
 
 

 
 
 

 
 
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERSBELANGENVERENIGING 
D.D. 9 NOVEMBER 2017 

 
 

Aanwezig: Jan Wanders, Herman Wanders, Frans Willemsen en Billy Buganyira 
 9 leden 

Raad van Commissarissen: Kees Rombouts en Rob van de Beeten 
  Woonstichting Vryleve: Dirk Hoogland 
 Notuliste: Yvonne Kamps 
 

Afwezig: Henk Hendriks (mk) en Roel Breure (mk) 

 
 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met in het bijzonder  
Dirk Hoogland en Kees Rombouts.  

 
2. Voorstellingsronde: nieuwe leden huurdersbelangenvereniging 
De voorzitter geeft aan dat Marian en Wies zijn afgetreden als bestuurslid vanwege privé 
omstandigheden. Wim is afgetreden omdat hij een woning heeft gekocht en dus geen huurder 
meer is.  
 
De voorzitter deelt mede dat het bestuur Billy en Frans als nieuwe bestuursleden heeft.  

Herman is penningmeester, Yvonne is de notuliste en Jan is voorzitter.  
 
Billy en Frans stellen zich voor. 
 

Mitchel Gelens is aangesteld als klankbord van de huurdersbelangenvereniging. Hij is tijdelijk 
woonachtig in Aerdt. Een klankbord is iemand die aanwezig is bij vergaderingen, kritische adviezen 

geeft en probeert mensen te werven.  
 
3. Vaststellen van de agenda: agenda eventueel veranderen 
De heer Bosma vraagt of er uit ieder dorp een aanspreekpunt is, bijvoorbeeld ook uit  
Spijk. De voorzitter geeft aan dat het bestuur er alles aan doet om bestuursleden te werven, maar 
dat dit erg moeilijk is.  
 

De heer Bosma vraagt waarvoor hij terecht kan bij Vryleve. De voorzitter geeft aan dat je voor 
alles wat te maken heeft met en rond de woning bij Vryleve terecht kan.  
 
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. 
 
4. Ingekomen stukken 
Brief van de heer Duurinck inzake nieuwbouw HAB woningen aan het Vierkenshof. De voorzitter 

geeft aan dat het bestuur zich niet kan vinden in de klacht, dit is bevestigd per brief aan de  
heer Duurinck.  

 
Brief van de heer Hendriks, Burgemeester Daalderopstraat 38 inzake een klacht over het 
tuinonderhoud.  
 

5. Vorige notulen: notulen 18 mei 2017 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  
 
6. Jaarverslag 2017: jaarverslag voorzitter 
Het afgelopen jaar 2017 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur druk is geweest met het bijwonen van vergaderingen, 
bijeenkomsten en cursussen. Tevens heeft het bestuur bestuurlijk overleg gehad met gemeente 

Zevenaar, Participatieraad Baston, Huurderskoepel Montferland en Plavei.  



Pagina 2  Notulen ALV-HBV d.d. 09-11-2017 

Het bestuur sluit het jaar 2017 af met 47 afspraken. 
 

Bod en Prestatieafspraken 2017 - 2018 
Aangegeven wordt dat het de huurdersbelangenvereniging, naast zich te verdiepen in Bod en 
Prestatieafspraken, ook is ons gelukt om tezamen met Vryleve enkele concept prestatieafspraken 

aan te bieden voor 2018. Dirk Hoogland zal dit bij agendapunt 9 verder toelichten.  
 
Voordracht lid voor de raad van commissarissen 
De voorzitter geeft aan dat hij en Wim op 14 juni 2017 hebben gesproken met 2 kandidaten voor 
de raad van commissarissen. Besloten is om Kees Rombouts uit Huissen voor te dragen. Kees 
Rombouts zal hier zelf op terugkomen tijdens punt 10. 
 

Onkostenvergoeding bestuursleden huurdersbelangenvereniging 
Er is gesproken over een financiële ondersteuning gedurende de werkzaamheden van de 
bestuursleden, zoals km vergoeding, cartridges, opbergmiddelen enz. Dit is in behandeling bij de 
penningmeester Herman. 
 
Huurders klachten afhandeling Vryleve 

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

aangeboden. Als de huurder een kopie van de klacht bij de huurdersbelangenvereniging aanreikt 
zal de huurdersbelangenvereniging de klacht blijven volgen tot er een overeenstemming is bereikt. 
Op dit moment heeft de huurdersbelangenvereniging 5 klachten ontvangen. De 
huurdersbelangenvereniging neemt altijd telefonisch contact op met de klager. 
 
Huurkranten  

Eind oktober 2017 zijn 1450 huurkranten in Rijnwaarden bezorgd door de 
huurdersbelangenvereniging. Tevens heeft Jan Langenhof geholpen met het bezorgen, waarvoor 
onze dank. 
 
Website huurdersbelangenvereniging 
Aangegeven wordt dat de website nog niet in lucht is door financiële redenen. De 
huurdersbelangenvereniging was voornemens geen uitgaven te doen aan de website. Dat gaat 

helaas niet lukken. Besloten is om de website met eigen middelen te financieren.  
 
Bezoek “Ruimtelijke Ordening” gemeente Rijnwaarden d.d. 13 november 2017 om 15.30 uur 
De voorzitter laat weten dat de huurdersbelangenvereniging een afspraak heeft met Jan Willem 

Heijsteeg en Jos Lamers over de woonvisie gemeente Rijnwaarden. 
De bespreekpunten zijn: 

- voldoende huurwoningen op het Gelders eiland; 
- pilot woonerfjes; 
- voortgang beloofde woningbouw; 
- aanpassing van de openbare infrastructuur voor o.a. invaliden; 
- project HAB huis; 
- openbaar vervoer van Gelders eiland naar Zevenaar.  
 

Training en cursus huurdersbelangenvereniging 2017-2018 
Symposium visitatie 
De voorzitter laat weten dat de huurdersbelangenvereniging samen met Eva Ouwehand, lid raad 
van commissarissen op 27 september 2017 het symposium visitatie in Amersfoort hebben 
bijgewoond. Dit was een leermoment voor de aankomende visitatie van Vryleve. 
 
Congres maatwerk wonen 

De huurdersbelangenvereniging en Eva Ouwehand hebben op 10 oktober 2017 een congres van 
Aedes in Den Haag bijgewoond. Het thema was maatwerk wonen. 

Dit is bijvoorbeeld passende huisvesting voor kwetsbare bewoners en leefbaarheid in wijken en 
buurten. 
 
Workshop bewonersoverleg 

Op 19 oktober 2017 heeft de huurdersbelangenvereniging een workshop bewonersoverleg gevolgd 
samen met Baston. 
Het start thema was “Wat wil de corporatie bereiken met het bewoners overleg” terwijl er een 
groeiend onbehagen wordt waargenomen door corporatie professionals. 
Aangegeven wordt dat het een boeiend overleg was. 
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Bijeenkomst volkshuisvestelijke thema’s 
31 oktober 2017 heeft de huurdersbelangenvereniging een bijeenkomst bij Baston bijgewoond over 

volkshuisvestelijke thema’s in de gemeente Zevenaar. 
De thema’s waren: 
- slaagkansen; 

- duurzaamheid; 
- laatste kansbeleid; 
- inzicht in de financien. 
 
Dit was een uitnodiging voor raadsleden, wethouders, ambtenaren, leden van de raad van 
commissarissen en huurdersverenigingen.  
 

De bijeenkomst was een initiatief van Plavei, Vryleve en Baston en was erg leerzaam. 
 
Cursussen 2018 
De voorzitter laat weten dat nieuwe cursus mogelijkheden onderzocht zullen worden bij Bureau 073, 
het opleidingsinstituut voor volkshuisvesting. 
 

Activiteiten huurdersbelangenvereniging voor 2018 

Visitatie bij Vryleve 
In 2018 zal er een visitatie plaatsvinden bij Vryleve. Vryleve legt dan verantwoording af over de 
prestaties van de afgelopen 4 jaar. 
De huurdersbelangenvereniging zal hierbij betrokken worden. 
 
Bod en prestatieafspraken 2018- 2019 

De gemaakte prestatie afspraken zullen door de huurdersbelangenvereniging bewaakt worden en 
zo nodig gedurende de tijd bijgestuurd worden. De huurdersbelangenvereniging zal nadenken over 
afspraken voor 2019. 
 
De klachtencommissie  
De voorzitter heeft 1 oktober 2017 telefonisch contact gehad met de heer Verborg van de 
klachtencommissie om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit om informatie 

te delen over de wederzijdse werkzaamheden.  
Dirk gaat een bijeenkomst organiseren voor alle betrokken afdelingen.  
 
Vervolg website 2018 

Er zal vaart worden gemaakt om de beschikbare ruimte te vullen met de nodige informatie over de 
huurdersbelangenvereniging. 

In de huurderskrant nummer 5 zal een artikel geplaatst worden over de website. 
     
Secretaris vacature 
De voorzitter geeft aan dat de huurdersbelangenvereniging op zoek is naar een secretaris en dat 
het erg moeilijk is om vrijwilligers te vinden. De voorzitter vraagt de vergadering om na te denken 
over een eventuele kandidaat voor deze functie. 
 

Vergaderingen 2018 
De maandelijkse vergadering huurdersbelangenvereniging zal vanaf nu op iedere 2e woensdag van 
de maand gehouden worden. 
De vergadering met de raad van commissarissen zal in januari 2018 plaatsvinden.  
De algemene ledenvergadering huurdersbelangenvereniging zal 16 mei 2018 en 3 oktober 2018 
gehouden worden. 
 

Jan Langenhof vraagt of hij de volgende keer het jaarverslag voor de vergadering kan ontvangen.  
    

7. Begroting 2018: Herman Wanders 
De begroting wordt besproken.  
 
Herman geeft aan dat er ongeveer € 5.000,00 in kas is. Aangegeven wordt dat er weinig 

contributie binnenkomt. Vryleve ondersteunt de huurdersbelangenvereniging financieel.  
 
Er is voor 2018 een tekort van rond € 900,00.  
 
De huurdersbelangenvereniging is verplicht om opleidingen en cursussen te volgen om adequaat 
de kunnen reageren, hier zijn kosten mee gemoeid. 
Herman hoopt dat Vryleve deze begroting sluitend wil maken. De huurdersbelangenvereniging 

heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.  
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Herman bedankt de medewerkers van Vryleve voor hun hulp. 
 

Jan Langenhof vraagt naar de automatisch incasso contributie. De voorzitter geeft aan dat hij dit in 
de huurderskrant had willen plaatsen. Herman laat weten dat er bij de Rabobank hoge kosten aan 
zijn verbonden.  

Aangegeven wordt dat er in de vorige vergadering is besloten om de contributie af te schaffen, dit 
gaat ook gebeuren.  
 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
8. Pauze: 15 minuten 
 

9. Woningbouw Gelders eiland: presentatie door Dirk Hoogland 
Dirk geeft aan dat men voor individuele zaken met betrekking tot de woning, overlast en omgeving 
terecht kan bij medewerkers van Vryleve. Dirk deelt mede dat als men van mening is dat een 
procedure niet goed is doorlopen, een gesprek met hem aan kan gaan. Mocht men nog niet 
tevreden zijn dan kan de klacht aan de klachtencommissie voorgelegd worden. De 
klachtencommissie geeft advies, de bestuurder neemt het advies over. Niet altijd wordt een klager 

in het gelijk gesteld. 

 
Dirk geeft aan dat de adviescommissie bestaat uit oud leden van de woningbouwvereniging. Er is 
een maal per jaar een overleg met de directeur-bestuurder.  
 
Aangegeven wordt dat huurders die niet tevreden zijn, een klacht indienen bij de 
huurdersbelangenvereniging. Tijdens gesprekken tussen de voorzitter en Dirk worden de klachten 

besproken. Aangegeven wordt dat de huurdersbelangenvereniging ervoor moet waken dat klachten 
direct bij de huurdersbelangenvereniging binnenkomen. Klachten dienen als eerste bij Vryleve 
gemeld te worden. Reparaties worden direct ingepland door de afdeling woondiensten, of via 
mijnvryleve.nl. Overlastzaken, klachten ed. dienen bij Vryleve gemeld te worden.  
 
Woningbouw Gelders eiland tot 2027 
Dirk geeft aan dat er onduidelijkheid is over toekomstige nieuwbouw omdat de woonvisie niet 

gereed was. Het concept woonvisie is gereed, deze is nog niet goedgekeurd. Vryleve heeft hier ook 
over gesproken, het is jammer dat er geen aantallen genoemd worden.  
In het nieuwe strategisch voorraadbeleid van Vryleve staat ook nieuwbouw. Deze is nog niet 
vastgesteld, en moet formeel nog naar de raad van commissarissen. Er zijn diverse onderzoeken 

gebruikt, ook van gemeente, en daaruit is een beeld gevormd dat tot 2021 nog behoefte is aan 
ongeveer 160 huurwoningen.  

Het concept woonvisie was eerst negatief over woningbouw Gelders eiland. Hierover is gesproken, 
en hier is door de gemeente aangegeven dat de provincie bepaald hoeveel woningen er in de 
gemeente gebouwd mogen worden. Het aantal nieuwbouwwoningen is daarom naar beneden 
bijgesteld.  
 
Op dit moment worden er 21 woningen aan de Graaf Reinaldstraat gebouwd, de eerste woningen 
worden begin 2018 opgeleverd. Inwoners van Rijnwaarden hebben voorrang op deze woningen. 

 
Dirk geeft aan dat de 25 HAB woningen aan het Vierkenshof vertraging hebben opgelopen door 
bezwaren uit de omgeving. In 2018 gaat Vryleve met de gemeente Zevenaar om tafel zitten.  
 
Het streven is om 18 woningen in Herwen te bouwen in 2018.  
 
Dirk laat weten dat er een plan ligt om 5 kleine (HAB) woningen te bouwen aan “De haak” in 

Pannerden. Tevens is er ruimte om op een kavel aan de Waaijakkers in Aerdt 9 woningen te 
realiseren.  

 
Dirk hoopt om aan de Hoogeweg in Pannerden te bouwen, de grond heeft nu nog een agrarische 
bestemming. Misschien dat met medewerking van de nieuwe gemeente hier HAB woningen op 
gebouwd kunnen worden.  

 
De heer Bosma vraagt of er genoeg belangstellenden zijn voor de HAB woningen. Dirk geeft aan 
dat er veel belangstelling voor is.  
Dirk laat weten dat er ook veel belangstelling is voor eerste 3 gepubliceerde woningen aan de 
Graaf Reinaldstraat, hier kwamen per woning 50 reacties op.  
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Prestatieafspraken 2018 
Dirk geeft aan dat dit een leerzaam en intensief proces is. Dirk vraagt de vergadering of zij of 

misschien kennissen de huurdersbelangenvereniging wil ondersteunen met bepaalde onderdelen. 
Het betreft ondersteuning van de werkgroep (voorbereiden, bespreken). De 
huurdersbelangenvereniging heeft hierin zeggenschap. 

 
Dirk laat weten dat de nieuwbouw woningen aan Graaf Reinaldstraat zoveel mogelijk aan inwoners 
van Rijnwaarden toegewezen worden. Er is een percentage daarvoor beschikbaar. 
 
Dirk geeft aan dat na de fusie in de gemeente Zevenaar 3 corporaties (Plavei, Baston en Vryleve) 
werkzaam zijn. Zij streven naar gelijke behandeling en slaagkansen van bepaalde doelgroepen. 
 

Duurzaamheid 
In 2020 dienen corporaties gemiddeld energielabel B te hebben. 
 
De overheid wil iedere woning in 2050 gasloos en energieneutraal hebben.  
In het jaarplan 2018 is opgenomen dat er een stappenplan komt. 1 woning binnen het bestand van 
Vryleve dient als pilot met infrarood panelen. 

 

De heer Bosma vraagt naar het energielabel van zijn woning. Dirk geeft aan dat hij dit op kan 
vragen bij Vryleve.  
 
De voorzitter bedankt dirk. 
 
10. Raad van commissarissen: nieuw lid Kees Rombouts stelt zich voor 

        Rob van de Beeten 8 jaar commissaris 
Kees Rombouts stelt zich voor.  
 
Rob van de Beeten neemt afscheid.  
De voorzitter bedankt Rob van de Beeten met een flesje wijn. 
 
11. Rondvraag 

Jan Langenhof laat weten dat hij de tafels mist op deze vergadering. 
 
12. Sluiting: volgende algemene ledenvergadering 23 mei 2018 en 3 oktober 2018 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2018, 

 
de voorzitter, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 


