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ALV WIJWONEN  

 

Datum: 18 december 2019 

Tijd: 20:00 

Locatie: Papenstraat 20W 5 

 

Aanwezigen: Functie/woonplaats: Bijzonderheden: 

Tom Schuurmans Voorzitter  

Lisette Schuur Secretaris Aantredend (per acclamatie) 

Dennis Botman Commissaris Koepel Aftredend (per acclamatie) 10 

Marco Xausa Penningmeester Aftredend (na goedkeuring          

  jaarrekening) 

David Sarkisian Commissaris Koepel 

Elize van Dongen Commissaris Bewoners 

Julian van ’t Hooft Commissaris Bewoners Commissaris Bewoners naar 15 

Commissaris Koepel (per  

acclamatie) 

Laura Tangelder Commissaris Bewoners Aantredend (per acclamatie) 

Olivier van Warmerdam Penningmeester Aantredend (per acclamatie) 

   20 

Tjalie van der Voort Aan ‘t Verlaat 

Maurits Vafi E. du Perronlaan   

Sven Muller E. du Perronlaan  

Bastiaan Bosman Van Hasseltlaan 

M.V. Werel Van Hasseltlaan  25 

Joseph Verburg Van Hasseltlaan 

Boris Odinot Röntgenweg 

Jasper Nieuwdorp Westplantsoen 

Igor Djordjaski E. du Perronlaan 

Jochem Vlug Westplantsoen 30 

Tim Leterink Michiel de Ruyterweg 

Ymie Wenteboom Michiel de Ruyterweg 

Jaap Regelink Michiel de Ruyterweg 

Cehao Yu Papenstraat  

     35 

1. Opening en vaststellen agenda 20:00 

 

Tom: Mag de vergadering worden opgenomen? Hier wordt unaniem mee ingestemd. 

 

Tom: Moeten er nog zaken op de agenda? De agenda wordt zonder toevoegingen 40 

vastgesteld. 
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2. Mededelingen  

 

Er zijn geen mededelingen. 45 

 

 

 

3. Vaststellen notulen vorige ALV 

 50 

Tom vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen? Deze zijn er niet en daarmee 

worden de notulen van de vorige ALV vastgesteld.  

 

 

4. Bestuurswissel 55 

 

Dennis en Marco treden af als bestuurslid. Tom bedankt hen voor hun waardevolle 

bijdrage.  

 

Vervolgens treden Olivier, Lisette en Laura treden aan tot het bestuur van WijWonen. 60 

Olivier wordt per 1 januari penningmeester. Laura wordt de nieuwe commissaris 

bewoners en Lisette wordt secretaris (beiden per 31-1).  

 

 

5. Financiën  65 

 

Marco: Licht de nieuwe begroting van WijWonen toe, voor het jaar 2020. Hij licht de 

bedragen in de bijlage toe en bespreekt een aantal veranderingen ten opzichte van 

2019. 

 70 

Er is een nieuwe post in het leven gebracht. Dat is post 593 extern advies lokaal. De 

CHO-afspraken met betrekking tot de financiering van DUWO zijn opnieuw 

doorgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat post 591 extern advies veranderd is naar post 

591 extern advies koepel. Omdat de post extern advies nu gescheiden wordt op lokaal 

en koepel niveau was het nodig om een nieuwe post toe te voegen op lokaal niveau. 75 

Dat is post 593 extern advies lokaal geworden.  

 

Marco laat de tabel zien met alle veranderingen die plaatsgevonden hebben op de 

begroting. Hierbij legt hij de verschuivingen uit (de nuancering is te vinden in het 

begrotingsdocument). Marco vertelt dat WijWonen ernaar streeft om een eigen 80 

vermogen te hebben ter waarde van de totale kosten van 1 jaar. Marco vertelt hierbij 

dat DUWO het hier mee eens is. 

 

Marco legt uit dat er vanaf dit jaar indexering mag worden toegepast op de 

bestuursvergoedingen. De extra opbrengsten vanwege de indexering zullen in 85 

mindering gebracht worden op het deel dat de leden betalen aan bestuursvergoeding. 
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Vragen bij Begroting 2019 

Igor: Waarom is er bij post 591 extern advies koepel een overschot van €1500?  90 

Marco legt uit dat dit vorig jaar hoge kosten zijn gemaakt die niet betaalt konden 

worden. Daarom lijkt het nu alsof er overbegroot is, maar hiermee betalen we de kosten 

uit voorgaande jaren als het ware aan onszelf ‘terug’. 

We verwachten dat dit een scheef jaar is, omdat volgend jaar de zaak energiebelasting 

weer door gaat en we vorkomen te weinig geld op deze post achter de hand hebben.  95 

 

Vragen bij Begroting 2020 

Josef: Heb je bij het maken van de nieuwe begroting rekening gehouden met verjaring/ 

afschrijvingen?  

 100 

Marco geeft aan dat geen rekening hiermee is gehouden. Dennis voegt toe dat de post 

onvoorziene kosten dat dit ook kan opvangen.  

 

Jaap Peters: Waarom is de post BC-ondersteuning omlaag gegaan? 

Er wordt aangegeven dat de begroting ervan uitgaat dat elk complex een BC heeft, en 105 

dat al deze BC’s ondersteuning vragen. Echter, lang niet elk complex heeft een BC, 

waardoor er minder geld wordt uitgegeven dan dat begroot was. Omdat we realistisch 

willen zijn in ons budget, verlagen we deze post in de nieuwe begroting. We hebben 

wel in ons beleid dat we dit actiever gaan benaderen.  

 110 

Josef: Hoe komt het dat de begroting van 2020 zo veel hoger is en dat deze 

goedgekeurd is door DUWO?  

Tom geeft aan dat door de nieuwe SOK een aantal van de kosten kon worden 

heroverwogen. Nu worden de kosten eigenlijk dus pas goed verrekend en het gesprek 

met DUWO verliep soepel.  115 

 

Is iedereen akkoord met de voorgestelde begroting van 2020? 

Anoniem besloten om goed te keuren.  

 

Overige vragen geldzaken 120 

Jaap Peters: Omdat het vermogen van WijWonen vrij hoog is, mag DUWO dan minder 

begroten? Er wordt aangegeven dat in de SOK staat dat DUWO het ermee eens is dat 

elke HO genoeg geld achter de hand zou moeten hebben om een jaar door te kunnen 

werken zonder financiering van DUWO. 

 125 

Tjalie: Staat dat bedrag vast, dat je achter de hand mag hebben? 

Dennis geeft aan dat dat gebaseerd wordt op de uitgaven van het voorgaande jaar. Als 

ons eigen vermogen hoog genoeg is, dan betalen we over begroting terug aan DUWO 

aan het einde van het jaar.  

 130 

Igor: Dat geld wordt alleen gebruikt voor noodsituaties toch? 

Tom geeft aan dat dat zo is 
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6. Beleidsplan 135 

 

Onlangs zijn we weer op beleidsweekend geweest om het beleid up-to-date te maken. 

Een belangrijk punt in het beleid is dat we DUWO houden aan dat 85% van de VHE 

onder de kwaliteitskorting grens valt, en dus huurtoeslag kan aanvragen. Tijdens het 

laatste LO kwam aan bod dat DUWO namelijk aan het heroverwegen is dit percentage 140 

omlaag te halen. 

 

Ook zijn we bezig met een nieuwe pilot om promofunctie samen te voegen met 

bewoners. Dit omdat promo periodiek een drukke taak is, maar niet het hele jaar door. 

Omdat commissaris bewoners al het meest dichtbij de huurders staat, zullen we deze 145 

twee functies samenvoegen.  

Na 3 maanden hebben we als bestuur een evaluatie hierover, en als het bevalt zullen 

de functies voortaan samengevoegd worden. 

 

Wezel: In het beleid wordt duurzaamheid aangekaart, wat wordt daar op dit moment 150 

al aan gedaan? 

Er wordt aangegeven dat DUWO op dit moment bezig is met een pilot van 

zonnepanelen leggen op complexen. Hier zijn ook al plannen voor in de toekomst.  

Daarnaast zijn ze nu bezig in een aantal complexen de keukens om te bouwen naar 

gasloze keukens. Hierover zal later meer verteld worden bij het puntje Bewoners. 155 

 

Wezel: Ook veiligheid staat in het beleid. Is hier al iets concreets gebeurd? 

Vrij weinig; bij een aantal gebouwen staat wel een renovatie op het programma. 

 

Josef: Iedereen kan zomaar in de van Hasseltlaan lopen. De beveiliging is hier vrij slecht. 160 

Een PostNL-medewerker is zelfs beroofd in het gebouw. Dit speelt al meerdere jaren. 

Renovaties zijn nog steeds onduidelijk.  

Julian nodigt Josef daarom een keer uit om precies te vertellen wat er allemaal gebeurt, 

zodat dat aangekaart kan worden.  

 165 

Wezel: Vraagt zich af wanneer DUWO daadwerkelijk gebouwen gaat renoveren? Tot nu 

toe wordt het telkens uitgesteld.  

Dennis vertelt dat in veel gevallen de renovaties financieel bijna onhaalbaar zijn, omdat 

verbetering in duurzaamheid niet mag leiden tot een huurverhoging.  

 170 

Jasper: Waar ligt grens tussen grote complex en kleine complexen? 

Die grens is vrij vaag. In ieder geval wordt het Westplantsoen wel gezien als groot 

complex.  

 

Igor: Vraagt of de lampen wat minder fel mogen.  175 

De lampen worden weggedraaid van het publiek om dit op te lossen.  

 

Is iedereen akkoord met het voorgestelde beleidsplan van 2020? 

Anoniem besloten om goed te keuren.  

 180 
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7. Update Bewoners 

 

Julian en Elize zullen nu kort een aantal onderwerpen aankaarten waar wij de laatste 185 

tijd mee bezig zijn geweest. Als eerste hebben we een aantal evenementen gesponsord, 

waaronder het Flatfeest.  

 

Daarnaast hebben jullie misschien al gehoord van de problemen op de Stieltjesweg dit 

weekend. Er was namelijk sinds zaterdag geen verwarming, water of stroom meer. De 190 

oorzaak zou een lekkage zijn, maar dat is vandaag toch uitgesloten. Ze zijn dit nog aan 

het onderzoeken. 

 

Sinds vanochtend zijn eindelijk alle problemen opgelost. Dit duurde helaas langer dan 

verwacht. Er moesten namelijk onderdelen worden geleverd, waar ook weer problemen 195 

mee waren.  

 

Bewoners werden geadviseerd ergens anders te slapen. Hotel- en reiskosten worden 

allemaal vergoed en we zijn nog bezig met uitzoeken wat er voor de rest allemaal 

vergoed kan worden. 200 

 

Josef: Hotels in delft zijn vaak meer dan €100, moeten huurders dan de rest bijbetalen? 

Elize geeft aan dat DUWO vertelde alles te vergoeden.  

 

Josef: Gaat het koken op krachtstroom?  205 

Julian geeft aan dat dit niet zo is. Wij hebben een testmodel ontvangen die we gaan 

uitproberen of je op 4 à 5 pitten zou kunnen koken zonder krachtstroom (DUWO geeft 

namelijk aan dat dit kan). 

 

Jasper: huurtoeslag valt toch onder kale huur?  210 

Er wordt aangegeven dat een aantal servicekosten nog in de kale huur verwerkt zitten. 

Afval zit is een van die kosten. 

 

 

8. Update Koepel 215 

 

Julian ligt toe dat onlangs de nieuwe SOK is ondertekend, om de samenwerking tussen 

de huurdersorganisaties te verbeteren. Het gehele bestuur van WijWonen is erg blij 

met het behaalde resultaat en kijkt uit naar een nog betere samenwerking.  

 220 

Josef: Wat zijn kernpunten van de nieuwe SOK die voor soepele samenwerking zorgt? 

David geeft aan dat het grootste punt het regelmatiger overleggen is. In de oude SOK 

stond dat beleid van DUWO zou worden gecoproduceerd (dus samen ontworpen zou 

worden met de andere HO’s). Echter, dit gebeurde niet echt.  

 225 

Daarom is het nu onderverdeeld in fasen, zodat we per fase kunnen checken.  
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Dennis voegt toe dat door de bestuurswissels er veel nieuw enthousiasme is om samen 

te werken bij de partijen. 

 

 230 

9. Update zaak energiebelasting 

 

Tom licht zeer bondig toe wat de stand van zaken is omtrent de teruggave 

energiebelasting. Er is inmiddels een uitspraak in het hoger beroep, én deze is 

uitgevoerd voor de huurder die de zaak heeft aangespannen. WijWonen bekijkt de 235 

juridische mogelijkheden om deze uitspraak ook voor andere huurders uit te laten 

voeren.  

 

 

10. Rondvraag 240 

 

Tjalie: Hoe zit het met de kascommissie? 

Dit punt moet inderdaad nog behandeld worden 

 

Tjalie en Igor worden per acclamatie goed gekeurd als kascommissie voor het boekjaar 245 

2019. In de voorjaars-ALV zullen zij hun bevindingen presenteren. 

 

 

11. Sluiting  

 250 

De ALV wordt om 21:25 gesloten. 

 

 


