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Verslag 
algemene ledenvergadering Woonmeij d.d. 13 dec. 2018 
 

 

Aanwezig Raad van Commissarissen Woonmeij: Daan Hermes, Wim Kelders, Rini Braat, Annemarie Moons  

Directeur-bestuurder Woonmeij: Mark Wonders 

5 medewerkers Woonmeij, waaronder de notulist (Jan de Laat) 

2 leden ondernemingsraad Woonmeij 

 

25 leden 

 

Afmeldingen 

 

9 leden, 2 leden RvC (Eric Schellekens, David Lauwen) 

 

 

1 Opening 
De heer Daan Hermes, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonmeij heet 

de aanwezigen welkom bij de tweede algemene ledenvergadering van Woonmeij in de 

Huif in Sint-Michielsgestel. Hij geeft aan dat het een bijzondere vergadering betreft, 

omdat het Koersplan van Woonmeij wordt gepresenteerd en de eerste echte begroting. 

Vorig jaar was er nog sprake van een geïntegreerde begroting van de beide 

rechtsvoorgangers. Bovendien wordt vandaag afscheid genomen van twee leden van de 

Raad van Commissarissen. 

 

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
De voorzitter geeft aan twee afmeldingen te hebben ontvangen van twee commissarissen 

en afmeldingen van negen leden. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

In de terugblik op 2018 noemt de voorzitter de volgende onderwerpen:  

• Er is sprake van een zeer geslaagde fusie. Het voelt alsof het nooit anders is geweest. 

• Niet alleen heeft de fusie plaatsgevonden maar er was ook de implementatie van een 

nieuw primair systeem. 

• Er is afscheid genomen van Leo Overmars.  

• Het besluit is genomen om verder te gaan met een eenhoofdig bestuur. Dit past beter 

bij de grootte van de organisatie (zie ook agendapunt 3). 

• De beleidsuitgangspunten en werkwijzen van de beide rechtsvoorgangers van 

Woonmeij zijn gelijk getrokken, zodat we nu echt als één organisatie werken. 

• Ondanks de fusie hebben we de klanttevredenheid op het gewenste niveau weten te 

houden. 

• In november is het klantportaal live gegaan voor alle huurders, zodat ook de digitale 

dienstverlening is uitgebreid. (> 1.000 gebruikers actief binnen 2 weken) 

• De voorgenomen besparing op de bedrijfslasten (een van de fusiedoelstellingen vanuit 

de leden), wordt gerealiseerd. Het fusiedoel was € 500.000, de reële verwachting is 

€ 700.000. 

• We hebben de complimenten van de accountant mogen ontvangen. Aangegeven 

werd, dat Woonmeij goed presteert, zeker gezien het feit dat er zowel een fusie heeft 

plaatsgevonden, als een nieuw systeem is geïmplementeerd. Zij raden die combinatie 

doorgaans af, maar Woonmeij heeft bewezen dat deze combinatie ook goed kan gaan. 
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• We maken als Woonmeij een frisse start in 2019, met een nieuw koersplan als basis. 

Vanuit de vergadering wordt een vraag gesteld over het werkterrein van Woonmeij. Hier 

wordt bij de bespreking van het Koersplan een antwoord op gegeven. 

 

 

3 Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 juni 2018 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

Pag. 5: Er wordt over gesproken dat er gekozen is voor twee kapiteins op één schip. 

Inmiddels heeft Woonmeij nog maar één bestuurder. De vraag wordt gesteld hoe dit is 

ontstaan. 

De voorzitter vertelt dat Leo Overmars in de maanden na die vergadering het gesprek 

met de Raad is aangegaan om te spreken over zijn afscheid. Naar zijn mening was de 

fusie op een goede wijze tot stand gebracht, stond Woonmeij er goed voor, zou er met 

het nieuwe Koersplan een nieuwe weg worden ingeslagen en was het voor hem daarmee 

tijd om afscheid te nemen. Aangezien de Raad veel vertrouwen in Mark Wonders heeft, is 

invulling gegeven aan het verzoek van Leo Overmars. Daarbij is ook de keuze gemaakt 

over te gaan op een éénhoofdig bestuur, aangezien dit eigenlijk veel beter bij de grootte 

van de organisatie past.  

 

 

4 Begroting 2019  
De voorzitter wijst op het feit dat de ledenraad het recht heeft advies uit te brengen aan 

de Raad van Commissarissen over de goedkeuring van de begroting. In de uitnodiging 

voor de vergadering is hier ook melding van gemaakt. De ledenraad heeft hier echter 

geen gebruik van gemaakt. Daarmee mag de Raad de begroting goedkeuren en het 

bestuur mag deze daarna vaststellen. 

 

Mark Wonders geeft vervolgens een toelichting op de begroting aan de hand van een 

presentatie. Daarbij meldt hij dat het Koersplan nog niet integraal opgenomen is in de 

begroting. Het Koersplan is immers pas in december vastgesteld en de begroting wordt 

meteen na de zomer opgemaakt. 

In zijn toelichting geeft Mark Wonders aan dat de grootste afwijking ten opzichte van 

vorig jaar zit in de VPB (vennootschap) belasting. Al met al draagt Woonmeij, met onder 

andere deze belasting en ook de verhuurdersheffing, in 2019 35% van haar inkomsten af 

aan het rijk.  

 

Vanuit de zaal wordt een vraag gesteld over de rentelasten. Mark Wonders geeft aan dat 

in 2018 de twee afzonderlijke begrotingen zijn opgeteld. Met de samenvoeging van de 

twee begrotingen is een iets andere manier van rentetoerekening toegepast. Hij geeft aan 

dat er op dit moment sowieso nauwelijks sprake is van renteontvangsten en het 

startsaldo op de bank per 2018 relatief laag was. 

Vervolgens wordt een vraag gesteld over een brief die ontvangen is van Swinkels over het 

aanbrengen van zonnepanelen (in Sint-Oedenrode). Na hierop gereageerd te hebben, 

heeft de vraagsteller niets meer vernomen. Peter Kleijnen (teamleider Planmatig 

Onderhoud bij Woonmeij) antwoordt hierop dat met de opvolging vanuit Swinkels meer 

tijd is gemoeid omdat de deelname vanuit Sint-Oedenrode zeer groot is. Het bedrijf is nu 

met een paar ploegen tegelijk met de uitvoering bezig. Het is echter niet goed dat zo’n 

bedrijf tussentijds niets laat weten aan huurders die ook belangstelling hebben getoond. 

Hier zal Woonmeij communicatief actie op ondernemen. 
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In de begroting is er sprake van dat Wovesto gebruik heeft gemaakt van een vrijwillige 

fiscale afwaardering van het vastgoed. Het betreft een voorstel wat nog aan de 

Belastingdienst moet worden voorgelegd. De vraag wordt gesteld wat hier mogelijk de 

consequenties van zijn. Mark Wonders antwoordt hierop dat in de begroting rekening is 

gehouden met het meest conservatieve scenario. De beoordeling door de Belastingdienst 

heeft naar verwachting dus geen negatief effect. 

 

 

5 Koersplan Woonmeij  
Voordat hij naar de inhoud van het Koersplan gaat, licht Mark Wonders eerst de 

totstandkoming van het Koersplan toe. Hij geeft hierbij onder andere aan, dat er een 

ruwe schets besproken is met belanghouders en dat er gerichte bijeenkomsten zijn 

geweest. Na aanscherping van de plannen zijn deze nader binnen de eigen organisatie 

besproken en met de huurdersorganisaties. Het Koersplan is nu uitgewerkt in een 

boekwerk, een praatplaat en een animatie. 

Vervolgens geeft hij een toelichting op de inhoud aan de hand van een aantal sheets. Hij 

geeft daarbij aan dat de belangrijkste items in het koersplan onder andere zijn: aandacht 

voor de kwaliteit van woningen, leefbaarheid, woonlasten, toevoeging woningen, 

verduurzaming en de klant. Uiteraard kijken we als Woonmeij ook naar onze 

bedrijfsvoering en de doelstellingen die we bij de fusie gesteld hebben.  

 

Naar aanleiding van de presentatie wordt de vraag gesteld wat de toevoeging van 

woningen voor invloed heeft op de wachtlijst. Mark Wonders antwoordt hierop dat het 

moeilijk is om dit aan te geven. Theoretisch zou je zeggen dat als je hebt gebouwd voor 

de huidige behoefte, dat dan de wachtlijst weg is, maar dat zal in de praktijk nooit zo 

uitpakken. De wachttijd voor een actief woningzoekende is nu 48 maanden, die van 

senioren is veelal nog langer. Dat vinden we in ieder geval teveel. 

Vraag: Wordt de nieuwbouw levensloopbestendig? Antwoord: Dat is intern inderdaad wel 

het uitgangspunt. Bv. appartementen bouwen of grondgebonden woningen. Wat 

Woonmeij betreft zetten we zowel in op inbreiding als op uitbreiding.  

Terugkomend op de vraag die gesteld werd bij agendapunt 2, over het werkterrein van 

Woonmeij geeft Mark Wonders aan, dat Woonmeij er is voor alle kernen waarin we bezit 

hebben. We zullen echter ook investeren in die kernen van Meierijstad / Sint-

Michelsgestel, waarin wel vraag is, maar de collega-corporaties niet willen investeren.  

Vraag: Zijn er (voldoende) bouwlocaties? Antwoord: We zijn druk met locaties bezig. In 

de begroting houden we er rekening mee dat we de komende jaren 600 woningen 

bouwen. Daarnaast gaan we ook stimuleren dat bepaalde woningen beschikbaar komen. 

We hebben nu echter een lage mutatiegraad, wat de beschikbaarheid niet ten goede 

komt.  

Vraag: Blijven er woningen voor Den Dungen over? Antwoord: We houden overal de 

vinger aan de pols wat betreft het verkrijgen van bouwlocaties. Als we die hebben, 

kunnen we daadwerkelijk gaan bouwen. Ook in Den Dungen.  

 

 
6 Rondvraag 

Vraag: Hoeveel scheefwoners heeft Woonmeij en wat is het beleid hieromtrent? 

Antwoord: Het percentage voor Woonmeij ligt rond de 23%. Dit is iets hoger dan het 

landelijk gemiddelde. Er zijn maar zeer beperkte mogelijkheden om iets aan het 

scheefwonen te doen. Landelijk gezien hebben de maatregelen ook nauwelijks effect. 

Vraag: hoe kan het dat er enerzijds een wachtlijst is en anderzijds appartementen 

leegstaan?. Antwoord: de specifieke situatie waarover gesproken wordt betreft een 

appartementencomplex waarbij er voor de appartementen een terugkoopbepaling geldt. 
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Woonmeij wil de appartementen die teruggekocht zijn, omzetten naar 

huurappartementen, maar vanuit het complex waren hier nog wat vragen over gesteld. 

Wij hebben gemeend eerst de vragen te moeten beantwoorden, voordat we de 

appartementen gaan verhuren. De stand van zaken is, dat deze appartementen nog voor 

de kerst zullen worden geadverteerd. 

Vraag: Is er voor een woningzoekende verschil in wachttijd, of hij nu in Schijndel reageert 

of in Sint-Oedenrode? Antwoord: Binnen het systeem van daarwilikwonen.nu geldt er 

maar één wachttijd; het maakt niet uit op welke woningen er gereageerd wordt. 

Vraag: Er wordt gesproken over betaalbaarheid, maar is er dan ook medewerking vanuit 

de gemeente wat de grondprijs betreft? Antwoord: dat is helaas niet vanzelfsprekend. 

Wel is het nu zo, dat binnen de prestatie afspraken ook afspraken zijn gemaakt over de 

grondprijzen. Deze zijn nu weliswaar hoog, maar de afspraak is gemaakt dat deze vijf 

jaar lang niet geïndexeerd worden. Dit betekent dat er over 2 a 3 jaar (als wij verwachten 

gronden te gaan afnemen) sprake is van een “normale prijs” en over vijf jaar zelfs van 

een “scherpe prijs”. 

 

 

7 Sluiting 
De voorzitter staat in zijn sluitingswoord stil bij het afscheid van twee commissarissen; 

Wim Kelders en Rini Braat. Hij dankt hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. 

Vervolgens bedankt hij de leden voor hun aanwezigheid en inbreng, waarna hij de 

vergadering sluit.  

 

Daan Hermes 

Voorzitter Raad van Commissarissen 


