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Concept verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn 
d.d. 7 december 2022 

 
Aanwezig namens het bestuur: 

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

• M. Vernooij, voorzitter RvC (MV) 
• D. Colon, lid (DC) 
• H. Sanders, lid (HS) 
• S. Wolters (SW) als toehoorder 

Notulist: Margriet Hoekstra 
 
Totaal aanwezigen: 15 leden in de zaal 
 
 
Algemene ledenvergadering 
 
1. Opening 
Mette Vernooij, voorzitter van de raad van commissarissen opent de vergadering om 
20.05 uur en heet de aanwezigen welkom.  
Speciaal welkom aan Els van Tuinen, woonconsulent Bewonerszaken en Bernardo 
Romero, verhuurconsulent en opzichter techniek.  
 
Net als andere jaren vraagt MV of de aanwezigen lid zijn van de vereniging. 
Vandaag is er een lijst meegenomen van alle huurders waarop is aangegeven wie het 
lidmaatschap van de vereniging voor 2022 heeft betaald. Degene die de betaling niet 
hebben gedaan, hebben een factuur meegekregen en maken dit alsnog in orde en zijn 
daarom lid. 
 
De presentielijst is getekend.  
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Cuppers. 
 
2. Verslag van 16 juni 2022 
Tekstueel: 
Het verslag wordt vastgesteld en getekend door de voorzitter van de RvC en de 
directeur-bestuurder. 
Inhoudelijk: 
Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen. 
 
3. Jaarplan en begroting 2023 
Aan de hand van een presentatie geeft Kees de Wolf (KdW) een toelichting op het 
jaarplan en de begroting 2023. 
 
Jaarplan 
 
Huurbeleid 2023 
Eind juni 2022 zijn Aedes, de Woonbond, VNG en de minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke ordening, in de vorm van nationale prestatieafspraken (NPA), de 
volkshuisvestelijke opgaven tot en met 2030 overeengekomen. Er zijn afspraken 
gemaakt rond de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, verdere 
verduurzaming, leefbaarheid van wijken en buurten en de betaalbaarheid van wonen. De 
nationale prestatieafspraken zijn gekoppeld aan de afschaffing van de verhuurdersheffing 
vanaf 2023.  
De NPA hebben een behoorlijke impact op de huurinkomsten. 
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- In afwijking van voorgaande jaren is afgesproken dat de maximale huurstijging in 
2023, 2024, en 2025 gelijk is aan de CAO-loonontwikkeling van het voorgaande 
jaar minus 0,5%. In de begroting is daarom gerekend met een percentage van 
2,3%. 

- Daarnaast is afgesproken dat de huur voor met name huurders met een laag 
inkomen (op of onder 120% sociaal minimum) en een huur hoger dan € 550,- een 
huurverlaging krijgen tot dit bedrag. Wbv Maarn vraagt inkomensgegevens op bij 
de Belastingdienst welke huurders hiervoor in aanmerking komen. Wij krijgen niet 
de inkomens te zien maar wel wie boven en onder de vastgestelde grenzen vallen. 

- Bij mutatie voeren wij een huurharmonisatie naar maximaal 75% van de 
maximaal redelijke huur. 

 
Deze maatregelen hebben een negatieve invloed op de huurinkomsten van Wbv. Maarn. 
 
Nieuwbouw De Hoge Overdam 
Tijdens de vorige ALV op 16 juni heeft KdW de aanwezigen geïnformeerd over de 
mogelijke ontwikkeling van 16 woningen aan Kapelweg/Buurtsteeg. 
Direct ten zuiden van de A12 aan beide zijden van het oostelijke gelegen (fietsers)- 
tunneltje in Maarn ligt grond die de mogelijkheid biedt tot herontwikkeling. Het deel aan 
de westkant was eigendom van de erven van de laatste bewoonster, mevrouw Van 
Donselaar. In 2022 is het belang verkocht aan De Componist Projectontwikkeling BV. Het 
deel aan de oostkant is eigendom van de gemeente. Het idee is dat de project- 
ontwikkelaar op haar locatie (middel)dure woningen ontwikkelt en Wbv Maarn op de 
locatie van de gemeente 16 sociale woningen gaat realiseren voor starters en senioren. 
Op die manier voldoen de beide locaties samen aan de woonvisie van de gemeente. Door 
architectenbureau A&R10 is voor beide locaties in samenhang met elkaar een ontwerp 
gemaakt. 
Inmiddels is in 2022 de definitiefase/haalbaarheidsfase van het project afgerond. De 
gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft aangegeven onder voorwaarden bereid te zijn de 
voor het plan benodigde grond aan Woningbouwvereniging Maarn te verkopen. Mogelijke 
start bouw is in 2024. 
 
Ontwikkelingen op het terrein voormalige brandweerkazerne is aangeboden aan 
projectontwikkelaars. Wbv Maarn lift hopelijk mee op het sociale deel. Het is nog de 
vraag of de grond betaalbaar is voor de woningbouwvereniging. 
 
Planmatig Onderhoud 
In 2023 staat voornamelijk schilderwerk aan de buitenkant op de planning, voor de 
volgende complexen: 

- Van Hemert tot Dingshofplein 
- Heygraefflaan 
- Tuindorpweg en T. Visserweg 
- Proosdijlaan / Ridder Fulcolaan 
- Poortse Bos en Theresiahof 
- Groenlinglaan 
- Schoollaan/Tuindorpweg/Sportlaan 

Cv-ketels worden na 18 jaar vervangen. Eens in de twee jaar vindt onderhoud plaats aan 
de ketels. Wbv Maarn is net als alle huiseigenaren verplicht om vanaf 2026 bij 
vervanging van de cv-ketel over te stappen op een hybride warmtepomp. Dit is 
ingerekend in de meerjaren begroting.  
 
Projecten duurzaamheid 
In 2023 wordt de laatste stap gezet in de uitvoering van het huidige 
duurzaamheidsbeleid. In een aantal complexen worden maatregelen uitgevoerd die het 
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halen van een gemiddeld energielabel B mogelijk maken. Dit is exclusief de woningen in 
de complexen 1 en 14 in Tuindorp.   
 
Dit zijn de volgende complexen/straten: 

- Tuindorpweg, Ted Visserweg (gestart in 2022) 
- Proosdijlaan, Ridder Fulco 

 
Kwaliteit van de dienstverlening  
In de Aedesbenchmark worden corporaties vergeleken op de prestatievelden 
Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud, Duurzaamheid en het veld Beschikbaarheid 
en Betaalbaarheid. De scores - van zomer tot zomer - worden jaarlijks in november 
bekend gemaakt. 
In het jaar 2023 streven we op het onderdeel Huurdersoordeel naar een B in de 
normering van de Aedes Benchmark, dit is een huurderstevredenheid van gemiddeld een 
7. Voor het Huurdersoordeel wordt de huurderstevredenheid gemeten bij de nieuwe 
huurder, vertrokken huurder en bij een huurder met een reparatieverzoek. 
 
Er zijn geen gegevens over 2022. Er waren niet veel mutaties en er zijn geen enquêtes 
ingevuld. 
 
(Meerjaren-) Begroting 2023 
 

 
Er wordt in 2023 meer geld uitgegeven aan planmatig onderhoud.  
Er zijn twee woningen ingerekend om te verkopen in 2023. Zorgen zijn er over stijging 
van de rente.  
 
 
Kasstroomoverzicht 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

De huurinkomsten zijn in 2023 lager door afspraken vanuit de overheid om de huren te 
bevriezen. 
 
Om de financiële haalbaarheid van de optelsom van de investeringen in nieuwbouw, 
afronden verduurzamen bezit, het Wijkplan Tuindorp en de effecten van het huurbeleid 
mogelijk te maken is het noodzakelijk om in de jaren 2023 en 2024 in totaal vier 
woningen te verkopen. Welke dit worden is nog niet bekend.  
 
Begin 2023 wordt onderzocht of en op welke wijze zonnepanelen kunnen worden 
aangeboden. In de meerjarenbegroting over de jaren 2023 t/m 2026 is een investering 
meegenomen van aanbrengen van zonnepanelen op 25 adressen per jaar. KdW zegt toe 
uiterlijk april 2023 met beleid te komen. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat dit rijkelijk laat is. Huurders zijn de afgelopen tijd 
geconfronteerd met enorme stijgingen van de energielasten. Op vragen om zelf 
zonnepanelen aan te laten leggen, antwoordt KdW dat hij deze overweging mee zal 
nemen in het nog op te stellen beleid. 
 
De leningenportefeuille wordt verdubbeld om de voorbereidingskosten voor de renovatie 
van Tuindorp en nieuwbouw te kunnen financieren. 
 
Onderzoek toekomst Woningbouwvereniging Maarn 
Dit is een belangrijk onderwerp voor de ALV. 
De toekomst van Woningbouwvereniging Maarn als zelfstandige corporatie is in 
gesprekken tussen bestuur en RvC de afgelopen jaren regelmatig besproken. De 
conclusie was dat de voordelen van het zelfstandig blijven groot genoeg zijn, zolang dit 
vanuit volkshuisvestelijk-, financieel- en governance perspectief mogelijk blijft en onze 
externe toezichthouders dit nog ondersteunen. Toch is er in het afgelopen jaar ook twijfel 
ontstaan. Woningbouwvereniging Maarn heeft een aantal forse uitdagingen; 
een oplossing vinden voor de vastgoedproblematiek in het complex Tuindorp, het vinden 
van voldoende investeringsruimte, ook voor nieuwbouw, bijvoorbeeld voor de huidige 
ontwikkelingen ‘de Hoge Overdam’ en investeringen in duurzaamheid. Organisatorisch 
moeten we rekening houden met het feit dat de raamovereenkomst met Heuvelrug 
Wonen eind 2023 ten einde loopt. Daarom is besloten te onderzoeken welke vorm het 
best past om onze doelstellingen en opgaven te kunnen realiseren. We sluiten daarbij 
een fusie niet uit. 
Heuvelrug Wonen heeft aangegeven de dienstverleningsovereenkomst na 16 jaar niet te 
verlengen, omdat de inspanningen voor Wbv Maarn steeds intensiever en tijdrovender 
worden. Doorgaan op de bestaande voet, leidt niet tot een bijdrage aan de eigen 
doelstellingen van Heuvelrug Wonen. Hiermee komt er na een lange periode een einde 
aan de samenwerking.  
 
MV voegt toe dat bestuurder en RvC elk jaar het gesprek hebben of Wbv Maarn als kleine 
woningcorporatie de volkshuisvestelijke opgaven kan doen binnen de wet- en 
regelgeving. Wbv Maarn is gezond, marges zijn echter klein en we hebben de nodige 
ambities. De renteontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en zorgwekkend. 
 
Oriënterende gesprekken over mogelijke fusie worden door bestuurder gevoerd met 
Heuvelrug Wonen, RKZeist, Rhenam Wonen en Mitros, corporaties in dezelfde 
woningmarktregio. Fusie is namelijk enkel toegestaan binnen dezelfde woningmarktregio.  
 
Naast fusie wordt er ook gekeken naar andere organisatorische mogelijkheden. 
Bestuurder en RvC blijven de ALV hierover informeren en op de hoogte houden. Lopende 
opgaven zoals het Wijkplan Tuindorp en nieuwbouw worden in de gesprekken 
meegenomen als randvoorwaarden.  
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4. Voortgang Wijkplan Tuindorp 
Regelmatig vergaderen de bewonerscommissie Tuindorp, Huurdersraad Maarn-
Maarsbergen en bestuurder over het Wijkplan Tuindorp. Adviseurs die hierbij betrokken 
zijn, zijn de VBMM en de Woonbond. 
 
Tijdens de vorige ALV was het streven om het Wijkplan eind 2022 klaar te hebben, dit is 
niet gelukt. De stand van zaken per 7 december is: 
  

• Uitvoeren woninginventarisatie: is gereed; 
• Energieadvies en maken van keuzes: is gereed; 
• Doorrekenen vermeld in begroting: is gereed; 
• Maken implementatieaanpak: is gereed;  
• Voorlichting bewoners (januari 2023): begin januari worden bewoners uitgenodigd 

voor een huurdersavond; 
• Besluitvorming (voorjaar 2023); 
• Start werkvoorbereiding (tot eind 2023). 

 
Op de vraag vanuit de zaal of er woningen in Tuindorp worden gesloopt antwoordt KdW 
dat er geen plannen voor sloop zijn. Inhoud van de plannen zullen eerst met betrokkenen 
worden besproken. Het Wijkplan gaat over alle 82 woningen in Tuindorp, een fors 
aandeel van het totale bezit van Wbv Maarn. 
 
5. Wijzigingen in de Raad van Commissarissen 
MV geeft een toelichting. MV treedt op 17 december af als lid van de RvC. De wettelijke, 
maximale zittingstermijn zit erop. MV geeft aan het jammer te vinden om de RvC te 
moeten verlaten, maar vindt het principe van beperkte termijnen heel goed. Zij vond het 
contact met de huurdersraad en de trouwe leden van de ALV prettig.   
Nieuwe voorzitter wordt huidig vice voorzitter Hannes Sanders. Bij het werven van een 
nieuw RvC-lid en tevens voorzitter is er gekeken naar de competenties en rollen voor 
Wbv Maarn. HS is een goede opvolger van MV. 
HS is woonachtig in Maarn. De competenties duurzaamheid en participatie zijn goed 
belegd, waarmee er een vacature ontstond voor een RvC-lid. Medio zomer is deze 
procedure gestart.  
HS stelt Sienke Wolters voor. Zij wordt 17 december benoemd als RvC-lid en is vanaf 
september 2022 als toehoorder aangesloten bij de RvC-vergaderingen.  
HS legt de werving en selectieprocedure uit. De HR-adviseur van Heuvelrug Wonen heeft 
HS en DC begeleid in dit proces. Naar aanleiding van de advertentie zijn uit de 12 
reacties 4 kandidaten gekozen. SW is het geworden. 
SW stelt zich voor. Zij werkt bij Woonstichting Lieven de Key in Amsterdam in de functie 
van organisatieontwikkelaar. Hiervoor werkte SW in de functie van manager strategie en 
beleid. SW heeft ook gewerkt bij een woningcorporatie in Zandvoort en daar een 
fusietraject meegemaakt.   
MV laat de woningbouwvereniging Maarn met vertrouwen achter. Historie is goed belegd 
bij DC. 
 
Op de vraag vanuit de zaal wat een RvC doet, antwoordt MV dat een raad van 
commissarissen verantwoordelijk is voor het interne toezicht van Wbv Maarn. Een RvC 
heeft drie rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord. 
De rol als werkgever wordt o.a. ingevuld door beoordelingsgesprekken te hebben met de 
directeur-bestuurder. Ook stelt een RvC nieuwe bestuurders aan.  
Omdat Wbv Maarn klein is, is er veel contact met elkaar.  
 
Naast een RvC heeft Wbv Maarn een Huurdersraad en twee bewonerscommissies 
(Heygraefflaan en Tuindorp). 
Participatie van de Huurdersraad is verplicht. 
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6. Mededelingen Huurdersraad Maarn – Maarsbergen 
GS licht toe dat de Huurdersraad huurders informeert en raadpleegt over zaken die 
huurders aangaan om hun belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De 
Huurdersraad wordt betrokken bij het beleid van Wbv Maarn. 
De te maken kosten worden door Wbv Maarn betaald. 
 
GS wijst de aanwezigen op het belang van de leden van de ALV op belangrijke 
strategische keuzes van de woningbouwvereniging betreffende eventuele fusie of andere 
samenwerkingsvormen. 
 
GS bedankt MV hartelijk voor haar inzet voor Wbv Maarn en verwelkomt SW. MV dankt 
ook GS voor de goede samenwerking en refereert aan de tijd dat zij beiden bij Wbv 
Maarn startten.  
 
7. Rondvraag en sluiting 
Rondvraag 

- Een woning in Tuindorp staat al een maand of vijf leeg. KdW antwoordt dat deze 
woning wordt opgeknapt, dit is een behoorlijke klus. KdW weet de stand van 
zaken niet en zal hiernaar informeren. (Actie) 

- Wordt er in 2023 nog verhuurdersheffing betaald door Wbv Maarn? Nee, 
antwoordt KdW. Dit geldt nog wel voor 2022 maar voor 2023 zal de 
verhuurdersheffing worden afgeschaft. 

- Worden planmatig onderhoudswerkzaamheden afgestemd met werkzaamheden 
vermeld in het Wijkplan Tuindorp? Ja, zegt KdW, de verwachte aanpak wordt op 
afgestemd. 

- Er is achterstallig onderhoud, schilderwerk bij een woning aan de Sportlaan. 
Bernardo Romero noteert dit en komt hierop terug bij betreffende huurder. 

- Huurder aan de Doezelaan vraagt aandacht voor isolatie van de buitenmuren. De 
huidige isolatie is voor het grootste gedeelte verdwenen. Bernardo Romero 
noteert dit ook. Hetzelfde probleem is ook Klein Amsterdam 90. 

 
Sluiting 
MV nodigt de aanwezigen uit om na afloop een drankje te drinken.  
 
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21.20 uur.  
 
Voor akkoord:      Voor akkoord: 
 
 
 
De voorzitter raad van commissarissen,   directeur-bestuurder,  
Hannes Sanders              Kees de Wolf  


