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Het is gewoon hartstikke druk bij de HOOD. Dat komt onder meer omdat Ons Doel actief is met 
allerlei beleid, projecten en activiteiten. Vanavond komt een deel van die onderwerpen aan bod, onder 
meer met een presentatie van dhr. Erik Olijerhoek van Ons Doel, die we hebben uitgenodigd om u te 
vertellen wat er allemaal is gebeurd op het gebied van voorraadbeleid. Eigenlijk hebben we de neiging 
om het vooral over al die actuele zaken te hebben, omdat we er helemaal vol van zitten. Aan het einde 
van de avond, bij de rondvraag, wil ik onder meer nog wat ruimte bieden om het samen te hebben over 
de renovatie van de Zuidhoven, wanneer daar behoefte aan bestaat. 
Maar, vanavond staat als eerste in het teken van het jaar 2006. We hopen dat u binnen een uur na nu 
uw goedkeuring hebt kunnen geven aan de stukken die we daarover hebben opgesteld. Natuurlijk 
nadat u ons er kritisch over bevraagd heeft. 
Het wordt een flinke werkvergadering, en met uw welnemen wil ik ‘en bij deze openen! 
2.  Vaststelling agenda 
De vergadering gaat akkoord met de volgorde van de agenda. 
3.         Mededelingen 
Nieuwe directeur bij Ons Doel 
Dhr. Ben Noorlander is per 1 september a.s. aangesteld als de nieuwe directeur van Wst. Ons Doel. 
Het bestuur van HOOD heeft al kennis met hem gemaakt. De praktijk moet uitwijzen hoe de 
werkzaamheden worden voortgezet. 
Huurverhoging 2007 
Per 1 juli heeft Ons Doel een huurverhoging toegepast van 1.1.%. Dit is de laagste huurverhoging die 
Ons Doel heeft gevraagd sinds vele jaren. Toch heeft HOOD moeten besluiten afwijzend tegenover 
deze huurverhoging te staan. Dat heeft de volgende achtergrond. In het nieuwe regeerakkoord is 
opgenomen dat de huren maximaal 1.1.% mogen stijgen. De huurverhoging die Ons Doel vraagt, is 
dus de maximale huurverhoging die toegestaan is. HOOD heeft echter vorig jaar met Ons Doel 
afgesproken om voor bepaalde woningen en complexen een lager percentage huurverhoging te vragen 
dan gemiddeld door Ons Doel wordt opgelegd, ondermeer om ervoor te zorgen dat deze woningen 
bereikbaar blijven voor mensen met een laag tot gemiddeld inkomen. HOOD dacht hierbij met name 
aan de woningen in het complex Groenhoven, omdat de meeste van deze woningen al 90% van de 
maximale huur kosten, terwijl de streefhuur voor alle complexen 75% is. Bij de gesprekken over de 
huurverhoging heeft HOOD Ons Doel hieraan herinnerd. Helaas heeft Ons Doel het advies van 
HOOD niet overgenomen.  
WOZ-fonds 
Het WOZ-fonds is nu officieel van start gegaan. Op korte termijn vindt de beoordeling van ingediende 
projecten plaats. Mieke stelt vóór om bij een volgende algemene ledenvergadering de ervaring kenbaar 
te maken. 
4. Inkomende en uitgaande post 
Ingekomen een afmelding van dhr. G. Vlasblom. Stukken voor de ALV zijn opgevraagd door dhr. P. 
Touw. 
5. Verslag Ledenvergadering 12 december 2006 
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk behandeld. Dhr. Ton Dupuis vraagt naar de stand 
van zaken m.b.t. de enquête. Mieke meldt dat vanwege een kleine vertraging het niet mogelijk is om 
op korte termijn de uitslag te kunnen presenteren. Frans Baks is al ver gevorderd met het uitwerken 
van de leefbaarheid en verhuisgeneigheid. Energie is ingewikkelder en moeilijk te vergelijken met 
vorige enquêtes. Bram merkt op dat er is voorgesteld om het samen te doen met Ons Doel. Tenslotte 
moeten alle woningen in 2008 voorzien worden van een energielabel. Niet uit te sluiten is dat  
afhankelijk van de uitgewerkte informatie, er mogelijk een extra algemene ledenvergadering ingelast 
zou kunnen worden. Ton Dupuis vraagt of vergoeding bij woningverbetering niet in gevaar komt voor 
mensen welke een huursubsidie ontvangen. Els Delnoij stelt Ton Dupuis gerust dat het geen invloed 
heeft op de huursubsidie. Als laatste merkt Ton Dupuis op dat bij het ondertekenen van het verslag 
door Mieke eraan toegevoegd moet worden: waarnemend vice-voorzitter.  
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 
6. Goedkeuring Jaarverslag 2006 
Els Delnoij, adviseur Team Wonen van de LWO geeft een toelichting op het jaarverslag. Het 
voorwoord moet nog worden gemaakt. Wanneer dit klaar is, zal het aan het jaarverslag worden 
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toegevoegd. Het Sociaal Statuut is ondertekend op 1 februari 2007. De bewonerscommissie 
Temminckstraat e.o. en de bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg gaan in 2008 samen. Hierdoor 
vervallen de huidige namen en wordt gewijzigd in Zuid-Oost. Op 15 september a.s. wordt er samen 
met de Kanaalstraat e.o. een wijkbeurs georganiseerd. De bewonerscommissie Suriname-
/Antillenstraat heeft tot op heden nog geen begroting ingediend. De bewonerscommissie Rodes is op 
zoek naar een voorzitter. Voor de twaalf woningen aan de Kooilaan welke gesloopt gaan worden, zal 
Ons Doel de bewoners die een andere woning gaan betrekken, de huurgewenningsbijdrage (tot een 
inkomen van € 33.000.-) per huishouden gaan bekijken. HOOD heeft uit het jaarverslag van Ons Doel 
moeten vernemen dat de binnende voordracht door HOOD voorgedragen kandidaat voor de RvC, dhr. 
Hans van Dam, door de ondernemingsraad positief is geadviseerd. HOOD vraagt zich nu af wat dan de 
waarde is van de binnende voordracht en zeker wanneer de ondernemingsraad een negatief advies zou 
uitbrengen. Bij een volgende voordracht of herbenoeming zal HOOD met Ons Doel duidelijke 
procedure afspraken hierover moeten maken. Het communiceren met Ons Doel met het zogenaamde 
‘virtueel community’ staat nog in de kinderschoenen. HOOD heeft drie jaar het project Lengo Letu 
(Afrika) gesponsord. In april 2006 is de sponsoring beeïndigd. HOOD zal nog met Ons Doel de stand 
van zaken opnemen over de uitvoering van het politiekeurmerk. Ton Dupuis vindt dat HOOD in het 
vervolg uitgebreider in het jaarverslag moet omschrijven wat er tijdens het overleg met Ons Doel over 
de begroting en de meerjarenbegroting 2007-2011 besproken is. Ook valt het op dat Ons Doel besluit 
geen rek te creëren m.b.t. de huurverhoging.  
6a.  Goedkeuring financieelverslag 2006 
Er zijn geen op- of aanmerkingen in het financieel verslag. 
6b.        Verlag kascommissie 2006 
Hierbij verklaart de kascommissiebestaande uit de dames A.E, Hoogstraten en M.M. de Vrind dat de 
stukken behorende bij de jaarrekening 2006 van Huurdersorganisatie Ons Doel in alle vrijheid heeft 
kunnen inzien en controleren. Zij geeft het bestuur in de persoon van de penningmeester décharge over 
het afgelopen verenigingsjaar. Zij complimenteert de penningmeester voor het beheer van de gelden 
van de vereniging. Voor de kascommissie 2007 melden de heren E. Meijer en G. Mets zich aan. Het 
jaarverslag en financieel verslag 2006 wordt door de leden onder dankzegging goedgekeurd. 
7. Statutenwijziging 
Els Delnoij geeft een toelichting op de wijzigingen in de statuten. Het werven van nieuwe bestuurders 
onder onze leden is zeer moeizaam verlopen. Helaas heeft maar één potentiële kandidaat zich 
aangemeld.  
Ton Dupuis stelt het volgende voor: Bij maximaal 9 leden mag het bestuur vertegenwoordigd zijn 
door 5 leden-huurders en 4 niet leden-huurders. De zittingstermijn is 6 jaar en daarna 3 jaar, met 
daaropvolgend ieder jaar opnieuw te benoemen voor 1 jaar. Het voorstel van Ton wordt met 
betrekking tot de zittingstermijn niet aangenomen. 
Mieke stelt vóór om met het voorstel in te stemmen wat is opgenomen in de conceptstatuten. De 
vergadering stemt ín met het voorstel in de concept statuten. Daarmee is het voorstel aangenomen.  
Mieke bedankt de leden en op korte termijn zal het passeren van de statuten bij de notaris 
plaatsvinden. 
 

PAUZE 
 
 
8. Presentatie Strategisch Voorraad Beleid Ons Doel 
Erik Olijerhoek, manager Wonen van Ons Doel stelt zich voor aan de vergadering. Aan de hand van 
sheets geeft Erik een toelichting. HOOD en Ons Doel hebben samen al het een- en ander op papier 
gezet en waar op dit moment nog hard aan wordt gewerkt w.o. het op een goede manier beheren van 
de woningvoorraad en het bepalen van beleid bij mutatie. De doelen van het Strategische 
Voorraadbeleid zijn: Het op een goede manier beheren van de woningvoorraad en het bepalen van 
beleid bij mutatie. Ons Doel richt zich vooral op starters en landers (ouderen). Het maken van plannen 
voor nieuwbouw. Bij het beheren van de woningvoorraad zijn de volgende drie aspecten belangrijk 
t.w.: wat is het economisch profiel, wat is het marktprofiel en wat is het maatschappelijk profiel van 
een complex. Van daaruit wordt de keuze gemaakt of een complex wordt behouden of verkocht en of 
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6. Goedkeuring jaarverslag 2006 
Het jaarverslag 2006 wordt door de leden goedgekeurd. 
 
7. Statutenwijziging 
De wijzigingen in de statuten wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


