
 

 

verslag algemene vergadering 
 

Datum: 8 november 2017 

Locatie: Kantoor Patrimonium, Londen 14-16 in Barendrecht 

Aanwezig: 26 personen 

15 stemgerechtigde leden, 3 RvC-leden en 4 medewerkers van Patrimonium 

Bewonersraad: 4 leden (waarvan 2 niet-leden) en 2 niet-stemgerechtigde personen 

Notulist: Joleen Ista 

Onderwerp: Algemene Vergadering Patrimonium Barendrecht 2017 

Bijlage: Geen 

 

1. Opening 

De directeur-bestuurder, Peter Manders, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

3. Vaststelling notulen Algemene Vergadering 29 juni 2017 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag waarna het verslag van 29 juni 2017 wordt vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van: 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen van 29 juni 2017.  

 

Actielijst 

Er zijn geen actiepunten te bespreken. 

 

4. Concept begroting 2018 

De Frank aan de Wiel, manager Financiën, licht de concept begroting 2018 toe. De concept begroting wordt 

in deze extra vergadering aan de leden voorgelegd omdat het een majeur besluit betreft. Vanuit de 



 

 

Veegwet Wonen moeten de leden sinds 1 juli 2017 eensluidend schriftelijk advies geven aan de RvC over 

majeure besluiten.  

 

De begroting gaat over 2018 en geeft een doorkijk naar de toekomst. De overheid wil deze gegevens ieder  

jaar van Patrimonium ontvangen. De begroting is een resultante van een ingewikkeld proces van  

beleidsvorming. Dit beleid wordt door Patrimonium gevormd samen met de Bewonersraad, de gemeente,  

maatschappelijke instellingen en externe- en interne toezichthouders. Dit heeft in 2016 geresulteerd in ons  

nieuwe ondernemingsplan De Bedoeling. In het ondernemingsplan heeft Patrimonium een aantal thema’s  

benoemd. Deze thema’s komen ook weer terug in de begroting. Het ondernemingsplan is een grof plan  

waarna dit omgezet wordt naar gedetailleerde plannen. Die plannen toetsen we aan het beleid waarna de  

plannen vertaald worden naar euro’s zodat we onze financiële spankracht kunnen toetsen om deze plannen  

uit te voeren. Deze financiële gegevens zijn terug te lezen in de begroting. In de begroting zien we onder  

andere rentelasten op lening, kosten voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud, energiemaatregelen,  

consequenties van de huurverhoging en de consequenties voor de financiële positie.  

 

Peter Manders neemt het woord over en legt uit dat de begroting pas te beoordelen is als er inzicht is in  

strategisch en tactisch beleid gebaseerd op een probleemanalyse. Het gaat dan vooral om het evenwicht  

tussen de maatschappelijke opgave en financiën en over korte- en lange termijnvraagstukken.  

 

Gevraagd wordt of er vragen zijn over de begroting.  

De heer Bijl heeft geen begroting gekregen. Excuses daarvoor.  

 

De heer Van Erven vraagt hoe ambitieus Patrimonium is voor de komende tijd ten opzichte van de  

begroting want het eigen vermogen blijft hetzelfde. Aan de Wiel legt uit dat Patrimonium het bezit moet  

waarderen op marktwaarde. Dit is echter geen realistisch waardebegrip omdat dit uitgaat van de situatie dat  

de woning bij mutatie verkocht wordt. Met dit waardebegrip blijft het eigen vermogen gelijk terwijl het  

balanstotaal toeneemt. De verhouding wordt dus wel slechter.  

 

Als we de loan to value op basis van bedrijfswaarde doorrekenen (wat het Waarborgfonds Sociale  

Woningbouw voorschrijft) komen we op 70 procent en de door het WSW gestelde norm is 75 procent. Vorig  

jaar waren er jaren in het meerjarenperspectief waarin we boven de 75 procent kwamen. Toen gaf de  

overheid aan dat Patrimonium niet meer mocht investeren ten opzichte van wat we hadden ingerekend. Dit  

was zichtbaar in de indicatieve bestedingsruimte die de overheid openbaar heeft gemaakt. Deze was op  

nihil gesteld. Dit jaar is het beeld iets positiever. Dit komt omdat de ingerekende rentetarieven lager zijn.  

 



 

 

Als we kijken naar onze ambitie dan staan er in het ondernemingsplan van Patrimonium genoeg ambities.  

Patrimonium heeft hierover gesproken met het WSW. Zij hebben aangegeven dat de ambities uit het  

ondernemingsplan financieel haalbaar zijn. Als we meer dan dit zouden willen investeren moet er een  

gesprek met WSW gevoerd worden omdat de grenzen van wat we kunnen betalen dan bereikt zijn.  

Gevraagd wordt wat voor mogelijkheden de heer Van Erven dan ziet. Hij komt uit op de optie om te  

investeren in duurzaamheid. 

 

Gevraagd wordt door de heer Van Hoek naar de duurzaamheidsmaatregelen bij het  

grootonderhoudsproject aan de Oude Haven. Hier wordt 50 procent van de maatregelen door Patrimonium  

betaald en 50 procent door de huurder. De heer Van Hoek geeft aan dat hij dit niet eerlijk vindt want de  

huurder wordt er de eerste jaren slechter van. Er is namelijk een behoorlijke schadepost bij de huurders  

doordat gordijnen en zonwering niet meer passen na de duurzaamheidsmaatregelen. Manager Financiën 

legt uit  dat Patrimonium bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen de volgende regels hanteert 

voordat ze doorgevoerd worden. De huurder moet erop vooruitgaan op het gebied van zijn energielasten,  

de maatregelen moeten voldoen aan de wetgeving, de woning moet daarna minimaal een B-label hebben.  

Daarnaast neemt Patrimonium de helft van de kosten van de maatregelen voor haar rekening. De balans  

tussen de investeringsbedragen bij Patrimonium en de besparingsbedragen bij de huurder zijn vooraf niet  

bekend. Daarom wordt de opbrengst bij de huurder berekend als de maatregelen genomen zijn. Er wordt  

ook een woonlastenwaarborg afgegeven zodat garant gestaan wordt voor het verbeteren van de  

duurzaamheid en de lasten voor de huurder.  

 

De heer Van Hoek geeft nogmaals aan dat hij het niet eerlijk vindt dat de huurders opdraaien voor de  

schadepost die ontstaat doordat gordijnen en zonwering niet meer passen na de maatregelen. De  

directeur-bestuurder legt uit dat dit punt in de projectgroep besproken moet worden. Hij is van mening dat  

er een goede balans moet zijn tussen de kosten en de opbrengsten door energiebesparing voor de  

huurder. Als men er in de projectgroep niet met elkaar uitkomt dan kan dit voorgelegd worden aan de  

directeur-bestuurder. Patrimonium is welwillend, maar houdt er ook rekening mee dat schadevergoedingen  

aan huurders feitelijk door alle huurders worden opgebracht. 

 

Mevrouw Van de Jagt geeft aan dat ze niet begrijpt dat de Oude Haven er nu 44 jaar bijstaat zonder  

onderhoud en dat de huurders bij dit grootonderhoud bij moeten gaan betalen. Ze vraagt hoe dit kan. Ook  

dit is een onderwerp voor de projectgroep Oude Haven. Uitgelegd wordt dat het vanavond in de algemene  

vergadering gaat om de volkshuisvesting in brede zin binnen Barendrecht en niet om de individuele  

belangen van leden. De leden van de vereniging moeten toetsen of doelen die Patrimonium nastreeft  

gediend worden door deze begroting.   



 

 

 

De heer Van Wijk vraagt of hij goed leest in de begroting dat er in 2018 negen woningen te koop komen. 

Patrimonium verkoopt geen woningen meer, dit zijn garages.  

 

Peter Manders stelt de leden nu in de gelegenheid om een schriftelijk eensluidend advies uit te brengen  

aan de RvC. De leden vinden dit lastig om een advies uit te brengen.  

   

De aanwezigen zijn het er allen wel mee eens dat ze kennis genomen hebben van de begroting en dat ze  

een positief advies uitbrengen aan de RvC voor wat betreft de begroting 2018. 

 

5. Presentatie Veegwet Wonen 

 Voorzitter van de RvC, Marco Vriens, neemt het woord over. Hij bedankt de leden van de Werkgroep 

Veegwet wonen voor het meedenken in de werkgroep en ook dat ze vanavond weer aanwezig zijn. 

 

 Woningcorporaties in Nederland hebben zich aan een aantal wetten te houden. Onder andere aan de 

Woningwet. De Woningwet regelt een aantal zaken ten aanzien van het nemen van besluiten door een 

corporatie. Dit zijn majeure besluiten die goedgekeurd moeten worden door de raad van commissarissen. 

Dit betreft besluiten die voldoen aan de volgende voorwaarden: besluiten als overdracht aan of duurzame 

samenwerking met andere partijen, investeringen boven de 3 miljoen euro, statutenwijzigingen, 

reorganisatie, vervreemding woningbezit en besluiten die statutair goedkeuringsplichtig zijn. 

 

Veegwet wonen 

 De Veegwet wonen geldt voor alle corporaties, maar voor verenigingen gelden een aantal specifieke 

vereisten die nadelig uitpakken. Een voorbeeld daarvan is dat er geen goedkeuring door de RvC op 

besluiten plaats kan vinden zonder schriftelijk advies te vragen aan de Algemene Vergadering.   

 

 Dit betekent in de praktijk dat de frequenties van de AV van een keer per jaar naar minimaal vier keer per 

jaar gaan met daarbij ook nog de nodige voorbereiding om de voor de leden ingewikkelde onderwerpen toe 

te lichten alvorens er een advies over gegeven kan worden.  

 

 Nut en noodzaak  

 Dit maakt dat het uitvoeren van de Veegwet wonen praktisch onuitvoerbaar is. Het gaat ten koste van de 

slagvaardigheid van de corporatie. Het geeft extra kosten en vraagt extra tijd van de medewerkers van 

Patrimonium. Daarnaast is er al een huurdersafvaardiging, de Bewonersraad. De rolverdeling tussen de 

ledenvergadering en de Bewonersraad kan voor onduidelijkheden zorgen.  



 

 

 

 Mogelijkheden 

 Vriens legt drie opties voor die wat hem betreft mogelijk zijn om met deze praktische bezwaren om te gaan.  

 

1. Gaan werken volgens de regels. Alle majeure besluiten voorleggen ter advies aan de leden in 

extra ledenvergaderingen.  

2. Afgeven van een machtiging waarmee de leden hun adviesrecht over dragen aan de RvC. Dit is in 

de praktijk echter juridisch niet geldig.  

3. Omvorming van de vereniging naar stichting.  

 

Governance Patrimonium 

Governance is de manier waarop je de relatie met je omgeving hebt geregeld. Wat zijn de spelregels die  

gelden voor Patrimonium om te volgen bij de uitvoering van de werkzaamheden van de organisatie.  

 

 De huidige governance voor corporaties bestaat al uit:  

 Er is een verplichte raad van commissarissen (RvC) voor toezicht.  

 De Bewonersraad heeft een wettelijk verankerde rol in beleid en uitvoering. 

 Twee van de vijf RvC leden zijn benoemd op bindende voordracht van de Bewonersraad. 

 Prestatieafspraken tussen Patrimonium, gemeente en Bewonersraad zijn wettelijk verplicht. 

 Uitgebreid toezicht door Autoriteit woningcorporaties (onder andere Fit & Proper toetsing). 

 Er is een interne controle functionaris die rapporteert aan de RvC.  

 Majeure besluiten zijn gedelegeerd aan RvC (dan wel moeten worden goedgekeurd door de RvC). 

 Zienswijze gemeente (inclusief advies huurders) ingeval van fusie. De minister beslist uiteindelijk 

over een fusie. 

 Er zijn wettelijke kaders voor commerciële activiteiten, sponsoring en uitgaven leefbaarheid. 

 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw houdt streng financieel toezicht.  

 

 De werkgroep Veegwet Wonen heeft een concept conclusie gemaakt. Die wordt gedeeld met de 

aanwezigen.  

 

6. Conclusie werkgroep Veegwet Wonen 

 De wet- en regelgeving van de afgelopen jaren hebben de toegevoegde waarde van een vereniging 

grotendeels teniet gedaan. De zeggenschap van leden is sterk gereduceerd door de overheid als reactie op 

de grote financiële belangen van corporaties en de andere wijze van beheersing van de risico’s.  



 

 

 

 De Veegwet wonen voegt hier geen zinvolle invloed aan toe. Het geeft wel een extra werkbelasting voor de 

algemene ledenvergadering en de organisatie maar is geen uitbreiding van beslissingsbevoegdheid.  

 

 Het belang van huurders en het toezicht op het beleid en de financiën is al stevig geborgd door een scala 

aan wettelijke verplichtingen als reactie op calamiteiten. Dit geldt voor alle corporaties en er is geen verschil 

in toezicht op een vereniging of op een stichting.  

 

 Deze ontwikkelingen betreuren we, maar de nuchtere conclusie is dat er weinig zinvol verschil meer is 

tussen een vereniging en een stichting bij corporaties. De Veegwet wonen heeft wel behoorlijke praktische 

bezwaren. Het advies van de Werkgroep Veegwet wonen is om de vereniging om te zetten in een stichting 

om zo de nadelige situatie voor de leden en Patrimonium op te lossen.  

 

 Rechten leden 

 De leden kunnen hun stem blijven laten gelden via het lidmaatschap van de huurdersvertegenwoordiging, 

de Bewonersraad. De stem van de huurder is wettelijk geborgd bij de Bewonersraad. De Bewonersraad is 

en blijft een vereniging. Het bestuur van de Bewonersraad wordt niet alleen bij majeure besluiten betrokken, 

maar bij alle voor huurders belangrijke onderwerpen. Patrimonium zorgt dat de huidige leden, ook de niet-

huurders, betrokken blijven bij Patrimonium via bijeenkomsten voor belanghebbenden zoals bijvoorbeeld 

een Herfstlezing of Lenteborrel om zo in contact met elkaar te blijven.  

 

 Deze conclusie is helder voor de aanwezigen. Gevraagd wordt door de heer Van Erven of er verschillen zijn 

tussen de rechten van de leden en de Bewonersraad. Er zijn geen verschillen tussen de leden en de 

Bewonersraad. Het is wel zo dat de Bewonersraad eerder en uitgebreider geïnformeerd wordt.  

 

 6a. Korte reactie Bewonersraad op conclusie 

 voorzitter van de Bewonersraad, Jan Zijlmans, neemt het woord en legt uit wat de visie van de 

Bewonersraad op de Veegwet Wonen is.  

 De Bewonersraad heeft ook deelgenomen aan de werkgroep Veegwet wonen. Er is uitgebreid gesproken 

over de voor- en nadelen van de Veegwet wonen. De Bewonersraad staat achter de conclusie van de 

werkgroep Veegwet wonen om over te gaan van vereniging naar stichting. Een van de belangrijkste 

redenen hiervoor is de eenduidige behartiging van huurdersbelangen via de Bewonersraad richting 

Patrimonium. 

 



 

 

 Peter Manders vraagt of de aanwezige leden de conclusie van de werkgroep Veegwet wonen delen. Als de 

vereniging besluit tot omvorming dan is de vereniging niet meteen morgen een stichting, maar dan gaat het 

proces van start tot omvorming. Er volgt dan nog minimaal een vergadering waarin definitief besloten wordt 

tot omvorming.  

 

 Gevraagd wordt naar het totaal aantal leden in verhouding tot de aanwezigen. Er zijn circa 200 leden en 

vandaag zijn vijftien stemgerechtigde leden aanwezig. Gevraagd wordt hoe er dan een besluit genomen 

kan worden. Bij een besluit volgen we het aantal dat in de statuten staat. Bij een besluit volgen we de 

procedure die in de statuten staat. Voor de huidige vergadering is alleen van belang dat de leden in de 

gelegenheid zijn gesteld om een gezamenlijk advies uit te brengen over de voorliggende majeure besluiten. 

Dat is gebeurd. 

 

 Gevraagd wordt of er plannen zijn om samen te gaan met een andere corporatie. Die zijn er op dit moment 

niet. Peter Manders legt uit dat hij één doelstelling heeft en dat is doen wat het beste is voor de huurders 

van Patrimonium Barendrecht. Een fusie is niet altijd het beste voor een corporatie. Manders zegt dat uit de 

begroting blijkt dat Patrimonium er goed genoeg voorstaat om alle ambities zelf uit te voeren. En zelfs als er 

plannen voor een fusie waren, dan gebeurt dit niet zomaar, want een RvC, gemeente, Bewonersraad en de 

Autoriteit wonen moeten een fusie goedvinden. 

 

 Gevraagd wordt of de Bewonersraad aansprakelijk gesteld kan worden voor besluiten van Patrimonium die 

zij ondersteunt. Dit is niet het geval. De Bewonersraad heeft grotendeels adviesrecht. Alleen de directeur-

bestuurder en de RvC-leden zijn aansprakelijk en daarvoor verzekerd.  

 

 De stemkaarten worden gepakt en gevraagd wordt of alle aanwezigen het ermee eens zijn dat het proces 

om te komen tot een omvorming van vereniging naar stichting gestart kan worden. Alle aanwezigen zijn het 

ermee eens. Er zijn geen tegenstemmen.  

        Patrimonium gaat het proces in gang zetten en komt voor de vervolgstappen bij de leden terug met een 

uitnodiging voor een volgende algemene vergadering.  

 

7. Rondvraag 

 Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

 

8. Sluiting 

De directeur-bestuurder bedankt allen voor de aanwezigheid en nodigt een ieder uit voor een hapje en een  

 drankje.  


