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Verslag bestuursvergadering  24 augustus 2017 
Huurdersorganisaties 
Nieuw-Lekkerland en Lek & Waard Wonen 
Vergaderruimte “ Hoge Boei ” 
E-mail: nelelzinga.48@gmail.com 

  
 

Aanwezig: 
Voorzitter    :  Dick de Kock / Henk Otten 
Bestuursleden   :  Nel Elzinga; Paul Dzon 
L&WW    :  Elly Rozendaal  
CC     :  E-mail WBV 
Afwezig: 
Secretaris       :  Kathy Hol- van der Werf 
Penningmeester:  John van Houwelingen 
 Bestuurslid          : Martin Hakkesteegt 

1. Opening 

Dick de Kock opent de vergadering . 

 

2. Mededelingen / ingekomen post 

*Er is een mail gekomen , betreft huurdersvoorlichting visitaties woningcorporaties. Volgens 

de nieuwe wettelijke regels worden H.V.`s  betrokken bij een visitatie van de W.S. Met een 

speciale bijeenkomst wordt er voorlichting over het proces, de betrokkenheid partijen, de 

inhoud en de rol van de H.V.`s gegeven. Dick vind het veel geld voor zo`n voorlichting, Paul 

vindt het een kans om mee te denken over het functioneren van de W.S. De H.V. wil het als 

punt op de agenda van de vergadering met de W.S. op 29 augustus zetten. 

Inmiddels informeel hierover gesproken met Adrie Tukker. Zij is van mening dat 

voorlichting/cursus nuttig kan zijn en adviseert om met 2-4 personen hier naar toe te gaan.  

Dick zal hiertoe de nodige acties ondernemen. 

* Er is een mail via de website binnen gekomen van een huurder uit Langerak. Deze mail is 

laat doorgestuurd, waardoor het te lang duurde, voor er actie op kon worden ondernomen. 

De klacht is opgepakt door Irene Domburg van de W.S. Zie verder punt 10 

* Dick is meegelopen met een wijkronde in het kader van de leefbaarheid. Er zijn nogal wat 

huurders aangesproken of bij afwezigheid via een kaart , voor o.a verwaarloosde tuinen. Het 

was ook opvallend, dat er veel kliko`s in de voortuinen geparkeerd stonden. De vraag is, is dit 

toegestaan? 

 

3. Notulen vergadering d.d. 13 juni . 

In de opening is er een d achter de naam Waard vergeten.   

* Punt  4. Dick heeft vandaag 24 aug. gebeld naar het notariskantoor om te informeren naar 

de stand van zaken m.b.t. de statuten, maar hij is nog niet terug gebeld. 

* Punt 5. Het traject van de sollicitatieprocedure voor een huurdercommissaris loopt. Er zijn 

nog enkele aanvullende vragen gekomen vanuit het ministerie.  

* Punt 8. De overname van het secretariaat loopt niet voorspoedig. De email komt op het 

verkeerde adres binnen en daardoor is er vertraging in de opvolging ontstaan.  Aan de 
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desbetreffende huurder is excuus gemaakt en de inhoud van de mail is doorgestuurd aan de 

W.S. 

* Punt 9. De langdurige leegstand van de woning in de Segboerstraat heeft geleid ( na 

overleg met een advocaat ) tot het op gang zetten van een ontruimingsprocedure. Hoelang 

dit gaat duren is onbekend. 

* Punt 11. Het probleem van overlast van hangjongeren in Groot Ammers dreigt dusdanig uit 

de hand te lopen, dat volgens het weekblad  de Klaroen de bewoners het heft in eigen 

handen gaan nemen. 

              Notulen worden goedgekeurd, doch er dient nog één exemplaar te worden getekend door de 

              secretaris en de voorzitter  

 

 

4. Feedback gesprek notaris. 

De actiepuntenlijst over de statuten voor de H.V. is goedgekeurd en gaat naar de notaris.  
 

5. Notulen Overleg W.S. Lek & Waard Wonen d.d. 20 juni. 

* Pag. 1 Wat is precies de dag van de huurder en hoe wordt dit ingevuld.  
* Pag. 1 punt 2. In het advies over het  ZAV-beleid moet Dick de stelling over het aanbrengen 
van een ligbad nog aanpassen, maar geen ligbad zelf aanbrengen door de huurder. Dit om 
kosten voor het terug brengen in de oude staat te voorkomen. De H.V. adviseert, om het 
aanbrengen van een ligbad, niet toe te staan. De H.V. vraagt zich af, of het juridisch haalbaar 
is, de huur te verhogen, bij tussentijds genomen isolerende maatregelen.  De H.V. besluit in te 
stemmen, met het ZAV-beleid. 
* Pag.6: Henk geeft aan dat de recreatieruimte  van de Vijverhof erg warm is, vooral bij 
gebruik van veel personen. 
* Pag. 7: Er is nog geen reactie  gekomen op de vraag van de H.V. over een lijst van de 
complexen, waar wel of niet de zonnewering in de kale huur zit.                                                                                                                               

 
6. Jaarrapporten W.S. Nieuw Lekkerland en Lek en Waard Wonen 2016 oude situatie. 
 

* De aanwezige leden van de H.V. Nieuw Lekkerland merken op, dat zij het  jaarrapport van 
WS L&WW -Nw. L duidelijk vinden. Er zijn wel punten in beide rapporten, waar  beide  H.V-en 
nadere uitleg over willen. Zo heeft Martin via een mail zijn opmerkingen aan Henk 
doorgegeven. 
* Pag. 16:  herkomst huurders, graag onderbouwing van overige 39 %. 
* Pag. 25/29/31 oude woningen, veel woningen met label D en een huurprijsontwikkeling, 
waarbij ook de goedkopere woningen schaarser worden.  Hij vraagt zich af, wat is het verband 
met passend toewijzen in combinatie met het aantal woningen, die afnemen ? In hoeverre 
loopt dit gevaar voor de huidige identiteit ? ( Het dorpse verdwijnt.) Wat is het  verband als de 
woningen geüpgrade worden van label, in hoeverre worden de woningen duurder ? Neemt de 
goedkope woning af ? Welke maatregelen worden er genomen, zodat er voldoende goedkope 
woningen blijven, waardoor de doelgroep bediend kan worden en er geen subsidies moeten 
worden gegeven ?  In hoeverre heeft het zin om oude woningen aan te pakken voor een 
energielabel ? Kosten/baten. Is de huidige woonvoorraad bestendig voor de toekomst, door 
de samenstelling van de huurders, meer huurders van buiten het dorp / Alblasserwaard. 
Pag. 54/55 spreekt voor zich. 
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Martin heeft nog enkele vragen geformuleerd, die als extra input tijdens de vergadering van 
29 augustus kunnen worden gesteld aan de directie van de W.S. 
* Pag.27. Stichting  Lek en Waard Wonen  ( voorheen Nw. Lekkerland ) stelt in het voorjaar 
haar asbestbeleid op. De H.V. wil hierover op de hoogte gehouden worden.  Paul, Pag. 23.  
Toelichting op de niet benutte  10 % vrije ruimte voor de middeninkomens. Is er geen vraag 
geweest, zijn er geen gevallen bekend ?  
* Pag. 28. Reparatieverzoeken, incl. WMO -aanpassingen. De cijfers tussen de jaren door 
laten grote verschillen zien, Is dit toeval ? Paul wil hier meer over weten. Dick vertelt dat er in 
die periode veel gesloopt is, waardoor het aantal reparatieverzoeken w.s. minder was.  Paul 
vraagt of er voorbeelden van buurtbemiddeling zijn. Dit is nog niet bekend. Paul heeft verder 
een vraag over de 4de regel van pag. 51. De 2 de lijncontrole wat houdt dit in. 
* Pag. 81. Paul vraagt waarom het verschil tussen DAEB en Niet-Daeb woningen zo klein is.   
Henk vind over het jaarverslag van L.W.W Nieuwpoort, dat het bestuur gebeurtenissen en 
omstandigheden, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan, of de toegelaten instelling 
haar activiteiten in continuïteiten kan voortzetten, dit moeten toelichten in het jaarverslag. 
Hij vind dat als je het verslag, goed doorleest, de indruk ontstaat, dat de stijl van de directie 
verschilt met de mening van de accountant.  Alsof de helft niet is aangezegd, verwoord hij. 

 
 

7. Feedback project  energetische maatregelen. 

Dick is naar een bijkomst geweest waarin een 5-tal aannemers de door hun ingediende 

offerte konden toelichten. Communicatie tussen aannemer en huurders, zowel voorafgaand  

als tijdens het project is zowel voor de WS en een belangrijk en zwaarwegend criteria 

geweest. Dick heeft de vergadering geïnformeerd omtrent de keuze van de aannemer. 

Volgende week zal dit worden bevestigd. 

 

De HV-en hebben een uitnodiging ontvangen voor de  volgende huurdersbijeenkomsten.                  

 - dinsdag 29 aug. 2017 - complex 203 

- maandag 4 sept. 2017 - complex 211, 212, 272 

- dinsdag 12 sept. 2017 - complex 103, 169 

- dinsdag 19 sept. 2017 - complex 108, 109. 

 

Op 4 sept. is Nel aanwezig, op 12 sep. Paul en op 19 sept. Elly en Henk. 

 

8. Feedback m.b.t. onderhoudsabonnement. 

Er heeft een gesprek plaats gevonden met een drietal huurders en de directie. De huurders 

gaven aan, dat het onderhoud, zoals het in het abonnement is weergegeven, hun is 

toegezegd als een jubileumgeschenk. De WS heeft deze padstelling voorgelegd aan haar 

jurist De conclusie is samengevat en voorgelegd aan deze huurders. Deze groep huurders wil 

nog een gesprek met het bestuur van de HV L&WW. Henk en Elly. De directeurbestuurder zal 

aanwezig zijn. De leden van de H.V-en hebben een uittreksel van de bespreking met de drie 

bewoners gekregen. Elly vertelt, dat er meerdere verhalen rondgaan rondom het 

onderhoudsabonnement en als H.V. bestuur voelen zij zich op het verkeerde been gezet, 

over afspraken en correspondentie. 

  

9. Werving nieuwe bestuursleden. 

Henk heeft meerdere keren geprobeerd een eventuele kandidaat te bereiken, maar dat is niet 
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gelukt. Deze kandidaat heeft een gesprek met Adrie gehad en was teleurgesteld, dat zij niets 

van de H.V. hoorde. Een duidelijke communicatiestoring. Inmiddels heeft deze kandidaat 

kontact gehad met Adrie. Dick zal nu kontact met de kandidaat opnemen. 

 

10. Functioneren website / contactadres. 

Hierover wordt overlegd, als Kathy aanwezig is. Het e-mailadres  is nog niet veranderd. Dit 

moet worden aangepast. 

 

11. Nieuwsbrief / Website. 

Voor de nieuwsbrief vragen we alle leden iets te schrijven. Zeker voor de kerngemeenten is 

het goed als alle leden zich voor stellen . Er wordt een extra vergadering vastgelegd op 28 

september om 10 uur in het kantoor van de W.S. Dick, Elly en Nel zijn hierbij in ieder geval 

aanwezig. 

 

12. Discussie / evaluatie functioneren Huurdersvereniging (en) 

Dick heeft een analyse gemaakt van zijn functioneren van de afgelopen twee jaar en hij komt 

daarin tot de conclusie, dat hij het gevoel heeft, dat we ondanks onze inzet, weinig aan de 

communicatie naar de huurder hebben gedaan. We zijn bezig geweest met alles wat ons door 

de W.S. werd aangedragen en wat zeker ook in het belang is van de huurder, maar in de 

ontwikkeling van de H.V. en  de berichtgeving naar de huurder zijn we in gebreke gebleven. 

Er zijn veel uren en energie in o.a. het fusieoverleg gestopt. 

Het is goed om een plan op te stellen, waarin taken verdeeld gaan worden, zodat iedereen 

zich verdiept in het aangewezen onderwerp en dit in een vergadering deelt met de andere 

leden van de H.V. In de volgende vergadering zal dit onderwerp opnieuw worden 

geagendeerd. In deze vergadering zullen dan ook duidelijkheid zijn over, wie wel/niet door wil 

gaan en in welke hoedanigheid. Dick wil hierover in de volgende vergadering van 5 oktober 

een discussie en tevens over het onderwerp, hoe ieder lid zichzelf ziet in de nieuwe H.V. 

 

Er volgt nog een vergadering over de statuten met Hans Weevers en dan moet duidelijk zijn, 

hoe we verder gaan als bestuur. 

 

13. Rondvraag. 

Geen agendapunten aangedragen voor het overleg d.d. 29 augustus  en 5 september a.s. 

 

14. Dick sluit de vergadering. De volgende vergadering is op donderdag 5 oktober. 

 

 

Opvolg en actiepunten. 

 

a. Opstellen van een beleidsplan. 

b. Werving nieuwe leden voor H.V.`s 

c. Website / Nieuwsbrief activeren. 

d. Verbetering communicatie naar huurders.  
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Voorzitter   Secretaris 
D.H. de Kock   C. Hol - van der Werf 

 

 

Notulist 

N. Elzinga - van Wingerden 


