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Notulen van de vergadering van de HVM en de Raad van Commissarissen van Wonen Meerssen, 

gehouden op 29 maart 2018. 

 

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

Spruijt, dhr. D. Lymandt en dhr. L. Van den Bergh (directeur-bestuurder). 

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

Afwezig: de heer Colson, dhr. Cortenraad, mw. Plandina, dhr. Vermeeren 

Notulist: mw. B. de Bondt 

 

 

 

1. Opening 

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

welkom. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

 

2. Notulen 27 november 2017 

De Notulen van de vergadering van 27 november 2017 worden goedgekeurd. 

 

3. Werkplan HVM 2018 

Uitgangspunt van het nieuwe werkplan is meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden 

en doelstellingen van de HVM. Wekelijks komen de vertegenwoordigers van de HVM 

samen om de voortgang te bespreken. Zowel met de heer Vd Bergh,  als met de 

huurders-commissarissen, zullen aparte afspraken ingepland worden om het werkplan te 

bespreken.  De RvC zal het werkplan doornemen en opmerkingen zullen via de 

huurders-commissarissen worden teruggekoppeld. 

 

4. Organisatie HVM 

De HVM kijkt tevreden terug op 2017 omdat de doelstellingen grotendeels zijn behaald. 

De HVM heeft 2017 tevens gebruikt om elkaar te leren kennen en voor scholing van 

diverse bestuursleden om het niveau gelijk te trekken. Door het formeren van 

werkgroepen hoopt de HVM meer spreiding in de werkzaamheden te bewerkstelligen 

en hierdoor efficiënter te werken.  

In de taakverdeling is naast een voorzitter, een secretaris, penningmeester en vice-

voorzitter gekozen. Verder zoekt de HVM nog steeds naar uitbreiding. 

 

5. Prestatieafspraken en z ienswijze HVM 

De gemeente Meerssen is nog steeds terughoudend om prestatieafspraken te maken en 

probeert dit uit te stellen tot de omgevingswet is aangenomen. HVM en Wonen 

Meerssen blijven gezamenlijk optrekken om een eenduidig signaal af te geven naar de 

gemeente Meerssen om toch prestatieafspraken te maken. 

In dit kader vraagt de HVM wanneer WM een nieuw meerjarenbeleidsplan maakt. De 

RvC geeft aan dat het huidige beleidsplan loopt tot en met 2019 en dat Wonen 

Meerssen een nieuw meerjarenbeleidsplan gaat opstellen voor 2020-2024. Dit moet in 

2019 gereed zijn. 
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6. Verplichtingen vanuit de overheid (en anticipatie daarop door WM) 

In de portfoliostrategie van WM staat de verduurzaming beschreven.  De heer Vd Bergh 

zal de portfolio-strategie agenderen voor een overleg tussen HVM en het MT van Wonen 

Meersen. 

Het onderwerp Duurzaamheid zal worden geagendeerd als themabijeenkomst van de 

HVM,  RvC en MT in het najaar van 2018.  

 

7. Relatie HVM met bewonerscommissies 

De HVM is actief met het verbeteren en uitbouwen van de bestaande 

bewonerscommissies. Omdat de huidige manier van aanpak niet aan lijkt te slaan wil de 

HVM proberen met een meer persoonlijke benadering in contact te treden met de 

huurders.  

 

8. Activiteiten /  voorstellen HVM 100-jarig bestaan WM 

De heer Roumans deelt mee, dat het bestuur van de HVM besloten heeft geen activiteit 

i.v.m. 100 jarig bestaansfeest te organiseren. De HVM is de mening toegedaan dat dit 

een zaak is van Wonen Meerssen. 
 

De heer Roumans zal peilen hoe de gezamenlijke bewonerscommissies er over denken 

om iets te organiseren.  

Als daar animo voor bestaat zal de heer Roumans het voortouw op zich nemen.  

 

De heer Van den Bergh geeft aan dat hij ook ondersteuning wil geven en waar nodig 

kan externe ondersteuning worden ingeroepen.   

 

 

9. Wat verder ter tafel 

 

Dhr.  Cabo - De routekaart naar CO2 neutraal 

Een adviseur van de Woonbond  heeft aangeboden een plan te maken om de woningen 

van WM CO2 neutraal te maken. Kosten bedragen € 1000,- .Dhr. vd Bergh geeft aan dat 

Wonen Meerssen hier ook al mee bezig is. Eventueel kan deze adviseur een second 

opinion geven. Bestuurder en de HVM zullen dit bespreken. 

 

Dhr.  Meuwissen 

Treedt per 1 juli 2017 af waardoor dit zijn laatste vergadering met de HVM is. De heer 

Timmermans volgt hem op als voorzitter. 

 

Dhr.  Roumans 

De Algemene Ledenvergadering van de HVM is gepland op dinsdag 24 april 2018. 

 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.00 de vergadering. 
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