
 1 

 
VERSLAG  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  HOOD 

MAANDAG  25  APRIL  2016 
VREDESKERK 

VAN VOLLENHOVENKADE 21 
 
Aanwezig bestuur:  
Dhr. A. Korteweg (voorzitter), Dhr. A. Kleijwegt (vice-voorzitter), mw. J. Cambier (secretaris), dhr. 
M. Kersten (algemeen bestuurslid), dhr. A. Faas (algemeen bestuurslid), dhr. J.A. Oudshoorn 
(algemeen bestuurslid) en mw. W. Spies (aspirant-bestuurslid). 
Afwezig bestuur: Mw. A. de Vetten, penningmeester. 
Aanwezig Team Wonen (ASW) : Dhr. H. Zegers.  
Aanwezig Raad van Commissarissen Ons Doel: Dhr. H. Michels. 
Aanwezig Raadslid Partij van de Arbeid: mw. Helma Baart. 
Aanwezige leden: negen.   
Afwezige leden mk.: één. 
 
1. Opening/mededelingen 
Dhr. Arie Korteweg (voorzitter) opent de vergadering om 19.45 uur de vergadering en betreurt het dat 
de opkomst zo laag is. 
Beste leden HOOD: 
HOOD is springlevend. Vrij normaal voor een 20-jarige. Op 14 juni 2015 vierden we deze 20ste verjaardag met 
een leuk feest in Het Gebouw. Een flink aantal leden vierden mee. 
In het begin van 2015 werd het HOOD-bestuur geconfronteerd met negatieve beoordelingen van de interim-
manager van Ons Doel, zowel betreffende het functioneren van Ons Doel, als van onze huurdersorganisatie. Dat 
viel wat tegen. We bleven echter ons speaking terms; er werd open met ons gecommuniceerd. 
Toen we in het najaar de HOOD-leden raadpleegden over de inmiddels voorgenomen maatregelen van Ons 
Doel, pakte dat positief uit. De opkomst van de leden was goed en de discussie constructief. Onze uiteindelijke 
adviezen, die wij uitbrachten na de ledenraadpleging, werden voor een belangrijk deel overgenomen.   
Aan de andere kant gaat het ons niet alleen om de belangen van de zittende huurders, maar ook om die van de 
woningzoekenden. Ook voor hen is het beeld niet onverdeeld gunstig. Weliswaar kan de wijze waarop Ons Doel 
omgaat met de landelijke richtlijn van het passend toewijzen goed uitpakken, maar de beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van sociale huurwoningen in Leiden gaat de verkeerde kant uit en Ons Doel heeft de 
woningzoekenden geconfronteerd met hogere huren. 
Al met al is er echter voldoende reden voor tevredenheid; we zijn klaar voor nieuwe uitdagingen.  
2.  Vaststelling agenda 
De vergadering gaat akkoord met de volgorde van de agenda. 
3. Inkomende en uitgaande post 
Ingekomen post: Eén afmelding voor de vergadering 
Uitgaande post: Vergaderstukken. 
4. Mededelingen 
Mededelingen vanuit het bestuur: 
HOOD is betrokken geweest bij de keuze voor de onderhoudsaannemer. 
HOOD is betrokken geweest bij het serviceabonnement. 
Ons Doel zorgt voor tijdelijke huisvesting statushouders.  
Het herstructureringsfonds is ontstaan vanuit de erfpacht en kan gebruikt gaan worden voor o.a. labels, 
huisvesting en statushouders. 
De gehouden kascontrôle door Ons Doel was positief. Mw. An de Vetten is bezig om de administratie 
over te dragen aan het administratiekantoor van mw. Ali Cuperus.  
Voor het ledenpanel hebben zich 12 personen aangemeld. De animo neemt af. Bij de laatst gestelde 
vraag hebben twee- tot drie personen gereageerd. 
In samenwerking met Ons Doel zullen de leden gevraagd worden naar zijn- of haar mail account. Het 
bereik wordt dan groter. 
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Begin dit jaar is een  lid van de Raad van Commissarissen (op voordracht van HOOD) afgetreden. 
Inmiddels is er een nieuwe gevonden en zoals wettelijk is bepaald, vooraf een fit en proper test moet 
ondergaan, alvorens tot benoeming wordt overgegaan. 
Mededeling vanuit de leden: 
In Nieuw Groenhoven is het onderhoud opgestart. Het hangt helemaal van de begroting af wat er in de 
wijk gaat gebeuren. Men is op dit moment nog in gesprek met de projectleider. 
Nog steeds problemen in de Verdistraat met de  overhangende takken. Het schilderwerk komt hierdoor 
nog steeds in de knel.  
5. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 november 2015 
Blad voor blad wordt het verslag doorgelopen en er zijn geen op- of aanmerkingen. 
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 
6. Goedkeuring inhoudelijk deel van het jaarverslag 2015 
Henri Zegers geeft een toelichting op het inhoudelijk gedeelte van het verslag en meldt dat er nog wat 
type fouten in het stuk zitten. In 2015 is er nogal het een- en ander veranderd aan de hand van het plan 
van aanpak. Het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) is aan bod geweest en er is  uitvoerig bij stil 
gestaan  bij de bijeenkomst (Ledenraadpleging) in de Meelbox. Een wijziging aanpassen in de vierde 
zin onder het kopje WOZ-fonds: De huurdersorganisaties die behoren bij de woningcorporaties 
(voorheen Zijl en Vliet i.p.v. De Sleutels) Ons Doel en Portaal Leiden hebben besloten….. 
Er zijn verder geen vragen meer en het inhoudelijk deel van het verslag wordt door de leden 
goedgekeurd. 
7. Goedkeuring financieel deel van het jaarverslag 2015 
In verband met afwezigheid van An de Vetten, wordt het financieel deel van het verslag behandeld 
door Henri Zegers. Het vierde lustrum van HOOD is voordeliger uitgevallen dan was begroot. 
Advieskosten zijn voor dit jaar aan de hoge kant. De huur bij Ons Doel ligt in verhouding lager dan bij 
De Sleutels en Portaal. Het passend toewijzen is per 1 januari 2016 ingegaan. Het huurdersonderzoek 
is in eerste instantie afgewezen door HOOD. Het serviceabonnement is uitgebreider geworden.  
Er zijn verder geen vragen meer en het financieel gedeelte van het verslag wordt door de leden 
goedgekeurd 
8. Verslag kascommissie 
Hierbij verklaart de kascommissie dat zij de stukken behorende bij de jaarrekening 2015 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. Getekend voor akkoord door de 
heer A. Dupuis en mevrouw R. Bijmoer i.p.v. dhr. S. Doderer. 
Dhr. Stefan Doderer zal nog éénmaal de kas 2016 controleren. Het opnieuw instellen voor een tweede 
kandidaat voor de kascommissie komt op de agenda voor de volgende ALV op dinsdag 21 november. 
Na een kort pauze gaat de vergadering over naar punt 9 van de agenda. 
9.  Voorstel PvdA Ouderen; Wonen en Zorg (juni 2015)  
 (toelichting door mw. Helma Baart, raadslid voor de Partij van de Arbeid) 
Inleiding: 
Het aantal ouderen neemt relatief gezien toe in onze samenleving. Ook het aandeel oudere ouderen (80 
en ouder) neemt toe. Veel van deze mensen hebben een woning die past bij een vorige levensfase, en 
die woning is in de huidige situatie te groot of steeds minder geschikt voor hun specifieke situatie 
(bijvoorbeeld verdiepingen terwijl men slecht ter been is). Toch blijven ouderen over het algemeen in 
hun steeds minder geschikte woning, vaak omdat ze geen alternatieven zien. Deze situatie is om twee 
redenen ongewenst: enerzijds is de situatie voor de oudere minder passend en kan er een grotere 
hulpvraag ontstaan dan wanneer de woonsituatie wel adequaat zou zijn. Anderzijds is er dringend 
behoefte aan woningen en woonruimte, het duurt lang voordat een woningzoekende een aanbod kan 
worden gedaan. Doorstroming is gewenst. 
Een onafhankelijke tussenpersoon of instantie zoals bijvoorbeeld een verhuisadviseur, 
ouderenmakelaar of seniorenwoningwebsite kan een stimulerende rol spelen in het verhuizen van 
ouderen naar een woning die beter bij hun huidige situatie past. De toenemende zorgvraag die met 
name oudere ouderen hebben speelt bij die gewenste situatie een rol. 
In Leiden is er waar het gaat om de koopmarkt reeds een makelaar actief, op commerciële basis. 
Samenwerking is wenselijk. Ook zijn er enkele lokale initiatieven van individuele personen. Tot op 
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heden mist waar het gaat om huurwoningen er echter een initiatief met voldoende slagkracht en 
schaalgrootte, en contacten met bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties en Woningnet Holland 
Rijnland, waardoor de bekendheid en het gebruik te gering blijft. 
De gemeente Leiden wil dan ook een invulling van die bemiddelingsfunctie voor vooralsnog de 
doelgroep ouderen. Andere doelgroepen zoals mensen met een beperking worden in een later stadium 
niet uitgesloten. Het kan daarbij zowel gaan om een persoon als een website, afhankelijk van wat het 
meest perspectiefvol is. 
Doel: 
Doel hierbij is dat Zorg en Wonen optimaal en betaalbaar samen gaan, nevendoel is de doorstroom op 
de huurwoningmarkt bevorderen. De onafhankelijke huurmakelaardij bekijkt samen met de oudere hoe 
zij betaalbaar kan verhuizen naar een geschikte woning, waarbij de zorg die nodig is kan worden 
ontvangen. 
Te denken valt aan: gelijkvloerse woningen van waaruit voorzieningen bereikbaar zijn, een woning in 
de buurt van een zorgcomplex, een woning waarbij het netwerk (vaak familie) naast of boven kan 
wonen, etc. 
Tevens regelt de huurmakelaardij alle zorg die nodig is voor de oudere. Te denken valt aan zorgvragen 
bij het Sociale Wijkteam kenbaar maken, faciliteren van de verhuizing, alle regelingen en 
formaliteiten verzorgen. Kortom alles wat nodig is om de oudere zo zorgeloos mogelijk te laten 
verhuizen naar een geschikte woning met alle zorg die nodig is. 
Nevendoel: 
Hierdoor wordt de toekomst van de huurwoningen-markt conform het regeringsbeleid, de 
“Participatiesamenleving”, waarmee het kunnen krijgen en bieden van (mantel)zorg een reëlere optie 
wordt.  
Uitwerking eerste stappen:  
Op de weg naar een onafhankelijk betrouwbare huurdermakelaardij is een marktonderzoek een 
geschikte eerste stap. De lokale situatie zal verkend moeten worden. Ook een website zal een goede 
aanvulling zijn op de huidige situatie. Er is reeds een initiatief voor een website met een landelijk 
bereik. Hiervan zou gebruik kunnen worden gemaakt. 
Het gaat immers om het in contact komen met de oudere die wil verhuizen naar een kleinere woning 
(koop en huur), of die een geschikte woning zoekt waar zijn of haar netwerk dichtbij (mantel)zorg 
kan leveren, en deze woning nu niet vindt. Aansluiting moet worden gezocht met de vraagkant. 
De betrokkenheid en inzet van de gemeente Leiden bestaan uit het faciliteren van het initiatief en de 
inzet van beperkte financiële middelen. In de start zal aanvullend budget nodig zijn, na een periode 
van een 2 jaar, is het doel dat de verhuurmakelaardij budgetneutraal kan draaien. Ook zullen 
aanvullende maatregelen moeten kunnen worden ingezet, zoals: 

− Huurgewenning (wordt afgebouwd). 
− Als de oude huur lager is, oude huur meenemen naar nieuwe woning 
− Doorstroompremie en verhuiskostenvergoeding 
− Het regelen van alles wat nodig is voor de verhuizing en de zorg, in de breedst mogelijke zin 

van het woord 
− Lokaal Maatwerk per Gemeente 

Er is relatief weinig bekend over de situatie in Leiden. Wel zijn er signalen dat ouderen bij gebrek aan 
alternatieven in hun huidige woning blijven, ook als die voor hen te groot of anderszins minder 
geschikt is geworden. Een verkenning van de actuele situatie is daarom in zijn algemeenheid van 
belang. Ook het ontsluiten van de bestaande mogelijkheden kan met beperkte middelen bereikt 
worden.  
Financiële consequenties  
Op termijn (ongeveer 2 jaar) dient de voorziening zich financieel zelfstandig te kunnen handhaven. Dit 
kan door gebruikers (de ouderen) voor de dienst te laten betalen. 
Om de start mogelijk te maken zou de gemeente Leiden c.q. de corporaties een startbedrag ter 
beschikking dienen te stellen van 20-30 duizend euro (zie hiervoor voorstel van bijgevoegde 
presentatie van Woonz.nl) 
Aanvullende maatregelen als bijvoorbeeld huurgewenning etc. zou met de verhuurders, met name de 
corporaties besproken moeten worden. Dit kan in de verkenning gedaan worden. 
Vanuit de zaal enkele opmerkingen: 



 4 

Veel woningen voor mensen met een beperking zijn er gewoon niet. Het totale probleem is Wonen en 
Zorg. De vraag aan de gemeente zou moeten zijn “waar wil je naar toe”?  
10. Wat verder ter tafel komt 
Mw. Hoogstraten is teleurgesteld in de afhandeling van de toegezegde reparatie (leidingen 
wegwerken) na het aanbrengen van een nieuwe smalle CV ketel in de keuken. Dhr. Klap is hiervan op 
de hoogte. Ook zijn er foto’s van gemaakt. Tot op heden is er niets mee gedaan.  
11. Rondvraag 
Mw. van Varick vraagt of het mogelijk is om de handleiding bewonerscommissies bij te stellen.  
12. Sluiting 
De  voorzitter Arie Korteweg sluit de vergadering om 21.45 uur en bedankt een ieder voor zijn/haar 
positieve inbreng. Men kan nog gebruik maken van een hapje en een drankje. 
 
 
 
Voorzitter        Secretaris 
Dhr. Arie Korteweg       Mw. Jannie Cambier 
 
 
 
 
 
 
GENOMEN BESLUIT BEHORENDE BIJ HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING D.D.  25  APRIL  2016 
 
6. Goedkeuring Sociaal verslag 2015 
Het sociaal verslag 2015 wordt door de leden goedgekeurd. 
 
7. Goedkeuring Financieel verslag 2015 
Het financieel verslag 2015 wordt door de leden goedgekeurd. 
 
8. Instellen kascommissie 
Op de agenda van de ALV op 21 november plaatsen, het instellen voor één lid van de kascommissie 
voor twee jaar. Dhr. Stefan Doderer heeft nog één jaar. 
 
11. Rondvraag 
Bijstellen de  handleiding bewonerscommissies. 
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