
JAARVERSLAG 2017 
 
 

Als voorzitter wil ik even stilstaan bij een bewogen jaar voor de HBV Rijnwaarden. 
 

Wij hebben als HBV Rijnwaarden er alles aan gedaan de belangen van de bewoners van 
de woningen van Vryleve zo goed mogelijk te behartigen in het jaar 2017. 
Dit alles is gebeurd onder toezicht en met medewerking van Vryleve. 

 
Regelmatig overleg met de gemeente Rijnwaarden om te zorgen dat wij als HBV van 

Rijnwaarden als een volledige gesprekspartner worden gezien in de nieuwe gemeente is 
helaas niet gelukt. 
Wij zouden in deze gesprekken graag hebben willen horen dat er woningbouw werd 

geactiveerd in onze gemeente Rijnwaarden, zodat we na de fusie niet als een lastig 
“eiland” zouden worden gezien. 

 
De woonvisie is na veelvuldig aandringen uiteindelijk aangereikt door een medewerker 
van de gemeente zodat we nu enige zekerheid hebben voor de toekomst. 

 
Het verdelen en toewijzen van de woningen is na het overleg met de andere corporaties 

uiteindelijk vastgelegd, zodat er een goede verdeling is ontstaan. 
 

Het is echter wel jammer dat nu nog steeds geen volledige medewerking is gegeven van 
alle bewoners in een van de lopende bouwlocaties. We hopen dat dit snel tot een 
gunstige oplossing zal resulteren! Door deze storing in de bouwactiviteiten zijn vele 

toekomstige bewoners ernstig gedupeerd. 
 

Ook is er over het openbaar vervoer van en naar Rijnwaarden gesproken, zodat de 
leefbaarheid in onze gemeenschap nu en in de toekomst bestaan blijft. Dit is voor alle 
bewoners van de gemeente Rijnwaarden van groot belang. 

 
We hebben ons ingezet voor betaalbare woningen voor alleenstaande en senioren zodat 

er een goede doorstroming gaat ontstaan door de huidige bewoners. Dit alles om jonge 
gezinnen een kans te geven in Rijnwaarden te wonen, en daarnaast de senioren de 
mogelijkheid te bieden om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. 

 
In overleg met de corporaties Plavei en Baston wonen zijn punten behandeld zoals de 

toewijzing van statushouders en de verdeling van de beschikbare woningen. 
Ook het betaalbaar houden van de huur als het door omstandigheden niet meer 
betaalbaar is, en hoe gaat men daarmee om is besproken. 

Een ander besproken onderwerp was hoe men met huurders om moet gaan die niet 
willen of zich niet kunnen aanpassen aan de normen en waarden die hier gebruikelijk 

zijn, zodat men geen overlast veroorzaakt. 
 
De prestatieafspraken die wij als HBV samen met de gemeente en de wooncorporaties 

maandelijks behandelen bestaan uit 14 prestatieafspraken waarbij bijvoorbeeld ook de 
jaarlijkse huurverhoging een onderwerp was. 

Deze vergaderingen zijn voor ons een belangrijk leermoment wat veel tijd en energie in 
beslag neemt van ons als HBV bestuurders. 
 

Tot slot: 
Wij moeten er nog steeds aan wennen dat de besluitvorming in samenwerking met een 

traag en stroperige ambtenarenwereld gaat, dit is erg jammer. 
 
 

 
 



 
HET ALGEMEEN BESTUUR 
 

Begin 2017 bestond het bestuur uit 7 personen. We waren toen vertegenwoordigd door 
de dorpen: Pannerden, Aerdt, Herwen, Lobith en Tolkamer. 
 

Jan Wanders   : voorzitter en secretaris 
Herman Wanders   : penningmeester 

Frans Willemsen  : algemeen bestuurslid 
Wim Kummeling   : algemeen bestuurslid 
Angelique ten Eikelder : algemeen bestuurslid 

Marian Beer   : algemeen bestuurslid 
Wies van der Werff : algemeen bestuurslid 

Yvonne Kamps  : notuliste 
 
In de loop van het jaar hebben enkele leden, door privé omstandigheden en van huur 

naar koop, afscheid moeten nemen. Eind 2017 bestond het bestuur uit 4 personen en 
waren we vertegenwoordigd door de dorpen: Pannerden, Herwen, en Tolkamer. 

 
Jan Wanders   : voorzitter en secretaris 
Herman Wanders   : penningmeester 

Frans Willemsen  : algemeen bestuurslid 
Billy Buganyira  : algemeen bestuurslid 

Yvonne Kamps  : notuliste 
 
Het blijft een moeizaam traject om bestuurleden te werven voor onze HBV. Daardoor is 

er de dubbele functie ontstaan van voorzitter/secretaris waarbij veel werkzaamheden 
moeten worden verricht. 

Middels een advies van de Raad van Commissarissen hebben wij 8 huurders 
geselecteerd en een brief gestuurd met een toepasselijke attentie. Alle huurders zijn 
daarna telefonisch benaderd en uitgenodigd voor de jaarvergadering. Een huurder was 

aanwezig op de vergadering maar ook hij bracht geen soelaas!  
 
 

FUNCTIONEREN BESTUUR  
 

Het bijwonen van vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen en bestuurlijk overleg met 

gemeente Zevenaar, Baston wonen, participatieraad Baston, huurderskoepel 
Montferland, Plavei enz. Wij hebben 2017 afgesloten met 49 afspraken. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



BREED BESTUURLIJK OVERLEG 
 

20 april 2017 vergadering HBV en Vryleve met o.a. als agendapunten  

de huuraanpassing 2017, woningbouw in de toekomst en de gerealiseerde projecten. 
 
28 november 2017 vergadering HBV en Vryleve met o.a. als agendapunten 

het jaarplan 2018 en de begrotingen 2018-2027. 
 

Daarnaast is er maandelijks een gesprek tussen de voorzitter van de HBV en  
directeur-bestuurder van Vryleve. Er worden dan o.a. aankomende vergaderpunten 
besproken als voorwerk. 

 
 

OMGEVINGSVISIE EN WOONVISIE 
 

Eind 2016 hebben wij ons o.a. bezig gehouden met het meewerken aan de 
omgevingsvisie en onze aanpassingen aangeboden bij de gemeente Rijnwaarden. 

  
We zijn regelmatig met Jan Willem Heijsteeg van Ruimtelijke Ordening en Wonen in 

overleg geweest. Op 12, 18 en 21 december 2016 hebben wij met hem gesproken  over 
de onderlinge samenwerking tussen HBV-Vryleve en de gemeente Rijnwaarden. Maar 
ook de woon- en omgevingsvisie kwamen aan bod, alsmede de leefbaarheid in 

Rijnwaarden.  
Ook is gesproken over de stagnerende woningbouw in Rijnwaarden en dit terwijl er 

behoefte is aan kleine goedkope energie neutrale en levensbestendige woningen. De 
alom bekende HAB-woning voldoet in alle opzichten en is prima inzetbaar. 
De wens van senioren om kleiner te gaan wonen zal zorgen voor doorstroming zodat 

kleine jonge gezinnen kans maken op een ruimere woning.  
Deze HAB-woningen zijn ook geschikt voor starters die dan de gelegenheid krijgen om 

te kunnen blijven wonen in Rijnwaarden. 
 
De HBV had op 13 november 2017 een afspraak met Jan-Willem Heijsteeg en  

Jos Lamers van Ruimtelijke Ordening en Wonen van gemeente Rijnwaarden. 
Bespreekpunten waren: voldoende huurwoningen op het Gelders eiland, pilot 

woonerfjes, voortgang beloofde woningbouw, aanpassingen van de openbare 
infrastructuur voor o.a. invaliden, het HAB project en openbaar vervoer van het  
Gelders eiland naar Zevenaar. 

 
 

PILOT WIJKBEHEERDER, HUISMEESTER OF FACILITY MANAGER? 
 

De HBV was op 18 januari 2017 op bezoek bij wethouder Belinda Elfrink van het Sociaal 
Domein. Met haar is gesproken over kleinschalige woningbouw voor jong en oud maar 

dan wel met de bedoeling de levensbestendigheid aan te vullen met een zogenaamde 
huismeester of facility manager. Hij is het centrale aanspreekpunt, goed bereikbaar en 

moet het contact zijn tussen bewoners en organisaties die nodig zijn voor b.v. het 
geven van service, zorg en hulpverlening. 
Het idee werd goed ontvangen en er is afgesproken om dit verder uit te werken en t.z.t. 

in te zetten als een pilot. Ons voorstel is deze pilot in te zetten bij de nieuwbouw van 25 
HAB woningen op Vierkenshof. Een prima locatie vinden wij. 

Wij zijn bezig met een functieomschrijving van een wijkbeheerder of huismeester. 
 
 

 
 
 

 
 



KLACHT NIEUWBOUW VIERKENSHOF 
 
De HBV heeft een brief ontvangen van een omwonende van het Vierkenshof. De 

omwonende heeft bezwaar tegen de bouw van 25 HAB woningen.  
Dit is afgehandeld met een brief dat wij ons als HBV niet kunnen vinden in de klacht. 

 
 

CONTRIBUTIE HBV LEDEN 
 

De besluitvorming wel of geen contributie voor HBV leden? 
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 2,40 per jaar, nog geen 25 eurocent per 

maand. In de eerste huurkrant Rijnwaarden hebben wij een inschrijfformulier met een 
gratis retourenveloppe aan alle huurders gestuurd maar de respons was nihil. 
  

In de tweede huurkrant Rijnwaarden is er de mogelijkheid aangeboden om contant te 
betalen middels een toegevoegde retourenveloppe. Deze enveloppe kon worden 

opgehaald door onze eigen “ophaalservice”.  Beide betaalmogelijkheden hebben helaas 
niet geleid tot een succesvolle actie.  
 

Het ledenaantal is in dit jaar onvoldoende gestegen waardoor er tijdens de algemene 
ledenvergadering, door stemming van de aanwezige leden, het besluit is genomen voor 

het gratis lidmaatschap per 1 januari 2018.  
Tijdens de vergadering heeft Dirk Hoogland van Vryleve aangegeven dat er een 
financiële oplossing zal worden aangeboden om het niet ontvangen van contributie te 

compenseren. 
 
 

HBV WEBSITE EN DE HUURKRANT RIJNWAARDEN 
 

Begin dit jaar heeft Vryleve een geheel nieuwe website in gebruik genomen met handige 

zoekfuncties. Er is door Vryleve aangeboden dat de HBV ook gebruik mag maken van 
deze website. Inmiddels is er ruimte gemaakt voor onze info-tab. Wij streven erna dit 

jaar digitaal bereikbaar te zijn. 
 
De informatieve Huurkrant Rijnwaarden blijft voorlopig bestaan maar zal niet worden 

uitgebreid. In mei en oktober 2017 zijn er totaal 2834 Huurkranten bezorgd. 
Aan Vryleve zijn er totaal 200 kranten geleverd. 

 
 

PRESTATIEAFSPRAKEN MET GEMEENTE ZEVENAAR 
 

Het overleg met gemeente Zevenaar en de corporaties Baston Wonen, woonstichting 
Vryleve en Plavei, alsmede de huurdersverenigingen Baston, Plavei en HBV Rijnwaarden 
is in volle gang. 

Het maandelijkse vergaderpunt is: voortgang bod en prestatieafspraken. 
Voor de HBV is dit jaar een leermoment met als doel inzicht te krijgen bij het maken 

van prestatieafspraken voor 2018. 
Daarnaast is er een samenwerking ontstaan met de Huurdersverenigingen Baston 

wonen en Plavei. Dit met de intentie om gezamenlijk een lijn te volgen naar de 
gemeente Zevenaar en de corporaties. 
Naast ons te verdiepen in bod en prestatieafspraken is het ons gelukt om tezamen met 

Vryleve enkele concept prestatieafspraken aan te bieden voor 2018. 
 

 
 
 

 
 



PRESENTATIES EN BIJEENKOMSTEN BIJ DE HBV 2017 
 

Tijdens de vergadering van 12 december 2016 was er overleg met Jeroen Mulders, 

manager vastgoed van Vryleve. Jeroen Mulders gaf ons een gedegen uitleg over de 
serviceverlening maar ook over de toekomst van het energieneutraal maken van 
huurwoningen zowel oud en nieuw. Dit was erg leerzaam! 

 
Op 18 mei 2017 was het Sociaal Team Rijnwaarden uitgenodigd. Carla Wanders gaf 

uitleg over het functioneren van deze organisatie in Rijnwaarden. De vragen die aan 
haar werden gesteld werden keurig beantwoord, en er ontstond een helder beeld over 
het Sociaal Team Rijnwaarden. 

 
Tijdens onze algemene ledenvergadering op 18 mei 2017 heeft Dirk Hoogland de 

presentatie verzorgd betreffende duurzaamheid bij Vryleve. 
 
Op 27 januari 2017 heeft Vryleve een bijeenkomst georganiseerd over het thema: Hoe 

gaan we om met statushouders. De HBV heeft toen voor Vryleve een aantal personen 
met enige kennis en ervaring uitgenodigd. Zij hebben deelgenomen aan dit boeiende 

dialoog. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 november 2017 heeft Dirk Hoogland een  

presentatie gehouden over woningbouw Gelders eiland tot 2027. 
 
 

SAMENWERKING MET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 

Op 16 januari 2017 heeft de HBV de eerste vergadering met de raad van 

commissarissen gehad. Hierbij waren aanwezig: Rob van de Beeten, Wilco van 
Brandenburg, Tonnie Hermsen, Eva Ouwehand, Jan Wanders, Herman Wanders en  

Wies van der Werff. 
 
De HBV heeft op 25 januari 2017 een bijeenkomst bezocht samen met Rob van de 

Beeten bij het Actualiteiten college in Den Bosch. Dit is de school voor nieuwe 
volkshuisvesting. Het thema was: worden woningcorporaties opnieuw pinautomaat. 

Het was een verzameling van interessante informatie voor onze vereniging. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 mei 2017 was de raad van commissarissen 

vertegenwoordigd door Rob van de Beeten en Eva Ouwehand. 
 

Voordracht nieuw lid voor de raad van commissarissen. Op 14 juni 2017 heeft de HBV 
gesproken met 2 kandidaten. Jan Wanders en Wim Kummeling hebben besloten om 
Kees Rombouts uit Huissen voor te dragen. 

 
Op 27 september 2017 heeft de HBV het symposium visitatie in Amersfoort bijgewoond 

samen met Eva Ouwehand, raad van commissarissen. Dit was een leermoment voor de 
aankomende visitatie van Vryleve. 
 

Op 10 oktober 2017 heeft de HBV een congres van Aedes in Den Haag bijgewoond 
samen met Eva Ouwehand, raad van commissarissen. Het thema was: maatwerk 

wonen. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld passende huisvesting voor kwetsbare 
bewoners, leefbaarheid in wijken en buurten enz. 
 

Op de algemene ledenvergadering van 9 november 2017 waren Rob van de Beeten en 
Kees Rombouts aanwezig namens de raad van commissarissen, en kwamen beiden aan 

het woord. 
Tijdens de algemene ledenvergadering is afscheid genomen van Rob van de Beeten. Hij 

was 8 jaar voorzitter van de raad van commissarissen.  
 



HUURDERS KLACHTEN AFHANDELING 
 

In overleg met Vryleve is afgesproken dat klachten altijd schriftelijk aan Vryleve worden 

aangeboden en behandeld. Als de huurder een kopie van de klacht bij de HBV aanreikt 
zal de HBV de klacht blijven volgen tot er een overeenstemming is bereikt. 
Klachten zullen niet worden behandeld in HBV vergaderingen. 

 
 

KLACHTENCOMMISSIE 
 

Op 1 oktober 2017 heeft de HBV telefonisch contact gehad met de heer Verborg van de 
klachtencommissie om een kennismakingsgesprek te plannen. Dit om informatie te 

delen over de wederzijdse werkzaamheden. Dirk Hoogland zal een bijeenkomst regelen 
met alle betrokken afdelingen. De bijeenkomst zal in 2018 plaatsvinden. 
 
 

ONKOSTENVERGOEDING HBV BESTUURSLEDEN 
 

Er is gesproken over een financiële ondersteuning gedurende de werkzaamheden van de 
HBV bestuursleden zoals km vergoeding, cartridges, opbergmiddelen enz. Dit is in 
behandeling bij penningmeester Herman Wanders. 

 
 

TRAINING EN CURSUS HBV 2017 
 

De HBV heeft op 25 januari 2017 een bijeenkomst bezocht samen met Rob van de 
Beeten bij het actualiteiten college in Den Bosch. Dit is de school voor nieuwe 

volkshuisvesting. Het thema was: worden woningcorporaties opnieuw pinautomaat. 
Het was een verzameling van interessante informatie voor onze vereniging. 

 
Op 27 september 2017 heeft de HBV het symposium visitatie in Amersfoort bijgewoond 
samen met Eva Ouwehand, raad van commissarissen. Dit was een leermoment voor de 

aankomende Visitatie van Vryleve. 
 

Op 10 oktober 2017 heeft de HBV een congres van Aedes in Den Haag bijgewoond 
samen met Eva Ouwehand, raad van commissarissen. Het thema was: maatwerk 
wonen. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld passende huisvesting voor kwetsbare 

bewoners, leefbaarheid in wijken en buurten enz. 
 

Op 19 oktober 2017 heeft de HBV een workshop bewonersoverleg bijgewoond in 
samenwerking met Baston wonen. Het start thema was: wat wil de corporatie bereiken 
met het bewonersoverleg terwijl er een groeiend onbehagen wordt waargenomen door 

corporatieprofessionals. 
 

Op 31 oktober 2017 heeft de HBV een bijeenkomst bij Baston wonen bijgewoond over 
volkshuisvestelijke thema’s in de gemeente Zevenaar zoals: slaagkansen, 
duurzaamheid, laatste kansbeleid en inzicht in de financiën. 

Dit was een uitnodiging voor raadsleden, wethouders, ambtenaren, raad van 
commissarissen en huurdersverenigingen. De organisatie was in handen van Plavei, 

Vryleve en Baston wonen. Het was interessant en leerzaam. 
 
 

BIJSCHOLING EN STUDIE 
 

Wij zullen ons dit jaar ook moeten blijven inzetten door bijscholing en studie als het met 

name gaat over: bod en prestatieafspraken. Er bestaan een aantal opleidingen speciaal 
voor deze materie. Zo mogelijk doen we dit gezamenlijk met onze collega’s uit 
Zevenaar. 


