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VERSLAG  ALGEMENE  LEDENVERGADERING  HOOD 

DONDERDAG  26  APRIL  2018 
GEBOUW Ons Doel aan de Maresingel, Leiden 

 
Aanwezig bestuur:  
Dhr. A. Korteweg (voorzitter), Dhr. A. Kleijwegt (vice-voorzitter), mw. J. Cambier (secretaris), dhr. 
J.A. Oudshoorn (algemeen bestuurslid) en mw. W. Spies (algemeen bestuurslid). 
Aanwezig Team Wonen (!WOON)) : Dhr. H. Zegers.  
Aanwezig Raad van Commissarissen Ons Doel: Dhr. H. Michels en dhr. C. van Soest. 
Aanwezig Ons Doel: Dhr. Chr. Klap. 
Aanwezige leden: achtien.  
Afwezige leden m.k.: zeven. 
 
 
1. Opening door de voorzitter dhr. Arie Korteweg 
Om 17.00 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkome en in het bijzonder 
dhr. Chr. Klap, directeur-bestuurder Ons Doel en de heren H. Michels en C. van Soest, raad van 
Commissarissen. 
 
2. Vaststelling agenda 
Bij de toelichting op de agenda moet punt 11 moet gewijzigd worden in punt 12.. 
 
3. In- en uitgaande post 
Uitgaande zijn de stukken welke bestemd zijn voor de vergadering. 
 
4. Mededelingen vanuit het bestuur 
De voorzitter meldt dat HOOD een gedeeltelijk negatief advies heeft afgegeven over het huurbeleid 
van Ons Doel. Gevraagd werd om in ieder geval de huren boven de liberalisatiegrens te bevriezen. 
Ons Doel was daartoe niet bereid. Christoffel Klap wordt gevraagd het standpunt van Ons Doel nader 
toe te lichten. Christoffel geeft aan dat het huurbeleid een samenhangend geheel is. Het is op dit 
moment niet mogelijk om er een element uit te halen. De huurinkomsten zijn nodig voor toekomstige 
investeringen in nieuwbouw en het aardgasvrij maken van de voorraad. Passend toewijzen kost Ons 
Doel geld. 
De voorzitter herneemt het woord. Het advies van HOOD was al een compromis binnen het bestuur. 
Ton Faas kon zich er niet mee verenigen en dat was aanleiding zijn bestuursfunctie neer te leggen. 
Daarmee stelt hij de bezetting van het hele bestuur aan de orde. Maarten Kersten zal zijn 
bestuursfunctie vandaag neerleggen, omdat hij is gekozen in de gemeenteraad. Daarnaast lopen de 
termijnen van Jannie Cambier en Bram Kleijwegt eind dit jaar af en heeft Wil Spies aangegeven ook 
dit jaar te willen terugtreden. Daarmee zouden alleen Arie Korteweg en Jan-Arie Oudshoorn als 
bestuurslid aanblijven. Voor het bestuur was dat aanleiding om met de directie van Ons Doel en met 
de huurderscommissarissen in overleg te treden. Desgevraagd geeft Christoffel Klap aan dat de 
samenwerking met HOOD en de huurders nog nooit zo goed is geweest als de afgelopen periode. Hij 
somt een groot aantal positieve resultaten van het overleg op. Clemens van Soest vult aan dat de 
oplossing bij de wijsheid van de leden moet worden gezocht. Christoffel stelt met instemming van de 
aanwezigen voor om uit de huurders een commissie te benoemen die voor het eind van het jaar 
voorstellen voor een nieuwe werkwijze van HOOD kan presenteren. De commissie zal professioneel 
worden ondersteund. De directie en de Raad van Commissarissen zeggen HOOD hun steun toe bij 
ontwikkeling naar een nieuwe organisatie. 
 
5. Mededeling vanuit de leden 
Geen 
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6. Verslag Algemene Ledenvergadering 28 november 2017 
Op het verslag zijn geen op- of aanmerking en vergadering keurt het verslag goed. 
 
7. Goedkeuring jaarverslag 2017 
De voorzitter leest de inleiding van het jaarverslag voor:  
“In de samenwerkingsovereenkomst HOOD-Ons Doel staat voorop dat meer participatie van 
huurders moet worden bevorderd. Dit door huurders primair te betrekken bij onderwerpen die hen 
interesseren en waarin ze soms ook deskundig zijn. Dit kwam eerst nog niet erg van de grond,  
totdat bleek dat door Ons Doel georganiseerde themabijeenkomsten wel veel deelnemers trokken. De 
viering van 100 jaar Ons Doel in 2018 zal zo worden vormgegeven dat ook daarmee de betrokkenheid 
van huurders wordt bevorderd. Het HOOD-bestuur hoopt vurig dat dit ook kan leiden tot opvullen van 
vacatures in het bestuur en in de bewonerscommissies. Ten gevolge van het aftreden van verschillende 
bestuursleden zal het HOOD-bestuur anders in 2019 in ernstige moeilijkheden komen! 
De veranderingen bij Ons Doel die in de voorafgaande jaren werden doorgevoerd zijn in 2017 
geconsolideerd. Als huurdersorganisatie kregen we dus minder vragen om onze mening te geven.  
Maar er blijven zaken die de aandacht opeisen. In een ledenvergadering van HOOD werd 
bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de leefbaarheidsproblemen en de burenoverlast, vaak door 
verwarde personen. Dit leidde tot een indringend en vruchtbaar gesprek van het HOOD-bestuur met 
het management van Ons Doel. 
In de geest van de samenwerkingsovereenkomst kwam er in coproductie een interessant experiment tot 
stand. Corporaties willen wel wat aan betaalbaarheid doen, maar beschikken niet over 
inkomensgegevens van de huurders. In de gezamenlijke projectgroep is bedacht dat duur scheefwonen 
is te vinden bij mensen die alleen in een groot en dus duur huis wonen. Zij zullen worden gevraagd of 
zij kunnen aantonen dat hun inkomen laag is (in aanmerking komen voor huurtoeslag) en zo ja, of ze 
belangstelling hebben voor een goedkopere woning.  
De komende jaren zal duurzaamheid grote ingrepen nodig maken. Initiatieven van de gemeente in 
2017 op dit vlak hebben nog weinig effect gesorteerd. Maar door de landelijke ontwikkelingen, met 
name de routekaarten CO2-reductie, komt de transformatie als thema snel dichterbij.” 
Vervolgens geeft Henri Zegers een toelichting op het financieel verslag 2017. 
 
8. Goedkeuring financieel verslag 2017 
Henri Zegers geeft een toelichting op het financieel verslag. 
In zijn algemeenheid kan er iets over gezegd worden. HOOD heeft het beter gedaan dan was gepland.  
Mw. Mieke Weterings merkt op dat er minder gebruik is gemaakt van de professionele ondersteuning. 
Henri antwoord dat dit  is gecompenseerd voor de uren redactie HOOD-nieuws, omdat daar in 2017 in 
is geïnvesteerd. 
 
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen meer. 
Het jaarverslag en financieel verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
9. Verslag kascommissie 
Hierbij verklaart de kascommissie dat zij de stukken behorende bij de jaarrekening 2017 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 mw. N. van Varick en mw. P. Verkuylen. 
De voorzitter bedankt mw. van Varick voor haar bijdrage over de afgelopen twee jaar. 
 
10. Instellen kascommissie: 
Mw. Luyendijk, Kanaalweg voor twee jaar. 
Mw. Patty Verkuylen nog voor één jaar. 
 
11. Pauze en warme maaltijd 
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12. Thema hoogbouw in Leiden door mw. Akke Timmermans, voorzitter Wijkvereniging 
 Merenwijk 
Jan-Arie Oudshoorn leidt het thema in. Leiden moet de komende jaren zo’n 10.000 woningen bijbouwen. Omdat 
dat binnen de eigen gemeentegrenzen moet gebeuren spreken creatievelingen over inbreiden. Dit als 
tegenstelling van uitbreiden, waarbij de gemeente, meestal ten koste van omliggende gemeenten, groter wordt. 
Maarten Kersten en Akke Timmermans zijn als sprekers uitgenodigd en zij voeren het woord. Maarten vertelt 
over zijn ervaringen met de Meelfabriek, waarbij de bewoners van Nieuw Groenhoven werden geconfronteerd 
met de bouw van een complex voor young professionals aan de overkant van de Waardgracht. De nieuwbouw 
zou veel hoger dan het bestemmingsplan toestond en bovendien werd het voor bewoners belangrijke 
parkeerterrein voor de nieuwbouw opgeofferd. Na veel verloren processen kwamen de bewoners tot een 
vergelijk met de ontwikkelaar van Meelfabriek. Er is geld gekomen om de omgeving van Nieuw Groenhoven te 
vergroenen en te verfraaien. 
Akke is voorzitter van Wijkvereniging Merenwijk. Daar worden de bewoners geconfronteerd met een 
opwaardering van het winkelcentrum De Kopermolen. Het plan was om een woontoren hoger dan honderd meter 
te bouwen om op die manier tweehonderd woningen toe te voegen. De omwonenden waren het daar niet mee 
eens. Akke vertelt hoe ze door rustig overleg met de gemeente de nadruk wist te leggen op de belangen van de 
omwonenden. Het is nog niet duidelijk wat de uitkomst gaat worden, maar het zal aldus Akke zeker beter 
worden dan de aanvankelijke plannen. 
 
13. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
14. Sluiting 
De  voorzitter Arie Korteweg sluit de vergadering om 20.15 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 


