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Notulen van de vergadering tussen de HVM, de Raad van Commissarissen en het bestuur van 

Wonen Meerssen, gehouden op 22 juni 2017 

 

Aanwezig: dhr. R. Meuwissen (voorzitter), dhr. J. Timmermans, mw. D. Urlings, dhr. P. 

Spruijt, dhr. L. van den Bergh (directeur-bestuurder), dhr. L. Roumans,  dhr J. 

Cabo, dhr. G. Colson, dhr. G. Cortenraad, dhr. L. Dejong en mw. O. Planidina 

Afwezig: - 

Notulist: mw. B. de Bondt 

 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

De heer Vermeer laat zich excuseren. 

 

2. Brief “bevindingen governance inspectie” d.d. 24-4-2017 

Inspecteurs van de Autoriteit Woningcorporaties hebben een inspectie uitgevoerd waarbij 

gesprekken hebben plaatsgevonden met de bestuurder en RvC van Wonen Meerssen. De 

bevindingen zijn vastgelegd in deze brief. De RvC is zeer tevreden met de positieve uitkomst.  

Daarnaast geeft de RvC aan dat de herbenoeming van de heer Timmermans is goedgekeurd 

door de Autoriteit woningcorporaties.. 

 

 Portefeuilles RvC 

De verdeling van de portefeuilles binnen de 4-hoofdige RvC is als volgt: 

dhr. Meuwissen beheert de portefeuille  Financieel-Economisch en Fiscaal, dhr. 

Timmermans Juridisch, Ruimtelijke Ordening en Human Resources Management, dhr. 

Spruijt Bestuurlijk – Maatschappelijk  en Zorg en mevrouw Urlings de portefeuille 

Volkshuisvestelijk / Herontwikkeling en Vastgoedbeheer. Tevens zijn de heren 

Timmermans en Spruijt verantwoordelijk voor de huurdersportefeuille.  
 

 Samenstelling 

De wettelijke termijn voor een lid van een RvC is 2 x 4 jaar. De 2de termijn als lid van RvC 

van de heer Meuwissen loopt volgend jaar ten einde. De RvC start derhalve in juni 2017 

een wervingsprocedure voor een nieuw lid. Zaterdag 24 juni 2017 zal een advertentie 

geplaatst worden in de Limburger, de Geulbode en op sociale media. De eerste 

gesprekken zullen eind augustus plaatsvinden. Een fit & propertoets maakt verplicht 

deel uit van de procedure. In verband met de overdracht en inwerkperiode zal gepoogd 

worden het nieuwe lid per 1 januari 20018 te benoemen.   
 

 Doelen RvC 

Het doel van de RvC is zorgen dat WM de koers blijft volgen zoals die uitgestippeld is in 

het beleidsplan en de langetermijnstrategie. Hierbij staat de huurder centraal en moet 

WM zorgen voor goede relaties met o.a. zorginstellingen en gemeente en een stabiele 

financiële basis.  

De HVM beseft dat dit een continu proces is. Uiteindelijk hebben RvC, WM en HVM 
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hetzelfde doel, namelijk de huurders van een huurwoning met een goede prijs- en 

kwaliteitsverhouding voorzien. 

 

3. Terugblik eerste jaar HVM bestuur 

De heer Roumans meldt dat het eerste jaar veel werk is verzet. Door een werkplan is er meer 

structuur. Tevens zijn diverse bewonerscommissies bezocht. De ALV is slecht bezocht, maar 

de HVM probeert interesse te wekken. Verder heeft de HVM  een 2-daagse cursus gevolgd 

waar de wet- en regelgeving, maar ook het vinden van informatie op internet is behandeld. 

Dit najaar zullen de leden een cursus volgen waarin het begrijpen en interpreteren van 

(ken)cijfers centraal staat. Helaas is de website van de HVM nog niet up-to-date. Daar wordt 

momenteel aan gewerkt. 

De RvC heeft veel lof voor de HVM, realiseert zich dat een en ander veel tijd kost en 

adviseert de HVM door te gaan met structuur aan te brengen. 

 

4. Vooruitblik, waarbij onder meer aan de orde komt: 

 Plan van aanpak structuur huurdersvertegenwoordiging 

Tijdens de ALV was er niemand uit Bunde aanwezig. De HVM wil hier mee aan de slag 

gaan. De tweede helft van 2017 zal zij de bewonerscommissies bezoeken en een 

inventarisatie maken van de problemen waar zij tegen aan lopen, de levensvatbaarheid 

van de commissies bekijken en mensen proberen te motiveren en het belang van de 

commissies in te laten zien. 

 

 Overleg gemeente 

Dhr. Vd Bergh geeft aan dat er onlangs een gesprek is geweest tussen de gemeente 

Meersen, HVM en WM waarbij duidelijke werkafspraken zijn gemaakt. De wethouder 

heeft al aangegeven dat er voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen geen 

woonvisie zal worden vastgesteld. In het najaar gaan partijen nogmaals om de tafel.  
De HVM is van mening dat de wethouder zich verschuilt achter de regiovisie en wil 

concreter kijken naar de woningsituatie in Meerssen. 
  

 Relatie HVM - RvC - directeur-bestuurder 

De HVM vindt de relatie goed, er is vertrouwen en zij zien de partijen als gelijkwaardige 

partners met eenzelfde doel. De directeur-bestuurder noemt de relatie een verademing 

en heeft het gevoel dat open en inhoudelijke gesprekken mogelijk zijn. 
In principe is de afspraak dat er eenmaal per jaar, in juni, een vergadering gepland is 

tussen de RvC en het bestuur van de HVM, maar de RvC geeft aan dat als er behoefte is 

aan een extra vergadering de HVM dit altijd kan aangeven.  

 

 Input HVM bij 100-jarig bestaan Wonen Meerssen 

De RvC vraagt de HVM om input voor het 100-jarige bestaan van Wonen Meerssen. De 

RvC wil dit met de bewoners vieren. Dhr. Vd Bergh geeft aan dat er al enkele concrete 

plannen besproken zijn met de HVM. E.e.a. dient wel te passen binnen de richtlijnen en 

ruimte die het ministerie biedt. 

 

5. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Dhr. Roumans: 

Benadrukt dat een wederzijdse directe benadering, waarbij de gezamenlijke belangen en 

relaties in het oog worden gehouden, belangrijk is .  
 

6. Sluiting 

De voorzitter van de RvC bedankt de HVM voor haar komst en sluit de vergadering om 19.30 

uur. 


