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Notulen huurdersverenigingen 11-04-2018 

HUURDERSVERENIGINGEN 

                                 
 

Bestuursvergadering Huurdersorganisaties Nieuw Lekkerland – L & W. Wonen. 

Woensdag 11 april 2018.  Aanvang 19.30.  Locatie: Kantoor WS LWW.  

 

 

Aanwezig: Dick de Kock, Henk Otten, Paul Dzon, Elly Rozendaal, Elly Voorwinden en  

                  Nel Elzinga. 

                  Namens de Woonbond Patrick Meijer. 

Afwezig:   John van Houwelingen, Kathy Hol en Martin Hakkesteegt. 

Notulist:    Nel Elzinga. 

 

 

1. Opening van de vergadering. 

 

       Dick opent de vergadering en hij verwelkomt Patrick Meijer van de Woonbond, die   

       ons in het verdere fusietraject zal adviseren en begeleiden.  

      Hij vervangt hierin Hans Weevers. Er volgt een voorstelronde, waarin Patrick zijn   

      achtergrond vertelt. Hij heeft ervaring in de volkshuisvesting, zat in een  

      huurcommissie en was voorzitter van een huurdersvereniging,. Verder is hij op  

      politiek gebied werkzaam geweest als raadslid van een deelgemeente. De verdere  

      aanwezigen stellen zich op hun beurt voor aan Patrick. 

 

2. Fusieoverleg. 

 

 Na een check van de ledenlijst van de kernen Langerak, Nieuwpoort en Gr. 

Ammers blijkt het aantal leden geen 192 maar 154 te zijn. Deze 154 leden 

kunnen worden aangeschreven voor de opheffingsvergadering. De overige 38 

personen worden aangeschreven, om hun lidmaatschap te royeren. Dit zijn m.n. 

leden, die geen huurder zijn en niet als woningzoekende staan geregistreerd. 

 Als aan alle reglementaire voorwaarden m.b.t.de opheffingsvergadering is 

voldaan en een meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden zouden 

tegen de opheffing van de vereniging stemmen, rest het bestuur één 

mogelijkheid; 

 

Het bestuur treedt af en de leden zullen dan zelf verder kunnen gaan in de vorm 

van een klankgroep. Wel moeten zij dan een overeenkomst sluiten met de WS, 

die deze klankgroep zal moeten erkennen als gesprekspartner. 

 

De nieuwe huurdersstichting is opgericht en als zodanig erkend door de WS.  

Dit is een doemscenario en het bestuur hoopt hiervan geen gebruik te maken. 

 Dick schrijft de brieven voor de leden, die geroyeerd moeten worden. Deze 

personen ontvangen ook geen uitnodiging voor de opheffingsvergadering. 

vertegenwoordiger van het bestuur van HV LWW moet de brief ondertekenen. 

De brieven worden per post bezorgd. 
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 Dick heeft contact met de notaris gehad over het voorleggen van de statuten. 

Deze kunnen op de website worden gezet. Hier kan b.v. naar verwezen worden.  

      in de uitnodiging. 

 Op de agenda voor de opheffingsvergadering voor Nieuw Lekkerland staat een 

terugblik. Dick heeft enkele oud-bestuursleden gesproken en hoopt binnenkort 

met hen af te spreken en hun verhaal over hun zittingstijd te horen, zodat hier 

een verhaal over kan worden verteld, tijdens de vergadering.  

 Het besluit genomen op 24 januari 2018 moet ook op de agenda komen. 

 Voor het stemmen ieder stemgerechtigd lid een stembiljet geven. Indien het 

aantal vereiste leden (2/3) niet aanwezig is, zal de vergadering moeten worden 

en een tweede vergadering (na 6 weken) moeten worden uitgeschreven. De 

punten van de agenda worden dan doorgeschoven naar de nieuwe vergadering. 

Een rondvraag kan eventueel, maar kan vervelende vragen opleveren. Niet 

beantwoorden, wel notuleren zou een optie kunnen zijn.  

 Patrick zegt, dat het beter is om geen rondvraag op de agenda te zetten. Zo 

voorkom je lastige vragen. Elly V. stelt voor wel een rondvraag te doen, maar 

de regie te houden. Bij klachten een notitie maken en de huurders 

doorverwijzen. 

 Henk stelt voor om bij de uitnodiging, de vraag te stellen of mensen nog vragen 

hebben, zodat deze aan de voorkant behandeld kunnen worden en beantwoord 

tijdens de vergadering. Patrick geeft aan, dat hierin het gevaar schuilt, dat 

mensen dan ook antwoorden verwachten. De meerderheid is van mening, dat 

het voorstel van Henk geen optie is. 

 Een mogelijkheid is ook om een toezegging naar een vraagsteller te doen. Het is 

een goede vraag, maar we hebben er nu geen antwoord op. We gaan het 

opzoeken en u krijgt schriftelijk antwoord. 

 Patrick vertelt, dat het gaat om een opheffingsvergadering en alleen als een 

aanwezige huurder reageert op het feit, dat er geen rondvraag op de agenda 

staat, kun je reageren en alsnog een rondvraag laten plaatsvinden. Elly V. vindt 

dit prima, je kunt nu zelf eerst goed navragen en terugkomen met een goed 

antwoord. 

 Er wordt besloten geen rondvraag te agenderen op de uitnodigingen. 

Individuele vragen kunnen na de vergadering worden gesteld en daarop kan 

schriftelijk gereageerd worden.  

 

2 b. Met betrekking tot Vergaderorde en stemming. 

 

Art. 10, lid 4: De voorzitter leidt de vergadering. 

Art. 15, lid 9: Alleen leden hebben stemrecht. 

Art.   4, lid 1: Leden zijn de huurders.  

Art.   4, lid 2: Bij LWW moesten leden zich aanmelden en het bestuur moest dit   

                       schriftelijk bevestigen. 

Bij NLL is er één huurder per woning stemgerechtigd.* 

Bij LWW hoeft geen vereffening plaats te vinden. 

De vereffening is al gebeurt en behoeft daardoor niet geagendeerd te worden. De 

financiën zijn overgegaan, naar de nieuwe H.S. 

Het boekjaar loopt bij NLL van 1 okt. t.m.30 april, maar er wordt  van 1 jan.t.m.31 dec. 

gewerkt. 

 

2c. Opheffingsbesluit. 
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Het opheffingsbesluit dient 7 dagen voor de vergadering ter inzage te liggen. 

Dit kan op de website. Leden kunnen alleen hoofdelijk stemmen. 

         

 

 

         *De huurder is de hoofdbewoner en daardoor stemgerechtigd. 

      3.  Ingekomen stukken en mededelingen.       

 

           Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

 

4. Notulen van de vergadering d.d. 27-03-2018. 

 

N.a.v. de vraag van Elly V. voor een brochure over de servicekosten, krijgt zij die ter 

plaatse van Dick. 

N.a.v. de uitnodiging van Tablis, hiervan is de datum 1-11 verandert naar 6-11. 

N.a.v. een aspirant-bestuurslid. Mevrouw heeft verder niet gereageerd. 

N.a.v. de vraag van Elly V. over de notulen van de bijeenkomst met de bewoners van 

Liesdel, is door Irene Domburg nog niet gereageerd. Dick gaat hier achteraan. 

N.a.v. het jaarverslag van de klachtencommissie, deelt Dick mee, dat hij van de directie 

van de W.S vernomen heeft, dat er naar alle waarschijnlijkheid wordt gekozen voor een 

regionale geschillencommissie. Er is hierover een bijeenkomst geweest, maar Dick was 

daarbij niet aanwezig. Als er meer nieuws komt, wat voor de HV belangrijk is, zal Dick 

ons op de hoogte stellen. Een artikel over de klachtencommissie kan in de nieuwsbrief. 

N.a.v. de opvolgpunten, deelt Dick mee, dat hij bezig is met een ontwerp voor een 

nieuw logo voor de H.S. 

Er is nog geen contact geweest met iemand met een bredere kennis voor de 

nieuwsbrief. Dick wil dit toch oppakken. Ook Patrick zal naar ideeën kijken. 

N.a.v. de uitkoopregeling woningen Venuslaan (zie ook gespreksnotitie van Dick en 

Paul) deelt Dick mee, dat de directie nog een gesprek wil aangaan met de bewoners en 

de HV en dan knopen door wil hakken. 

 

      5.  Functieprofiel bestuursleden. 
 

Een profiel voor nieuwe bestuursleden is volgens Patrick lastig. Het is misschien beter 

mensen van b.v. een klankbordgroep of een bewonerscommissie enthousiast te maken. 

Het werven van bestuursleden is een maatschappelijk probleem, het is een optie 

mensen te benaderen en te wijzen op hoe goed een bestuursfunctie in een H.V. op een 

C.V. staat. Benadruk de kansen voor jongeren, die een carrière in het management 

willen. Je spreekt met hoogopgeleiden en het kan leerzaam zijn. 

 

6. Concrete afspraken contacten bewoners. 

 

Als HV afspraken maken met bewonerscommissies en onderzoeken of er interesse is, 

voor het aanschuiven van de HV bij bewonersbijeenkomsten.   

 

7. Voorschot evaluatie na renovatie.   

 

Elly V. heeft ons het oude enquêteformulier en een concept van een aangepast 

formulier gestuurd. Dit concept bevat meer vragen met betrekking op het voortraject 

van werkzaamheden. Elly wil meer informatie over het uit te voeren werk, wat gaat er 

gebeuren en is alles uitgevoerd zoals afgesproken. De WS werkt met het KWH, die de 
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dienstverlening meet. Tijdens de vergadering van 3 april met de WS heeft de HV hier 

een uitgebreide presentatie over gekregen. Maar omdat de WS zelf iets wil weten, doet 

zij een klanttevredenheidsonderzoek. Hierin vragen zij voornamelijk over de uitvoering 

van de werkzaamheden door de aannemer. Als uit het onderzoek tevredenheid naar de 

aannemer blijkt, kan de WS met deze verder. In het onderzoek door de WS zitten 

verbeterpunten. Er zit geen zelfreflectie in vind Elly. Patrick komt met het advies, als je 

benieuwd bent naar resultaten, doe dan een eigen enquête. Als de HV wil weten, hoe 

iets is gegaan, kan zij zelf vragen stellen aan huurders. Het is geen motie van 

wantrouwen naar de WS. De HV kan de WS ook betrekken bij dit participatietraject, 

maar verder wel gescheiden houden als HV, het is meteen een stukje p.r. naar de 

huurders.  

Henk denkt dat de opzichters beter op moeten letten bij projecten, maar Elly vindt, dat 

zij niet op deze taak berekend zijn. Het ging nu over een aantal woningen, wat als het 

project groter is ? Patrick denkt dat als Elly het niet goed vind gaan, de buren 

misschien wel tevreden zijn. Het blijft een lastige kwestie. 

Er moet een projectgerichte enquête komen, waarna de HV ongevraagd advies naar de 

WS kan uitbrengen, vindt Dick.  

De enquête veranderen met de concrete punten van Elly over opdracht en planning en 

indienen als ongevraagd advies, met de vermelde punten, die de HV in de enquête wil. 

De WS moet het dan opnemen en aan ons voorleggen. 

 

8. Kascommissie (Overdracht financiën) 

     

           Dit punt wordt later behandeld, omdat John niet aanwezig kan zijn. 

 

9. Rondvraag. 

 

Patrick vond het goed, dat iedereen in de vergadering mee praat en respect toont. 

Elly V. vraagt naar de notulen voor de bewoners van Liesdel. 

Nel vertelt dat de coöperatie Woonkracht met flinke energetische maatregelen gaat 

beginnen, waaronder zonnepanelen, isolatie, glaswerk, maar ook hang en sluitwerk. 

De huurders betalen hiervoor 25 € per maand boven op hun huidige huur. 

Dick deelt mee, dat er met betrekking van visitatie een bijeenkomst is in Utrecht. Het is 

goed om hier iets over te leren, zodat je weet wat je kunt vragen. Het is ook een optie 

om de cursus samen met andere H.V.’s te doen, wij hebben er een prima locatie voor. 

 

 

 

 

Opvolgpunten van deze vergadering. 

 

 Notulen Liesdel.                                                                                  

 Enquêteformulier. 

 Controle overdracht financiën. 

 Enquêteformulier. 
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X
Dick de Kock

voorzitter

 

X
Nel Elzinga

secretaris

 


