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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 1 DECEMBER 2021 
 

Datum: woensdag 1 december 2021 

Tijd: 16.00-17.30 uur 

Locatie: hybride, kantoor Woningbouwvereniging Reeuwijk en MS Teams 

 

 

Aanwezig:  3 leden van de RVC, 1 bestuurder WBVR, 3 medewerkers WBVR, 5 leden huurders  

en notuliste 

 

 

Woningbouwvereniging Reeuwijk wordt aangeduid als WBVR.  

Mozaïek Wonen wordt aangeduid als MW. 

 

 

1. Opening van vergadering in MS Teams 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Esther van Beelen stelt zich kort voor. Zij is sinds 15 april 2021 bestuurder van WBVR.  

 

Viering 60-jarig bestaan WBVR 

Op locaties in het werkgebied van WBVR hebben op 27 en 29 oktober jl. zeer geslaagde vieringen van 

het 60-jarig bestaan van de corporatie plaatsgevonden.  

 

Onderhoud Rietveld woningen  

Op 3 november jl. vond de feestelijke start plaats van het groot onderhoud van de Rietveld woningen. 

Volgens de planning zijn de werkzaamheden in juli 2022 afgerond.  

 

Kantoortijden WBVR tijdens corona 

Bezoekers zijn welkom maar niet meer dan één huishouden tegelijk en bij voorkeur op afspraak. Het 

kantoor is geopend volgens normale openingstijden. Alleen op vrijdag is het kantoor gesloten. 

 

Samen Met De Buurt Fonds 

Bij de viering van het 60-jarig bestaan zijn bij bewoners wensen opgehaald. Enkele daarvan zijn in uit-

voering vanuit het Samen Met De Buurt Fonds. Andere zijn genoteerd voor eventuele latere uitvoering. 

 

WBVR Nieuwsbrief na ALV 

WBVR maakt na de ALV een nieuwsbrief met highlights teneinde de belanghebbenden (huurders, le-

den) op de hoogte te houden.  

 

16.10 uur: ten tijde van dit agendapunt sluiten nog drie deelnemers digitaal aan bij de ALV.  

 

3. Notulen van de ALV van 21 juni 2021 

Pagina 2, laatste alinea: ‘N.a.v. deze … waarde heeft.’ vervangen door: ‘N.a.v. deze evaluatie heeft het 

rijk besloten dat de adviesfunctie van de ALV naar de RvC deels in wordt geperkt en deels vervalt per 1 

januari 2022 omdat deze geen toegevoegde waarde heeft.’ 

 

Met inbegrip van voorgaande wijziging worden de notulen vastgesteld.  

 

4. Toelichting begroting 2022 

Adriënne de Jong licht de begroting 2022 op hoofdpunten toe. 
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Inkomsten: de begrote huuropbrengst ligt 0,62% hoger dan in 2021. Bij verkopen gaat het om de be-

grote verkoop van twee woningen. Dit aantal kan in 2022 hoger of lager uitvallen.  

 

Uitgaven: de uitgave voor personeel betreft alleen de bestuurder. Personeel van WBVR is in dienst van 

MW. Uitgaven voor personeelsleden zijn naar de post overig verschoven.  

 

N.a.v. een vraag van een lid inzake de hoogte en grond van de beheervergoeding: eerder zou sprake 

zijn van een vergoeding op basis van eenheden. Dit zag de Belastingdienst echter als een problemati-

sche constructie. In plaats daarvan is afgesproken dat de beheervergoeding die WBVR aan MW af-

draagt, is gebaseerd op een vast percentage van de personeelsbegroting van MW. 

 

De begrote vergoeding valt hoger uit dan verwacht wat met name te wijten is aan krapte op de arbeids-

markt. WBVR verwacht voor volgende jaren een lagere beheervergoeding.  

 

De begrote post belastingen is hoog, met name vanwege de verhuurdersheffing, alhoewel het percen-

tage daarvan is verlaagd. Het begrote rentebedrag valt laag uit vanwege de lage rente. 

 

Bij investering gaat het bij nieuwbouw met name om het project Groendijck, alsmede om startkosten 

van andere projecten. Bij verbetering gaat het met name om de renovatie van de Rietveldwoningen, als-

mede om het wettelijk verplichte aanbrengen van rookmelders in woningen.  

 

Financiering: om de ambities waar te maken, is financiering nodig. 1,5 miljoen ervan betreft herfinancie-

ring. Dit valt binnen de kaders van de toezichthouders. WBVR is een financieel gezonde organisatie en 

is gehouden aan parameters van de toezichthouders.  

 

N.a.v. een vraag van een lid inzake voldoen aan de benchmark: WBVR voldoet hieraan.  

 

5. Samenwerking WBVR en MW 

Esther van Beelen licht de samenwerking toe.  

 

De samenwerking is gestoeld op de gezamenlijke overeenkomst tot ondersteuning. Voor beide partijen 

was het een spannend jaar waarin hard is gewerkt. WBVR heeft zich aangesloten op het primaire sys-

teem van MW. Dit was een grote opgave die veel inspanning vergde van de medewerkers. Er zijn 

goede prestaties geleverd m.b.t. het koersplan. 

 

In 2021 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd tussen RvC, medewerkers en HV Reeuwijk. Vooraf-

gaand aan de bijeenkomst van 16 november jl. is een mini enquête uitgezet bij de medewerkers, HV 

Reeuwijk en teamleiders en bestuur van zowel WBVR als MW. 

 

Uit deze enquête bleek dat de intenties goed zijn. Er is veel bereidheid om samen te werken. Twee pun-

ten behoeven aandacht. Ten eerste de kwetsbaarheid van functies in de huidige arbeidsmarkt. Want 

ook MW kampt met moeilijk invulbare functies. Dit punt is onderwerp van gesprek met MW. Ten tweede 

wil WBVR zijn eigenheid behouden. Kenmerken daarvan: de lage drempel, directe korte lijnen, maat-

werk in plaats van regels, samenwerking met lokale ondernemers. Deze wijze van dienstverlening is 

waardevol voor de huurders. WBVR agendeert en monitort dit in 2022.  

 

N.a.v. een vraag van een lid inzake de kwaliteit van inleenpersoneel bij MW: WBVR is in gesprek met 

MW. Er is aandacht voor. Iedereen wil dat de dienstverlening op peil blijft en doet zijn best daarvoor. Als 

WBVR zelf had moeten werven, zouden dezelfde problemen zich voordoen.  

 

Voor de beheervergoeding aan MW geldt de personeelsbegroting als onderlegger. Dat is een hoger be-

drag dan de losgelaten vergoeding op basis van eenheden, wat de belastingdienst als problematisch 



Notulen ALV Woningbouwvereniging Reeuwijk d.d. 1 december 2021 

Pagina 3 van 4 

 

zag. De beheervergoeding dient echter ook voor gebruik van het primaire systeem van MW en voor ge-

bruik van expertise van MW op juridisch en controller gebied. Deze expertise zorgt voor groei in zorg-

vuldigheid en professionaliteit bij WBVR wat de RvC waardeert.  

 

Na de ervaringen in het eerste jaar van de samenwerking geeft bestuurder Esther van Beelen aan haar 

rol als opdrachtgever naar MW toe verder te willen verstevigen, i.s.m. de RvC. 

 

6. Vastgoedprojecten 

Elma Huisman en Esther Beelen lichten de vastgoedprojecten toe.  

 

Project Groendijck: eigen huurders krijgen voorrang ten behoeve van doorstroming vanuit eengezinswo-

ningen. Helaas kon een feestelijk hoogste punt niet doorgaan.  

 

Project Zoutmansweg: de vaststelling van het bestemmingsplan is vertraagd. De akoestische belasting 

is te hoog. Bij grote financiële consequenties buigt RvC zich opnieuw over het project.  

 

N.a.v. een vraag van een lid over de startdatum i.c.m. met ingediende bezwaarschriften: de startdatum 

is optimistisch maar zou haalbaar moeten zijn, afgezien van de akoestische problemen.  

 

Project Reesvelt: huurders vanuit Reeuwijk dorp krijgen voorrang ten behoeve van doorstroming vanuit 

eengezinswoningen. Dit project wordt binnenkort opgeleverd, helaas zonder festiviteiten.  

 

Project Bunderhof: dit project bevindt zich in een prille fase.  

 

Project Raadhuisweg: de bestemmingsplanwijziging is goedgekeurd. WBVR is met de bewoners in ge-

sprek over herhuisvesting en neemt daarbij zorgvuldigheid in acht. Vergelijkbare woningen zijn echter 

lastig te vinden waardoor de herhuisvesting mede de planning bepaalt.  

 

Project Rietveldwoningen: het groot onderhoud van deze woningen is gestart. Dit project maakt een 

groot deel uit van de onderhoudsbegroting.  

 

Studie toekomst Lindelaan: in 2022 wordt de toekomststudie voor de 12 bebo’s aan de Lindenlaan op-

gepakt in combinatie met het gebied aan de Schoolstraat e.o. 

 

Energetisch project Kennedysingel e.o.: in 2021 is het complete energetisch programma dat is opge-

start vanaf 2012 voltooid, behoudens één blok. Onder de bewoners van dit blok is het draagvlak voor 

energetische aanpassingen i.c.m. de te verwachte overlast  kleiner dan de vereiste 70%. WBVR tracht 

het draagvlak te vergroten.   

 

7. Aedes Benchmark 

Elma Huisman licht de benchmark toe.  

 

De Aedes Benchmark bestaat sinds 2014. Corporaties voorzien Aedes van gegevens. Aan de onderha-

vige benchmark namen 258 corporaties deel. De meetperiode liep van okt 2020 t/m juli 2021. 

 

De deelscores Nieuwe huurders en Vertrokken huurders zijn gestegen t.o.v. de vorige benchmark en 

liggen nu ver boven het landelijk gemiddelde. De deelscore Reparatieverzoek is met 0,2 punt gedaald 

naar 7,6 ligt hiermee 0,1 punt onder het landelijk gemiddelde. Uit het KWH onderzoek blijkt dat huurders 

de reparatietermijn als lang ervaren. Vermoedelijk spelen coronaperikelen bij aannemers een rol. Er is 

geen sprake van negatieve waardering voor de kwaliteit van de reparaties. WBVR scoort gelijk aan ver-

gelijkbare corporaties in de regio. 
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N.a.v. een vraag van een lid over de betrouwbaarheid van de deelscore Vertrokken huurder in relatie tot 

het lage aantal vertrokken huurders: Vier van 24 geënquêteerde vertrokken huurders hebben een reac-

tie gegeven met een kennelijk hoge waardering. 

 

Bij Bedrijfslasten stegen de netto bedrijfslasten/vhe met € 94 naar € 898 wat hoger is dan het Neder-

lands gemiddelde van € 846. Het gaat om hier beïnvloedbare bedrijfslasten. Een verklaring voor de 

hoogte ervan is dat de cijfers zijn opgesteld in de periode dat het beheer overging naar MW, wat extra 

kosten met zich meebracht.  

 

8. Rondvraag 

Vanuit de leden komen de volgende vragen dan wel opmerkingen waarop Esther van Beelen, Elma 

Huisman en Adriënne de Jong reageren.  

 

- Begroting, pagina 7: kan het bestaande document tuinbeleid niet worden hergebruikt? Reactie: dit 

document wordt geactualiseerd. Leefbaarheid krijgt er een grotere rol in. 

- Begroting, pagina 7: wat wordt verstaan onder ‘handhaving inzet inbraakpreventie? Reactie: bij mu-

tatie krijgen woningen hang- en sluitwerk volgens het keurmerk. De intentie is om oudere woningen 

ook van dit type hang- en sluitwerk te voorzien.  

- Begroting, pagina 9: zijn project Raadhuisweg en sloop Raadhuisweg hetzelfde? Reactie: ja. 

- Begroting, pagina 9: krijgen alle woningen in 2022 een rookmelder? Reactie: ja, medio 2022 is een 

rookmelder in sociale huurwoningen wettelijk vereist. Corporaties dragen hiervoor zorg. 

- Begroting, pagina 16: spreker acht de fase 2036-2050 een goed besluit.  

- Begroting, pagina 17: uit de kasstroom blijkt dat het inhalen van buitenschilderwerk in twee jaar ge-

beurt. Reactie: het lukt niet de achterstand in 2022 in te halen. Het restant gebeurt in 2023.  

- Begroting, pagina 23: wat wordt bedoeld met open verbrandingstoestellen? Reactie: in enkele wo-

ningen staan gaskachels die vervangen dienen te worden door andere apparatuur.  

- Begroting, pagina 24: er bestaat samenwerking met de energiecoördinatie Reeuwijk. WBVR heeft 

de huurders daarop attent gemaakt. Er mist een paragraaf hierover. Reactie: de regeling is inmid-

dels ingeperkt. In het Jaarverslag 2021 komt dit terug.  

- WBVR verkocht een woning voor € 155.000. Dat is veel lager dan de stichtingskosten voor nieuw-

bouw. Reactie: inmiddels liggen verkoopprijzen dichterbij stichtingskosten.  

- Is het mogelijk om doorverkoop van aangekochte huurwoningen te voorkomen? Reactie: WBVR 

heeft dezelfde wens. Dit wordt in 2022 geagendeerd.  

- Verkoopt WBVR woningen aan projectontwikkelaars? Reactie: nee, dit past niet bij WBVR en staat 

ook niet in ons koersplan.  

- Begroting, pagina 15, onder kopje Renovatie. Betreft het hier voor de genoemde straten renovatie 

of nieuwbouw? Reactie: WBVR komt hierop terug bij de HV Reeuwijk.  

- Neemt WBVR in specifieke gevallen de kosten voor het opknappen van een voortuin op zich? Re-

actie: WBVR komt hierop terug bij HV Reeuwijk.  

 

Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun deelname en wenst hen een goede kerst en jaarwisseling in 

deze coronatijd.  


