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Verslag algemene ledenvergadering 20 november 2017  

 

Aanwezige leden: 

De heren Van der Haven, Duiker en De Lange 

 

Aanwezig namens de werkorganisatie: 

Mevrouw L. Aalsma  voorzitter raad van commissarissen 

Meneer M. Bogerd  directeur-bestuurder 

Mevrouw J. Kerkvliet  directiesecretaresse 

 

Voorzitter vergadering:  mevrouw Aalsma 

Verslag vergadering:  mevrouw Kerkvliet 

 

Mevrouw Aalsma opent om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

1. Algemene ledenvergadering en Veegwet 

MB geeft aan dat in de Veegwet staat vermeld dat de leden een adviesrecht hebben voor 

goedkeuringsbesluiten van de raad van commissarissen (rvc). Vandaar dat, als er 

goedkeuringsbesluiten zijn, voorafgaand aan de vergaderingen van de rvc een algemene 

ledenvergadering plaatsvindt.  

Vóór 1 januari 2019 moeten, door kleine wijzigingen in de Veegwet, de statuten weer aangepast 

worden. Hier heeft de ledenvergadering goedkeuringsbevoegdheid voor. Dus ook hier zal een 

vergadering voor uitgeschreven worden.  

 

1. Verslag vergadering 2 oktober 2017 

De aanwezigen keuren het verslag goed. 

 

2. Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2017 

De voorzitter geeft aan dat de auditcommissie van de rvc de begroting kritisch heeft doorgenomen. 

Het is een goede begroting. Habeko wonen is een financieel gezonde organisatie.  

Martin Bogerd (MB) geeft aan dat er geen grote beleidsveranderingen geweest zijn.  

 

- Pagina 3, nieuwbouw 

Desgevraagd geeft MB aan dat de nieuw te bouwen woningen bij de Groenestein, geen 

levensloopbestendige woningen worden. Dan zou er beneden een douche en een slaapkamer moeten 

zijn. Er is boven wel een toilet en een ruime badkamer. De netto huur zal naar verwachting tussen 

590,- en 648,- komen te liggen. Dit los van de energieprestatievergoeding.  

 

- Pagina 6, marktwaarde 

Zoals vermeld in de begroting, is de door de rijksoverheid verplichte waardering van het woningbezit 

tegen marktwaarde, een ingewikkeld administratief proces. Waarderen op basis van de WOZ-

waarde is niet meer toegestaan. 

 

- Pagina 64, Woonforte en Habeko wonen 

Op de vraag of de gemeente Habeko wonen kan dwingen om te fuseren met Woonforte, antwoordt 

de voorzitter ontkennend. MB geeft aan dat zij wel druk kan uitoefenen. Ook is het mogelijk dat de 

twee corporaties tegen elkaar uitgespeeld worden.  
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Vervolgens geven de aanwezige leden een positief advies voor de begroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2019 – 2027. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 13.35 uur. 

 

 

 

 

  


