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Notulen van de vergadering van de HVM, RvC en bestuur van Wonen Meerssen, gehouden op 27 

november 2017 

 

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

en dhr. L. van den Bergh (directeur-bestuurder). 

 dhr. L. Roumans, dhr. J. Cabo, dhr. L. Vermeeren, dhr. L. Dejong, dhr. G. 

Cortenraad en mw. O. Planidina 

Afwezig: dhr. G. Colson 

Notulist: mw. B. de Bondt 

 

 

 

De heer Colson heeft zich afgemeld. 

 

1. Opening 

De voorzitter van de RvC opent de vergadering en heet de vertegenwoordigers van HVM  

welkom. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

 

2. Notulen 22 juni 2017 

De notulen van de vergadering van 22 juni 2017 worden goedgekeurd. 

 

3. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst HVM-Wonen Meerssen 

De samenwerkingsovereenkomst tussen HVM en Wonen Meerssen wordt ondertekend 

door de heren Vd Bergh (namens Wonen Meerssen) en Roumans (namens de 

huurdersvereniging). De RvC spreekt haar waardering uit voor de totstandkoming van 

deze samenwerkingsovereenkomst.  

 

4. Visie WM en RvC over “Wonen vanaf 2020” 

De invoering van de woningwet, die in 2015 van kracht is geworden, heeft grote impact 

gehad op de corporatie. De speerpunten die door de overheid zijn opgelegd, te weten 

duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbare wijken, zijn voor WM altijd het uitgangspunt 

geweest voor hun beleidsplan. De visie voor 2020 is niet wezenlijk anders dan de huidige 

visie, maar de koers wordt grotendeels bepaald door de Rijksoverheid. Samenwerking 

tussen WM en HVM is echter van groot belang om de te varen koers uit te zetten en 

behouden. 

HVM is van mening dat concrete maatregelen het belangrijkst zijn voor de huurders, 

daar beleid vaak lastig te vertalen is naar hun eigen situatie, en benadrukt dat gekeken 

wordt naar wat daadwerkelijk te beïnvloeden is en hoe beleid kan worden verduidelijkt 

(wat betekent dit voor …). 

De RvC merkt op dat zij toezicht houdt en controleert, de bestuurder met advies terzijde 

kan staan, maar zich niet zomaar bemoeit met het opstellen van de visie. 

Omdat HVM zich zorgen maakt over de kwetsbare doelgroepen laat de bestuurder 

weten open te staan voor schrijnende gevallen en vraagt HVM hierover met WM in 

gesprek te blijven. Het aantal urgenties is overigens zeer beperkt en urgente gevallen 
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worden over het algemeen binnen 6 maanden geholpen. Wonen Meerssen streeft er wel 

naar deze doelgroep op te nemen in de prestatieafspraken tussen gemeente Meerssen, 

WM en HVM. 

  

5. Input HVM i.v.m. het 100-jarig bestaan van WM 

WM heeft een jaarprogramma opgesteld. De officiële datum van het 100 jarig bestaan is 

22 mei 2018. Eén actie is dat voor de zittende huurders in 2018 geen huurverhoging zal 

plaatsvinden. De bestuurder zal a.s. donderdag een lijst met de geplande activiteiten 

meegeven aan de HVM. Ideeën van de HVM zijn welkom! De heer Vd Bergh merkt wel 

op dat Wonen Meerssen zich bij het organiseren van activiteiten moet houden aan de 

wet- en regelgeving.  

 

6. Begroting HVM 2018 

De ingediende begroting voldoet aan de uitgangspunten van de 

samenwerkingsovereenkomst. De heer Vd Bergh is akkoord met de begroting. De RvC is 

van mening dat HVM prudent en zorgvuldig omgaat met het budget en spreekt hiervoor 

haar waardering uit. De RvC wijst HVM nog wel op het feit dat er binnen de gemeente 

een budget is om activiteiten binnen de verschillende kernen te bekostigen. Wellicht kan 

HVM deze kennis benutten om haar ledental uit te breiden.  

 

7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 

De heer Roumans 

 HVM wil de bestuursleden meer individueel op een taak zetten en de taken beter 

verdelen om meer lijn en duidelijkheid te krijgen.  

De RvC benadrukt dat HVM zich flink ontwikkelt en in 2017 goed functioneerde 

en spreekt nogmaals haar waardering daarvoor uit. 

 

De heer Timmermans 

 Mist het jongste lid van HVM en wil HVM ervan bewust maken dat het bestuur 

moet proberen meer jonge aanwas te verkrijgen om te zorgen voor de 

continuïteit. 

 Spreekt zijn waardering uit richting HVM en meldt dat de wisselwerking goed is. 

 

De heer Spruijt  

 Sluit zich aan bij de woorden van waardering. 

 

De heer Meuwissen 

 De selectieprocedure voor een nieuwe commissaris met de portefeuille Financieel 

Economisch en Fiscaal heeft een geschikte kandidaat opgeleverd, te weten de 

heer Dennis Lymandt. De heer Lymandt moet nu de fit en proper toets van de 

Autoriteit woningcorporaties ondergaan. Dit zal maximaal 8 weken in beslag 

nemen. Bij goedkeuring door de Autoriteit zal hij benoemd worden.  

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.40 de vergadering. 

 


