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

gehouden op 27 november 2018. 

 

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

dhr. L. Van den Bergh (directeur-bestuurder) en dhr. Gärtener (manager W&V) 

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

Afwezig: mw. Plandina, dhr. Vermeeren, mw. Lahaije, dhr.Cabo 

Notulist: dhr. L. Van den Bergh  

 

 

 
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 29 maart 2018 

De Notulen van de vergadering van 29 maart 2018 worden goedgekeurd. 

 

3. Jaarplan HVM 2019 

Dhr. Roumans reikt het jaarplan uit aan de aanwezigen. Hij geeft aan dat het plan geënt 

is op vorige plan. Dhr. Spruijt vraagt naar de ervaringen. Dhr. Roumans geeft aan dat er 

gewerkt wordt in verschillende werkgroepen. Hierdoor worden de leden ontlast. Ze 

blijven wel betrokken omdat er iedere bestuursvergadering een terugkoppeling is vanuit 

de werkgroepen. 

De afspraak wordt gemaakt dat dhr. Timmermans en dhr. Spruijt een afspraak maken 

met het bestuur. Dan zullen zij ook een inhoudelijke terugkoppeling geven op het 

jaarplan. 

 

4. Huurbeleid/betaalbaarheid 

Dhr. Timmermans vraagt naar een toelichting op dit punt. Dhr. Roumans geeft een korte 

toelichting. De HVM heeft in haar jaarplan haar standpunt opgenomen met betrekking 

tot de betaalbaarheid en huurverhoging. De huren zijn volgens dhr. Roumans de 

afgelopen jaren sterk gestegen. Er is een vraag voor matiging, bevriezing of zelf 

verlaging vanuit de achterban van de HVM. Ten aanzien van het argument dat de huren 

verhoogd moeten worden om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen is de HVM van 

mening dat Wonen Meerssen niet voorop hoeft te lopen. Naar aanleiding hiervan wordt 

het besluit genomen om in het volgend overleg het Duurzaamheidsbeleid te agenderen. 

Dhr. Vd Bergh geeft aan dat naast de investeringen in duurzaamheid Wonen Meerssen 

ook rekening moet houden met ander zaken, zoals bijvoorbeeld de financiële 

kengetallen. 

Dhr. Timmermans geeft aan dat het Huurbeleid besproken moet worden met de 

bestuurder. Dhr. Vd Bergh zal hierover een afspraak maken, een  voorstel doen en 

uiteraard ook een advies inwinnen bij de HVM.  
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5. Overleg met gemeente: Prestatieafspraken en zienswijze HVM 

Dhr. Dejong geeft aan dat het proces zeer stroperig verloopt. De gemeente wordt 

vertegenwoordigd door een ambtenaar. Deze moet steeds terugkoppelen naar de 

politiek. De planning is dat er op 10 december 2018 een vervolgafspraak is. In het begin 

van het jaar is de afspraak gemaakt dat er per 31-12-2018 weliswaar geen prestatie-

afspraken, maar wel afspraken gemaakt zouden zijn die ondertekend konden worden. 

De verwachting is dat dit niet gaat lukken. Dat is niet vanwege de inzet van Wonen 

Meerssen of HVM. Dhr. Roumans voegt hier nog aan toe dat het niet maken van 

prestatie–afspraken een gemist kans is, zeker na de invoering van de Woningwet in 

2015. 

 

Dhr. Timmermans geeft aan dat het onderwerp ook bij de RvC op de agenda staat en 

ook in het overleg tussen RvC, bestuur en wethouder besproken is. Het blijft een 

aandachtspunt. 

6. Koers Wonen Meerssen 2025 en verder 

Dhr. Timmermans geeft aan dat het huidige beleidsplan betrekking heeft op de periode 

2015-2019. In 2019 zal Wonen Meerssen starten met het opstellen van een nieuw 

meerjarig beleidsplan. Ook wordt Wonen Meerssen in 2019 gevisiteerd. Op dit moment 

kan er nog niets gezegd worden over Wonen Meerssen na 2025.  

Wel is het belangrijk dat ook de HVM een rol krijgt bij het opstellen van het nieuwe 

beleidsplan. De HVM heeft conform de samenwerkingsovereenkomst ook een 

adviesrecht met betrekking tot het nieuwe beleidsplan. 

 

7. (investeringen in) bewonerscommissies 

Dhr. Roumans geeft een toelichting op de bijeenkomst die het bestuur van de HVM met 

de bewonerscommissies heeft gehad. De HVM wil de bewonerscommissies faciliteren, 

Tijdens deze bijeenkomst bleek dat dit noodzakelijk is. Zo denkt de HVM dat scholing 

noodzakelijk is. Er is hier weinig animo voor vanuit de commissies.   

De HVM vraagt ook aan Wonen Meerssen om extra te investeren in de 

bewonerscommissies. Het zou goed zijn om ook het advies- en instemmingsrecht toe te 

passen. Recentelijk heeft Wonen Meersen dat ook gedaan.  

Dhr. Vd Bergh geeft aan dat Wonen Meerssen hier beter op gaat letten. Tevens is de 

afspraak gemaakt dat bij de vergaderingen ook 1 Mt-lid aanwezig zal zijn. Hiermee 

hoopt het Mt dat de samenwerking met de bewonerscommissies wordt verbeterd. 

 

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. Het bestuur heeft aan dit besluit 
vastgehouden. Daarom heeft dhr Roumans een poging gedaan om dan vanuit de 

bewonerscommissie een activiteit te organiseren,. Hij heeft dit ook besproken met dhr. 

vd Bergh. Deze heeft toegezegd om dit te ondersteunen, maar dhr. Roumans geeft aan 
dat hij geen reactie heeft ontvangen op zijn voorstel. Dhr. Vd Bergh geeft aan dat hij 

inderdaad een gesprek heeft gehad, maar dat hij daarna geen voorstel of ander verzoek 

tot ondersteuning niet heeft ontvangen. 
 

Wonen Meerssen streeft erna om in het kader van het 100-jarig bestaan een publicatie 

uit te geven die aan alle huurders en relaties wordt verstrekt. 
 

 

.  
 



 3 

 

9. Regelingen eenduidig en consequent toepassen ( Dom Hexstraat; vb 

zonnepanelen/renoveren/bijdrage per woning) 

Dhr. Timmermans geeft aan dit een punt is wat besproken moet worden tussen HVM en 

bestuur. Toch is het goed om als RvC te horen wat het standpunt van de HVM is. Dhr. 

Roumans geeft een toelichting.  

Het punt zal worden geagendeerd voor het volgende reguliere overleg tussen HVM en 

Mt Wonen Meerssen.  

 
10. Samenwerkingsovereenkomst WM en HVM 

Er is geen aanpassing van samenwerkingsovereenkomst nodig. Het aandachtspunt om de 

bewonerscommissie ook meer te betrekken bij het beleid en uitvoering is besproken bij 

agendapunt 7. 

 

11. Wat verder ter tafel komt 

Dhr. Spruijt bedankt het bestuur van de HVM voor het gestelde vertrouwen in hem bij de 

herbenoeming van hem als commissaris.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit om 19.36u de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 


