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Verslag 
algemene ledenvergadering van de fusie-organisatie  

Huis & Erf / Wovesto d.d. 20 december 2017 
 

 

Aanwezig Raad van Toezicht Huis & Erf: Daan Hermes, Wim Kelders, David Lauwen, Annemarie Moons,  

Eric Schellekens 

Raad van Commissarissen Wovesto: Rini Braat, Huub van de Ven 

Directeur-bestuurder Huis & Erf: Mark Wonders 

Directeur-bestuurder Wovesto: Leo Overmars 

Huis & Erf: Karin Smeekens, Peter Kleijnen, twee leden ondernemingsraad 

Wovesto: Jan de Laat, twee leden ondernemingsraad, notuliste 

 

 Stemgerechtigde leden 

Huis & Erf: 25 

Wovesto: 12 

 

 

1 Opening 
 

De heer Daan Hermes, voorzitter van de vergadering, heet de aanwezigen welkom bij de 

algemene ledenvergadering van de fusie-organisatie Huis & Erf / Wovesto in ’t Spectrum 

te Schijndel en opent de vergadering.  

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

3 Notulen 
 

3.1 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 6 december 2017 Wovesto 

 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notuliste. 

  

3.2 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 6 december 2017 Huis & Erf 

 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notuliste. 

 

4 Advies algemene ledenvergadering begroting 2018 
Toelichting op de begroting 2018 van de fusie-organisatie 
 

De voorzitter meldt dat de algemene ledenvergadering voor dit en het volgende 

agendapunt adviesrecht heeft. Tijdens de vorige ledenvergaderingen, bij zowel Wovesto 

als Huis & Erf, is er een uitleg gegeven over het adviesrecht, dat voortvloeit uit de 

Veegwet Wonen. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over hoe de leden van het 

adviesrecht gebruik kunnen maken. In de praktijk is het moeilijk, zo stelt de voorzitter 

vast, om het adviesrecht handen en voeten te geven; hiervan zal bij Aedes 

(branchevereniging woningcorporaties) en de politiek melding worden gemaakt. 
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Voor aanvang van de toelichting op de begroting 2018 en de financiële 

meerjarenbegroting 2018-2028 meldt de voorzitter dat de algemene ledenvergadering 

voor de begroting 2018 geen gebruik van het adviesrecht heeft gemaakt. 

 

De voorzitter geeft directeur-bestuurder Huis & Erf Mark Wonders het woord voor een 

toelichting, namens het bestuur van Woonmeij, op de begroting 2018 en de financiële 

meerjarenbegroting 2018-2028. De leden worden in de gelegenheid gesteld om hierover 

vragen te stellen. 

 

Vraag: betekent ‘wonen bij zorg’ dat er mag worden geïnvesteerd in gebouwen 

waar zorg in of nabij is? 

Antwoord: dit is niet uitgesloten, omdat woningcorporaties, en zo ook Woonmeij, op zoek 

zijn naar hun rol in het investeren in zorgvastgoed danwel zorggerelateerd vastgoed.  

 

Vraag: in de sturingsfilosofie is ‘maatschappelijke waarde’ opgenomen en in de 

prioriteiten 2018 is aangegeven dat er wordt gestreefd naar de uitbreiding van 

de portefeuille; kan in overweging worden genomen dat ouderen hun huis 

‘verzilveren’ via de woningcorporatie? 

Antwoord: op dit moment is Woonmeij niet bezig met het verzilveren van woningen van 

particuliere woningbezitters. Toegezegd wordt om te bezien of deze optie voor Woonmeij 

mogelijkheden biedt voor de uitbreiding van haar woningbezit. Voorwaarde is dat het een 

woning is die redelijkerwijs kan worden aangemerkt als sociale verhuur. 

 

Vraag: bij (des)investeringen/verkoop wordt een ander bedrag genoemd dan bij 

verkoopopbrengsten, klopt dit? 

Antwoord: het betreft woningen met terugkoopverplichting en terugkooprecht, in het ene 

geval is het bedrag voor de totale verkopen opgenomen en in het andere geval is het 

bedrag de saldering van verkoop en aankoop, waaronder ook aankoop en doorverkoop 

onder voorwaarden (bijvoorbeeld Koopgarant).  

 

Vraag: voor hoeveel huizen is ten behoeve van de voorziening voor Koopgarant 

gereserveerd? 

Antwoord: het betreft ruim 400 woningen. 

 

Opmerking: er ligt een mooie begroting, maar er zijn heel weinig huizen voor 

ouderen in Schijndel beschikbaar. 

Reactie: er wordt bevestigd dat er te weinig huizen voor ouderen in Schijndel beschikbaar 

zijn, dit heeft enerzijds te maken met het passieve beleid van de voormalige gemeente 

Schijndel en anderzijds met het in de voorgaande jaren onderschatten van de effecten 

van de demografische ontwikkelingen op de woonbehoeftes. Zoals ook bleek uit de 

plannen die bij de begroting zijn gepresenteerd, gaat Woonmeij de uitbreiding van de 

portefeuille (ook met woningen voor ouderen) versneld aanjagen. Volledigheidshalve 

wordt vermeld dat Woonmeij hierbij wel afhankelijk is van het zelf al dan niet in het bezit 

hebben van bouwgrond, er is niet veel grond vrij, of medewerking van de gemeente 

(bijvoorbeeld voor mogelijke herbestemming van het oude gemeentehuis in Schijndel). 

 

Vraag: de huurverhoging in Sint-Oedenrode was laag en in Schijndel en Sint-

Michielsgestel nog lager. Wat wordt het beleid en heeft dit invloed op de hoogte 

van de huurtoeslag? 

Antwoord: het beleid ten aanzien van huurverhogingen wordt nog nader bezien. Of dit 

van invloed is op de hoogte van de huurtoeslag is mede afhankelijk van het 

huurtoeslagbeleid. 
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Vraag: twee jaar geleden zijn er rapporten verschenen dat er mensen zijn die 

door woonlasten onder de armoedegrens leven, heeft de woningcorporatie hier 

aandacht aan besteed? 

Antwoord: deze rapporten zijn bij de woningcorporatie bekend. Woonmeij moet hier op 

een actieve manier rekening mee houden, volledigheidshalve wordt vermeld dat het dan 

niet alleen gaat om de huurprijs maar om de totale woonlasten. Daarom is het belangrijk 

dat bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen ook bijdragen aan lagere woonlasten. 

 

Vraag: hoe wordt er een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de wijken? 

Wat is er opgenomen in de post van de begroting? 

Antwoord: de leefbaarheid in de wijken wordt bevorderd door zowel personele inzet voor 

specifieke zaken die in de wijk leven alsmede door extra fysieke investeringen in de wijk. 

 

Vraag: vandaag was in de publiciteit dat de huurtoeslag omlaag gaat, wat gaat 

dit voor de huurders betekenen? 

Antwoord: helaas is de verwachting dat de huurders hiervan de rekening betalen. Dit is  

echter nog zeer recent nieuws. Hoe dit uitgewerkt wordt door de overheid is nog niet  

bekend. 

 

Vraag: er zijn in Schijndel huizen waarbij de huurders hoe langer zij huren, hoe 

meer korting zij op de koopprijs van de woning krijgen. 

Antwoord: De lengte van de huur is niet relevant voor de omvang van de korting bij koop. 

De korting bij koop (indien men er zelf ook gaat wonen) betreft een klein voordeel voor 

de zittende huurder. 
 

Vraag: er wordt in de presentatie niet gesproken over beleid voor en geld om de 

wachttijden voor de huurders terug te dringen. Er is dringend behoefte aan actie 

op dit terrein, zoals huizen bouwen en grond kopen, gaat er iets gebeuren? 

Antwoord: met de vraag wordt een duidelijk signaal afgegeven. Hier zal hard aan worden 

gewerkt. De wachttijden van actieve woningzoekenden worden meegenomen in nog op te 

stellen portefeuillestrategie en beleid, zodat het aanbod aan verschillende soorten 

woningen en wachttijden op elkaar worden afgestemd en meer effect sorteren op de 

wachttijden van actieve woningzoekenden.  

 

Vraag: als type verbetering is in de begroting ‘Langer Wonen’ opgenomen, wat 

houdt dit in? 

Antwoord: het hiervoor begrote bedrag van € 100.000 is bestemd voor het invullen van 

specifieke woonbehoeftes vanuit zorgoogpunt, kleine maatwerkaanpassingen zoals 

bijvoorbeeld het verlagen van drempels, waardoor een huurder net meer passend/langer 

in de woning kan blijven wonen en dus minder snel verplicht is om elders een woning te 

zoeken. 

 

Opmerking: als ik, als huurder, ruzie heb met een eigenaar, sta ik altijd in een 

achtergestelde positie. 

Reactie: omdat het beeld niet wordt herkend, kan er geen passend antwoord worden 

gegeven. 

 

Vraag: komen er met de komst van Woonmeij nieuwe huurcontracten? 

Antwoord: voor de huidige huurders, die allen een getekend huurcontract inclusief 

voorwaarden hebben, verandert er niets omdat de huidige huurovereenkomst bij 

Woonmeij blijft doorlopen. De huurcontracten van Wovesto en Huis & Erf verschillen 

weinig van elkaar. Vanaf 1 januari 2018 krijgen alle nieuwe huurders bij Woonmeij 

hetzelfde huurcontract met daarmee dezelfde rechten en plichten. Als er op een later 
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moment mogelijk sprake is van wijziging van de voorwaarden, dan hebben de 

huurdersbelangenverenigingen het recht om hierover advies uit te brengen. 

 

Ter afronding van dit agendapunt stelt de voorzitter vast dat de presentatie, alsmede de 

gestelde vragen, aanknopingspunten bieden voor het nog op te stellen ondernemingsplan. 

Rode draad hierbij is de nadrukkelijke behoefte aan het realiseren van meer woningen 

voor de verschillende doelgroepen. Tijdens een volgende algemene ledenvergadering zal 

het ondernemingsplan uitgebreid met de leden worden besproken. 

  

5 Advies reglementen fusie-organisatie Huis & Erf / Wovesto 
Toelichting op het Bestuursreglement en het reglement Raad van 
Commissarissen van de fusie-organisatie Huis & Erf / Wovesto  
 

De voorzitter meldt dat de algemene ledenvergadering voor het Bestuursreglement en het 

reglement Raad van Commissarissen geen gebruik van het adviesrecht heeft gemaakt. Dit 

vindt hij begrijpelijk vanuit het perspectief dat beide reglementen zijn gebaseerd op de 

modelreglementen van Aedes en omdat er nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de 

afzonderlijke reglementen van Wovesto en Huis & Erf zijn. 

 

Vraag: veel van de eisen, waar de commissarissen aan moeten voldoen, zijn 

vastgelegd. Voor de directeur-bestuurders lijken de eisen minder te zijn 

vastgelegd. Aan welke eisen moeten de directeur-bestuurders voldoen?  

Antwoord: Het klopt dat de aan de commissarissen gestelde eisen meer in het reglement 

Raad van Commissarissen zijn vastgelegd dan dat de aan de bestuurders gestelde eisen 

in het Bestuursreglement zijn vastgelegd. Dit neemt uiteraard niet weg dat de Raad van 

Commissarissen en het bestuur hebben afgesproken aan welke eisen de directeur-

bestuurders moeten voldoen. Verder is één van de hoofdtaken van de Raad van 

Commissarissen het toezicht houden op het bestuur, ook beoordeelt de Raad van 

Commissarissen de bestuurders. De leden mogen aan de Raad van Commissarissen 

vragen stellen over het bestuur en uiteraard ook richting Raad van Commissarissen 

signalen afgeven over het functioneren van het bestuur.  

 
6 Rondvraag 

 

Niet van toepassing. 

 

7 Sluiting 
 

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng, waarna hij de 

vergadering sluit. Hij nodigt hen van harte uit om volgend jaar bij de algemene 

ledenvergadering in Sint-Oedenrode aanwezig te zijn. 

 

Daan Hermes 

Voorzitter Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen 


