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Notulen huurdersverenigingen 14-06-2018 

 

HUURDERSVERENIGINGEN 

                                 
 

Bestuursvergadering Huurdersorganisaties Nieuw Lekkerland – L & W. Wonen. 

Donderdag 14 juni 2018.  Aanvang 19.00.  Locatie: Kantoor WS LWW.  

 

 

Aanwezig: Dick de Kock, Paul Dzon, Elly Voorwinden, John van Houwelingen  

                  Kathy Hol, Elly Rozendaal, Martin Hakkesteegt en Nel Elzinga.                                     

Afwezig:   Henk Otten. 

Gast:         Patrick Meijer. 

Notulist:   Nel Elzinga. 

 

 

1. Opening van de vergadering. 

 

       Dick opent de vergadering. Patrick weet w. s. niet van het vervroegde begin van de  

       vergadering en is daardoor nog niet aanwezig. Na punt 2 sluit Patrick aan. En stelt zich  

       voor aan die bestuursleden waarmee hij nog geen kennis heeft gemaakt. 

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

 Er was een brief binnengekomen van Graydon, een bedrijf, dat alle 

bedrijfsgegevens opslaat en derden kunnen dan voor € 45,- deze gegevens 

kopen. Dick gaat uitzoeken hoe dit bedrijf aan de gegevens van de HV komt. 

 Er is een mail van Willeke de Gruijter gekomen met de vraag over afspraken 

van door ons te drukken informatie. De WS wil daar graag van op de hoogte 

zijn en het materiaal kunnen lezen. Ook is er het verzoek om 50 exemplaren 

van alles extra te drukken, zodat er bij mutatie en/of nieuwe huurders een 

exemplaar uitgereikt kan worden. Dick geeft door aan Willeke dat het lezen 

geen bezwaar is. 

 

 

3. Presentatie opheffingsvergaderingen. 

 

Dick presenteert een Power Point presentatie, die tijdens de opheffingsvergadering 

vertoont zal worden. Patrick adviseert om in de agenda dia 2 punt 4.1 en 4.2 om te 

draaien, waardoor de opheffing voor de terugblik komt. 

In een korte terugblik kan de bijeenkomst van 24 januari van dit jaar worden benoemd 

waarin het besluit is genomen tot oprichten van de HV LWW. 

Patrick raad aan de dia met de art.16 en 17, van beiden lid 1,2 en 3 niet in de 

presentatie te doen en anders te verplaatsen naar achteraan. 

Bij de vereffening wordt het batig saldo genoemd minus de kosten van deze 

vergadering.(zaalhuur, consumpties, etc.). 

Alleen vragen md.b.t. de opheffing beantwoorden en dan overgaan tot de stemming. 
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De stemming gebeurt d.m.v. het opsteken van een rode of groene kaart. Elly Rozendaal 

zorgt voor de kaarten. 

Om alle schijn tegen te gaan en discussies te vermijden, is het belangrijk om met een 

adressenlijst te werken, waarop een huurder, die kan stemmen wordt afgevinkt. Ook 

belangrijk om na de vergadering de notulen toe te sturen. 

Patrick neemt het op zich om de binnenkomende gasten de naam te vragen en af te 

vinken op de lijst. Dick vraagt de lijst op bij de WS. 

 

Bij LWW ligt de verantwoordelijkheid voor de presentatie bij het eigen bestuur en 

moeten zij beslissen of er wel of niet een terugblik komt. Het is juist goed het werk van 

de bewonerscommissies te benoemen. Het geeft de waardering voor hun werk aan. 

Als bij LWW volgens de statuten het quorum van voldoende ledenopkomst niet wordt 

gehaald, wordt de vergadering opgeheven en worden de leden uitgenodigd voor de 2de 

vergadering op woensdag 29 augustus in de Hof van Ammers te Groot Ammers. 

 

Dick verwacht dat er alleen leden (huurders) komen op de opheffingsvergadering van 

Nieuw-Lekkerland  

Patrick adviseert sheet 1 met een welkom allemaal en sheet 3 als mensen vragen stellen 

gebruiken. Verder geen sheets voor woensdag a.s. 

Dick gaat nog checken bij het Carillon voor de aansluiting van zijn laptop en doet dit 

ook voor donderdag 5 juli bij het Arsenaal. 

Het bestuur wordt om 19.00 uur verwacht aanwezig te zijn. Kathy vraagt of de 

aftredende bestuursleden van N.L.L ..ook aanwezig moeten zijn bij de 

opheffingsvergadering van LWW. Dit wordt wel op prijs gesteld antwoord Dick. 

 

 

4. Sollicitatie bestuurslid. 

 

Tijdens de bijeenkomst van 24 januari is er een gesprek geweest met een mevrouw, die 

in een bewonerscommissie heeft gezeten en een eventuele overstap naar de HV wilde 

overwegen. Later heeft zij nog een gesprek gehad met Elly Voorwinden en nu heeft zij 

een mail naar Dick gestuurd, waarin zij toch nog belangstelling heeft voor een 

bestuursfunctie, maar niet weet of haar kennis voldoende is. Omdat het bestuur toch 

een uitbreiding van het aantal bestuurders prefereert, wordt er een uitnodiging naar 

deze kandidaat gestuurd voor het maken van een afspraak. Patrick adviseert om 

themagroepjes te vormen, van waaruit mensen door kunnen stromen naar een 

bestuursfunctie. Er kunnen ook mensen van buiten de HV plaatsnemen in zo`n 

themagroep. Zij kunnen expertise en kwaliteit inbrengen. Over de kennis van 

kandidaat-bestuursleden moet het bestuur kritisch blijven. Het niveau van besturen ligt 

dikwijls laag, terwijl er veel kennis gevraagd wordt. 

 

Elly Rozendaal vraagt of er iets is gedaan met een andere kandidaat voor de HV. 

Dit is niet opgepakt, maar Dick gaat dit alsnog nakijken. 

 

Patrick adviseert de HV een planning/control cyclus te maken om te weten welke 

onderwerpen er het komende jaar aan bod komen. Nu geeft de HV in februari b.v. 

advies over de huurverhoging van dat jaar. Dit zou in juni/ juli al moeten, voor het jaar 

erop, omdat het anders al is vastgelegd in de begroting. 
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5.  Vergaderschema. 

 

Er wordt door Dick een nieuw vergaderschema opgesteld. Dit stuurt hij door aan de 

WS zodat vergaderingen kort gesloten kunnen worden. 

 

 

6. Nieuwsbrief toekomst gericht. 

 

Nel heeft een voorstel om een enquête uit te delen tijdens de opheffingsvergaderingen 

om te achterhalen hoe de nieuwsbrief wordt ervaren bij de huurders en of zij ideeën 

over veranderingen hebben. Het enquêteformulier is op 15 juni na deze vergadering 

aan alle bestuursleden toegestuurd, zodat zij hun mening hierover kenbaar kunnen 

maken. Elly V. vindt een enquête niet interessant. Er kan ook over gedacht worden mee 

te gaan in het blad van de WS. Dick is hier geen voorstander van. Hij is van mening dat 

de HV haar eigen identiteit moet bewaren.  

 

 

7. Verslag projectgroepen. 

 

Paul heeft alle bestuursleden een duidelijk verslag gestuurd van de presentatie van 4  

uitgenodigde bedrijven voor de nieuwbouw aan de van Vlietstraat. Alle bedrijven 

bouwen toekomstgericht. Betaalbaar en 0 op de meter zijn hoge prioriteiten. Paul blijft 

bij het vervolgproject betrokken evenals huurders en omwonenden. Patrick vraagt of er 

een woonlastengarantie is vastgesteld. Bij een EPV (energie prestatie vergoeding) kan 

het verdienmodel minder worden. Patrick adviseert om een woonlastengarantie vast te 

leggen en goede afspraken te maken met de WS. 

 

Bij het project Venuslaan is aan de bewoners gevraagd om de problemen nog eens op 

een rij te zetten, maar tot nu toe is er nog geen reactie geweest. Paul was op de laatste 

bijeenkomst met de betrokken huurders. Er is sprake van veel wantrouwen onder de 

huurders.  

De HV heeft voorgesteld deze casus voor te leggen aan de Woonbond. De WS staat 

hier positief tegenover. Het voorstel is besproken .d.d. 26 mei jl. door Paul met de 

bewonersvertegenwoordigers. .Zij zullen hun wensenlijst opstellen. Tot op heden is dit 

nog niet ontvangen. 

 

 

8. Samenwerking MAR. 

 

Van een samenwerking met de Maatschappelijke Advies Raad is nog weinig te 

merken. Op de vraag van de HV waarom er niet samengewerkt wordt bij het punt 

energetische maatregelen is niet positief gereageerd. Zij willen dit project zelf doen. 

De HV kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de leden van de MAR niet samen 

willen werken met de HV. 

 

 

9. Scholing. 

 

De overlegwet verplicht het om de achterban te informeren. Er moet worden gekeken 

naar verbetering en daarom stelt Patrick voor om contact op te nemen met Susanne 

Schuitemaker van de Woonbond voor een scholing “Stap Vooruit”. Dit is een tool te 
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leren contact voor het te benaderen van de achterban en ook ons eigen functioneren te 

verbeteren. Er zijn 50 uren gratis advies van de Woonbond vertelt Patrick. 

 

 

 

10. Notulen vergadering d.d. 9 mei. 

 

Pag. 1.1. Het ondersteunen en delegeren van taken i.g.v. ziekte of langdurige 

afwezigheid zou worden doorgeschoven naar de volgende vergadering, maar wordt ook 

nu niet besproken omdat Henk afwezig is. 

Pag. 2.4.b. Een advertentie in de lokale krant wordt niet  meer geplaatst. Het zijn extra 

kosten en de vraag is of het werkt. 

Pag. 3.5.a. Adrie heeft voorgesteld contact op te nemen met Fast Forward voor het 

logo ontwerp en Dick gaat dit nog doen. Het eerder gekozen logo is la klaar. 

Pag.4.11. Martin vraagt hoe lang de steunpunten nog blijven. Er wordt nog een half 

jaar gewerkt met de steunpunten. Dick vertelt zijn ervaring over de bereikbaarheid van 

de WS. Hij stond 25 minuten in de wacht, waarna hij opnieuw belde en de 

boodschappendienst kreeg, ook het derde telefoontje ging via de boodschappendienst. 

Bij navraag bleek er een storing in het landelijk internetwerk te zijn.  

 

 

11. Punten oud-bestuursleden. 

 

           De punten van oud-bestuursleden, die tijdens het gesprek gevoerd met Dick en Nel,   

           naar voren zijn gekomen, worden doorgenomen. Over het punt hoe het werkt bij een  

           complex met koop- en huurwoningen, zegt Patrick dat er een splitsingsakte voor de  

           VVE moet zijn. Ook de WS zit in de VVE. 

 

           Het oude bestuur vroeg zich ook af, hoe het gaat als er door de loop van de jaren    

           veranderingen in contracten plaats gaan vinden, hoe werkt dit dan bij al zittende 

           huurders.  

           Patrick legt uit, dat het contract wat is afgesloten bij een huurovereenkomst altijd  

           geldig blijft voor beide partijen.1 

             

           Een vraag hoelang een aannemer werkzaam mag zijn in een woning, waarvan de  

           huurder de sleutel al heeft en de woning kan betrekken. Kleine klussen mogen in   

           overleg nog gedaan  worden, maar grote werkzaamheden moeten voor de   

           sleuteloverdracht klaar zijn.  

           Patrick vertelt, dat op het moment, dat de huurovereenkomst ingaat, de woning af  

           moet zijn.  

 

           Het punt, over de mindere communicatie, door de parttimers op  het kantoor  

           van de WS is door de directie van de WS ook gesignaleerd en opgepakt. 

 

 

12. Rondvraag. 

 

Er zijn geen vragen. 

 

                                                           
1 Een contract wat is afgesloten bij aanvang van een huurdersovereenkomst, blijft geldig tot de opheffing van de 

overeenkomst. 
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13. Sluiting. 

                       

           

             

                       

Opvolgpunten van deze vergadering. 

 

Agendapunt van Elly, delegeren en vervanging bij ziekte en/of langdurige afwezigheid  

van een bestuurslid. Agenderen voor volgende vergadering.                                             Nel. 

 

Antwoord op de mail van Willeke de Gruijter.                                                                  Dick. 

 

Brief van Graydon uitzoeken                                                                                             Dick. 

 

Kaarten voor stemming                  Elly R. 

 

Lijst adressen huurders voor opheffingsvergadering                                                         Dick. 

 

Contact met kandidaat bestuursleden de Boer en Rozendaal                                             Dick. 

 

Vergaderschema  doorsturen bestuurders en WS.                                                              Dick. 

 

 

                                                0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 

 

Bijeenkomsten: 

 

Isolatieproject                           Dinsdag 19 juni        Carillon                                Henk en Nel. 

Isolatieproject                           Dinsdag 26 juni        Carillon                                             Paul. 

Opheffingsvergadering             Donderdag 21 juni   Carillon 

Voorstellen dhr. Rouwers         Dinsdag 26 juni       Kantoor aanvang 17.30 uur. 

Vergadering HV                       Dinsdag 26 juni       Kantoor aanvang 19.00 uur. 

                               

 

 

                                                0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 

 

 

 

 

 

Dick de Kock.                                                                                           Nel Elzinga. 

 

Voorzitter.                                                                                                 Secretaris. 
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