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Conceptnotulen 
Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 12 april 2017 
 
 
Aanwezig van het bestuur: Jan Zwaan (voorzitter), Peter Cruijff,  
Joyce van Haperen, Maureen van de Hoef en Ben Meijer 
Vrijwilligers: Carolien Kuipers, Richard en Ineke Rikkers 
Overige aanwezigen: H.K. Appel, G.J. de Brieder, M. Dirkzwager, S. Dirkzwager, 
H.J.D. Duvesteijn, J. Entjes, E. van Hilten, R.J. van Joost, G.J. van ’t Loo,  
R. van Oosterom, M. Peeters, Jeanet Huijgen (notulist) 
Sprekers: J. van Leeuwen (Woonbond), T. van Dalen (LEON) 
M.k. afwezig: D. Hogervorst, A. Lichtenauer, H. de Bondt 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Samenstelling en taakstelling 
2.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit: Jan Zwaan (voorzitter), Joyce van 
Haperen, Peter Cruijff en Ben Meijer (secretaris). Maureen van de Hoef is 
interim penningmeester. 
Verder zijn de volgende vrijwilligers werkzaam voor HBZ:  
Ineke en Richard Rikkers, Carolien Kuipers en Dennis Hogervorst (afwezig). 
 2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden 
Maureen van de Hoef wordt bij acclamatie door de vergadering benoemd als 
penningmeester. 
Peter Cruijff, Joyce van Haperen en Ben Meijer zijn aftredend en herkiesbaar. 
Alle drie de bestuursleden worden bij acclamatie herkozen. 
Er wordt nog gezocht naar iemand die de website bij wil houden, dit kan een 
bestuurslid of vrijwilliger zijn. Het is een WordPress website.  
2.3 Rooster van aftreden 
Omdat nu drie mensen tegelijk aftreden is het rooster van aftreden nu zo 
opgesteld dat dit verspringt in de komende jaren, het rooster ziet er als volgt 
uit: 
Joyce van Haperen treedt af in 2018 
Ben Meijer treedt af in 2019 
Maureen van de Hoef treedt af in 2020 
Peter Cruijff treedt af in 2020 
De vergadering is hiermee akkoord. 
 

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

4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2016 en  
22 juni 2016 
Mevrouw Van Hilten wil graag de antwoorden op de vragen die gesteld zijn in 
de vergadering van april. Deze zouden op de website gezet worden maar 
staan er nog niet op. Verder heeft zij geen mail ontvangen met een 
uitnodiging voor de ALV.  
De voorzitter vertelt dat er naar 1400 huurders van Woonpalet een mail 
gestuurd is met de uitnodiging. Als het juiste mailadres bekend is bij 
Woonpalet dan zou de mail ontvangen moeten zijn. 
Mevrouw Van Hilten pleit er voor dat de antwoorden op zaken die in de ALV 
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besproken zijn op de website komen en dat alles op een duidelijk plek op de 
website gezet wordt zodat het ook goed te vinden is. 
Op 18 april is er een informatieavond bij Woonpalet over de voorstellen voor 
huurverhoging. Jan Zwaan adviseert iedereen met vragen over de 
huurverhoging hier heen te gaan. De uitnodiging voor deze avond is ook door 
Woonpalet per mail gestuurd. Mevrouw Van Hilten zal contact opnemen met 
Woonpalet over haar mailadres. 
De notulen van 20 april en 22 juni worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

5. Vaststellen huishoudelijk reglement HBZ 
Er zijn geen opmerkingen op het huishoudelijk reglement, deze zijn akkoord. 
 

6. Jaarverslag 2016 
Iedereen heeft het jaarverslag kunnen lezen. De voorzitter vertelt dat de 
jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken al gepland is met de gemeente 
en Woonpalet. In de prestatieafspraken staan al een aantal punten 
betreffende energie. Hier wordt vanavond ook met de tweede lezing aandacht 
aan besteed. Dit is een punt waar HBZ zich dit jaar op wil richten. 
Verder blijft de betaalbaarheid een punt van aandacht.  
De heer De Brieder vraagt in hoeverre HBZ richting Woonpalet heeft 
gereageerd betreffende het feit dat de belastingdienst bepaald naar 
aanleiding van wat je verdiend, wat je aan woonlasten kwijt bent. Woonpalet 
kan daardoor de huur verhogen omdat je meer verdiend. De heer De Brieder 
zegt dat dit tegen de wet is. 
De voorzitter vertelt dat dit niet tegen de wet is. Op dit moment heeft 
Woonpalet wettelijke toestemming om te informeren wat iemands inkomen is. 
Een nieuwe bewoner moet een verklaring van inkomen afgeven.  
Peter Cruijff vertelt dat Woonpalet per adres kan navragen in welke 
inkomensklasse het inkomen valt. De bewoner krijgt hiervan een melding van 
de belastingdienst. Er worden geen namen genoemd, alleen een adres. De 
huurverhoging is afhankelijk van het inkomen.  
De heer De Brieder vraagt wat de maximale verhoging is die Woonpalet kan 
toepassen. Dit is afhankelijk van het inkomen, voor een geliberaliseerde 
woning mag maximaal 710 euro aan huur gevraagd worden. Een en ander is 
wettelijk vastgelegd dus hier kan HBZ verder niet tegen in gaan. Woonpalet 
heeft wel de mogelijkheid om onder deze prijs te gaan zitten maar hier zijn de 
financiën van Woonpalet niet naar. 
Sinds vorig jaar is het huursombeleid van toepassing. De heer Van Leeuwen 
vertelt dat dit betekent dat de totale huursom over alle woningen onder een 
bepaalde grens moet blijven, in dit geval is dat 1,3%. Daarnaast heeft 
Woonpalet met HBZ en de gemeente afgesproken dat er voldoende 
woningen moeten zijn binnen de liberalisatiegrens. 
De heer De Brieder vraagt of HBZ hier veel mee te maken heeft. De voorzitter 
vertelt dat een en ander nu nog in een beginfase is. Verder is Woonpalet 
moeilijk te vergelijken met andere corporaties omdat de oudste woningen 
40 jaar oud zijn.  
Mevrouw Van Hilten vraagt hoe Woonpalet omgaat met verandering van 
inkomen. Woonpalet heeft aangegeven dat hierover altijd contact met hen 
opgenomen kan worden, er zijn mogelijkheden maar dit wordt per persoon 
bekeken.  
De heer De Brieder vraagt wat de actie is als je niet aan de 
prestatieafspraken voldoet. Deze moeten elk jaar opgestuurd worden naar 
het ministerie. Dit is het eerste jaar dat het op deze manier gaat. In mei is een 
eerste evaluatie. Als één van de drie partijen het niet eens is met de 
afspraken kan dit aan het ministerie gemeld worden. Hier gaan wel een 
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aantal jaren overheen.  
De heer Rikkers vraagt naar de prijs-kwaliteit verhouding van woningen, 
bijvoorbeeld bij lekkage of als het woongenot naar beneden gaat door 
asociale buren. Dit wordt niet besproken in de prestatieafspraken maar is 
meer een punt voor de huurcommissie of de klachtencommissie van 
Woonpalet. De heer Van Leeuwen merkt op dat je zelf het puntenaantal voor 
je woning kan berekenen en daarmee de maximale huur. Hiervoor staat een 
tool op de website van de Woonbond. 
Er zijn verder geen opmerkingen op het jaarverslag. 
 

7. Verslag van de kascommissie 
Er waren twee leden voor de kascommissie, echter vlak voor de controle 
werd er één persoon ziek. Omdat de boekhouding door een extern persoon 
gedaan is in 2016, zijn de boeken door Maureen van de Hoef en Linda 
Blijham gecontroleerd.  
Linda is door omstandigheden helaas vanavond afwezig. 
De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en juist bevonden. Dit 
met de opmerking dat alles er goed uitzag.  
 

8. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 
Mevrouw Van Hilten ziet bij de winst- en verliesrekening een begroting van 
€ 15.650. Verder staat er dat er een conformafspraak is met Woonpalet van  
€ 13.000. Komt HBZ dan geen geld te kort? 
Maureen vertelt dat de in eerste instantie ingediende begroting niet akkoord 
was door Woonpalet. Er is afgesproken dat de bijdrage van Woonpalet  
€ 13.000 is en dat als dit niet toereikend is, het geld dat over was van vorig 
jaar gebruikt zal worden. Mocht HBZ meer geld nodig hebben dan is dit altijd 
bespreekbaar met Woonpalet. 
 

9. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
Linda Blijham zal benaderd worden om de controle volgend jaar nog een keer 
te doen. Richard Rikkers meldt zich aan als tweede lid van de kascommissie. 
 

10. Rondvraag 
Woonpalet heeft een onafhankelijke klachtencommissie waar klachten over 
woningen neergelegd kunnen worden. Voor vragen over de huur kan men 
terecht bij de huurcommissie. Een en ander staat ook op de website van 
Woonpalet.  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om  20.50 uur. 


