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Conceptnotulen 
Algemene Ledenvergadering HBZ d.d. 20 april 2016 
 
 
Aanwezig van het bestuur: Jan Zwaan (voorzitter ad interim), Peter Cruijff,  
Clementine van Duin, Joyce van Haperen en Ben Meijer 
Vrijwilligers: Carolien Kuipers, Richard en Ineke Rikkers 
Overige aanwezigen:  L. Blijham, V.J. Brouwn, H. Dubbelaar, E. van Engelen,  
D. Helmes, E. van Hilten, T. Hodes, A. v.d. Hoff, G. Hogeterp, A. Trapman,  
P. v.d. Lingen, T. Leeuwis, A. van Maarseveen, P.L .van der Meulen, J.A. van Rijn, 
W. Stam, F.H. de Visser, T. Zwaagstra 
Saskia Lieon (Woonbond), Jeanet Huijgen (notulist) 
M.k. afwezig: H.K. Appel, D. Hogervorst, D. Roose, dhr. Schenkel, 
bewonerscommissie Parkzicht  
 
 

1. Opening 
Clementine van Duin heet iedereen welkom. Vorig jaar is in de 
jaarvergadering afscheid genomen van de voorzitter, Wim Stam. Er is een 
jaar intensief gezocht naar een nieuwe voorzitter maar dit is helaas niet 
gelukt. In overleg met Woonpalet is er een voorstel voor een kleine wijziging 
van de statuten. De wijziging zit in het feit dat de vergadering kan besluiten 
dat de voorzitter buiten de leden mag wordt benoemd. Clementine stelt voor 
om hier over te stemmen. De heer Stam is hier tegen aangezien dit niet op de 
agenda stond. 
Het grootste deel van de aanwezige leden is voor de statutenwijziging. 
Conform het voorstel zoals notaris van der Valk tekstueel voorstelt. Er zijn 
twee mensen die tegen de statutenwijziging stemmen: de heren Stam en 
De Visser. Hiermee wordt het voorstel met 15 stemmen voor, 3 onthoudingen 
en 2 tegen aangenomen.  
Na lang zoeken is de heer Jan Zwaan gevonden die zich beschikbaar stelt 
voor de functie van voorzitter. Jan Zwaan stelt zichzelf voor. Hij woont 20 jaar 
in Zeewolde en is raadslid geweest. Jan Zwaan is geen huurder maar is altijd 
zeer betrokken geweest bij sociale woningbouw.  
De heer Stam vraagt of de statutenwijziging nu zo geformuleerd is dat een 
voorzitter geen huurder van Woonpalet of woningzoekende hoeft te zijn. Dit is 
inderdaad het geval, de voorzitter mag buiten de leden benoemd worden. 
De heer Brouwn merkt op dat dit punt niet op de agenda stond. Ook is er in 
de uitnodiging niet duidelijk vermeld dat deze punten behandeld zouden 
worden. De heer Brouwn is speciaal gekomen voor het verhaal over de 
huurverhoging. 
Gevraagd wordt waarom de uitnodiging niet per mail is verstuurd. Een aantal 
mensen geven aan dat zij al eerder hun mailadres hebben doorgegeven maar 
dat er nog nooit wat per mail is ontvangen. 
De privacywet is heel scherp aangesteld en daarom mogen er niet zomaar 
mails gestuurd worden. Clementine biedt haar excuses aan voor het feit dat 
een en ander met de uitnodiging en stukken niet helemaal goed gegaan is.  
De statuten gaan bij de notaris gewijzigd worden. De heer Stam benadrukt 
dat een en ander volgens de regels moet gebeuren. Er volgt een stemming 
over de benoeming van Jan Zwaan. als voorzitter. De heren Stam en 
De Visser stemmen tegen de benoeming. De meerderheid is voor de 
benoeming van Jan Zwaan als voorzitter. Jan Zwaan zal bekrachtigd worden 
als voorzitter nadat de statuten gewijzigd zijn. 
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2. Samenstelling en taakstelling 
2.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit Joyce van Haperen, Clementine van Duin, 
Peter Cruijff en Ben Meijer. Anja v.d. Hoff heeft te kennen gegeven dat zij wil 
stoppen als bestuurslid. 
 2.2 Benoeming nieuwe bestuursleden 
Dit punt wordt in combinatie met punt 2.3 besproken. 
2.3 Rooster van aftreden 
Ben Meijer is aftredend en herkiesbaar. De functie van penningmeester is 
momenteel vacant. Joyce van Haperen is aftredend en herkiesbaar.  
Peter Cruijff is in 2017 aftredend en Clementine van Duin in 2018. 
Er melden zich geen kandidaten voor de beschikbare functies. De twee 
aftredende bestuursleden worden met applaus benoemd. 
2.4 Taakstelling bestuur 
Het bestuur heeft een aantal taakstellingen die zij wil realiseren in 2016: 
- Veranderende rol als overlegpartner met de gemeente en Woonpalet. Dit in 
verband met de nieuwe prestatieafspraken die gerealiseerd moeten worden 
in het kader van de nieuwe wet. 
- Huurbeleid, betaalbare huren en sociale woningen onder de aandacht 
brengen bij Woonpalet en gemeente. 
- Bouw goedkope huurwoningen door verkoop duurdere huurwoningen. 
Mevrouw Helmes merkt op dat de huren door Woonpalet erg opgetrokken 
worden. Woningen die leeg komen, komen op de grens te zitten van sociale 
huur. Dit is voor het bestuur een continue punt van aandacht. Er kan iets in 
de prestatieafspraken afgedwongen worden. Op een gegeven moment moet 
het bestand voordeliger worden. Woonpalet is verplicht om passend toe te 
wijzen en een kernvoorraad van woningen te hebben. 
Mevrouw Helmes denkt dat de woningen zo duur gemaakt worden qua huur 
dat dit woningen voor middeninkomens worden en niet meer voor de 
laaginkomens. Mevrouw Van den Hoff is bang dat je gedwongen wordt om te 
verhuizen, veel mensen kunnen het op een gegeven moment niet meer 
betalen. 
- Uitbreiding van bestuur en vrijwilligers. 
- Communicatie en website. Anja van den Hoff wil de taak van webmaster 
blijven doen. Het bestuur is hier blij mee.  
Helaas waren de notulen van 2015 niet te downloaden vanaf de website. 
- Actieve ledenwerving.  
Vorig jaar is er een brief gestuurd met de vraag om je mailadres door te 
geven. Dit doorgeven ging digitaal niet bij iedereen goed. Het bestuur gaat 
zich er in verdiepen hoe zij het registeren van de mailadressen kunnen 
aanpakken. 
 

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

4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2015 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. De notulen worden vastgesteld met 
dank aan de notulist. 
 

5. Jaarverslag 2015 
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag. 
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6. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en juist bevonden. Dit 
met de opmerking dat alles er prima en netjes uitzag.  
 

7. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het financieel jaarverslag en de 
begroting. Deze worden onder dank aan de penningmeester vastgesteld. 
Anja van den Hoff krijgt een attentie en bloemen overhandigd als dank voor 
het vele werk wat zij heeft gedaan. 
 

8. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
Linda Blijham meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie. 
 

9. Website 
Het is belangrijk dat er nieuwe punten op de website komen en dat een en 
ander aan Anja van den Hoff doorgegeven wordt om het er op te zetten.  
Problemen met de site kunnen gemeld worden via 
info@huurdersbelangenzeewolde.nl.  
 

10. Rondvraag 
Mevrouw Helmes woont in de Polderwijk. Zij heeft problemen met de prijs van 
de warmtevoorziening. Er moet 20 euro betaald worden om vanaf de straat 
de meter op te nemen. Mevrouw is nu meer kwijt dan in haar oude huis terwijl 
zij minder verstookt. Verhoudingsgewijs is zij heel duur uit met de 
stookkosten.  
Saskia Lieon meldt dat er een warmtewet is aangenomen die een maximaal 
tarief vaststelt. Je bent verplicht bij deze leverancier af te nemen en daarom 
moet er een maximum tarief zijn. Woonpalet is grootafnemer bij dit bedrijf dus 
zij zouden wel in gesprek  kunnen gaan of het tarief wel redelijk is.  
Jan Zwaan vraagt mevrouw Helmes om dit verhaal op papier te zetten en aan 
de secretaris te mailen. Dit kan dan meegenomen worden naar Woonpalet. 
Verder vindt mevrouw Helmes dat Woonpalet veel te hoge huren vraagt. 
Meneer Brouwn is pas in Zeewolde komen wonen. Hij heeft gelezen dat als 
er een calamiteit is dat alles uitgeschakeld moet worden dus ook de 
brandventilatie. De heer Brouwn denkt niet dat dit bekend is bij de bewoners. 
De opzichter gaf aan dat dit een goed punt is maar hier is nooit wat mee 
gedaan. 
Mevrouw Van Engelen vraagt waarom ze van Woonpalet niets hoort over 
zonne-energie. Woonpalet gaat op de appartementencomplexen 
zonnepanelen zetten maar dit is alleen voor de gezamenlijke ruimtes.  
Gevraagd wordt of de antwoorden op de in de vergadering gestelde vragen 
op de website gezet kunnen worden.  
De heer De Visser heeft bij de woningbouw gevraagd of hij openslaande 
deuren mocht installeren. Dit verzoek is afgewezen. Ook heeft hij gevraagd 
naar een uitbouw boven en dit mag wel mits dat als hij gaat verhuizen het 
weer in originele staat brengt. Nu vraagt hij zich af of hij dan ook openslaande 
deuren kan plaatsen als hij het bij verhuizing weer in originele staat brengt.  
Saskia Lieon geeft aan dat wijzigingen aan de buitenzijde van de woning altijd 
in overleg gedaan moeten worden. Als er geen toestemming wordt gegeven 
dan moet dit via de rechter.  
E.e.a. moet schriftelijk aangevraagd worden. Dit heeft meneer gedaan maar 
geen antwoord gekregen. 
HBZ zal in het algemeen vragen hoe Woonpalet hier mee omgaat. 
Afspraak is dat een klacht op papier bij Woonpalet wordt aangeboden ter 
attentie van Bertho Eding en dat een bewijs van ontvangst wordt gevraagd. 
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Mevrouw Van Hilten: Er worden steeds meer woningen verkocht. Woonpalet 
laat netjes alle goten reinigen maar de woningen die er tussen staan doen dat 
niet waardoor een en ander weer overwaait. Hier kan HBZ niets aan doen. 
Mevrouw Van Engelen vraagt naar de discussie over douches die in het 
verleden geweest is, zij heeft hier nog niets van gehoord. Dit zit nog steeds in 
de planning.  
Mevrouw Helmes: Er is schilderwerk geweest aan de woningen maar dit is 
niet netjes gedaan. Er werd gezegd dat er niet geschuurd mocht worden van 
Woonpalet. HBZ adviseert om deze klacht op papier te zetten en naar 
Woonpalet te sturen, als het kan met een foto erbij.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 


