om 20.15 uur. 
 


