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Woningbouwvereniging  

Beter Wonen 
 

 

Hoepmakerstraat 77 

2865 XW Ammerstol 
info@beterwonen.info 

Aanwezig RvC                     
: 

Wim Gestel (VZ) (WM), Jelle Koolwijk (JK) en 
en  

 

 Michel Rabouw (MR)  

Aanwezig bestuur Jan Paul Matze (JPM), Bart van Atten (BA) en Leo Brooshooft 
(LB)  

   

Aanwezig leden Zie presentielijst  

   

Notulist                 Eliza Endeveld  

   

   Notulen Algemene vergadering 26 juni 2019 
 

Aanvang:  19.30 uur 
Locatie  :  Hoepmakerstraat 77, recreatiezaal “de Amerhof” 
 
 

1. Opening. 
De voorzitter (JPM) heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene vergadering van 8 november 2018. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3. Voortgang onderzoek tot fusie van 4 corporaties in de Krimpenerwaard. 
Mededeling LB inzake het project, de voorgenomen fusie: 
Er zijn 2 voorlichtingsavonden hieromtrent belegd.  
Persbericht vermelde in de krant, de fusie gaat niet door.  

In 2017 is Louise vertrokken, nieuw bestuur gevormd, er was achterstand in de 

administratie, kwaliteit van het archief was slecht en organisatorisch was het slecht 

geregeld. Er is een nieuwe medewerkster in dienst genomen en daarna nog 1 

medewerkster. Er was een verstoorde relatie met gemeente ontstaan, die is inmiddels  

hersteld en is met het nieuwe bestuur inmiddels in goede banen.  

Governance, regelingen waren niet voldoende, deze moesten in 2017 al in geleverd zijn 

bij de Aw. Het nieuwe bestuur is volgens de regelingen gaan werken daarna was alles op 

orde, personeel, bestuur, Raad van Commissarissen (RvC) en Autoriteit 

woningcorporaties (Aw).  

Er is geen reden om te twijfelen aan de zelfstandigheid van Beter Wonen. Met de 2 

medewerkster en inzet bestuur. Er is meer controle op de voorschriften en regelingen. 

De vereniging is financieel gezond. 

In de toekomst moet er rekening worden houden met nieuwbouwplannen en 

verduurzaming. De woningbouwvereniging is kwetsbaar, bijvoorbeeld door ziekte van 

de medewerkers en inhuur is duur. Het bestuur en de RvC hebben de beoogde fusie zien 

mislukken. Een fusie is alleen mogelijk als alle corporaties een stichting zijn, dus de 

verenigingen moeten worden omgezet naar een stichting. Verwachtte problemen bij 

Groen Wonen Vlist (GWV)betreft de  Huurdersbelangenvereniging (HBV) en huurders. 
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HBV stemde niet in met de fusie, ondanks voordelen volkshuisvestelijk, organisatorisch 

en financieel. Dat was de bom onder de fusie. Door het bestuur en de RvC van BWWBV 

is besloten een pas op de plaats te nemen. Eventuele samenwerking met Ouderkerk, 

men geeft pas in september antwoord. Gouderak heeft inmiddels een andere partner. 

GWV wil wel samen met WBVBW. GWV moet eerst orde op zaken stellen in eigen huis. 

Mogelijk nu met 3 corporaties aan tafel. Vooruitlopend wat er uit de samenwerking 

komt met GWV, komt er nog een gesprek. 

 

LB: zijn er nog vragen naar aanleiding van deze mededelingen? 

 

De heer Van Veen: wat als er geen fusie of samenwerking komt? Toch zelfstandig of naar 

Qua  Wonen? 

LB: sluit niet uit dat er ter discussie moet brengen bij de Aw. Over 2 jaar eindigt periode 

van RvC en bestuurders. Als er geen nieuw bestuur komt, dan ontstaat er een probleem.  

 

De heer Van Veen: wat is de doelstelling van de bestuur en RvC, willen zij niet meer. 

LB: Stichting zie je steeds meer, wijzigen WBV niet doelbewust naar stichting.  

 

De heer Van Veen: samenwerking met HSV, dit stond in de krant “het Kontakt”. 

LB: het betreft samenwerking met Krimpenerwaard. Dit stond niet juist vermeld in de 

krant. 

 

De heer Van Veen: nieuwe TO door fusie? 

LB: momenteel is er geen TO te krijgen. 

 

De heer Van Veen: hoge eisen gesteld aan opzichter, HTS. 

LB: TO moet ook beleids- en begrotingen etc. opmaken. 

WG: Stolwijk heeft een andere visie dan WBVBW, WBVBW wil het dorpse in stand 

houden. HBV van GWV wil geen stichting, men wil samen met Qua wonen.  

Begin juli is er een gesprek met de Aw. In juli, augustus denken hoe nou verder. 

 

De heer Van Veen: samenwerking, toch zelfstandig blijven? 

WG: GWV wil geen stichting worden. Gelet een HBV heeft stemmingsrecht. 

 
4. Vaststellen van de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018. 

Vastgesteld 
 

5. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 
Unaniem is decharge verleent. 
 

6. Het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden 
toezicht. 
Unaniem is decharge verleent. 
 

7. Rondvraag. 
De heer Van Veen: stand van de technisch opzichter (TO)? 
LB: de TO werkt 5 uur op donderdag. Verwerkt klachten en afgewerkte 
klachten. 
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De heer Van Veen: twijfelt aan vakkennis van de TO.  
TO is 26-06-2019 op afspraak bij zijn woning geweest. 
 
De heer Van Veen: dakisolatie stand?  
JPM: dakisolatie gaat niet door, OZHZ ontheffing niet aangevraagd door de 
aannemer, dwangsom  € 500.000, =. Eerst telling flora en fauna. Medio 
december 2019 pas helder. Mogelijk de Snackertstraat of dit blok wordt 
meegenomen, eerst overweging te maken. 
 
De heer Van Houwelingen: is er een aannemer geregeld? 
JPM: aannemer is geregeld, afwachten op ontheffing,. Dit jaar dakisolatie. 
LB: het gaat om de aanwezigheid van de nesten niet van de vogels.  
 
De heer Van Veen: is het zeker dat de vergunning komt? 
LB: zijn in afwachting van de vergunning. 
 
De heer Van Veen: aanstelling bestuur en RvC? 
WG: RvC kan nog voor 4 jaar benoemen, of nieuwe zoeken. Lid RvC (MR) 
namens de huurders, langs de HBV, de andere worden door RvC benoemd . 
 
De heer De Bruin: stand onderhoud tuinen. 
LB: Europalaan en ds. Hugenholtzstraat bekeken, de wonen met slechte staat 
tuinen aangeschreven. Situatie bekeken door TO, aanschrijven als er niets 
gebeurt, gesprek met de bewoner. Gevolg onderhoud tuin op kosten voor de 
huurder.  
 
De heer Van Veen: stand leegstand en stand Zalmstraat 2. 
JPM: regelgeving naleven bij verkoop.  
Snackerstraat 1, reden onderhoud. 
LB: het systeem bepaald de woningtoewijzingen.  
 
De heer Van Houwelingen: verheugt zich op besparing energie. 
 
Mevrouw Duijvendijk: Groene Kruis gebouw mooi bestraat. Kastje van dokter is 
verroest.  
LB: TO gaat naar kast kijken. 
 
De heer Van Houwelingen: RvC is een spreekuur met de aangedragen RvC 
namens de huurders? 
MR: dat is niet van toepassing, daar is de HBV voor. Zij zijn de gesprekspartner 
van de huurders. Die bespreken dit  met het bestuur.  
 
Mevrouw Pesman: gaten ontstaan langs woning, alsnog melden aan TO. 
 
WG: alle vragen zijn beantwoord, welke normaal gesproken met de HBV 
besproken worden. 
 

8. Sluiting. 
 
 


