
 

Aan   huurders c.q. leden van de woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol 

Datum   16 oktober 2021 

Onderwerp   Notulen ledenvergadering d.d. 24 juni 2021 

Van   Max Lether 

 

Aanwezige RvC  Michel Rabouw, Jan Schellevis 

Aanwezige BWA  Max Lether, Eliza Endeveld, Stefan Prinsen en Monique van der Weide 

Aanwezige huurders Zie bijlage 

Notulist   Max Lether 

Locatie   Recreatieruimte De Amerhof 

Aanvang   20:00 uur 

 

 
Opening 
De heer Schellevis stelt zichzelf voor als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging 
Beter Wonen en informeert de aanwezigen over zijn werkervaring en persoonlijke situatie. 
De heer Schellevis staat ook even stil bij het overlijden van Wim Gestel, de vorige voorzitter en zal voor de komende 
periode die functie als voorzitter tijdelijk op zich nemen. 
De heer Prinsen (financieel manager a.i.) en de heer Rabouw van de Raad van Commissarissen stellen zich aan de 
aanwezigen voor met een korte toelichting van hun werkzaamheden. 
 
Agendapunt  
Goedkeuring notulen verslag vorige vergadering 
Het is gebruikelijk dat in aanwezigheid van de leden het vorige verslag wordt doorgelopen; de voorzitter geeft 
daarna de leden de mogelijkheid om vragen te stellen over de inhoud van het verslag. 
Leo: verbaast zich over de werkwijze het gaat hem te snel en vraagt de vergadering of ze het eens zijn met deze 
manier. De vragen en de actiepunten worden gemist en zijn niet aan het verslag gehecht. Overzicht van 
toezeggingen en actiepunten moeten worden voorgelegd aan de leden; wordt door de directeur-bestuurder met de 
HBV bespreekt en die raadpleegt de vergadering. 
Het verslag wordt niet gedeeld en zal worden aangevuld met correcties en actielijsten en een volgende vergadering 
ter inzage wordt voorgelegd. 
Opmerking over de onderhoudskosten Luijten CV ketels waarbij opmerking monteur over een twee jarige 
onderhoudscontrole. Antwoord: bij de huidige kwaliteit van de ketels is een onderhoudscyclus van twee jaar 
voldoende. De directeur-bestuurder licht toe op welke wijze het onderhoudscontract is ingericht. In de actielijst zal 
een overzicht geven op welke wijze het onderhoud uitgevoerd wordt. De steller van de vraag is akkoord gegaan met 
de toelichting van de directeur-bestuurder. 
 
Jaarrekening (Stefan Prinsen financieel manager a.i.) 
Twee onderwerpen; ten eerste het resultaat van het afgelopen jaar en ten tweede de bezittingen en schulden van 
de vereniging om te zien wat als buffer beschikbaar is om toekomstig beleid te kunnen uitvoeren en aansluitend de 
leden te vragen de jaarrekening vast te stellen en decharge te verlenen aan bestuur en commissarissen 
 
Jaarresultaat 3,386 mio positief vorig jaar 3,2 mio positief  
3,3, uitsplitsen in 4 componenten 
Verhuur van de woningen (kern 

1. Inkomsten uit de huur 

2. Onderhouden van de woningen 

3. Beheersorganisatie opgericht 

Uit die exploitatie een gezond resultaat om toekomstig beleid op te kunnen voeren 

Memo 
Bestuur/Directie 

 



 

Resultaat vorig jaar van bovenstaand is 117.000 euro positief wat overblijft van de huur na onderhoud en beheer 
Woning verkocht aan de Zalmstraat meer inkomsten dan in de boeken stond 
Grootste resultaatverbetering is de waardevermeerdering van ons bezit; enorm aan het stijgen 3, 1 mio (9%) meer 
aan waarde (boekhoudkundige) 
Belastingen meevaller van 126.000 euro 
Leo volgens de jaarrekening geen verkoop woningen als beleid dat is volgens de heer Brooshooft niet juist er is wel 
beleid om woningen te verkopen.   
Resultaat van de verhuur (117.000) 
Grootste inkomen van de huur meer in verband met de huurverhoging (2,6%); huurderving hoger door 
vermoedelijk Corona (onder was 1% nu 2%) 
Tweede component in de verhuur 
De woonservice 
Centrale inkoop energie schoonmaken en doorbelasten aan de huurders; klein negatief bedrag ivm afrekening 2018 
en 2019 pas in 2020 gedaan 
Lasten verhuur en beheer 
Afgelopen jaar meer kosten voor extern advies en uitbreiding personeel 
Lasten onderhoud 
356.000 uur gestegen 678.000 
Dagelijks onderhoud, mutatie onderhoud  
Mutatie valt op 10 mutatie waarbij de kosten meer voor in standhouding nodig waren dan voor mutatie. 
Contracten onderhoud vervanging cv. Meer dan gebruikelijk planmatig en wat onderzoekskosten 
 
Vraag  
Ontbreken van de onderzoeksrapporten met name Europalaan waar bij uitzetting van de huurder Fagida 
bouwkundige en constructieve problemen zijn geconstateerd. 
Laagbouw Europalaan onderzoek naar geconstateerde gebreken bij mutaties bijvoorbeeld op nummer 29 waarbij 
de balklaag van de begane grondvloer ernstige gebreken vertoonde. 
Toelichting is volgens de voorzitter te gedetailleerd dus staakt DB zijn toelichting 
Gevraagd door WSW waar de financiële meerjarenplanning blijft met het daarbij behorende strategisch 
vastgoedplan maar dan moet allereerst gemeten en onderzocht worden  
 
Gevraagd wordt of de onderzoeken anders zijn dan het vorige bestuur heeft uitgezet waarbij de DB aangeeft dat  
Opmerking over de negatieve uitlatingen over het vorige bestuur ten aanzien van beleid en archief die niet 
aanwezig zijn en dergelijke. Mevrouw van Oostrom geeft een anekdote aan over de controle van het schilderwerk 
waarbij de “dure” inspecteur niet eens wist dat het kozijnwerk op de fabriek gespoten was en niet geschilderd. 
Er wordt gediscussieerd over de klachten in de Amerhof ten aanzien van de westgevel en de koudebruggen en de 
bevindingen van de adviseurs 
Opmerking Leo Brooshooft over het jaarverslag over de verwarring van het wel of niet lopen van offertetrajecten bij 
adviseurs en/of aannemers voor mutatieonderhoud. Er zal een aanpassing in de tekst van het jaarverslag worden 
gedaan. 
Opmerking Anja van Oostrom over het benaderen van adviseurs uit eigen netwerk; de vergadering heeft de 
voorkeur om dat niet uit het eigen netwerk van de DB te putten. 
Vraag Europalaan over de funderingsproblemen in combinatie met het heiwerk onder de woning; de constructieve 
problemen in het metselwerk en de bodemdaling in de Krimpenerwaard. 
Verdere toelichting van de heer Prinsen over de jaarrekening rente- en batenlasten; schuld is gelijk gebleven maar 
leningen zijn opnieuw afgesloten met een veel lagere rente. 
 
Samengevat op de verhuur vooral op onderhoud en een stukje op beheer wat meer uitgaven hebben maar nog 
steeds positief 117.000 euro hebben gerealiseerd waar externe toezichthouder goed naar kijken. Ten opzichte van 
dit resultaat ten opzichte van de financieringen ziet het er nog steeds prima uit. 
Opmerking Leo Brooshooft vraagt of WSW niet zal opmerken dat onze beheerskosten te zwaar zijn; WSW kijkt 
voornamelijk naar het resultaat uit verhuur (liquiditeit) 



 

Toelichting door de heer Prinsen over de Waardestijging vastgoed en de vennootschapsbelasting; flink fiscaal verlies 
geleden en dat in de toekomst met de winst nog kunnen goed maken. 
Tweede Bezittingen en schulden 
Toelichting op de waarde van de woningen (DAEB) en vastgoed door taxateurs vastgesteld; commerciële vastgoed 
in Ammerstol is lager vastgesteld. 
 
Opmerking Leo Brooshooft beweert dat de woningbouwvereniging zich altijd heeft gemanifesteerd als warme 
vereniging en de heer Brooshooft geeft aan na te denken om toch weer dagelijks iemand op kantoor te hebben als 
vraagbaak. 
Kantoor is vanwege Corona gesloten en de huurders in het dorp vinden dit niet prettig; zodra het weer anders 
wordt zullen we er over nadenken. 
Mevrouw Nolles over de openstelling kantoor en geluiden die mevrouw hoort over de verandering in de 
verstandhouding (autoritair) drempel is te hoog om kantoor in te stappen. 
Mevrouw Nolles heeft geen problemen en laat zich het kaas niet van de brood eten en geeft aan wat ze hoort. 
De heer Huijsman geeft aan dat de mondige mensen “rumours” gaan verspreiden en geeft aan dat de DB met een 
charmeoffensief bezig is maar DB heeft een en ander voorgelegd aan de HBV. 
De DB heeft het idee opgevat om een bewonerscommissie samen te stellen; de bewoners van de Amerhof vindt dat 
te lang duren. 
 
Leo Brooshooft geeft aan dat DB onjuist beweert dat de woningbouwvereniging geen complexbeheerder is maar 
volgens de heer Brooshooft is dat niet zo. De heer Brooshooft maakt zich druk over de behandeling door het 
Bestuur van de bewoners van de Amerhof.  
Mevoruw Endeveld (woonconsulente) geeft aan dat het zelfstandige bejaardenwoningen betreft en geen 
bejaardentehuis. 
Mevrouw Nolles stelt voor om op regelmatige basis overleg met de huurders te voeren. 
  
Er vindt een discussie plaats over allerlei onderworpen zoals “de eettafel” wat wel of niet wordt toegestaan en 
waarbij het besluit in verband met de Corona maatregelen aanleiding geeft voor huurders om daar anders over te 
denken. 
De voorzitter stelt voor op een andere avond (bewonersavond)om de onvrede van de bewoners van de Amerhof 
met elkaar te bespreken. 
En verder te gaan met het bespreken van de ledenvergadering en de discharge voor het beleid. 
Andere huurders maken bezwaar over het idee dat er een apart status aan de Amerhof wordt gegeven en de 
overige 227 huurders erbuiten gelaten worden. 
Stefan Prinsen vervolgt zijn toelichting over de waarde van ons bezit; de beleidswaarde is veel lager door het sociale 
beleid van de vereniging. Desondanks een gezonde situatie 
De schuld bedraagt 3 mio wat aangeeft dat we laag gefinancierd zijn. 
Met een eigen vermogen van 35 mio bedraagt de solvabiliteit (het weerstandsvermogen) van de vereniging van 
90%. Opmerking m.b.t. de beleidswaarde dan bedraagt het eigen vermogen 17,9 mio maar nog steeds gezond. 
Alle financiële ratio’s staan dik in het groen een voldoet de vereniging dus ruim aan de aan corporaties gestelde 
eisen. 
Een doorkijkje naar de toekomst als het onderhoud veel duurder gaat worden, het verduurzamen veel meer geld 
nodig heeft dan voorziet de begroting daarin maar blijft de uitdaging voor de toekomst 
De jaarrekening is naar eer en geweten door de het bestuur opgesteld en door een onafhankelijk accountant 
gecontroleerd en de cijfers getrouw zijn. Op vraag van mevrouw Nolles of Stefan Prinsen verbonden is aan deze 
onafhankelijke accountant antwoord de heer Prinsen ontkennend en geeft aan de bestuurder hem heeft ingehuurd 
ter ondersteuning van het werkapparaat. 
De heer Schellevis ontvangt vragen over de jaarrekening. 
 
Leo Brooshooft 



 

Beter overzicht; een lening aangetrokken die iedere maand kunnen opnemen of inlossen. Opgenomen in verband 
met de ingezette verduurzaming. Over deze lening wordt bijna geen rente betaald; over 2022 wordt bezien of de 
opname van de  lening een ander bedrag moet zijn. 
De heer Brooshooft pleit voor een publieksvriendelijke interactieve accountantsverslag die begrijpelijk en te 
doorgronden is voor de huurders zoals die op deze ledenvergadering aanwezig zijn. 
In zijn vorige functie als bestuurder van de woningbouwvereniging had de heer Brooshooft deskundigen, collega 
bestuurders om zich heen die een en ander konden verklaren. Nu de heer Brooshooft geen bestuurder meer is, is 
deze kennis weggezakt naast de wijzingen in regelgeving en pleit dus voor een leesbaar accountantsverslag. 
De heer Rabouw geeft aan als opdrachtgever van de accountant de RvC wel het verslag begrijpt; het is een verslag 
van de accountant aan de RvC . De heer Rabouw is ook verbaast dat dit verslag is toegevoegd aan de jaarstukken. 
Feitelijk staat in het verslag dat het werkapparaat in control is, dat het goed gedaan is , dat er binnen het budget is 
gebleven, dat alle parameters goed zijn. 
De heer Schellevis geeft zijn reactie over de leesbaarheid van het accountantsverslag en het tijdig  aanleveren van 
de notulen van een verslag. 
De DB geeft aan dat ten aanzien van de opmerkingen van de heer Brooshooft het juist is dat de GC 2020 erin 
voorziet dat het Bestuur een toelichting moet geven op zaken die ze wel uitvoert en waarom en op zaken die ze niet 
uitvoert en waarom (Pas toe – leg uit) 
De DB geeft ook aan dat per september 2020 deze documenten gereed zijn. 
De heer Brooshooft  op verzoek van de heer Schellevis dat hij een zestal opmerkingen heeft op het verslag van de 
accountant en bereid is om die te delen met de woningbouwvereniging 
De heer Brooshooft wil voor de expliciet in het accountantsverslag gedane aanbevelingen en bemerkingen best een 
avond voor vrij maken om dit met de RvC te bespreken. De heer Schellevis zal een en ander op een actielijst 
vermelden. De heer Brooshooft staat erop dat toegelicht wordt wat deze opmerkingen inhouden. 
De heer Schellevis wordt door de heer Brooshooft onderbroken over het huisvestingsverslag waarin correcties 
worden gevraagd over de juistheid van het huisvestingsverslag omtrent informatie aan huurders en dergelijke. 
Verzoekt om tekstueel correctie van het huisvestingsverslag; deze als voor 1 juni moet worden gedaan maar de 
heer Brooshooft zal niet meewerken aan het beneomen van de opmerkingen. 
De ledenvergadering verleent ondanks het ontbreken van een correct huisvestingsverslag décharge aan het bestuur 
voor het gevoerde beleid. Hierbij hoort wel de toezegging voor een gecorrigeerd verslag voor 1 juni 2021 
De ledenvergadering verleent décharge aan de raad van commissarissen  voor het gevoerde toezicht.  
 
Rondvraag 
Aart 
Aart: openstelling toilet; nee discussie wordt scherper gekanteld naar een toilet. En een gesprek naar een 
bewonerscommissie wordt toegezegd. Nogmaals; wordt er een toilet opengesteld of niet? De woorden 
discriminatie en schaamteloos vallen en de DB blijft bij zijn besluit. De rechter toiletgroep is voor anderen dan 
kantoor. De discussie blijft voortduren om een ieder die in de Amerhof naar het toilet zal kunnen. 
Besluit rechter toiletgroep wordt openbaar toilet met een vrij- en bezetsluiting beschikbaar gesteld met de 
verplichting en verantwoordelijkheid dat er ook schoon gehouden wordt door de gebruikers. 
Anja vraagt om verduidelijking; gaat het om mensen buiten de Amerhof? 
 
Arie  

• deelt mee dat de HBV voornemens om op 8 september een bijeenkomst te beleggen waar vragen kunnen 

worden gesteld en dan hoeft er niet meteen naar het bestuur te worden gegaan. De heer Schellevis 

nodigt zichzelf uit voor deze vergadering. 

• Overigens meldt Arie dat bij de HBV weinig tot  geen klachten zijn binnen gekomen; mevrouw Nolles pleit 

alleen voor de Amerhof met de andere woningen heeft zij niets te maken. Anja geeft aan; er is geen 

onderscheid tussen de huurders van de Amerhof en de andere huurders in Ammerstol. Wij (huurders) 

wonen in 265 zelfstandige huurwoningen. 

• Voorstel stel iemand aan van de Amerhof om de toiletten schoon te houden 

• Zijn er mogelijkheden om nieuwbouw te plegen in Ammerstol om beter woningen te bouwen. 



 

Huurder 

• Toepassen zonnepanelen; er ontbreekt nog steeds ontheffing om de verduurzaming middels doorzetting 

van het aanbrengen dakisolatie. 

• De DB wil toch de gesprekken starten met WoCoZon om zonnepanelen aan te brengen daar waar reeds 

dakisolatie is aangebracht 

• Merkt de overlast van de kauwen op 

Huurder 

• Dakisolatie Snackertstraat nog steeds niet aangebracht; ontheffing ontbreekt. Leo Brooshooft geeft aan 

dat besluittermijn 6 weken en onverkort verlengd kan worden. De beslistermijn is in het Coronajaar door 

de omgevingsdienst verlengd met 26 weken. Onderzocht wordt of de Snackertstraat in de habitat voor de 

beschermde dieren valt en zo nee dat de woningbouwvereniging daar zal gaan starten met het 

aanbrengen van de dakisolatie. 

Arie de Bruin 

• Nieuw te bouwen woningen is/wordt gesproken met de gemeente in jaarlijkse gesprekken over de 

prestaties die we met elkaar afspreken. 

• BWA heeft bij de gemeente het verzoek neergelegd om de rode contouren van Ammerstol te verruimen 

zodat er wisselwoning c.q. nieuwbouw aan worden gepleegd. 

• De huidige nieuwbouwkosten zijn dermate hoog en de aannemers hebben geen tijd 

• Er volgt een levendige discussie over de manieren om tot nieuwbouw te komen 

• De voorzitter verplaatst deze discussie naar de beleidsavond 

B. Bakker 

• Blijven we op gas of gaan we naar alternatieve bronnen 

• De DB licht toe dat de woonkern Ammerstol niet zal worden aangesloten op het Warmtenet 

Krimpenerwaard  

• De woningbouwvereniging wordt wel uitgenodigd voor de gesprekken aangezien alle corporaties in de 

Krimpenerwaard hieraan financieel moeten bijdragen. 

• Zijn andere mogelijkheden onderzocht over nog andere alternatieven 

S. Nolles 

• Aanpassing/renovatie Amerhof: zijn er nog plannen? De inrichting van de woningen voldoet niet meer; de 

DB is het daar mee eens en licht de onderzoeken toe die momenteel worden uitgevoerd. 

Leo Brooshooft 

• Voorlichting aan de bewoners over bijvoorbeeld schilderwerk dus informatie over onderhoud, 

zonnecollectoren, verkoop woningen en licht in het verlengde van de transparantie. 

Antwoord De DB zal met voorbeeld van de infobulletin van de heer Brooshooft het traject 
informatieverstrekking wederom versterken. 

• Benoemd het beleid van het vorige bestuur over het gevoerde huurbeleid waarbij de inflatie wordt 

aangehouden. Aandacht niet coute que coute overnemen wat het percentage (2,6 % 2019) is wat de 

regering opgeeft. 

Antwoord is dat de woningbouwvereniging zich moet houden aan de afspraken met de gemeente ne geen 
eigen percentages kan vaststellen. 

• Probleem met leegstand woningen en de versoepelde regeling eigen kern; de DB licht een en ander toe. 

• Samenwerking informatie en voorlichting 

• Bodemdaling 

• Leefomgeving verpauperd door nieuwe bewoners van Ammerstol 



 

Antwoord De DB licht toe dat we gehouden worden aan convenanten om huisuitzettingen en dergelijke te 
vermijden; de rechtbanken werken niet mee aan aangetoonde wangedrag. 
De gemeente werkt samen met de woningcorporaties. 

• Pleit voor een buurtcoach 

Antwoord de DB heeft daar niet voor gekozen 

• Bovenstaande als reminder voor het bestuur 

Anja van Oostrom 

• Nolles geeft aan geluiden uit het gebouw maar vraagt waar die mensen dan zijn; geen voorstander voor 

een separate bewonerscommissie en daarmee onderscheid te maken 

• 24 service, kosten-baten analyse en ervaring  

Antwoord de DB licht toe welke werkwijze nu gehanteerd wordt 
 
Michel Rabouw (Bert) 

• Lijstje met kosten voor onderhoud van de huurder; verzoek om een opstelling daarvoor te leveren 

• Verzoek om aanvullend op de overheidsregeling wat ook de verhuurder wordt opgepakt 

• Wat gaat de woningbouwvereniging aan kosten dragen omdat de bewoners langer in de woning zullen 

blijven; er al mee aan de slag worden gegaan. 

 
De heer Schellevis bedankt het bestuur en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

  


