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verslag werkgroep veegwet 
 

Datum: 11 oktober 2017 

Locatie: Kantoor Patrimonium, Londen 14-16 in Barendrecht 

Aanwezig: Leden: John van Hoek, Jopie van der Jagt, Cees van Stigt en Gerrit van Erven 

Bewonersraad: Bets van Roon en Adrie Gouweloos 

RvC: Marco Vriens (voorzitter),  

Patrimonium: Peter Manders (directeur-bestuurder) 

Afwezig Leden: Pia Noordegraaf, Jan Ouwerkerk (Jan is ook lid van de Bewonersraad), 

Bewonersraad: Jan Zijlmans 

RvC: Nico van Eck (RvC-lid) 

Notulist: Joleen Ista, directiesecretaresse 

Onderwerp: 1
ste

 bijeenkomst werkgroep Veegwet  

Bijlage: geen 

 

1. Opening 

Marco Vriens, voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) opent de bijeenkomst en heet alle 

aanwezigen van harte welkom. Er wordt een korte voorstelronde gedaan voor degenen die bij de 

bijeenkomst op 28 september afwezig waren.  

 

Hij licht toe dat het doel van vandaag is om de concept conclusie met elkaar te bespreken en vast te 

stellen om zo voor te leggen aan de algemene vergadering (AV) op 8 november.  

 

2. Verslag werkgroep 28 september 2017 

Aan de hand van het verslag van de bijeenkomst op 28 september blikken we kort terug op de vorige 

vergadering. Er is gesproken over wat de Veegwet wonen precies is, wat de vraagstukken zijn waar 

Patrimonium voor staat en wat het verschil is tussen een vereniging en een stichting.  

 

Gerrit van Erven merkt bij pagina 2 op dat er niet duidelijk uit de tekst naar voren komt wat het aantal 

onderwerpen is dat jaarlijks bij de AV neergelegd gaat worden. Als hij de majeure besluiten bekijkt dan 

zullen het voornamelijk investeringen en vervreemding woningbezit zijn. Dit lijkt niet zo’n grote belasting 

voor de AV. Toegelicht wordt dat het om circa 20 onderwerpen per jaar gaat, waarbij het klopt dat 
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investeringen, projecten, begroting en vervreemding woningbezit wel de meest voorkomende 

onderwerpen zijn.  

 

Gerrit van Ervan merkt ook op dat de mogelijkheid bestaat om de AV schriftelijk over deze onderwerpen 

te informeren en advies te vragen. Er wordt in het verslag nu gesproken over het genereren van veel werk 

voor Patrimonium, maar als dit per e-mail zou gebeuren hoeft dit niet veel werk te zijn. Peter Manders 

licht toe dat hij de leden wel graag serieus wil nemen en hen een serieus advies uit wil laten brengen. Als 

we 200 leden een e-mail sturen en hen verder geen mondelinge toelichting op de stukken kunnen geven, 

is het niet de verwachting dat zij daar alle 200 adequaat op kunnen reageren en een eensluidend advies 

uit gaan brengen.  

 

Cees van Stigt vraagt of de leden van Patrimonium ook de Bewonersraad vertegenwoordigen of dat de 

Bewonersraad verantwoording aflegt aan de leden van Patrimonium. Dit is niet het geval, de 

Bewonersraad en de vereniging van Patrimonium zijn twee aparte verenigingen die los staan van elkaar. 

Vroeger had de AV een zwaarwegendere stem dan in de huidige situatie. De Bewonersraad heeft 

tegenwoordig in de praktijk meer mandaat.  

 

Gerrit van Erven vraagt of er verschillen zitten in de onderwerpen die in de AV en in de vergadering van 

de Bewonersraad besproken worden. Ja, er zitten verschillen in. De Bewonersraad komt elke zes weken 

bij elkaar en naast de majeure besluiten die in de AV besproken moeten worden krijgt de Bewonersraad 

ook meer praktische zaken ter behandeling. De Bewonersraad neemt deel in werkgroepen bij projecten 

van Patrimonium en denkt mee over diverse onderwerpen uit de dagelijkse praktijk.  

 

Gerrit van Erven geeft de suggestie dat de Bewonersraad ook mandaat zou kunnen krijgen van de 

vereniging om namens hen advies uit te brengen, dan kan de vereniging blijven bestaan maar hoeven zij 

geen extra vergaderingen te organiseren en advies uit te brengen over de majeure besluiten. Peter 

Manders vraagt waarom hij de vereniging in leven zou willen houden. De vereniging is geen doel op zich. 

De toegevoegde waarde lijkt steeds minder en de praktische bezwaren nemen toe. Een vraag die hierbij 

belangrijk is, is de motivatie van leden om lid te zijn van de vereniging. Dit is een aantal jaren geleden 

onderzocht en de meeste leden geven aan dat het voornamelijk een gewoonte is van vroeger om lid te 

zijn, om geïnformeerd te blijven en om deel te nemen aan borrels en bijeenkomsten zoals de Lenteborrel 

en de Herfstlezing.  

 

Dit ziet Patrimonium ook terug in de interesse voor de AV waar de opkomst de laatste jaren niet meer dan 

10 procent van het ledenaantal is. Daarnaast is het ledenaantal de afgelopen vijf jaar gehalveerd door 
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verhuizing uit Barendrecht, verhuizing naar een verzorgingshuis of het overlijden van leden. Nieuwe 

aanwas van leden is minimaal.  

 

Gevraagd wordt hoe andere corporaties die nog vereniging zijn omgaan met de Veegwet wonen. In 

Nederland zijn er circa 25 andere corporaties die nog vereniging zijn. Patrimonium heeft via de VTW 

(Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) gesproken met een aantal andere verenigingen. De 

meeste verenigingen zijn druk bezig met de consequenties van de Veegwet wonen en het vraagstuk of en 

hoe zij de vereniging in stand willen houden.  

 

Gerrit van Erven vraagt waarom de overheid dan toch de verenigingen het adviesrecht gegeven heeft. Dit 

lijkt een denkfout. Qua feitelijke bevoegdheden krijgt de vereniging alleen adviesrecht en blijven de 

bevoegdheden van de vereniging zeer beperkt. 

 

Het zou bij omvorming naar een stichting een optie zijn om de leden de garantie te geven dat ze 

uitgenodigd blijven worden voor bijeenkomsten en borrels voor belanghebbenden van Patrimonium.  

 

Het verslag wordt na deze discussie vastgesteld.  

 

3. Concept conclusie  

Gevraagd wordt wat allen van de concept conclusie vinden en of er nog belangen over het hoofd gezien 

zijn.  

 

Gerrit van Erven wil graag de verschillen tussen de leden van de vereniging en de Bewonersraad 

gemotiveerd terug zien komen in de conclusie.  

 

Alle aanwezigen kunnen zich verder vinden in de concept conclusie met daarbij gemaakte opmerkingen. 

Deze concept conclusie met aanpassingen wordt samen met de verslagen van de werkgroepen 

meegestuurd met de uitnodiging voor de AV op 8 november naar de leden.   

 

4. AV 8 november 2017 

Tijdens de AV worden aan de hand van de presentatie zoals gegeven bij de werkgroep op 28 september 

de feiten en de concept conclusie van de werkgroep gedeeld. Zo komen we dan tot een besluit hoe we 

verder gaan met de Veegwet wonen en wat de toekomst van de vereniging is.  

Als de AV via een stemming besluit om de vereniging om te vormen naar een stichting, dan gaat er een 

omvormingsproces van start.  
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5. Rondvraag en sluiting  

Bets van Roon geeft aan dat ze van veel leden gehoord heeft dat ze zich niet aangemeld hebben voor de 

werkgroep Veegwet wonen omdat ze opzagen tegen de verantwoording en de ingewikkeldheid van de 

materie. Dit is een herkenbaar beeld en sluit ook weer aan bij het beeld wat er van de vereniging is.  

 

Marco Vriens bedankt alle werkgroepleden voor de tijd en inzet om mee te denken in dit vraagstuk.  


