
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de Algemene Vergadering van Woningbouwvereniging Poortugaal, gehouden op 

woensdag 22 juni 2016 in het Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve te Poortugaal. 

 

Aanwezig: 25 huurders   

Stemgerechtigden: 19 per huishouden bij binnenkomst 

Voorzitter: Jan Willem van der Meer (voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) van WBV Poortugaal) 

Directeur-bestuurder: René Kouters  

 

1. Opening & mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn een viertal 

afmeldingen ontvangen. 

 

De voorzitter stelt zichzelf voor en geeft aan dat hij namens de gehele Raad van Commissarissen, de heren Van 

der Stoep en Kranenburg, het woord zal doen. De voorzitter geeft aan dat vragen vooraf ingediend hadden 

kunnen worden. Er zijn geen vragen ontvangen. Hij geeft aan dat wel een aantal huisregels in acht moet worden 

genomen. Mochten mensen vragen hebben over de eigen woning dan kunnen die na de vergadering worden 

doorgegeven of na afloop van de vergadering op het kantoor van maandag t/m vrijdag. Na afloop zijn er een 

viertal statafels voor woondiensten, techniek, RvC en bestuurder om vragen te stellen.  

 

De voorzitter neemt de agenda door. Hij geeft het woord aan de heer Kouters en die geeft een terugblik over 

2015. 

 

2. Terugblik 2015 en vooruitblik 2016 

De speerpunten uit het ondernemingsplan voor 2013-2016 zijn als volgt: 

- Het verbeteren van de kansen van onze doelgroepen op de woningmarkt in Albrandswaard. Onze 

doelgroepen zijn huishoudens tot een verzamelinkomen van € 34.678 en bijzondere doelgroepen. 

- Het zorgen voor goed woningbeheer. 

- Het versterken van de samenwerking met partijen en participatie van onze huurders.  

 

De heer Kouters heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van het centrumplan met het 

accent op bouw van woningen voor ouderen. Deze ontwikkeling komt nl. niet voor in de 9 genoemde zoeklocaties 

die door de gemeente zijn genoemd.  

 

De heer Kouters geeft een toelichting over de klankbordgroep. Daar worden onderwerpen voorgelegd, zoals 

ontwikkeling centrumplan, nieuwe statuten, aanpassing huishoudelijk reglement, huurverhoging en nieuw 

ondernemingsplan. 

 

Woonruimteverdeling 2015 

De heer Kouters geeft aan dat in 2015 er 50 mutaties zijn geweest, plus 1 van WISH. Er is 30%, zijnde 15 

woningen verhuurd aan inwoners uit Albrandswaard. 70% zijn huurders van buiten Albrandswaard maar ook 

mensen van de zorgpartners en statushouders  (met een verblijfsvergunning van 5 jaar). Voor 2015 is een 

taakstelling van 48 personen vastgesteld, waarvan 22 in ons bezit zijn gehuisvest. Voor de toekomst zal deze 

taakstelling hoger zijn, omdat er meer statushouders zijn gekomen. 
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Zorgen voor goed woningbeheer:  

Onderhoud: 

- Schilderwerk 225 woningen (dit zal niet meer in de winter gebeuren, omdat wij vinden dat dit de kwaliteit 

niet ten goede komt) 

- Voorafgaand aan het schilderwerk zijn de kozijnen incl. hang- en sluitwerk nagekeken en daar waar nodig 

hersteld of vervangen 

- Er is na-isolatiewerk uitgevoerd bij 110 woningen 

- Bij een aantal complexen is het metsel- en voegwerk, dakpannen en dakramen hersteld en/of vervangen 

- In 73 woningen is de CV-ketel vervangen voor een HR-combiketel 

- In diverse complexen is onderhoud aan de mechanische ventilatie-installaties gepleegd 

- Bij 67 woningen is de keuken vervangen. En er zijn 30 badkamers en 36 toiletten vervangen 

- Er zijn zachtboardplafonds vervangen 

- Er zijn inbraakwerende voorzieningen geplaatst 

- Er is onderhoud gepleegd aan drainages, voetpaden en slootbermen. 

 

Extra onderhoud en leefbaarheid: 

- Onkruidbestrijding van achterpaden 

- Door een extern bureau is asbestinventarisatie gedaan in de helft van de complexen van voor 1994 

- Wijkschouw in samenwerking met de Gemeente Albrandswaard en de Politie 

- Controle tuinonderhoud voor- en najaar  

- Er is een medewerker (Conny), aangenomen voor een beter sociaal beheer.  

- Er is tuingereedschap te leen. 

-  

De heer Kouters geeft aan dat de na-isolatie onder andere wordt gedaan voor het verlagen van de woonlasten en 

om te voldoen aan de milieueisen.  

Ter bevordering van de leefbaarheid is Conny voor 18 uur aangenomen. Zij houdt onder andere toezicht op 

tuinonderhoud, overlegt met bewoners om bijv. persoonlijke kwesties te verbeteren of over veiligheid op 

galerijen. Ook een initiatief van Conny is het beschikbaar stellen van tuingereedschap om het tuinonderhoud te 

verbeteren.  

 

Financiën:  

De heer Kouters geeft middels diverse sheets de 

inkomsten en uitgaven van 2015 weer. 

 

 

De inkomsten taartpunt geeft weer:  

 Het aandeel overig is de verkoop van 1 woning € 

37.753 

 Het aandeel desinvesteringen zijn o.a. rente inkomsten 

€ 181.140 

 Het grootste aandeel zijn huuropbrengsten van € 

7.660.435 

 

 

 

 

 

 

 

Concept verslag  

Algemene 

Vergadering 



 

 

 

 

 

De uitgaven taartpunt geeft weer:  

 De grootste punt van 27% is voor onderhoud aan 

ons bezit 

 De iets kleinere punt van 21% zijn rentelasten 

 De overige kosten van 19% zijn kosten voor o.a. 

verhuurdersheffing. Deze kosten nemen toe, 

omdat landelijk gezien het aantal huurwoningen 

afneemt o.a. door verkoop en door 

huurprijsstijgingen. Sociale woningen gaan naar 

de vrije sector. Verhuurdersheffing wordt alleen 

belast bij sociale huur woningen.  

 De organisatiekosten zijn 11% dit zijn kosten 

voor personeel, kantoor etc. 

 

 

Op de vraag of er nog bijdragen aan Vestia worden betaald, antwoord de heer Kouters dat deze saneringsheffing 

in 2015 niet meer is betaald. De verhuurdersheffing moeten wij wel blijven betalen.  

 

Huurverhoging per 1 juli 2016: 

De heer Kouters geeft middels een sheet aan hoe de huurverhoging 2016 eruit ziet. Betaalbaarheid staat nog 

steeds hoog in het vaandel van WBV Poortugaal. Het bestuur heeft zich dan ook ingespannen om ook dit jaar de 

huurverhoging te matigen. De wettelijk toegestane percentages zijn hieronder weergegeven. Er zijn dit jaar 7 

scenario’s doorberekend en uiteindelijk zijn we tot een huurverhoging van 0.6% gekomen voor alle 

inkomensgroepen. Het wettelijke percentage bestaat uit 0,6% inflatie en 1.5% opslag = 2.1%. 

 

Samenvatting: 

Inkomen 2014 WBV 

POORTUGAAL 

Wettelijk 

toegestaan 

< € 34.678 0,6% 2,1% 

> € 34.678 < € 44.360 0,6% 2,6% 

> € 44.360 0,6% 4,6% 

 

Vragen: 

De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23: Wat doet u met mensen die de huur niet meer kunnen opbrengen o.a. door 

inkomensafhankelijke huurverhoging? De heer Kouters geeft aan dat er dit jaar juist geen sprake is van 

inkomensafhankelijke huurverhoging. De heer Coppenrath vraagt wat er gebeurt als de huur niet meer op te 

brengen is voor een huurder. De heer Kouters geeft aan dat bij een huurachterstand, er een herinnering volgt. 

Daarna volgt uiteindelijk een gesprek om de reden van de achterstand helder te krijgen en om zo mogelijk een 

betalingsregeling te treffen. WBV Poortugaal merkt wel dat de huurachterstanden oplopen, maar de 

betalingsmoraal van de huurders is nog steeds hoog. In die gevallen waar een betalingsregeling niet lukt, gaat de 

vordering voor incasso naar de deurwaarder. Er wordt ook meegedacht over andere oplossingen, zoals een 

goedkopere huurwoning.  

De heer Coppenrath vraagt of huurverlaging een mogelijkheid is. De heer Kouters geeft aan dat huurverlaging 

geen optie is.  

 

3.Vaststelling verslag en jaarlijkse verantwoordingsstukken van 2015. 

3a. Verslag van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 

Al onze huurders en leden hebben de persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Vergadering ontvangen. 

Alle documenten staan op onze website en lagen ter inzage bij ons op kantoor. En ze waren op aanvraag op 

papier verkrijgbaar.  

 

 

 



 

 

 

 

Op onze website zijn de volgende documenten te vinden: 

- de korte samenvatting van het jaarverslag 2015 

- het concept verslag van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 

- het gehele jaarverslag 

- uitleg wijziging statuten 

- nieuwe concept statuten 

- nieuw concept huishoudelijk reglement 

  

De voorzitter stelt de vraag of er leden zijn die opmerkingen/wijzigingen hebben t.a.v. het verslag. Geen van de 

leden heeft opmerkingen/wijzigingen. Het verslag wordt zonder opmerkingen/wijzingen vastgesteld en 

ondertekend.  

 

3b. Het verslag van het Bestuur  

Dit verslag is op de website geplaatst en was op aanvraag op papier verkrijgbaar bij de bestuurssecretaris op het 

kantoor aan de Dorpsstraat 80 te Poortugaal. Het verslag voldoet aan de regelgeving die het Ministerie van BZK 

en de Governancecode hieraan stelt. 

  

3c. Het verslag van de Raad van Commissarissen 

Dit verslag is op de website geplaatst en was op aanvraag op papier verkrijgbaar bij de bestuurssecretaris op het 

kantoor aan de Dorpsstraat 80 te Poortugaal. Het verslag voldoet aan de regelgeving die het Ministerie van BZK 

en de Governancecode hieraan stelt. 

 

3d. Het Volkshuisvestingsverslag 

Dit verslag is op de website geplaatst en heeft vanaf 13 juni 2015 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur in het 

kantoor Dorpsstraat 80 te Poortugaal ter inzage gelegen. Het verslag voldoet aan de richtlijnen dat het BBSH 

daaraan stelt. 

 

3e. Jaarrekening 2015. 

Dit verslag is op de website geplaatst en heeft vanaf 13 juni 2015 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur in het 

kantoor Dorpsstraat 80 te Poortugaal ter inzage gelegen. 

 

De voorzitter geeft aan dat op donderdag 16 juni de presentatie van de accountantscontrole voor de directeur-

bestuurder en de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden. Het accountantsbureau Deloitte heeft daarna 

de ‘controleverklaring van de onafhankelijke accountant’ voorheen de ‘goedkeurende verklaring’ afgegeven. 

 

De directeur-bestuurder geeft de navolgende toelichting over de financiële positie: 

1. Het jaarresultaat 2015 is positief geëindigd met € 4.462.620,00 

2. De stand van het eigen vermogen is € 8.414.978,00 

3. Verloop van de algemene bedrijfsreserve 

 

Toelichting op 1: 

Dit éénmalige positieve resultaat is niet het gevolg van hogere huuropbrengsten of woningverkopen of 

bezuiniging op onderhoud. Het is veroorzaakt door een administratieve handeling in de belastingtechnische sfeer. 

De VPB is een winstbelasting voor ondernemingen en ook voor woningcorporaties. In 2015 is na overleg met 

onze belastingadviseur besloten om een lagere aangifte vennootschapsbelasting (VPB) te doen. Dit was mogelijk 

omdat onze woningen minder waard zijn geworden; sommigen meer dan 20%. Deze waardevermindering is tot 

uitdrukking gebracht door een lagere boekwaarde op te nemen in de boekhouding. Dit leidt tot een verlies. Het 

gunstige effect hiervan is dat er een lagere heffing VPB op volgt. Dit betekent € 3 miljoen minder VPB betalen, 

dan dat zonder afwaardering van ons bezit betaald had moeten worden. Volgens boekhoudregels is dit aan ons 

resultaat toegevoegd, hetgeen betekent een winst, met een hoger jaarresultaat, maar geen cent meer op de 

bank! 

Zonder deze afwaardering had de winst € 1,4 miljoen geweest. Door toename van het eigen vermogen is het 

makkelijker om een lening te krijgen voor bijvoorbeeld nieuwbouw. Helaas is er in kas geen € 4.4 miljoen 

bijgekomen. 
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De belasting schrijft voor om een verlies te nemen op het moment dat het wordt geconstateerd. Winst neem je 

pas als het is gerealiseerd. Van de belastingdienst verwachten wij in september uitsluitsel te krijgen over dit 

verlies. Als de verwachting was dat de fiscus dit advies niet zou opvolgen, zouden we deze afwaardering niet 

hebben gedaan.  

 

De Raad van Commissarissen heeft, conform de Statuten artikel 38, lid 4 en na kennis genomen te hebben van 

de concept controleverklaring van Deloitte, de jaarstukken in de vergadering van 16 juni 2016 goedgekeurd en 
het bestuur (directeur-bestuurder) heeft deze vervolgens vastgesteld. 

 

De voorzitter stelt namens de Raad van Commissarissen voor om punt 3 (b t/m d) goed te keuren. De stukken; 

het verslag van het bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen, het Volkshuisvestingsverslag worden 

met algehele stemmen door middel van handen opsteken goedgekeurd.  

 

De voorzitter stelt namens de RvC voor om punt 3e (jaarrekening 2015) vast te stellen en vraagt decharge voor 

het gevoerde beleid te verlenen. Het jaarverslag 2015, inclusief jaarrekening 2015, wordt met algehele stemmen 

door middel van handen opsteken goedgekeurd.  

 

De voorzitter vraagt ook om stemming voor decharge voor het beleid. Met algehele  stemmen wordt decharge 

verleend. 

 

De voorzitter bedankt een ieder voor het vertrouwen in het bestuur, de Raad van Commissarissen en de 

werkorganisatie. 

 

Vooruitblik 2016 en verder 

Er wordt op dit moment gewerkt aan: 

- een nieuw ondernemingsplan en Strategisch VoorraadBeleid (SVB) 

- de Woonvisie van de gemeente Albrandswaard en de prestatieafspraken 

- aanpassingen als gevolg van de nieuwe Woningwet (o.a. de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement) 

- passend toewijzen sinds 1 januari 2016 

 

Vragen: 

De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23: wordt het nieuwe ondernemingsplan gepresenteerd aan de leden tijdens een 

vergadering? De heer Kouters geeft aan dat een aantal bewoners zich de vorige keer hadden opgegeven om te 

participeren. Aan hen en ook alle overige leden is een uitnodiging gestuurd om aanwezig te zijn bij de 

presentatie. Over het presenteren van het nieuwe ondernemingsplan dient nog afstemming plaats te vinden. 

De heer Coppenrath vraagt wat er met het plan gebeurt als de huurders het niet eens zijn met de inhoud er van.  

De heer Kouters laat weten dat het plan is opgesteld n.a.v. een enquête die onder de bewoners is gehouden, dat 

er overleg met de klankbordgroep is geweest en met de leden van de RvC. Mocht het dan zo zijn dat huurders 

het niet met de inhoud eens zijn, dan wordt het gesprek aangegaan, want dan zou er niet goed zijn geluisterd.  

 

4. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement 

Wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement is een gevolg van de nieuwe woningwet die met ingang 

van 1 juli 2015 van toepassing is en waarvan uitvoering voor 1 januari 2017 moet plaatsvinden. De concept 

statuten zijn gebaseerd op het Aedes-model. Het concept is besproken met de Klankbordgroep en getoetst door 

een gespecialiseerde jurist. Het huidige Huishoudelijk reglement is sterk verouderd en aanpassing is noodzakelijk 

als gevolg van de statutenwijziging. 
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De belangrijkste veranderingen in de statuten zijn: 

- WBV Poortugaal blijft een vereniging, maar alleen een huurder kan lid van de vereniging zijn. Voor de 

huidige niet-hurende leden geldt een overgangsregeling. 

- Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen vervalt. De algemene vergadering heeft het 

recht een bindende voordracht voor een zetel voor de huurderscommissaris te doen.  

- Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag wordt door de RvC-leden gedaan. Bij vaststelling van 

deze stukken zijn deze personen ook hoofdelijk aansprakelijk. Dit is dan ook de reden dat in de RvC-

vergadering is besloten om vaststelling door de RvC te laten gebeuren en niet meer door de Algemene 

Vergadering. Goedkeuren heeft wettelijk gezien geen toegevoegde waarde. In de Algemene Vergadering 

wordt nog steeds verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. 

 

Vragen: 

De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, geeft aan er moeite mee te hebben dat de RvC, danwel het bestuur geen 

verantwoording hoeft af te leggen als de RvC de jaarstukken vaststelt in plaats van de Algemene Vergadering. De 

voorzitter ligt toe dat verantwoording evenals voorgaande jaren gewoon tijdens de Algemene Vergadering wordt 

afgelegd. De leden van de RvC zijn voorstander van openheid van zaken. De vaststelling van de jaarstukken van 

2015 valt nog onder de oude statuten.  

 

De heer Kröger, Van Leeuwenhoekstraat 21, vindt het ook jammer dat de Algemene Vergadering minder 

bevoegdheden heeft. Hij is het er mee eens dat de personen die er verstand van hebben en er het meest 

betrokken bij zijn moeten zorgen voor vaststelling.  

 

De heer Meijer, De Meeting 8, vraagt zich af wat het belang is van het vaststellen van de jaarstukken door de 

Algemene Vergadering als men inderdaad geen verstand heeft van deze complexe materie. 

 

De heer Van der Veen, De Terp 6, stelt voor om tot een stemming over te gaan.  

 

De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat de vereniging failliet gaat en 

daarmee worden de huurders als eerste geraakt. De heer Kouters geeft aan dat de financiële begroting voor de 

komende 5 jaar bij het ministerie moeten worden ingediend. Mocht deze begroting door het ministerie in twijfel 

worden getrokken dan volgt verscherpt toezicht. Daarbij komt dat bij gebeurtenissen zoals met Vestia er landelijk 

is afgesproken dat alle woningcorporaties er met elkaar voor zorgen dat een corporatie niet failliet gaat.  

 

Voor vaststelling van de statuten is een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen 

nodig. Derhalve 13 stemmen. Mocht men niet akkoord gaan, dan is het van belang om te weten waar men het 

niet mee eens is.  

 

De voorzitter stelt voor om tot stemming over te gaan om de statuten vast te stellen. Stemming zal plaatsvinden 

via stembiljetten.  

 

Er zijn na stemming 14 stemmen voor en 1 stem tegen. 4 stemgerechtigden hebben zich onthouden van 

stemmen. De Algemene Vergadering besluit tot wijzigen van de statuten op basis van de voorgelegde concept 

statuten. Onder voorbehoud van wijzigingen van de minister en minimale wijzigingen die de strekking van de 

statuten niet veranderen. 
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De heer Kröger, Van Leeuwenhoekstraat 21 valt het op dat de structuur is veranderd van 3 lagen naar 2. In de 

statuten wordt nog uitgegaan van meerdere bestuurders en vraagt of dat niet beter is om gebeurtenissen zoals 

met Vestia te voorkomen. De voorzitter licht toe dat er voor gekozen is 1 bestuurder te hebben en 3 RvC leden 

ipv 5.  

 

In de statuten is vastgesteld dat de heer Kouters tekenbevoegd is voor € 500.000,-. Wettelijk is dat bedrag €3 

miljoen. De RvC heeft vastgesteld dat € 500.000,- voldoende is naar de grootte van de vereniging. In de statuten 

is de mogelijkheid open gelaten om het aantal bestuursleden en RvC-leden uit te breiden, zodat de statuten niet 

weer aangepast hoeven te worden. 

 

Huishoudelijk reglement: 

De belangrijkste veranderingen in het huishoudelijk reglement zijn: 

- Vereenvoudiging door zaken te verwijderen die elders zijn geregeld (zoals in de statuten, het RvC- en/of 

bestuursreglement) 

- Beperkt tot regeling van het lidmaatschap en de Algemene Vergadering 

- Alleen huurders kunnen lid zijn, met één lidmaatschap/stem per woning. 

 

Het Huishoudelijk Reglement gaat pas in, nadat de voorgestelde statuten bij de notaris zijn gepasseerd. Het is 

niet uitgesloten dat er tijdens de kamerbehandeling nog wijzigingen in de tekst komen middels amendementen. 

Op termijn zal dan mogelijk opnieuw een besluit tot statutenwijziging moeten worden voorgelegd. Naar 

verwachting geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2018. 

 

Voor vaststelling van het huishoudelijk reglement is een volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige 

stemmen nodig. 

 

De voorzitter stelt voor om tot stemming over te gaan om het huishoudelijk reglement vast te stellen.  

 

Het huishoudelijk reglement wordt met algehele stemmen aangenomen.  

 

5. (her)benoeming RvC leden 

Volgens het rooster is dit jaar de heer J.W. van der Meer aftredend en herbenoembaar. Als gevolg van de nieuwe 

woningwet heeft de heer Van der Meer een zogenaamde fit & proper test van de ILT (ministerie) moeten 

doorlopen.  

De nieuwe woningwet bepaalt ook dat herbenoeming plaatsvindt door de leden van de Raad van 

Commissarissen. De heer Van der Meer heeft de fit & proper test succesvol doorlopen. In haar vergadering van 

21 juni 2016 heeft de RvC besloten de heer Van der Meer voor de komende vier jaar te herbenoemen als 

voorzitter van de RvC. 

 

De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, is van mening dat de herbenoeming van de voorzitter niet volgens de regels 

is gegaan. De voorzitter weerlegt dit. 

 

6. Wat verder ter tafel komt 

De heer Coppenrath, Vuurdoorn 23, is van mening dat hij moet opkomen voor de huurders die hun huur niet 

meer kunnen betalen. De heer Kouters geeft opnieuw aan dat huurverlaging geen optie is. De voorzitter licht toe 

dat betaalbaarheid bij ons hoog in het vaandel staat en er bij problemen in gesprek wordt gegaan met de 

betreffende huurder. 
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De heer Meijer, De Meeting 8, vraagt hoeveel huisuitzettingen er het afgelopen jaar zijn geweest? Mevrouw Van 

Assendelft antwoordt dat het nul is. 

 

De heer Moleveld, De Snip 4, vraagt of de problemen met de gemeente hoofdzakelijk over de grondprijs gaan 

voor het centrumplan. De heer Kouters licht toe dat sinds 2009 er met de gemeente overleg is over herinrichting 

van het centrum. De vraagprijs was € 2.1 miljoen voor de grond. Voor sociale woningbouw is dat bedrag te hoog.  

 

In 2013 is samen met een projectontwikkelaar opnieuw geprobeerd tot overeenstemming te komen voor de bouw 

van commercieel vastgoed en 20 sociale woningen. Nog steeds was er € 600.000,- tekort. Nu heeft de gemeente 

het idee om uitsluitend commerciële ontwikkeling te laten plaatsvinden met dure appartementen, de grond schijnt 

nu verkocht te zijn aan een projectontwikkelaar, terwijl WBVP nog in gesprek was. Door deze ontwikkeling heeft 

de heer Kouters besloten gebruik te maken van het spreekrecht. Intussen is hij ook met de projectontwikkelaar in 

gesprek.  

 

De heer Meijer, De Meeting 8, heeft tijdens de inloopdag met wethouder Rombout gesproken en de ontwikkeling 

van de Emmastraat genoemd voor levensloopbestendige woningen. De heer Meijer heeft in september een 

afspraak met haar gepland. De voorzitter licht toe dat de behoefte van huurders inderdaad is onderzocht en 

terugkomt in het ondernemingsplan.   

 

De heer Langerak, Clematis 3, vraagt of de verkoop van woningen na het succes van de verkoop van 1 woning in 

2015 wordt voortgezet. De heer Kouters geeft aan dat voor 2016 is besloten de verkoop van vrijgekomen 

aangewezen woningen (onder en boven de huurtoeslaggrens) te verkopen. Voor 2017 is dat nog niet bepaald.  

 

Mevrouw Rieken, Warnaar 45, geeft aan dat ze bij de inloopavond van de gemeente vond dat 1 spreker 

beschamend was richting huurders. Mevrouw Rieken vraagt zich af in hoeverre bewoners inspraak hebben bij de 

keuze van zoeklocaties. Kunnen zij als huurder van de Warnaar als eerste op de hoogte worden gesteld? De heer 

Kouters licht toe dat de gemeente tot doel heeft om 200 sociale huurwoningen te bouwen. De gemeente gaat 

bepalen welke locatie hiervoor geschikt is. Essendael komt als eerste in beeld, daarna de andere locaties. WBVP 

heeft een aanbod van de gemeente om de gekozen locatie te ontwikkelen, maar helaas zijn we volgend en niet 

leidend. Het college heeft toegezegd om alle direct omwonenden en bewoners in de cirkel aangrenzend meer te 

willen betrekken. Communicatie wordt door de gemeente verzorgd. 

 

De heer Mons, Akkerstraat 3, wil WBVP graag bedanken voor de prachtige attentie voor in zijn geval 40 jaar 

trouw huurderschap. 

 

7. Rondvraag 

De heer Voortmeijer, Vuurdoorn 24, geeft aan dat men lid van de klankbordgroep kan worden. De attentie waar 

de heer Mons zijn waardering over uitte is onder andere voortgekomen uit de Klankbordgroep.  

 

8. Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor de komst, inbreng en het vertrouwen. Er is na afloop gelegenheid om de 

medewerkers, bestuurder of RVC leden vragen te stellen. Daarvoor zijn diverse statafels ingericht. Heeft u 

suggesties om de vergadering interactiever te maken dan horen we dat graag. Na afloop is er ook gelegenheid 

om een consumptie met elkaar te nuttigen. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.56 uur. 

 

Dit korte verslag is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2017 

 

René Kouters, directeur-bestuurder   Jan Willem van der Meer, Voorzitter RvC 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________________ 
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