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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 21 juni 2021 

Aanwezig:  
E van Beelen bestuurder 
M. den Ouden vicevoorzitter 

M. Piekhaar externe notulist 

6 leden/huurders 
4 medewerkers  

Afwezige leden RvC 
T. van Craaikamp voorzitter 
H. Remmelzwaan lid 

1. Opening  
De voorzitter (de heer Van Craaikamp) is verhinderd. De vicevoorzitter (mevrouw Den 
Ouden) opent de ALV om 19.34 uur en heet iedereen welkom bij de vergadering die voor het 
eerst weer fysiek is. Een speciaal welkom is er voor de nieuwe bestuurder van de WBV 
Reeuwijk mevrouw Esther van Beelen. 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Mededelingen 
Mevrouw Esther van Beelen stelt zich kort voor. Vanaf 15 april jl. is mevrouw Van Beelen de 
bestuurder van de WBV Reeuwijk en heeft zij de heer Van Luit opgevolgd die met vervroegd 
pensioen is gegaan. 

Coronamaatregelen afgelopen periode 
Ook de WBV Reeuwijk heeft vanwege Corona met inachtneming van de maatregelen van de 
RIVM haar dienstverlening anders ingevuld. Met het versoepelen van de maatregelen zal dit 
wijzigen en weer naar de oude vorm gaan. 

Huurbevriezing in sociale huur – huurverlaging 
De regering heeft besloten dat alle huurders die in een sociale huurwoning wonen in 2021 
niet de jaarlijkse huurverhoging krijgen. 

Daarnaast is per 1 mei een huurverlaging toegepast bij huurders die op basis van hun 
inkomen te veel huur betaalden voor hun sociale huurwoning. Dit is toegepast naar 
aanleiding van de gegevens die door de Belastingdienst zijn aangeleverd. Ook zijn er 
bewoners die zichzelf aangemeld hebben omdat zij hiervoor in aanmerking komen.  

Pilot behoud van starterspunten 
De gemeente heeft goedkeuring gegeven aan het experiment ‘Pilot behoud van 
starterspunten’. Deze pilot was opgezet om de doorstroming van starters te bevorderen, 
starten als experiment met het behoud van starterspunten (leeftijdsscore) bij kleine 
starterswoningen. 

Prestatieafspraken met gemeente Bodegraven / Reeuwijk 
Er worden weer prestatieafspraken gemaakt. In het gesprek dat recentelijk heeft 
plaatsgevonden waren Mozaïek/ WBV Reeuwijk en de bewonersverenigingen aanwezig. 
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Deze prestatieafspraken worden nog een keer voor de duur van een jaar gemaakt. Daarna 
worden afspraken voor 4 jaar gemaakt. Hierdoor kunnen de overeengekomen afspraken 
over vier jaar worden verspreid en kunnen deze jaarlijks besproken en hierop gestuurd 
worden. 

3. Notulen van de ALV 25 november 2020 

Naar aanleiding van de notulen van 25 november waren er geen vragen of opmerkingen. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Toelichting jaarrekening/jaarverslag 2020 
Adrienne de Jong geeft een toelichting op de jaarrekening. 
Dit gaat aan de hand van onderstaande afbeelding. 

De Huurdersvereniging heeft voorafgaand aan de ALV schriftelijke vragen gesteld en deze 
zijn ook schriftelijk door de werkorganisatie beantwoord.  
Wanneer de aanwezigen dit willen kunnen zij een kopie van deze vragen en antwoorden 
opvragen bij de Huurdersvereniging. 
De Huurdersvereniging spreekt haar dank en waardering uit voor de jaarstukken die er goed 
uitzien.  

De 6 woningen voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn toegewezen aan:  
2 woningen aan maatschappelijke opvang.  
1 aan spoedzoeker.  
3 woningen aan vluchtelingen met een status. 

Mevrouw Van Beelen licht toe dat op pagina 11 van het jaarverslag een paragraaf over de 
evaluatie van de Woningwet staat. N.a.v. deze evaluatie heeft het rijk besloten dat de 
adviesfunctie die de ALV heeft bij RVC besluiten komt te vervallen omdat deze geen 
toegevoegde waarde heeft.  
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Dit betekent dat de ALV niet meer om een advies wordt gevraagd zoals bijvoorbeeld is 
gebeurd in de ALV in december voor de procedure voor de werving van de nieuwe 
bestuurder.  

De ALV stemt in met de jaarrekening en het jaarverslag van 2020. 

5. Samenwerking WBV Reeuwijk en Mozaïek Wonen 
Mevrouw Van Beelen geeft een toelichting waarin de volgende punten aan de orde komen. 

In de overeenkomst tot ondersteuning van Mozaïek Wonen (MW) aan WBV Reeuwijk zijn de 
volgende elementen geborgd: 
• Eigenheid Reeuwijk 
• Continuïteit dienstverlening (personele ondersteuning vanuit MW indien nodig) 
• Bedrijfslasten 

Personeel in kantoor Reeuwijk: nieuwe werkgever Mozaïek Wonen. 

Een medewerker: Esther van Beelen bij WBV Reeuwijk 
- Verantwoordelijk voor resultaten WBV Reeuwijk 
- Koersplan tot 2025 
- Opdracht naar Mozaïek Wonen 
- RvC (houdt toezicht en de bestuurder legt verantwoording af aan de RvC).  

Er zijn verschillende overleggen waaronder: 
- Bestuurlijk overleg 
- Accounthouder (schakelrol tussen MW en WBV Reeuwijk).  
- Het MT adviseert de bestuurder. De accounthouder bereidt deze vergaderingen voor. 

Onderling hebben de voormalige medewerkers van WBV Reeuwijk contact met de collega’s 
van MW. 

Het Koersplan is de leidraad voor de activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd. 
Nieuwbouwprojecten vallen hier ook onder. Deze activiteiten worden los van MW uitgevoerd. 
MW heeft hier geen stem of besluitvormende rol in. Wanneer activiteiten doorschuiven naar 
een volgend jaar dan worden de kosten opnieuw berekend en worden deze kosten in de 
begroting opgenomen. 

6. Vastgoedprojecten 
Ben van de Par geeft op hoofdlijnen een toelichting op de projecten. 
De volgende zaken komen hierbij aan de orde: 

Nieuwbouwprojecten 

• Driebruggen: Groendijck 12 bebo’s en 3 middendure en 9 seniorenwoningen 
Huidige status: Start bouw juni 2021 en oplevering 1e kwartaal 2022 
(Bebo’s is de afkorting voor boven- en benedenwoningen) 



4

• Reeuwijk-Brug: 15 starterswoningen Locatie Zoutmansweg 
Huidige status: Bestemmingsplanwijziging in gemeenteraad september 2021 
Verwachte start bouw eind 2021 en oplevering eind 2021 

• Reeuwijk-Dorp: Reesvelt 5 eengezinswoningen en 4 seniorenwoningen 
Huidige status: In aanbouw en oplevering eind 2021 

• In onderzoek Bunderhof: 6 bebo woningen 

Projecten vernieuwing/verduurzaming 

• Waarder: sloop 7 met terugbouwen 12 woningen 
Huidige status: Nieuwe bewoners hebben in januari 2021 sleutels ontvangen, evaluatie 
project. 

• Reeuwijk-Brug: Raadhuisweg 
Huidige status: Bestemmingsplanwijziging is goedgekeurd door gemeenteraad.  
Periode van indienen bezwaar loopt. Start gesprekken huidige bewoners nieuwe 
woonwensen. 
Start bouw afhankelijk doorlooptijd procedure en verhuizingen, verwachte start bouw medio 
2023. 
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Naar aanleiding van de vraag van een van de leden of rekening is gehouden met 
parkeerplaatsen geeft de heer Van de Par aan dat bij dit plan voldaan wordt aan de 
verkeersnorm die er is m.b.t. parkeerplaatsen. 

• Reeuwijk Brug: 52 Om-en-om woningen instandhoudingsplan 25 jaar. 
Onderhoud, energetische verbetering, behoud Rietveld elementen, verbetering 
woonomgeving. 
Huidige status: Plan is definitief uitgewerkt, 44 woningen onderhoud en 8 woningen 
Rietvelduitstraling, afstemming met meedenkgroep/gemeente/erfgoedcommissie, 
investeringsbesluit RvC 28 juni. Start werkzaamheden oktober 2021 en oplevering juli 2022. 

Een van de leden vraagt of de gemeente ook de openbare weg gaat ophogen bij de 
Rietveldwoningen. De heer Van de Par geeft aan dat de gemeente over twee jaar de 
openbare ruimte gaat aanpakken. Het was niet mogelijk om dit gelijk of direct na de 
energetische verbeteringen van de woningen uit te voeren. Bij de tuinen wordt rekening 
gehouden met het aansluiten op de openbare weg die lager ligt. Ook bij het hekwerk en de 
schuur die geplaatst wordt, wordt hiermee rekening gehouden.  

• Studie toekomst Lindenlaan in Driebruggen 

• Energetisch(duurzaamheid) 

7. Rondvraag en sluiting 
Er is een vraag over de Rietveldwoningen en dehuurverhoging. Voor achterstallig onderhoud 
mag geen huurverhoging worden gevraagd. De huurverhoging is niet voor 
achterstalligonderhoud, maar voor verhoging voor de wijziging van het energielabel. Dit zijn 
energiemaatregelen en hier mag huurverhoging voor gevraagd worden omdat dit valt onder 
energetische maatregelen.  

Een van de leden vraagt of de appartementen op de Raadhuisweg gebruikt worden om de 
doorstroom in Reeuwijk te bevorderen door bewoners van Reeuwijk voorrang te geven. 
Mevrouw Van Beelen licht toe dat dit het geval is. Met de gemeente zijn hierover afspraken 
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gemaakt. Het lid vraagt of er ook iets aan het huurverschil wordt gedaan. Mevrouw Van 
Beelen, aangevuld door mevrouw Huisman geeft aan dat dit niet het geval is, maar door de 
energetische maatregelen, die in deze nieuwbouwappartementen zijn toegepast, hebben de 
huurders wel lagere huurlasten en is er ook een stukje woongemak. Een goede voorlichting 
kan potentiele huurders helpen bij het maken van de beslissing. 

De aanwezigen geven toestemming voor het gebruik van de foto’s die tijdens de bijeenkomst 
zijn gemaakt. 

Er waren verder geen vragen voor de rondvraag en de vicevoorzitter sluit de vergadering om 
21.00 uur. 


