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Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Heerjansdam (CONCEPT) 
 
Datum:   30 juni 2022, 19.30 uur 
Plaats:    Dorpshuis, Heerjansdam 
Aanwezig:   12 leden 
Bestuur:   G.I.C. Stolk, A. Stierman 
Raad van Commissarissen: A. Rouwers, M. van Dijk, C. Smals 
Verslaglegging:   C.J. Bruggink 
 

 
 
1. Opening 
De heer Stolk opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze algemene 
ledenvergadering. Er zijn 12 leden aanwezig. 
 
2. Mededelingen 

a. Per 1 juli 2022 moeten alle woningen op iedere bewoonde etage voorzien zijn van 

rookmelders. De firma Schilt heeft zich het afgelopen jaar, veelal tezamen met het CV 

onderhoud, bij alle huurders gemeld om de rookmelder(s) te plaatsen. Er is op dit 

moment een klein aantal huurders waar het plaatsen nog niet gelukt is, en zij hebben 

recentelijk een brief ontvangen met het dringende verzoek contact op te nemen om 

de plaatsing van de NEN gecertificeerde rookmelders mogelijk te maken t.b.v. de 

veiligheid alsmede het voldoen aan de regelgeving. 

b. In oktober van 2021 is onze erevoorzitter Ab Bruggink overleden en we missen hem. 

Wanneer we beslissingen nemen hebben we hem en zijn zienswijze altijd in ons 

achterhoofd. 

c. Onze bestuursadviseur mevrouw Marion Folugo is al meer dan 26 jaar verbonden 

aan de woningbouwvereniging en zij zal haar werkzaamheden vanaf 1 juli a.s. op een 

andere manier, in minder uren en vnl. achter de schermen in gaan vullen.  

Zij ontvangt ter plaatse als dank een mooi boeket van de heer Arie Bras namens de 

huurdersraad. 

d. Hoewel het prettig is hier nu na ruim 2 jaar coronaperikelen op deze manier met 

elkaar te kunnen zitten is de impact binnen de organisatie zeker merkbaar. Dit uit 

zich o.a. door langere looptijden bij het voldoen van onderhoudsverzoeken voor 

huurders alsmede in het aanvragen van offertes voor (grotere) 

onderhoudswerkzaamheden. Wij proberen in samenspraak met de partners waar we 

mee samenwerken dit tot een minimum te beperken, maar de gevolgen zijn hoe dan 

ook merkbaar bij de huurders.  

e. Vandaag is bij de gemeente Zwijndrecht tijdens het PALT overleg door de corporaties 

de oude wethouder wonen uitgezwaaid, en de nieuwe wethouder zal volgende keer 

bij dit overleg aanschuiven. Tijdens dit overleg werd aangegeven dat vanuit de 

centrale overheid er de komende periode qua huisvesting een sterke focus ligt op het 

plaatsen van statushouders. 

f. Goed nieuws inzake verduurzaming: ondanks schaarste en dankzij goed inkoopbeleid 

van Wocozon zijn wij met hen overeengekomen dat er versneld zonnepanelen 
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geplaatst gaan worden op onze woningen, ook bij de woningen die nog niet in een 

verduurzamingstraject zitten. Huurders kunnen binnen enkele weken een brief op de 

mat verwachten met daarin de procedure uitgelegd alsmede de contactgegevens van 

Wocozon voor verdere vragen. 

Een huurder informeert hoe hij mee kan doen terwijl hij onder in gestapelde bouw 

woont en dus niet over een eigen dak beschikt en wat het hem gaat kosten. De heer 

Stolk legt uit dat meedoen in gestapelde bouw kan via een deel-constructie, maar dat 

er voor inhoudelijke vragen en kosten even de brief afgewacht dient te worden.   

 
3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2021 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. De heren Stolk en 
Stierman zullen de notulen ondertekenen. 
 
4. Vaststellen jaarrekening 2021 
De heer Stierman meldt dat het proces in principe goed is verlopen en ook dit jaar is er een 
goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant. 
Hij geeft aan dat er in 20-21 fors geïnvesteerd is, o.a. in de energetische maatregelen alsook 
in het vervangen van alle kozijnen in een specifiek complex. Het lenen van geld hiervoor via 
WSW en de BNG gebeurde tegen lage tarieven. Aan alle belangrijke ratio’s is door onze 
vereniging voldaan. 
 
De heer Stolk blikt vooruit en geeft aan dat de verhuurdersheffing naar verwachting dit jaar 
zal worden gehalveerd en volgend jaar zal worden gereduceerd tot nul. Hier staan overigens 
wel prestatieafspraken tegenover, dit is geen vrij te besteden financiële meevaller. Dit dient 
bijvoorbeeld te worden ingezet ten behoeve van de verduurzaming, dit scheelt in het lenen 
voor dit doel. 
De heer Stolk dankt de RvC voor het meedenken.  
De jaarvergadering stelt de jaarrekening vast, keurt deze goed en verleent derhalve 
decharge aan het Bestuur en de RvC. 
 
5. Herbenoemingen 
De herbenoeming betreft de heer Stefan de Zeeuw (lid Raad van Commissarissen).  
Iedere 4 jaar dienen bestuursleden en leden van de RvC gekeurd te worden door de 
Autoriteit Wonen. De uitslag van de keuring van de heer De Zeeuw wordt vóór 8 juli 
verwacht. 
 
6. Mandatering Raad van Commissarissen adviesrecht ledenvergadering 
Als aanvulling op de Woningwet hebben leden van corporaties meer inspraak gekregen. Dit 
betekent dat er voor meer beslissingen ledenvergaderingen bij elkaar geroepen moeten 
worden. Er kan ook voor gekozen worden de RvC mandaat te verlenen om namens de 
ledenvergadering het recht van advies uit te oefenen. 
Hoewel middels de aanvulling op de Woningwet niet meer noodzakelijk hecht het bestuur 
eraan om doel van de mandatering nog een keer te bespreken en dankt de leden voor het 
mandaat verleend aan de RvC over de afgelopen jaren. 
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7. Voortgang energetische maatregelen 
In 2021 zijn de Hupse, de Brakel, de Prinsenhof, de Smaus en ’t Fort  voorzien van nieuwe 
kunststofkozijnen en HR++ glas, deze werkzaamheden zijn sneller dan verwacht afgerond.  
 
Na de bouwvak zal de verduurzaming van de complexen Bovenkruier en Tjasker vervolgd 
worden, vanaf 22 augustus a.s. zal dit traject starten. De kosten hiervoor zijn fors gestegen 
t.o.v. de gereserveerde bedragen op de begroting. 
Eind dit jaar of begin volgend jaar zal er een start gemaakt worden met het verduurzamen 
van de complexen Trasmolen en Grondzeiler.  
Komende jaren zal er geïnvesteerd worden in overige complexen. Hierbij zal gekeken 
worden naar een balans tussen de energetische mogelijkheden en kosten van de 
verbeteringen alsmede naar de levensduur van de complexen.    
Het doel is nog steeds uiterlijk 2025 het gehele bezit op gemiddeld label B te hebben.  
 
Een huurder vraagt wat hij kan verwachten van de verduurzaming en of er bij de 
werkzaamheden rekening gehouden wordt met zijn net aangelegde tuin. 
De heer Stolk legt uit dat in principe de ‘schil’ van de woningen wordt aangepakt, dat 
betekent vloer-, spouwmuur- en zolderisolatie. Bij de werkzaamheden houdt de aannemer 
rekening met de tuin. 
 
8. Energietransitie in Heerjansdam 
Dit punt is inhoudelijk onveranderd t.o.v. de vorige vergadering.  
Uiterlijk in 2050 dienen alle huurwoningen van het gas af te zijn en moet er een alternatieve 
energiebron gevonden te zijn. Binnen de Drechtsteden vinden bijeenkomsten plaats over 
het aansluiten van alle huurwoningen op een andere bron. Deze overleggen vinden plaats in 
een samenwerkingsverband van corporaties in de Drechtsteden en HVC waar onze 
vereniging lid van is en waarin we hebben aangegeven eerst onze woningen op gemiddeld 
label B te willen hebben alvorens deze transitie verder op te pakken, i.c. 2025. Overigens is 
gezien de specifieke ligging van Heerjansdam aansluiting op het warmtenet met als 
warmtebron de afvalcentrale van HVC in Dordrecht niet mogelijk en zal voor Heerjansdam 
gezocht worden naar alternatieve bronnen.  
 
9. Rondvraag 
Mw. Versteeg vraagt, mede ingegeven door frequente berichtgeving in media, of in het 
vervolg bij geplande werkzaamheden er een bericht vooraf aan de huurders gestuurd kan 
worden. Zo kun je voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen die zich voordoen als 
iemand anders makkelijk de woning binnen kunnen dringen. 
De heer Stolk geeft aan haar zorg te begrijpen en er zal gekeken worden naar mogelijkheden 
in deze. 
 
De heer Alderlieste vraagt of hij een aanvraag kan doen voor elektrisch koken. Dit kan 
mijnheer aanvragen via het kantoor.  
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10. Sluiting 
De heer Stolk sluit de vergadering om 20.05 uur. Hij bedankt de leden voor hun 
aanwezigheid, inbreng en het accorderen van de jaarstukken. 
 
 
 
 
Het Bestuur, 
 
 
 
 
 
 
G.I.C. Stolk        A. Stierman 
Voorzitter        Lid van Bestuur 
 


