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Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn 

d.d. 2 juli 2020 
 
Aanwezig namens het bestuur: 

- K. de Wolf, directeur-bestuurder (KdW) 
Aanwezig namens de raad van commissarissen (RvC): 

- M. Vernooij, voorzitter (MV) 
- D. Colon, lid (DC) 

Notulist: Margriet Hoekstra 
 
Totaal aanwezigen: 17 leden in de zaal 
 
 
 
Algemene ledenvergadering 
 
1. Opening 
Mette Vernooij, voorzitter van de raad van commissarissen opent de vergadering om 
20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.  
Door de corona-maatregelen is de setting van de ALV anders dan wat we gewend zijn.   
 
MV vraagt de aanwezigen of iedereen lid is van de vereniging. Dit is het geval.  
De presentielijst is getekend. 
Bericht van verhindering is ontvangen van: 

- RvC: de heer Halsema, lid 
- Huurdersraad: de heer Stanworth en mevrouw Lopez 
- Huurders: A. Beker en T. Commandeur. 

 
2. Verslag van 4 december 2019 
Tekstueel: 
Het verslag wordt vastgesteld en getekend door de voorzitter van de RvC en de 
directeur-bestuurder. 
Inhoudelijk: 
Naar aanleiding van pagina 7, agendapunt 6 meldt de heer Moesbergen dat hij nog geen 
antwoord heeft ontvangen van de heer De Wolf wanneer het complex geschilderd gaat 
worden. Buiten deze vergadering om wordt een afspraak tussen beide heren gemaakt. 
(Actie KdW) 
Naar aanleiding van pagina 7, agendapunt 6 ‘volgende ALV-vergadering’ meldt een 
huurder dat de gekozen datum, begin december, geen handig moment is. De ALV van 
2020 is gepland op 2 december. KdW zal kijken of het mogelijk is de datum naar voren 
te halen. (Actie KdW) 
Er zijn verder inhoudelijk geen opmerkingen. 
 
3. Jaarverslag en jaarrekening 2019 
MV geeft het woord aan KdW. KdW heet de aanwezigen ook van harte welkom. 
KdW geeft een toelichting. 
 
Onderwerpen jaarstukken 2019: 

Verslag van het bestuur 
Verslag RvC, over het gehouden toezicht 
Volkshuisvestelijk verslag 
Jaarrekening, verlies- en winstrekening met toelichtingen 
Accountantsverslag en -verklaring 
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Verslag van het bestuur 

- Missie en visie beleid, vermeld in het Ondernemingsplan/herstelplan 2018-2029: 
o Betaalbaarheid (huurbeleid) en beschikbaarheid (uitbereiding bezit; binnen 

GUH erg lastig); 
o Duurzaamheid, (bezit brengen naar gemiddeld label B); 
o Aanpak Tuindorp (de kluswoning). 

 
Vraag vanuit de zaal over verduurzamen bezit van Wbv Maarn. 
In april 2018 is een notitie duurzaamheid opgesteld, een aanvulling op het 
ondernemingsplan/herstelplan. Deze notitie is te vinden op de website.  
Met uitzondering van Tuindorp (complex 1 en 14) zijn duurzaamheidsmaatregelen tot 
gemiddeld het niveau label B ingerekend in de meerjarenbegroting. 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug dient haar transitievisie warmte op te stellen. Deze 
visie dient door de gemeenteraad vastgesteld te worden. In de visie gaat de gemeente 
aangeven op welk moment de wijken in de gemeente van het gas af gaan.  
Tot die tijd richten wij ons op het isoleren (spouw, vloer en dubbel glas) van de woning. 
Het eerste project aan de Groenlinglaan is bijna afgerond. (Gemeentelijke) monumenten 
zijn lastig te verduurzamen.  
 

- Algemene ledenvergaderingen (in 2019 zijn er 2 geweest) 
o Opheffen verscherpt toezicht (maart 2019); 
o Jaarplan 2020; 
o Begroting 2020; 
o Voortgang kluswoningen; 
o Jaarstukken 2018. 

 
- Samenwerking belanghouders 

o Collega corporaties (Heuvelrug Wonen en Rhenam; we trekken 
gezamenlijk op naar de GUH door bijvoorbeeld het maken van 
Prestatieafspraken, deze staan ook vermeld op de website); 

o Gemeente; 
o Huurdersraad (belangrijkste onderwerpen waren huurbeleid (de raad geeft 

gekwalificeerd advies op de jaarlijkse huurverhoging), en er is een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld, hierin zijn de rollen van beide 
partijen vastgelegd. 

 
Vragen vanuit de zaal: 
In juli 2019 heeft de bijeenkomst met de politiek plaatsgevonden. De bijeenkomst wordt 
jaarlijks georganiseerd door de drie federatie-corporaties. Thema in 2019 was de grote 
opgave voor de corporaties en de gemeente rondom verduurzaming. De successen maar 
ook dilemma’s met betrekking tot duurzaamheid zijn, tijdens een excursie langs een 
aantal complexen toegelicht en besproken. Het college en de raad bezochten de 
kluswoningen. Naar aanleiding hiervan vraagt een huurder om serieuzer naar renovatie-
opties te kijken. 
Een huurder van een kluswoning deelt zijn ervaring. Hij is enthousiast over het project. 
Hij is één jaar bezig en het einde komt in zicht. Het is lastig om een kluswoning toe te 
wijzen aan onze doelgroep. Toch denkt hij dat deze potentiele huurders er zijn. Je moet 
wel handig zijn. De voorselectie is belangrijk. 
 
Er wordt stil gestaan bij de toekomst van Tuindorp. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat 
er veel onrust is. KdW meldt dat we, samen met de bewoners, een wijkplan voor 
Tuindorp gaan ontwikkelen. Wbv Maarn heeft adviesbureau KAW, een onafhankelijke 
partij, gevraagd om ons hierin te begeleiden. In juni heeft Wbv. Maarn een nieuwsbrief 
gestuurd naar alle huurders van Wbv Maarn waarin e.e.a. wordt toegelicht. Begin 2020 is 
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gestart met de gesprekken met de bewoners. Door de coronacrisis zijn de interviews 
stopgezet. Begin juni zijn deze weer opgepakt. Om de lokale kennis over de woningmarkt 
in Maarn te benutten voeren we ook gesprekken met de VBMM (Vereniging 
bewonersbelangen Maarn Maarsbergen), de Cultuur Historische Commissie en de 
Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk. 
 
We begrijpen dat het ontwikkelen van een wijkplan voor Tuindorp veel vragen oproept en 
onzekerheid voor de toekomst met zich meebrengt. Er staat echter nog niets vast. 
KdW benadrukt nogmaals dat er nog geen plannen zijn. 
 
MV vult aan dat Tuindorp al een flink aantal jaren een zorg is, zowel financieel, technisch 
als qua duurzaamheid. De Autoriteit woningcorporaties, een van onze externe 
toezichthouders, heeft aangegeven dat de renovaties van het verleden te duur waren. Er 
moet wat gebeuren, er zijn behoorlijke gebreken aan de woningen. 
 
Hoe gaat het verder? De uitkomsten van de gesprekken en onderzoeken worden gedeeld 
tijdens een aantal bewonersavonden in het najaar van 2020. We gaan met elkaar 
scenario’s uitwerken. We weten dan inmiddels wat mensen willen en wat er technisch 
kan en de kosten daarvan. 
 
Vrijgekomen woningen in Tuindorp worden op dit moment tijdelijk verhuurd. 
Op dit moment krijgen wij de leeggekomen woningen technisch niet in goede staat voor 
een acceptabele prijs. Daarom is destijds ook de pilot kluswoning gestart. De evaluatie 
van de kluswoning wordt ook meegenomen als input voor het maken van het wijkplan en 
gedeeld tijdens de bewonersavonden. 
Welke norm leg je neer voor de verhuurbaarheid, is ook een onderwerp om met elkaar te 
bespreken.  
 
Er wordt veel tijd en energie gestoken in het project en we willen dit zorgvuldig, 
transparant en met elkaar doen. Wbv Maarn is zich ervan bewust dat mensen moeten 
weten wat er gaat gebeuren.  
 

- Toelichting op de financiën 
o Kengetallen en risicobeheersing (worden beoordeeld door de overheid, 

omgaan met de risico’s, inclusief de risico’s door corona). 
 
Volkshuisvestelijk verslag 
 
Doelgroep 

- Alle woningen toegewezen aan de doelgroep 
Inkomen max. € 38.035, prijspeil 2019 

- 20 nieuwe verhuringen 
o 16 regulier 
o 1 aan statushouder 
o 3 tijdelijke verhuur 

 
Betaalbaarheid woningvoorraad 

- Huurverhoging 2020 gemiddeld 1,6% 
- Huurachterstand: € 2.565 (per 31 december 2019) 
- Huidige samenstelling woningen per huurklasse 
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Vraag vanuit de zaal waarom niet de maximale huurverhoging is doorgevoerd?  
Tussen Aedes en de Woonbond zijn afspraken gemaakt over een gematigd landelijk 
huurbeleid met ruimte voor lokale afspraken. Wbv Maarn heeft gekozen voor 
inflatievolgend huurbeleid. De Huurdersraad heeft geadviseerd een (gemiddelde) 
huurverhoging lager dan het inflatiecijfer toe te passen. Deze wens is door de 
Woningbouwvereniging gehonoreerd. De huurverhoging zal dit jaar uitkomen op 
gemiddeld 1.9%. Het is mogelijk voor huurders die door de coronacrisis in financiële 
problemen komen huurbevriezing aan te vragen. Er zijn nog geen aanvragen ontvangen. 
Geen huurverhoging is overigens geen optie voor Wbv Maarn. 
 
Morgen, 4 juli, worden de resultaten van het onderzoek Opgaven en Middelen door 
minister Ollongren gepresenteerd. In opdracht van de ministeries van BZK, EZK, 
Financiën en branchevereniging Aedes is dit onderzoek gedaan. Het laat zien dat 
woningcorporaties bij ongewijzigd beleid hun maatschappelijke opgave op (middel)lange 
termijn financieel niet aan kunnen. Al over een paar jaar hebben woningcorporaties 
onvoldoende geld voor genoeg betaalbare woningen bijbouwen, zorgen dat wijken niet 
achteruitgaan, huizen verduurzamen.  
 
Kwaliteit 

- Onderhoud 
o Planmatig € 98.307 
o Mutatie € 64.222 
o Klachten € 77.800 

 
Jaarrekening, verlies- en winstrekening met toelichtingen 
 
Resultaat (zonder waardeverandering) 
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Liquide middelen 
 

 
 
 
Accountantsverslag en -verklaring 
Damy Colon geeft een toelichting. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving in het bijzonder de richtlijn 645 Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. 
De jaarrekening is door Verstegen Accountants en Adviseurs gecontroleerd. Zij geven 
een goedkeurende controleverklaring af, na vaststelling door de Algemene 
Ledenvergadering en goedgekeurd door de RvC. 
 
Oordeel van de accountant is gericht op voornamelijk twee belangrijke zaken: 

- Hoe zijn processen ingericht; conclusie van de accountant dat voor de omvang 
van de organisatie, de processen goed zijn ingericht. 

- Voldoen de ratio’s; kunnen wij voldoen aan onze betalingsverplichtingen zoals het 
betalen van de rente van onze leningenportefeuille; deze ratio’s staan allen op 
groen.  

 
KdW verwacht een afname in de liquide middelen. Dit heeft te maken met o.a. stijgende 
kosten planmatig onderhoud en vennootschapsbelasting.  
Zoals de grafieken laten zien draag Wbv Maarn veel geld af aan de overheid in de vorm 
van belastingen en heffingen (verhuurdersheffing, vpb). Dit is een zorg voor alle 
corporaties. 
 
Verlenen décharge 
Aan de RvC wordt decharge verleend door de ALV en de jaarstukken worden vastgesteld. 
 
4. Rondvraag en sluiting 
Rondvragen 
• Is er een stedenbouwkundige betrokken bij het wijkplan Tuindorp? Bureau KAW is een 

breed bureau met ook stedenbouwkundige expertise. 
• Met wie is de evaluatie besproken? De evaluatie kluswoningen is alleen gedeeld met 

de RvC en de twee huurders van de kluswoningen. De evaluatie o.a. gaat over de 
kosten (voor de klusser en voor Wbv Maarn), het vinden van de juiste doelgroep, 
reacties van de buurt (zie ook de laatste nieuwsbrief). Besloten is om deze pilot “on 
hold” te zetten en de resultaten van de evaluatie mee te nemen in het onderzoek om 
te komen tot een wijkplan Tuindorp. 

• Waarom staat de woning aan Schoolplein 16 zo lang leeg? Hier is lange tijd geen 
activiteit te zien. Hier komt KdW op terug. (Actie KdW) 
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• In het verslag van de RvC staat dat de RvC een brainstormsessie heeft gehad over de 
toekomst Tuindorp. Wat is hier besproken? MV antwoordt dat dit een benen op tafel 
sessie was en hier zijn verschillende financiële opties de revue gepasseerd. Hoe lang is 
er gewerkt aan een kluswoning, hoe gaat dit elders. Uitkomst is het starten van een 
onderzoek om te komen tot een wijkplan voor Tuindorp. De RvC vindt het belangrijk 
dat een onafhankelijk bureau hiervoor is ingeschakeld en dat de interviews samen 
(met KAW en KdW) worden afgenomen.  

• Aan het einde van het interview van KAW met de bewoners wordt gevraagd naar 
inkomensgegevens. Waarom is dit, betreffende huurder vindt dit ongepast. KdW 
antwoordt: Het is niet verplicht om dit op te geven. Deze gegevens worden alleen 
gebruikt voor het demografisch onderzoek.  
 

Sluiting 
De voorzitter, MV, sluit onder dankzegging de vergadering om 21.15 uur.  
 
Voor akkoord:      Voor akkoord: 
 
 
 
De voorzitter raad van commissarissen,   directeur-bestuurder,  
Mette Vernooij              Kees de Wolf  


