
 
 

Verslag van de ledenvergadering van de Algemene Huurdersvereniging WOON 
op 19 april 2017, locatie ‘Op de Helte’ te Roden  

 
Aanwezig:  
Bestuursleden: Jelly van den Bosch, voorzitter; Johan Klöpping, algemeen lid, kandidaat 
bestuursleden Tineke Koops en Peter van de Pauvort.   
Regio Noordenveld: R. Klinker, G. Lutjes, A. v.d. Graaf, J. Kleverwal, G. Lansink, Kruidenier, J. 
Steenge, W. v.d. Horst-Bruinsma, H. Jongsma, T. Okken, C. Rooks, R. Aalders, K. Been, A. Wiersinga, 
R. Sinkgraven, Z. de Vries, B. Zwaving, F. Kerstink?, G. Beverdam, W. Hagenaar, H. F. Wagenaar, E. A. 
Idema,  H. v.d. Velde, E. Scholma, P. F. Kamp, G. Posthumus, J. W. Kolthof, D. Staal, E. Meima, A. 
Meima-Verduijn, mevr. Brink, L. v. Sloten, E. J. Faber-Bulthuis, D. de Ruiter, G. Raven, Z. Jongsma, A. 
de Haan-Koning, R. Barelds-Jongman, M. v.d. Leest, H. Polling.  
Regio Tynaarlo:  H. Heeres,   
Regio Aa en Hunze: E. Kors, G. de Graaf, C. Veenstra, R. Wolda  
Regio Haren: J. Dam, T. van Zuiden, G v. Zuiden, G. Haijema, M. Pieteman,    
Woonborg: Dhr. Hoving en dhr. Nicolai (lid RvC), Thea Lourens (manager Woondiensten) 
Woonbond: Maarten Groen,   
Secretaresse Woon: Sjoukje Froentjes  
Met kennisgeving afwezig:  
 
1. Opening en verslag:  
Jelly opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat ze blij is dat de leden 
in grote getale aanwezig zijn, dat toont de betrokkenheid. Het verslag wordt met dank aan de 
notuliste goedgekeurd. 
 
2. Jaarverslag 2016 van de voorzitter:  
De aanwezigen hebben kennis genomen van de inhoud van het jaarverslag van de voorzitter. Jelly 
van den Bosch licht de werkzaamheden van het bestuur toe. Het is een hectische tijd, WOON is 
volwaardig overlegpartner in het overleg met de gemeenten en corporaties bij het maken van de 
afspraken voor de komende jaren, inzake de sociale volkshuisvesting. Dit is vanwege de nieuwe 
Woningwet welke in 2015 van kracht werd. Inmiddels zijn in december 2016 de eerste 
prestatieafspraken getekend. Om goed te kunnen onderhandelen met de gemeenten en Woonborg, 
heeft WOON samen met de werkgroep Prestatieafspraken eerst haar eigen standpunten bepaald en 
samen gevoegd in een Standpuntendocument. Sinds het aantreden van de nieuwe directeur-
bestuurder mevrouw Borstlap is WOON meer aan de voorkant betrokken geraakt bij het 
ontwikkelen van beleid en wordt er minder advies gevraagd naderhand. WOON wordt pro-actief 
aan tafel genodigd om mee te brainstormen en ervaart dit als zeer positief. 
Behalve overleg met Woonborg, probeert WOON ook aanwezig te zijn bij projectvergaderingen en 
stamtafelgesprekken.  
 
3. Financieel verslag 2016:  
De aanwezigen hebben kennis genomen van het financiële verslag en inmiddels is dit goedgekeurd 
door de accountant. Met ingang van 2017 zal WOON zelf zorg dragen voor de inning van de 
contributie. Dit betekent dat er van ieder lid een machtiging met handtekening nodig is om te 
kunnen innen. Jelly doet nogmaals de oproep om een machtigingskaartje in te vullen en in te 
leveren bij of op te sturen naar het secretariaat. 
 
4. Begroting 2017: 
De aanwezigen stemmen in met de gewijzigde begroting, vanwege de toenemende werkzaamheden 
van WOON neemt ook de behoefte aan meer ondersteuning en uitbreiding van het bestuur toe, 
vandaar dat de bijdrage van Woonborg hoger is.  
 
5. Bestuursverkiezing:  
Afgetreden en niet herkiesbaar zijn Dik Niewold en Willem van der Werf. Beschikbaar gesteld hebben 
zich Tineke Koops en Peter van de Pauvort, er is geen behoefte aan een schriftelijke stemming en 
beide worden door acclamatie benoemd in het bestuur. 



 
 
6. Contributie:  
Met ingang van 2017 zal WOON zelf zorg dragen voor de inning van de contributie. Dit betekent dat 
er van ieder lid een machtiging met handtekening nodig is om te kunnen innen. Jelly doet nogmaals 
de oproep om een machtigingskaartje in te vullen en in te leveren bij of op te sturen naar het 
secretariaat. 
 
7. Kennismaking met de huurderscommissarissen Frits Nicolai en René Hoving:  
De twee huurderscommissarissen stellen zich zelf voor en leggen uit wat de Raad van 
Commissarissen (RvC) doet. De RvC houdt toezicht op o.a. financiën van de corporatie maar let er 
ook op of er bijvoorbeeld voldoende woningen zijn, informatie goed verstrekt wordt, regels van de 
overheid op de juiste manier worden toegepast. Ze hebben zes keer per jaar overleg met de directie 
van Woonborg. De RvC  Op voordracht van WOON zijn deze twee huurderscommissarissen 
benoemd. WOON mocht maximaal 2 van de 5 commissarissen voordragen en heeft van dat recht 
gebruik gemaakt. Deze commissarissen kijken vanuit de blik van de huurder. Ook voor de 
toekomstige huurders. Ze zijn geen belangenbehartiger voor huurders, WOON is de 
belangenbehartiger voor de huurders.  
 
8. Het nieuwe FKO en Huurbeleid 2017 door Woonborg:  
Thea Lourens, manager Woondiensten bij Woonborg sinds februari 2017 werkzaam bij Woonborg 
stelt zich voor en vertelt dat ze erg trots is op ‘haar afdeling’ die het meeste contact heeft met de 
huurders van Woonborg.  
 
Het Fonds Klein Onderhoud (FKO) is in het leven geroepen omdat bij wet bepaald is dat de 
verhuurder groot onderhoud voor zijn rekening neemt en de huurder klein onderhoud. Tegen 
betaling van een bedrag per maand kan de huurder echter dat kleine onderhoud afkopen en een 

beroep doen op vaklieden omdat uit te voeren. Er is een lijst waarop staat welke zaken wel en niet 
onder dat FKO vallen. 
Ze legt uit dat het Fonds Klein Onderhoud ge-evalueerd is en dat dat uit de evaluatie is gebleken dat 
het maandbedrag naar beneden kan worden bijgesteld en lijst met zaken die onder het FKO vallen 
kan worden uitgebreid. Deelname aan het FKO is niet verplicht, huurders kunnen zich hiervoor 

afmelden. Vanuit de zaal worden diverse (persoonlijke) vragen gesteld. Mevrouw Lourens blijft ook 
na de vergadering beschikbaar voor persoonlijke vragen, maar raadt huurders ook aan, contact op te 
nemen met Woonborg. Ze adviseert om tekortkomingen altijd te melden. 
Uit de zaal worden o.a. suggesties gedaan om woningen preventief te checken om zo onderhoud te 
voorkomen en het FKO aan te passen op leeftijd, danwel ook een FKO+ pakket aan te bieden voor de 
oudere of minder zelfredzame huurder.  
  
Huurbeleid 2017: Ook dit jaar zal 85% van de huurders geen huurverhoging krijgen, de huurders die 
wel een huurverhoging krijgen ontvangen voor 1 mei as. een brief van Woonborg waarin dit wordt 
aangekondigd. Aan de hand van een tabel legt ze uit welke huurders wel een huurverhoging krijgen. 
Ook legt mevrouw Lourens uit dat Woonborg gehouden is aan regels van de overheid voor wat 
betreft maximale huurprijzen en toewijzingen van woningen. Het inkomen en het huishouden 
moeten passen bij de huurprijs. Woonborg mag ook geen duurdere huurwoningen meer bouwen, er 

worden nog 7 duurdere huurwoningen verhuurd. Woonborg ontvangt heel beperkte informatie van 
de Belastingdienst over het inkomen van de huurder, de informatie geeft alleen weer in welke 
inkomenscategorie de huurder zit. Het exacte inkomen wordt niet gedeeld en privacy is hierin 
gewaarborgd.  
 
9. Presentatie Basiskwaliteit:  
Maarten Groen, adviseur van de Woonbond, laat door middel van een presentatie zien wat 
WOON samen met de werkgroep Basiskwaliteit heeft bedacht over de kwaliteit van de 
woningen. De aanleiding hiervoor was dat er veel projecten staan gepland en dat WOON van 
mening was dat kenbaar gemaakt moest waren wat huurders qua WOONkwaliteit belangrijk 
vinden. Dit moet nog worden afgerond en nadien zullen de uitkomsten van deze werkgroep 
gedeeld worden met Woonborg. 



 
 
 
10. Verloting en Rondvraag: 
Onder de al ingezonden en ingeleverde machtigingskaarten worden twee 
boodschappenbonnen verloot. 
 
Tijdens de rondvraag vraagt dhr. Hagenaar of er voldoende privacy is tijdens een 
stamtafelgesprek. Het bestuur is van mening dat desgewenst altijd gezocht kan worden in 
overleg naar een mogelijkheid om vertrouwelijke informatie te delen. 
 
Sluiting: 
Jelly bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en aanwezigheid en wenst de aanwezigen ‘wel 
thuis’. 
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