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Notulen jaaroverleg HC BC’s 2019 
 
Datum:   22/10/2019 
Tijd:   19:30 uur 
Locatie:  Sint Joseph Almelo 
Aanwezig:  Harm Nieboer, Joop Arends, Jan Willem Bulters, Mary Weber-Kleyn, 

Juan Roig Ribas, Ineke van der Kolk-Zoet, Addie Krijnen 
Gast: Claudia Beumer 
Afwezig:  n.v.t. 
Verslaglegging: Kim Scholten 
Aanwezigen HC/BC: 32 
 

1. Opening/vaststelling agenda 
Harm opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Daarnaast heet hij 
Claudia Beumer welkom, zij zal de aanwezigen vandaag bijpraten over de 
ontwikkelingen binnen Sint Joseph. De HAR geeft haar hier graag de ruimte voor 
omdat dit in het belang is van de huurders. 
 
De agenda wordt vastgesteld er zijn geen aanvullingen. 
 

2. Toelichting herstelplan Sint Joseph door Claudia Beumer 
Claudia heet alle aanwezigen welkom en spreekt haar waardering uit dat ze ruimte 
krijgt tijdens deze vergadering om een toelichting te geven over de ontwikkelingen 
binnen Sint Joseph.   
  
Herstelplan Sint Joseph 
In april, tijdens de jaarvergadering, heeft Claudia ons bijgepraat over het feit dat Sint 
Joseph onder toezicht is gesteld van de autoriteit Wonen en over is geplaatst naar 
bijzonder beheer door het WSW. De opdracht die hieruit naar voren is gekomen is 
dat Sint Joseph een herstelplan moest schrijven om binnen de komende 10 jaar 
te voldoen aan de ratio’s en de uitvoering van de opgave. Binnen Sint Joseph zijn ze 
met deze pittige maar ook noodzakelijke opdracht aan de slag gegaan. Vandaag praat 
Claudia ons hierover bij. Op 17 september is het herstelplan met de autoriteit Wonen 
en het WSW besproken en tevens goedgekeurd. De goedkeuring is bijzonder 
fijn omdat het niet vaak voorkomt dat een herstelplan de eerste keer wordt 
geaccordeerd. In het plan staat wat er de komende 10 jaar moet gebeuren. Nu komt 
het aan op de uitvoer. De autoriteit Wonen en het WSW zullen periodiek toetsen of 
Sint Joseph de gemaakte afspraken nakomt. Ongeveer 3 keer per jaar vinden 
hiervoor gesprekken plaats. 
  
Wijzigingen management team 
- Gilbert Wils vervulde op tijdelijk basis de functie van manager Wonen. Na de 

totstandkoming van het herstelplan hebben Claudia en Gilbert samen 
gesproken over zijn rol, zijn kwaliteiten en zijn ambities. Gilbert heeft aangegeven 
dat hij van mening is dat het, vanwege zijn beoogde vertrek, niet langer passend 
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is om een bijdrage te leveren aan de toekomst van Sint Joseph vanuit de rol van 
manager Wonen. Als gevolg van dit gesprek hebben ze gezamenlijk gekeken naar 
een goede invulling van zijn werkzaamheden. De uitkomst van dit geheel is dat 
Gilbert per 1 november niet langer de functie van manager Wonen uitvoert. Over 
de opvolging van Gilbert volgt een nader bericht zodra hier meer over bekend is.  

- Martine Keizer was voorheen manager Vastgoed en was vanwege ziekte tijdelijk 
vervangen door Frank Ufkes. Per mei heeft ze haar werkzaamheden weer 
opgepakt en heeft Claudia regelmatig met haar gesproken over hoe zij haar rol 
ziet. Gaandeweg deze gesprekken heeft Martine aangegeven dat zij gezien de 
huidige opgave in de klem komt met haar eigen ontwikkeling en de 
taakvolwassenheid in de managementrol. Deze senioriteit in management is wel 
wat de organisatie op dit moment nodig heeft. Al puzzelend en alles goed 
overwegend heeft Claudia met een positieve instemming van Martine en Frank, 
naast afstemming met de RvC, besloten om Frank per 1 november te benoemen 
in de functie van manager Vastgoed en Martine in de functie van Coördinator 
Vastgoed.  

- Per 1 mei is Roel Amkreutz begonnen in de functie van manager Bedrijfsvoering. 
- Per 12 december zal Jos Piepers, controller Sint Joseph gaan verlaten vanwege 

vroeg pensionering. Er is voor de opvolging van Jos een vacature opengesteld. 
 
De conclusie is dat er een volledig nieuw MT team zal komen. Alle nieuwe mensen 
zullen tijdens de vrijwilligers dag worden voorgesteld. 

Verdere te ondernemen stappen door Sint Joseph 
- De gemeente moet een woonvisie maken. Wij zijn samen met Beter Wonen en de 

beide huurdersadviesraden in gesprek met de gemeente om een nieuwe 
woonvisie te vormen. We hebben een actieve bijdrage bij de vaststelling hiervan. 
Een woonvisie is heel breed, het geeft aan wat de gemeente met de stad wil, 
welke visie ze hierin hebben. 

- Sint Joseph gaat ook aan de slag met wijkvisies en daarnaast met huurbeleid, 
verkoopbeleid en scootmobielen beleid. 

- Op 26-11 wordt er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd om het 100 jarig 
bestaan van Sint Joseph te vieren. Iedereen heeft hier als het goed is een 
uitnodiging voor ontvangen. Daarnaast wordt er nog iets gedaan voor alle 
huurders. Er wordt persoonlijk een attentie door de medewerkers van Sint 
Joseph bij alle adressen afgegeven in november (bij ca. 5000 woningen). 

- Er komt een nieuwe bestuurder bij Beter Wonen, Marian Nekkers. Claudia gaat 
komende week kennis maken met haar. Het streven van Claudia is om te gaan 
voor een goede samenwerking. 
 

Opmerkingen n.a.v. vragen van de aanwezigen 
- Zijn er al ontwikkelingen voor de Egbertuskerk en omgeving? Claudia geeft aan 

dat er geïnteresseerden zijn om de kerk te kopen en de omgeving verder te 
ontwikkelen. De plannen worden verder uitgewerkt. In de tussentijd is Sint 
Joseph in gesprek met de voedselbank om te kijken welke verbeteringen er op 
korte termijn mogelijk zijn. De gemeente heeft hier ook een verantwoordelijkheid 
in. 
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- De Klokkenbelt wordt ook erg mooi. 
- Wat is de laatste stand van zaken rondom de Elisabeth? Claudia geeft aan dat 

het een fantastisch complex is. Sint Joseph zit momenteel in een afrondende fase 
om te kijken of ze zelf opnieuw kunnen renoveren. De eerste verwachting is 
helaas van niet, binnen twee a drie weken volgt een definitief besluit hierover. Er 
wonen nog twee mensen die herhaaldelijk meerdere woningen aangeboden 
hebben gekregen. De deadline voor vertrek is 1 november. 

- Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de grondposities van Sint Joseph? 
o Krikkenstraat: Nieuwbouw/ontwikkelingen kosten miljoenen, dit geld 

heeft Sint Joseph nu niet. Sint Joseph is in overleg met de buurt om de 
grondpositie op te knappen. Het ziet er nu niet goed uit. 

o Bornerbroek, oude Rabobank locatie: Stichting dorpsbelangen 
Bornerbroek heeft aangegeven in de toekomst graag hierover te willen 
afstemmen met Sint Joseph. 

o Rumerslanden: het gasloos bouwen is vele malen duurder dan destijds 
begroot. De plannen die er liggen betreffen deels koop en deels verhuur 
(70/30). 

- Wat is de visie van Sint Joseph op de verhuurderheffing? Sint Joseph heeft 
bezwaar gemaakt en doet mee aan de protesten hiertegen. Harm roept alle 
huurders op om hier aan mee te doen. De eerste 3 tot bijna 4 maanden huur die 
huurders betalen gaan via Sint Joseph rechtstreeks naar de staatskas. Er is veel 
miscommunicatie rondom dit onderwerp. Het is heel moeilijk om de politiek 
hierin mee te krijgen. Er wordt vanuit de bewonerscommissies aangegeven dat ze 
hierover graag door de HAR eerder geïnformeerd hadden willen worden. Harm 
geeft aan dat binnen de Woonbond momenteel acties worden opgezet om de 
huurders hier verder bij te betrekken. Betrokkenheid van huurders is lastig. De 
betrokkenheid van de commissies is groot, maar breed gedragen onder alle 
huurders is lastiger. 

- Sint Joseph zit in bijzonder beheer, hoe staat Beter Wonen er voor? Is het daar 
nou zoveel beter? In overleg met het bestuur van Beter Wonen kan Claudia 
aangeven dat de cijfers misschien anders zijn maar de situatie binnen Beter 
Wonen vergelijkbaar is met die van Sint Joseph. Tot slot geeft Claudia aan dat er 
om ons heen veel rijke corporaties zijn. Claudia is met hun in gesprek om te 
voorkomen dat deze gelden naar Den Haag gaan, maar in plaats daarvan naar 
Almelo. Den Haag wil dit normaal gesproken coördineren. Claudia pleit er voor 
om het geld in de regio te houden. 
 

3. Mededelingen 
De HAR heeft de volgende afmeldingen ontvangen: 
- Dhr. Olink (Havezatheflat),  
- Mevr. de Vries en mevr. Pasman (Poulinkstraat/Westerstraat) 
- Dhr. Hilbrink (Buurstede) 
- Mevr. Gerrits (Bartelshoek) 
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4. Verslag vorige vergadering dd. 16-10-2018 
Ter aanvulling op de notulen: 
- Update AED Havezatheflat: Ria Asbroek geeft aan dat deze niet wordt geplaatst. 

Er heeft afstemming plaatsgevonden met Sint Joseph. Er zitten veel haken en 
ogen aan om dit te borgen. Uiteindelijk is besloten dat dit niet door gaat. Er zijn 
er voldoende in de omgeving aanwezig. 

- Woningtoewijzingsbeleid: Gerda Klein Burink. Gerda vraagt wat hier uit is 
gekomen en schetst nogmaals de situatie van de Titus Brandsmahof. De zorg in 
het gebouw is zo geregeld dat je niet meer zou hoeven te verhuizen. Het 
toewijzingsbeleid is niet in lijn met de oorspronkelijke plannen van de Titus 
Brandsmahof. Ze pleit nu voor een uitzonderingspositie voor de Titus 
Brandsmahof. Harm geeft aan dat hij het helemaal met haar eens is. Het huidige 
toewijzingsbeleid biedt echter geen ruimte voor uitzonderingen. Het lukt niet om 
hier invloed op uit te oefenen. De HAR heeft dit besproken met de directie en 
Sint Joseph zou uitleg geven aan de bewonerscommissie. Gerda geeft aan dat dit 
nog niet naar tevredenheid is. Harm stelt voor om deze situatie apart met de 
directie verder te bespreken om meer duidelijkheid te verkrijgen. 

- Gerda Klein Burink vraagt naar de stand van zaken rondom het hitteplan? Harm 
geeft aan dat hier aandacht aan wordt besteedt in het ondernemersplan en de 
woonvisie van Almelo. Leefbaarheid en gezond wonen komen hier allemaal in 
naar voren. Er zijn meerdere partijen bij betrokken. 

De notulen zijn aangenomen. 
 

5. Thema: uitkomst enquête huurdersonderzoek/ positiebepaling HAR 
Samen met Sint Joseph heeft de HAR in maart een huurdersonderzoek uitgevoerd. 
De uitslag van de enquête was voor de HAR teleurstellend. Een groot deel van de 
huurders kent de HAR niet en of weet niet wat de HAR doet. Dit moet beter. Samen 
met de hulp van een professional heeft de HAR tijdens een heimiddag gewerkt aan 
een nieuwe positiebepaling. Harm geeft een toelichting met behulp van een 
presentatie, zie bijlage.  

  
De HAR wil zich inzetten voor meer betrokkenheid en wil de huurders leiden. De 
vervolgstap is nu hoe gaan we dit doen? De HAR is hier mee aan de slag maar is ook 
benieuwd naar input vanuit de bewoners- en huurdercommissie(s). 
 
Tips HC/BC’s vergroten betrokkenheid huurders 
- De HAR uitnodigen bij vergaderingen. Gerda klein Burink geeft aan dat ze eens 

per jaar vergaderen met alle huurders. Ze wil graag de HAR uitnodigingen voor de 
eerstvolgende vergadering. Harm geeft aan dat we hier op uitnodiging graag bij 
aan sluiten. 

- Vergaderingen BC’s organiseren in de avonduren zodat deze toegankelijk zijn 
voor iedereen, ook de werkenden.  

- Verslaglegging vanuit de BC’s naar de HAR sturen. Iedere BC is hier vrij in.  
- De HAR moet zich profileren in de media, bijvoorbeeld het Almelo’s Weekblad. 

Belangrijk is dan om HAR voluit te benoemen, HuurdersAdviesRaad. 
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- Per fysieke post communiceren naar huurders. Tevens opnieuw voorstellen. Tip is 
om rekening te houden met de grootte van het lettertype i.v.m. de leesbaarheid 
voor ouderen. 

 
Overige vragen/ opmerkingen 
- Ferdinand Jansen (Rumerslanden) is door de Celebesstraat gevraagd om hulp bij 

het uitzoeken van kosten n.a.v. de onderhoudswerkzaamheden. Hij heeft ze 
voorgesteld een bewonerscommissie te vormen. Het is een taak van de HAR om 
huurders te informeren over het vormen van een bewonerscommissie. 

- De BC’s van Rumerslanden en Mercurius geven aan geen medewerking te 
verkrijgen van Sint Joseph bij het organiseren van een overleg in de avond. De 
HAR zal hier navraag over doen (actie HAR). 

- De bewonerscommissies vergaderen 2 keer per jaar met Sint Joseph. Lucy 
Legebeke vraagt of de HAR hier de verslaglegging van krijgt van Sint Joseph? Dit 
krijgt de HAR niet, mede i.v.m. de AVG. De bewonerscommissies kunnen de 
hoofdpunten, zaken waar men tegenaan loopt zelf delen met de HAR. 

- Gerda Klein Burink geeft aan dat Sint Joseph voorheen proactief was om 
eventuele geschikte bestuursleden bij de HAR aan te dragen. Harm geeft aan dat 
selectie op voordracht van Sint Joseph niet gewenst is. Het is belangrijk om 
onafhankelijk te blijven van Sint Joseph. Goed contact met Sint Joseph is erg 
prettig, maar we moeten wel gescheiden op kunnen treden.  

- Mevr. van Buuren (Marlijnstate) vraagt zich af wat de HAR nu concreet gaat 
doen? Ze roept de HAR op om alle huurders te informeren over wat de HAR doet 
en waar we momenteel mee bezig zijn. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden 
om de communicatie vanuit de HAR vorm te geven. Zo is er op dit moment een 
flyer in ontwikkeling om de huurders te informeren. We gaan thema 
bijeenkomsten organiseren. Begin volgend jaar gaan we de mensen uitnodigen 
die hebben aangegeven interesse te hebben om wellicht een rol binnen de HAR 
te vervullen. Het doel is om breder gedragen de huurders te vertegenwoordigen. 
De huidige samenstelling van 7 personen in de HAR is voldoende groot. Opvolging 
moet gefaseerd worden gedaan. Mogelijk worden er ondersteunende commissies 
gevormd.  

 
6. Vragenronde Bewoners- en Huurdercommissie(s) 

Er zijn diverse vragen gesteld over de vergoeding van kosten. Harm benoemd de brief 
die een tijd geleden vanuit Sint Joseph is verzonden over het vervallen van de 
bijdrage van 20 euro ten gevolge van de nieuwe woningwet. De aanscherping komt 
voort uit misbruik van huurdersgeld. Budget voor leefbaarheid is echter nooit een 
probleem geweest. De HAR was verrast door de brief en heeft dit besproken met de 
directie. De directie heeft hierop aangegeven dat er flexibel mee om gegaan moet 
worden. Gelden moeten in het kader van leefbaarheid worden ingezet. Leefbaarheid 
is meer dan alleen de stenen. Er worden diverse voorbeelden benoemd dat er 
wisselend mee om wordt gegaan binnen Sint Joseph. De interpretatie hiervan is een 
blijvend aandachtspunt. De bewonerscommissies geven aan dat Sint Joseph meet 
met twee maten. De nieuwe visie “de bewoners staan centraal” blijkt hier zeker niet 
uit. Er is behoefte aan duidelijkheid, regels over wat wel en niet mag. De HAR zal dit 
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in hun overleg met de directie en de nieuwe manager wonen opnieuw aankaarten 
(actie HAR). Voorbeelden kunnen worden aangeleverd bij de HAR. 

 
7. Sluiting 

Harm bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de betrokkenheid. Hij sluit de 
vergadering om 21:40u.  
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Bijlage: presentatie huurdersonderzoek/ positiebepaling HAR 
 

 

 

Resultaten huurdersonderzoek HAR

De HAR deed samen met Sint Joseph onderzoek onder haar huurders. 
De belangrijkste conclusies geven geen optimistisch beeld. 

• 2/3e van de huurders kent de HAR niet en weet niet wat de HAR doet.
• De website is onvoldoende bekend
• Mensen willen liever geen digitale communicatie
• Onverschillig over communicatie HAR
• Huurders geven aan “Ik doe liever zelf niet actief iets” 

Werk aan de winkel / positiebepaling HAR

• De resultaten zijn niet motiverend voor de bestuursleden van de HAR. 
Zij werken hard en investeren veel tijd in het vertegenwoordigen van 
huurders. Het leidt tot vragen: Hoe krijgen we meer mensen 
betrokken? Wat willen we eigenlijk zijn? Wat verwachten we van 
nieuwe bestuursleden? 
• De HAR heeft onlangs n.a.v. de resultaten van de enquête en de 

hierboven vermelde vragen bij elkaar gezeten om hun gedachten te 
laten gaan over de positie van de HAR en de toekomstige invulling 
hiervan.
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Positiekeuze: Huurders leiden

• HAR ziet zich vooral als behar2ger van de belangen van huurders van STJA. 
Ze kiest een handelswijze, waarbij ze huurders wil a@enderen, inspireren 
en ac2veren. Ze gelooB dat meer ini2a2ef vanuit HAR zal leiden tot een 
grotere betrokkenheid van huurders 

• HAR heeB als speerpunten: 
• Wonen niet duurder, wél goedkoper 
• Energieneutraal is ten minste kostenneutraal 
• Wijken moeten in balans zijn, genoeg is genoeg en teveel is teveel 
• STJA en HAR verkiezen persoonlijk contact. Laat STJA zelf én persoonlijk vrije 

woningen toewijzen. 
• We willen de achterban erbij door: 

a) Meer commissies met een kop en een staart (wijk- en/of themacommissies) 
b) Meer persoonlijk contact bestuur HAR – Huurder thuis. 

Input Bewoners- en huurdercommissie(s)

Antwoord geven op de volgende vragen:
1. Wat vinden jullie van de positiekeuze van de HAR?
2. Hoe kunnen we huurders beter bereiken?
3. Welke thema’s zijn relevant
4. Overige tips en aanbevelingen


