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Notulen huurdersverenigingen 28-02-2018 

HUURDERSVERENIGINGEN 

                                 
 

Bestuursvergadering Huurdersorganisaties Nieuw Lekkerland – L & W Wonen  

Woensdag 28 februari 2018  Aanvang 19.30 uur. Locatie: Kantoor L & W Wonen 

 

Aanwezig: Dick de Kock, Henk Otten, Paul Dzon, John van Houwelingen, Elly Voorwinden en Nel 

                  Elzinga. 

Afgemeld: Kathy Hol, Elly Rozendaal en Martin Hakkesteegt. 

Notulist: Nel Elzinga. 

 

 

1. Dick opent de vergadering 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

De bankrekening ( Rabobank ) van de H.V. staat nog steeds op naam van dhr. M. Molenaar. 

Dit blijkt uit de ontvangst van een wereldpas op naam gesteld van dhr. Molenaar. De vraag is, 

wat moet de H.V. met een wereldpas ? 

Na het lezen van deze (concept) notulen, is Dick de mening toegedaan, dat de tenaamstelling 

van de rekening op zo kort mogelijk termijn moet worden geregeld, dit in tegenstelling van 

wat in de vergadering is besloten. (na opheffingsvergadering) Zie verder de aktielijst. 

 

3. Notulen van de vergadering van 19-12-2017. 

 

3.1 Paul over punt 4 Pag.1. Adrie Tukker geeft aan maatwerk te willen leveren bij het project 

van Vlietstraat. Aan kijken per huurder. Dick adviseert Paul met deze uitspraak voorzichtig 

te zijn tijdens de vergadering met de projectcommissie. Er staat n.l. een vraagteken bij deze 

uitspraak. De beslissing over de verhuisregeling was al genomen voor de H.V advies 

hierover kon geven. 

 

3.2 Elly vraagt hoe het nu zit met de zeemkosten bij alle wooncomplexen. Dick antwoord dat ons 

is toegezegd, tijdens de laatste vergadering met WS LWW, dat wij een overzicht krijgen van 

alle complexen m.b.t. de servicekosten en samenstelling bewonerscommissies van deze 

complexen. Elly ontdekte, dat de Woonbond een interessante brochure heeft uitgegeven over 

servicekosten. Dick vertelt, dat de H.V. deze heeft en hij zal de brochure doorgeven aan Elly.  

 

3.3 Punt 7. Pag. 2. Dick deelt mee, dat het advies voor het portefeuille strategie naar de            

WS LWW is gestuurd. 

 

4. Notulen van het overleg met de Raad van Commissarissen op 28 nov. 2017. 

 

4.1 Pag.3 punt 5. De Raad van Commissarissen stelt voor de term commissie te vervangen door 

deskundigheidsclub. Paul vindt het moeilijk om een buitenstaande deskundige te betrekken 

bij projecten, maar Elly zegt, dat dit puur voor expertise zou zijn. 

 

4.2 Het gesprek met de commissarissen was goed. Het was jammer, dat er geen afscheid kon 

worden genomen van de vertrekkende commissaris mevr. Sanders. 
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4.3 Henk heeft het gevoel, dat het voor de Raad van Commissarissen ook een moeilijk begin is, 

open met de H.V.`s om te gaan. 

 

 

5. Fusie huurdersverenigingen. 

 

5.1 De notulen, een antwoordenlijst en een begeleidend schrijven zijn naar alle aanwezigen van 

de huurdersbijeenkomst op 24 januari 2018 gestuurd. 

  

5.2 Dick stuurt de statuten met de namen van de oprichters nog door naar alle bestuursleden. 

 

5.3 Bestuurders worden benoemd door de huurders op voordracht van het bestuur. Elly heeft het 

idee, dat er huurders zijn, die denken, dat het bestuur zijn eigen mensen benoemd. Hoe gaat 

het als het bestuur niet erkend wordt door de huurders ? 

 

5.4 De nieuwe statuten worden binnenkort ondertekend. De datum wordt in onderling overleg 

geregeld. Dick belt Elly Rozendaal hierover. De datum is inmiddels vastgesteld op 15 maart 

a.s. om 09.30 uur. 
 

5.5 Gebleken is, dat er iets mis is gegaan met de uitnodigingen voor het huurdersoverleg van 24  

               januari jl. Voor deze bijeenkomst hebben alleen huurders een uitnodiging gekregen, maar   

               ook mensen die als woningzoekende en niet huurders die als lid van de HV LWW  

               geregistreerd staan, dienen conform de statuten een uitnodiging te krijgen. 

 

5.6 WS LWW zal worden verzocht de ledenlijst op basis van hun administratie op te schonen. 

M.a.w. is iedereen, die op de lijst staat vermeld nog huurder c.q. woningzoekende ? 

Het opschonen van deze lijst heeft een hoge prioriteit, dit m.b.t. het versturen van 

uitnodigingen voor de opheffingsvergadering. 

 

5.7 M.b.t. de opheffingsvergaderingen hebben Henk en Dick overleg gehad met Hans Weevers 

en Patrick Meijer (opvolger van Hans). Voor de HV LWW ligt dit wat gecompliceerder dan 

bij HV Nw.L. Op grond van de statuten van HV LWW dienen op de opheffingsvergadering 

2/3 van het aantal geregistreerde leden aanwezig te zijn en moet hiervan 75 % hun 

goedkeuring geven. Wanneer het vereiste aantal leden 126 (2/3) niet aanwezig is, moet een 

tweede vergadering worden gehouden. In dit geval geldt dat 75 % van het aantal aanwezige 

leden hun goedkeuring moeten geven. Het is aannemelijk dat een tweede vergadering 

noodzakelijk zal zijn.  

               Opgemerkt dient te worden, dat uitsluitend geregistreerde leden stemrecht hebben. M.a.w.,   

               huurders die geen lid zijn van de HV LWW hebben geen stemrecht. Dit betekent dat voor de  

               aanvang van de vergadering stemkaarten zullen moeten worden overhandigd aan ( alle)   

               geregistreerde leden van HV LWW. 

 

5.8 Statutair gelden in grote lijnen voor HV Nw.L dezelfde regels als hierboven punt 5.7, m.u.v. 

het vereiste aantal leden om tot een besluit te kunnen komen. Hier geldt de meerderheid van 

de aanwezige leden. Wel wordt in de statuten gesproken over geregistreerde leden. Dit punt 

vraagt nog aandacht. 

 

5.9 Dick stelt voor om bij de opheffingsvergadering van HV Nw.L. Een stukje nostalgie te  

               betrekken. Hij wil de oud bestuursleden van de huurdersvereniging een uitnodiging sturen en  

               hun bedanken met een kleine attentie voor hun inzet voor de huurdersvereniging. 
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5.10 Voor wat betreft de opheffingsvergadering van HV LWW. zullen in principe ook niet leden, 

maar wel zijnde huurder, worden uitgenodigd met dien verstanden dat deze niet leden geen 

stemrecht hebben. Dit betekend, dat bij binnenkomst onderscheidt dient te worden gemaakt. 

Zij die geregistreerd lid van de HV LWW. zijn, ontvangen een stemkaart. 

 

5.11 Er wordt teruggekoppeld wanneer de datum van de opheffingsvergaderingen zullen zijn. De 

eerste zal in Nieuw Lekkerland plaatsvinden, daarna bij Lek & Waard Wonen. Dick bereid 

sheets voor en zal een voorstel doen m.b.t de agenda. Gevoelsmatig is het goed om de 

vergadering van HV LWW in Nieuwpoort te houden. Elly reageert hierop, mensen waar je 

geen goed bij kan doen, krijg je toch nooit overstag.  

 

6 Kandidaat bestuursleden. 

 

6.1 Henk, Elly en Dick hebben een gesprek gehad met een kandidaat. De indruk van de kandidaat 

was wisselend, enkele punten die naar voren kwamen waren, kandidaat was twijfelachtig, kon 

niet overtuigen, was zeer tevreden over zichzelf, refereerde veel aan zijn ervaringen. Er was 

geen klik en een motivatie werd gemist. Mijnheer zocht een stukje invulling voor zijn vrije 

tijd. Hij had in een bewonerscommissie gezeten en meende dat hij daardoor in de financiën 

van de WS LWW. kon kijken. Kandidaat liet geen goed gevoel achter bij de bestuursleden en 

er is besloten mijnheer niet in het bestuur aan te nemen. 

 

6.2 Naar aanleiding van dit punt over de kandidaat, wordt er besloten notulen, die naar derden 

gaan, niet in zijn totaliteit door te geven. Dit geldt b.v. voor de website, zodat gevoelige 

informatie niet gedeeld gaat worden. 

 

6.3 Elly heeft een gesprek met een mevrouw gehad over een eventuele kandidatuur voor het 

bestuur. Mevrouw heeft lichamelijk klachten, die bij spanning toenemen en twijfelt. Wil 

eventueel een paar vergaderingen bijwonen als test. Henk heeft gehoord, dat mevrouw, toen 

ze nog in de bewonerscommissie zat, vrij pittig was. Elly merkt aan Henk, dat hij i.v.m. het 

verleden, niet zo voor deze mevrouw is. Vanuit de bewonerscommissie wilden mensen meer 

invloed op de WS LWW.. Elly heeft de indruk n.a.v. de huurdersbijeenkomst van 24 januari, 

dat veel van de huurders, die in de bewonerscommissie hebben gezeten, met elkaar heel 

negatief naar de WS LWW. en de H.V.`s toe staan. Henk voegt eraan toe, dat hij deze mensen 

niet vertrouwd en je beter met minder bestuursleden kan zijn en doorzoekt naar de juiste 

mensen. 

 

6.4 Wat is het ideale scenario voor een nieuw bestuurslid, moeten mensen wel of niet over de 

streep getrokken worden ? En wat is het criteria ? John geeft aan, dat het bij het hebben van 

een drukke baan, best zwaar kan zijn. Je kunt niet bij alle vergaderingen zijn en mist daardoor 

veel informatie. 

  

6.5 Een profielschets voor een nieuw bestuurslid zou wenselijk zijn. Dick gaat uitzoeken of deze 

profielschets er is. 

 

6.6 Dick deelt zijn ervaring, als je in de ledenraad hebt gezeten heb je bepaalde indrukken 

opgedaan, maar kom je dan in het bestuur van de H.V. ga je er anders tegen overstaan. Als je 

altijd negatief bent geweest, is het misschien juist goed om eens “in de keuken te kijken.” Als 

iemand uit zichzelf komt is de kandidatuur in overweging te nemen. Dick gaat Irene Domburg 

en Gerda Blokland vragen of zij goede kandidaten uit de kernen kunnen voordragen. Het 

bestuur moet evenredig worden verdeeld. In de opheffingsvergadering en in de nieuwsbrief 

kan de vraag voor nieuwe bestuursleden ook worden gesteld. 

 

7. Evaluatie gesprek huurderscommissaris. 

 

     Uit de sollicitaties kwamen vier kandidaten naar voren. Elly vond het goed om te zien, dat er in     

     de keuze van de bestuursleden veel overeenkomst was. Dick en Henk hebben samen met de     
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     voorzitter van de Raad van Commissarissen, de huurderscommissaris en de directeur van de   

     WS LWW. de kandidaten  gesproken en uit deze gesprekken zijn nu drie kandidaten  

     geselecteerd. Bij de volgende gesprekken worden alle bestuursleden van de H.V.`s uitgenodigd  

     en deze gaan 6 maart plaatsvinden. De taak van de Raad van Commissarissen is het   

     toezichthouden op het reilen  en zeilen van de directie van de WS LWW.. Een  

     huudercommissaris moet affiniteit met de huurders hebben. Wie er 

     ook in de Raad van Commissarissen zitten, zij zitten er voor de huurders, vind Dick. Lokale  

     betrokkenheid heeft een groot voordeel en ervaring moet opgedaan kunnen worden. 

 

8. S.M.A.R.T. formuleren ( punt van Elly ) 

 

Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden. 

Elly heeft dit naar voren gebracht door ervaring met goede resultaten hier van. Afspraken, die 

vaag geformuleerd worden op papier of mondeling, krijgen vaak geen opvolging. Een 

voorbeeld kan zijn: we gaan de klachten evalueren en spreken de datum van 1 juli af. Maar 

wat moet er klaar zijn op die datum ( Specifiek ) is er draagvlak ( Acceptabel )  Elly merkte bij 

actiepunten, daar waar het vergaderen niet S.M.A.R.T. gebeurt, er punten soms geen 

opvolging krijgen of te laat. Er moet structuur zijn in de uitvoering van besluiten. Zo kun je bij 

de opheffing -  en oprichtingsvergaderingen helder maken wie en wanneer een uitvoering 

plaats moet vinden. Bij notulen van een vergadering is het nodig een lijst met opvolgpunten te 

maken. 

 

9. Adviesaanvraag huurverhoging. 

 

Dick schrijft hierover ons advies en zal dit voor eind maart inleveren bij de WS LWW. Elly 

heeft gelezen, dat de Woonbond de verhuurders adviseert voor een huurverlaging. Er zou 

hiervoor genoeg reservegeld zijn. 

 

10. Adviesaanvraag asbestbeleid. 

 

Paul vraagt wanneer de uitvoering van start gaat en waarom het niet in ieder huis gebeurt. 

Tijdens de uitleg van Hein de Corver is dit al ter sprake gekomen. Als huizen een 

meterkastkaart krijgen, weet iedereen dat het huis asbestvrij is. Communicatie zal misschien 

een punt worden, maar Dick verwacht dat dit wel mee zal vallen. De H.V.`s worden 

uitgenodigd bij de voorlichtingsavonden. Vanuit de H.V.`s zijn er verder geen specifieke 

vragen over het asbestbeleid. Dick zal het advies doorgeven aan de W.St. 

 

11. Verslag commissies. 

 

 Selectiecommissie huurderscommissaris. 

De selectie is goed verlopen en de procedure loopt. Zie punt 7 van deze notulen. 

 

 Project Van Vlietstraat. 

Paul zit in de projectgroep en zal de H.V.`s. rapporteren. Op dinsdag 13 maart is er een 

bijeenkomst, maar Paul verwacht maar een kleine opkomst. Het gaat over 11 woningen. 

Aan de WS LWW. zal worden gevraagd om alle bestuursleden van de H.V.`s op de lijst te 

zetten voor het toesturen van de notulen. 

 

 Project Liesdel. 

De vorige  bijeenkomst waar Henk en Dick de H.V.`s vertegenwoordigden wordt uitgewerkt 

en de volgende bijeenkomst staat gepland voor donderdag 3 mei. 

 

 Dossier lichtmasten. 

Maandag 12 maart is er een bewonersbijeenkomst in het Fust. Dick en Paul gaan hier naar toe. 

Zij zullen de bewoners adviseren zelf notulen te maken. Het is hun bijeenkomst. 4 huurders 

blijven definitief zitten in hun woning. 
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12. Overdracht secretariaat en financiën. 

 

Nel gaat het met Kathy opnemen of er een papieren dossier bestaat van de H.V. Na de 

samenvoeging van beide H.V.`s moeten er ook postadressen en emailadressen aangepast 

worden. 

John gaat het penningmeesterschap overdragen aan Paul. Het p.c. programma waar John mee 

werkt is niet geweldig. Daarom zal er contact worden opgenomen met Maarten Munneke over 

een goed programma. Paul gaat nu al wel de werkzaamheden overnemen, maar is officieel pas 

penningmeester als de beide H.V.`s zijn gefuseerd en de nieuwe naam bekend is. 

 

13. Rondvraag.  

 

 John vraagt wanneer hij nu echt stopt. Dit zal w. s. over ongeveer 6 weken zijn. 

 

 Nel heeft vragen over een stuk in de plaatselijk krant van wethouder Meerkerk over veel 

woningen, die gebouwd moeten worden en hij suggereert, dat er iets anders op de plaats van 

de bejaardenwoningen aan de Schoonenburglaan gaat komen. Hierover is onrust ontstaan bij 

de bewoners. Dick heeft dit opgenomen met Adrie Tukker. 

 

 Nel heeft aan bewoners van de Segboerstraat gevraagd over hun ervaringen met het huis nr.11. 

Zij geven aan dat er steeds andere personen aanwezig zijn. Er is sprake van 3 personen, die er 

heel weinig verblijven. Zij willen wel aan de WS LWW. rapporteren, maar gaan niet de hele 

dag overal op letten. 

 

 Elly geeft aan, dat 9 maart de woningen  uit haar omgeving worden geïnspecteerd voor 

isolatiewerkzaamheden. 

 

 

 

Opvolgpunten van deze vergadering. 

 

Contact met Martin voor boekwerken, die nu naar Elly kunnen                            Dick. 

3.2.  Een brochure over de servicekosten voor Elly.                                              Dick. 

5.2.  Statuten doorsturen naar alle bestuursleden                                                   Dick. 

5.4.  Elly Rozendaal bellen voor afspraak ondertekening statuten.                        Dick 

5.6.   Ledenlijst huurders/woningzoekenden opschonen. Door W.St.                    Dick..                                                                  

5.10 Terugkoppeling data `s oprichting-opheffingsvergaderingen                         Dick. 

6.5.  Profielschets bestuur kandidaat opzoeken.                                                      Dick. 

6.6.  Vraag naar Irene Domburg en Gerda Blok kandidaten bestuur.                     Dick. 

9.    Advies huurverhoging.                                                                                     Dick. 

10.  Advies asbestbeleid.                                                                                         Dick. 

11.  Notulen project van Vlietstraat.                                                                       Paul. 

12.  Advies programma penningmeester. Maarten Munneke.                                Dick. 

 

 

 

 

X
Dick de Kock

Voorzitter

X
Nel Elzinga

Secretaris
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