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Conceptnotulen 
Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 22 april 2015 
 
 
Aanwezig van het bestuur: Wim Stam (voorzitter), Peter Cruijff , Clementine van 
Duin, Joyce van Haperen, Anja van den Hoff  en Ben Meijer 
Vrijwilligers: Dennis Hoogervorst, Caroline Kuipers en Ineke Rikkers 
Overige aanwezigen:   
R. Aalenbeek, J. Blokland, H. de Bondt, F.G. v.d. Broek, H.D. Dubbelaar,  
W.G. Eusink, G. Hogeterp, A. Houtman, G. de Jong, dhr. en mevr. Laanen,  
A. Lapman, R. Nuij, R. Rikkers, dhr. en mevr.  Siebels, A. Trapman, W. Wissink,  
T. Zwaagstra, Jeanet Huijgen (notulist) 
M.k. afwezig: mevr. E. van Hilten, A. Lichtenaur, W. Muurling, mevr. Raamsdonk-
Van der Pijl, dhr. Schenkel en mevr. A. Wolthuis 
 
 

1. Opening 
De voorzitter, Wim Stam, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Iedereen wordt verzocht zijn naam op de presentielijst te zetten. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 14 april 2014 
De notulen van 14 april 2014 worden goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag secretaris periode april 2014 - maart 2015 
Het bestuur wordt voorgesteld. In 2014 was Wim Stam voorzitter, Ben Meijer 
secretaris, Anja van den Hoff penningmeester en Peter Cruijff, Clementine 
van Duin en Joyce van Haperen bestuursleden. De voorzitter vertelt dat de 
werkzaamheden erg veel waren voor het bestuur en dat er een aantal 
vrijwilligers zijn ingezet. Dennis Hoogervorst is adviseur van het bestuur, hij 
adviseert bijvoorbeeld in de wet- en regelgeving, Ineke Rikkers is vrijwilligster 
en heeft de contacten met de bewonerscommissies. Jolanda Klerks is 
financieel deskundige en helpt bij het interpreteren van de jaarverslagen van 
Woonpalet. Carolien Kuipers is juriste en is sinds kort adviseur. 
Het bestuur is nog op zoek naar iemand die kan ondersteunen met betrekking 
tot communicatie/PR. Verder zoekt het bestuur nog mensen om te helpen bij 
het rondbrengen van de 600 uitnodigingen voor de ALV, dit is één keer per 
jaar en bij het langsgaan bij nieuwe huurders die een kleine attentie 
ontvangen als zij lid worden van HBZ. 
 
De secretaris, Ben Meijer, geeft een toelichting op het jaarverslag van 2014.  
De communicatie tussen Woonpalet en HBZ is niet altijd even goed verlopen. 
Hierdoor is er een vertrouwensbreuk ontstaan. Er zijn gesprekken met 
Woonpalet geweest en de relatie is hersteld. 
De volgende zaken zijn behandeld in 2014: 
- Advies WP over verkoop woningvoorraad. 
- Overleg WP over bouw scootmobielstalling de Terp. 
- Inventarisatie verschillende huurcontracten van WP. 
- Advies en aanpassing nieuwe vormen van huurcontract aan WP. Er bleken 
diverse verschillende wooncontracten te bestaan. Alles is zoveel mogelijk 
geïnventariseerd en hierin is een voorstel gedaan richting Woonpalet. 
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Woonpalet heeft het advies overgenomen is overgegaan naar nieuwe 
huurcontracten. 
- Inventarisatie leveringsvoorwaarden WP.  
- Juridisch onderbouwde adviezen en aanpassingen leveringsvoorwaarden 
aan WP. 
- Kennismaking en overleg met diverse leden RVC. 
- Zitting in selectie commissie nieuw lid van de RVC.  
- Advies voordracht nieuw RVC lid voor huurders aan de Raad van 
Commissarissen.  
- Alle brochures van WP opnieuw onder de loep genomen en voorzien van 
op- en aanmerkingen.  
- Analyse jaarverslagen van WP over 2011 en 2012 en vergeleken met 
andere woningcorporaties in Flevoland. 
- Gesprek met Financieel directeur van WP m.b.t. onze bevindingen. 
- Bezoek modelwoning Demotica in het kader van wonen en welzijn. 
Dit wordt een begripsvorm waarin het automatiseren van je woning van 
toepassing zou kunnen zijn.  
- De website is gemoderniseerd. 
- Informatie verzameld en cursus 'Invloeden op onderhoudsbeleid' gevolgd. 
- Onduidelijkheid over toewijzingsbeleid (55+) besproken met WP en 
scherper gesteld. Zeewolde vergrijst, voor ouderen wordt het steeds lastiger 
om goede woningen te krijgen. Er ontstaat een tekort aan seniorenwoningen. 
Dit heeft de aandacht van HBZ. 
- Voordelen verzekeren en politiekeurmerk onder aandacht gebracht bij 
huurders. Om in aanmerking te komen voor het politiekeurmerk moet er aan 
een aantal meer voorwaarden voldaan worden dan dat door Woonpalet 
gerealiseerd wordt. De firma Van Kleef kan hier meer informatie over geven, 
zij verlenen ook het keurmerk. Met dit keurmerk kan korting verkregen 
worden op de verzekeringspremie.  
In Kruidenborg zijn een aantal inbraakpogingen geweest. De heer Houtman 
geeft aan dat de bewonerscommissie bezig is geweest met het 
politiekeurmerk en dat de aanpassingen wel op kosten van de bewoner zijn. 
Peter Cruijff geeft aan dat dit inderdaad klopt. Alle informatie over het 
politiekeurmerk staat ook op de website van HBZ. 
- Juridisch onderzoek naar erfafscheidingen en wie daar voor 
verantwoordelijk is bij stormschade. 
Het standpunt van Woonpalet is dat als een schutting omgaat het voor eigen 
risico is. Dennis Hoogervorst vertelt dat dit juridisch juist is maar in bepaalde 
situaties kan de verhuurder aansprakelijk zijn. Dhr. De Jong geeft aan dat dit 
bij hem in de straat is voorgevallen en dat het uiteindelijk door Woonpalet is 
opgelost. Dhr. De Jong vindt dat het handig zou zijn als dit ook op de site 
komt te staan. Het bestuur neemt dit mee. 
- Klachtenprocedure van leden binnen HBZ verder aangescherpt. Deze 
procedure staat ook op website. HBZ adviseert klachten schriftelijk in te 
dienen bij Woonpalet met de vraag om een ontvangstbevestiging. 
- Veiligheid; onderzoek en inventarisatie naar brandblussers, rookmelders en 
trapstoelen bij brand via de bewonerscommissies. Dit met uitzondering van 
de bewonerscommissie van Oudean. 
Mevrouw Trapman van het Mazerhard vindt dat de brandgangen bij haar in 
de straat erg donker zijn en dat zij zich hier bijzonder onveilig voelt. Zij vraagt 
of hier iets aan gedaan kan worden. Woonpalet verwijst naar de gemeente en 
de gemeente naar Woonpalet. HBZ zal dit meenemen als agendapunt naar 
Woonpalet.  
De heer Houtman geeft aan dat verleden jaar bezoek is geweest van het 
VAC waarbij ook een inventarisering is gedaan van oa de rookmelders. Dit 
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rapport is nu in behandeling bij Woonpalet. HBZ vertelt dat dit uitvoerig is 
besproken met Woonpalet en dat sommige punten wel opgepakt worden 
maar sommige niet en daarom is het goed dat dit nog een keer onder de 
aandacht wordt gebracht bij Woonpalet. 
Dhr. Rikkers denkt dat het ook handig is om dit door de brandweer te laten 
controleren aangezien zij belang hebben bij goede bereikbaarheid en goede 
verlichting.  
Dhr. Hogeterp van de Oostergo geeft aan dat zij in het verleden ook dit 
probleem hadden en dat er door Woonpalet een leiding is aangelegd. De 
stroom betalen zij wel zelf maar dit is maar een klein bedrag. 
Mevr. Van Engelen van het Reeënspoor vertelt dat zij problemen hadden met 
verlichting bij de parkeerplaats. Vanuit de gemeente is dit heel snel opgepakt 
en er is een lantaarnpaal geplaatst. 
- Informatie verzameld en deelname cursus over huursombenadering en 
huurbeleid. De Woonbond geeft deze cursussen. Met name in de 
huursombenadering komen veel veranderingen. De gemeente geeft 
woningen een WOZ waarde. Deze waarde telt nu nog niet mee in het 
huurbedrag maar in de nieuwe wetgeving zal dit mogelijk wel meegenomen 
worden. Dit plan is doorgeschoven naar 2016.  
Ook gaat het passendheidsprincipe spelen met betrekking tot de 
huursubsidie. Dit is iets waar HBZ zich nog in moet verdiepen. 
- Informatie verzameld en deelname aan seminars m.b.t. betaalbaar wonen, 
huurbeleid en armoede bestrijding. 
- Mede initiatiefnemer onderzoek HBO studenten naar betaalbaarheid 
huurwoningen en armoede in Zeewolde. 
- Mede initiatiefnemer workshop betaalbaar wonen en armoede in Zeewolde 
waarbij aanwezig de wethouder, beleidsambtenaren, Maatschappelijke 
Dienstverlening Zeewolde, Woonpalet en Huurdersbelangen Zeewolde. 
Er werd gewerkt met een gemiddelde huur van 539 euro per jaar terwijl dit in 
werkelijkheid veel hoger ligt in Zeewolde. HBZ heeft hier bezwaar tegen 
gemaakt. Nu het een wettelijke maatregel wordt zal het makkelijker worden 
om hierin te sturen.  
- Inventarisatie naar elektrakosten voor een scootmobiel. Het resultaat is dat 
het maandbedrag van € 12,50 naar € 7,50 is verlaagd.Dit met uitzondering 
van de Sfinx. Hier moeten nog een aantal deuren elektrisch gemaakt worden. 
Dhr. V.d. Broek geeft aan dat hier al aan gewerkt wordt en dat bepaalde 
deuren al zijn aangepast. De glazen deur is nog een probleem. 
- Initiatief ondersteund voor asbakken voor appartementcomplexen zodat ze 
niet op één plaats maar op alle complexen geïnstalleerd zijn. 
- Informatie verzameld en presentatie bijgewoond over leefbaarheid in 
Zeewolde. 
- Contacten gelegd met bewonerscommissies. 
- Contacten gelegd met Vrouwen Advies Commissie.  
- Gesprek met hoofd bouwen WP over tekeningen nieuw zorgcomplex.  
- Actieve werving nieuwe leden, groei van 461 naar 550 leden.  
- De Woonbond is een overkoepelende organisatie van alle 
belangenverenigingen in Nederland. HBZ is vorig jaar weer lid geworden van 
deze organisatie. Zij organiseren een aantal vergaderingen per jaar. Twee 
bestuursleden van HBZ hebben deze vergaderingen bezocht. De Woonbond 
doet veel onderzoek en is beschikbaar voor juridisch advies. Verder 
organiseren zij diverse cursussen. 
 

5. Beleid HBZ op hoofdlijnen 2015 
- Deelname visie ontwikkeling wonen Gemeente Zeewolde, bijvoorbeeld 
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welzijn en vergrijzing enz. Hier hoort ook een woonvisie in. HBZ heeft 
gevraagd om een onderzoek naar betaalbaarheid van woningen. 
- Onze rol als overlegpartner opeisen.  
- Overleg met Gemeente om bestaande prestatieafspraken met WP die tot 
2017 lopen open te breken. De afspraken lopen nog tot 2017 waarbij HBZ 
geen inspraak heeft, dit is een punt van aandacht. 
- Huurbeleid.   
- Geen huurverhoging boven op de inflatie voor huurders met een inkomen tot 
34.000 euro. Dit is helaas niet gelukt. Wat ook meespeelt is dat Woonpalet 
relatief jonge woningen heeft en daardoor extra zwaar belast wordt door de 
overheid. Nu moet HBZ zich bezig gaan houden met het 
passendheidsprincipe.  
- Betaalbaarheid huren  sociale woningen onder aandacht politiek en 
Gemeente krijgen. 
- Bouw goedkope huurwoningen door verkopen duurdere woningen.  
- Inkomensafhankelijk huren.   
- Huurwijzer voor nieuwe huurders zodat duidelijk is of hun woonlasten 
haalbaar zijn. 
- Uitbreiding bestuur en vrijwilligers. Wim Stam is voorzitter maar heeft 
besloten te stoppen in verband met gezondheidsredenen en omdat hij 
inmiddels niet meer in Zeewolde woont. Er wordt momenteel gezocht naar 
een nieuwe voorzitter.  
- Communicatie verbeteren op de website en via een nieuwsbrief. Ook wil het 
bestuur starten met Facebook maar hier zijn mensen voor nodig. 
- Kennis uit verleden centraliseren en opslaan in de cloud zodat deze voor 
alle bestuursleden toegankelijk wordt. Dit is erg belangrijk voor de 
continuïteit. 
 

6. Jaarverslag 2014 van de penningmeester 
De penningmeester, Anja van den Hoff, geeft een toelichting op het financieel 
jaarverslag. Het jaar 2014 is financieel een positief jaar geweest. 
De penningmeester wordt bedankt voor haar werk. 
 
Opgemerkt wordt of er wel voldoende gebruik gemaakt wordt van de 
bestaande tijdschriften om publiciteit te krijgen. HBZ probeert dit inderdaad 
wel op te pakken. 
 

7. Begroting 2015 van de penningmeester 
De begroting 2015 wordt goedgekeurd. 
 

8. Verslag van de kascommissie 
De heer Rikkers en de heer Roze hebben de controle gedaan. De heer 
Rikkers is aanwezig en meldt dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen.  
De vergadering geeft het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.  
 

9. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
De heer Rikkers biedt zichzelf weer aan als kascommissielid. Mevrouw Siebel 
meldt zich aan als nieuw kascommissielid. 
 

10. Verkiezing bestuursleden 
Anja van den Hoff is aftredend en is herkiesbaar. De vergadering is unaniem 
voor herverkiezing. 
Wim Stam neemt afscheid als voorzitter maar blijft wel als vrijwilliger 
beschikbaar. Wim wordt bedankt voor al het werk wat door hem verzet is. 
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11. Rondvraag 
Mevrouw Bongers, Oudean: Is zeven jaar geleden in Zeewolde komen wonen 
en lid geworden van HBZ. Zij heeft het eerste jaar een uitnodiging gehad voor 
de jaarvergadering en daarna nooit meer wat gehoord. Ze ziet dat HBZ veel 
doet maar de meeste huurders weten dit niet. Misschien goed om elke week 
een klein stukje in de krant te zetten. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad 
een punt van aandacht is, er is ook een oproep voor een nieuwe vrijwilliger 
voor PR en Communicatie.  Verder wijst mevrouw Bongers op de 
vacaturebank in Zeewolde. Ook kan gebruik gemaakt worden van studenten 
op bijvoorbeeld Windesheim in Almere. 
Mevrouw Bongers vraagt om te stimuleren bij Woonpalet dat er meer 
bewonerscommissies komen. De voorzitter vertelt dat Woonpalet in de 
afgelopen jaren de communicatie een heel stuk verbetert heeft richting de 
bewonerscommissies. De heer De Jong zegt dat er in het verleden ook 
vertegenwoordigers per wijk waren. De voorzitter geeft aan dat dit terugkomt 
doordat er een wijkconsulent van Woonpalet wordt gekoppeld aan de 
gemeente ambtenaar. Hier zit nog niemand van de wijk in dus HBZ heeft 
zowel naar Woonpalet als de Gemeente aangegeven dat HBZ hier een rol in 
wil hebben.  
De heer De Jong zou graag ergens willen zien wat er behandeld wordt tijdens 
de vergaderingen met Woonpalet. Communicatie is niet goed geregeld bij 
HBZ, dit is een aandachtspunt voor 2015. Er moet een plan gemaakt worden. 
De heer Hogeterp woont 31 jaar in hetzelfde huis. Nu zitten er in een aantal 
huizen in de straat vluchtelingen waar het leefmilieu onder leidt. De voorzitter 
geeft aan hij het probleem begrijpt maar dat HBZ hier niets in kan betekenen. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.04 uur. 


