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Notulen Jaarvergadering HAR 
 
Datum:   09/04/2019 
Tijd:   19:30 uur 
Locatie:  Sint Joseph Almelo 
Aanwezig:  Claudia Beumer, Ruben Baas, Harm Nieboer, Joop Arends, 

Jan Willem Bulters, Mary Weber-Kleyn, Addie Krijnen, Juan 
Roig Ribas, Ineke van der Kolk-Zoet, BC’s, huurders, leden 
klachtencommissie en belangstellenden. 

Afwezig:   
Verslaglegging: Kim Scholten 
 

1. Opening 
Harm Nieboer heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
Harm geeft een toelichting over de opzet van de gekozen agenda. 
Afwijkend dit keer is dat we de directie van Sint Joseph de ruimte geven 
om een toelichting te geven over de ontwikkelingen die gaande zijn 
binnen Sint Joseph. De ontwikkelingen zijn dusdanig dat de HAR het 
belangrijk vindt om Sint Joseph de mogelijkheid te geven e.a. toe te 
lichten tijdens deze jaarvergadering. De HAR is dit jaar veelvuldig in 
overleg geweest met Sint Joseph.  
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
- De bewonerscommissie van de Westerstraat/Poulinkstraat is 

verhinderd.  
- Joop Arends heeft dit jaar extra huurwijzers van de Woonbond 

besteld. Het bestuur van iedere bewonerscommissie kan in de 
pauze een blad ophalen bij Joop. 

 
4. Ontwikkelingen Sint Joseph door Claudia Beumer 

Claudia Beumer bedankt de HAR dat ze de ruimte krijgt om de 
aanwezigen mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen binnen Sint 
Joseph. Ze geeft aan dat er veel is gebeurd het afgelopen jaar en dat er 
veel stappen zijn gezet. Ze benoemt het ondernemingsplan en de inzet 
op de verbetering van de kwaliteit van de woningen.  
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De insteek voor de komende jaren zal zijn het verbeteren van de 
kwaliteit van de woningen. Hierbij kun je denken aan regulier 
onderhoud, renovatie en groot onderhoud. De keuze om in te steken op 
de verbetering van de kwaliteit van de woningen is een heel bewuste 
keuze die is door vertaald in de portefeuillestrategie. Deze keuze 
betekent echter wel wat voor Sint Joseph. 
 
Niet voldoen aan de Ratio’s 
Er is een meerjarenbegroting opgesteld. Bij het opstellen hiervan bleek al 
snel dat Sint Joseph niet voldoet aan de gestelde ratio’s. Claudia geeft 
een toelichting. De gekozen insteek zorgt ervoor dat Sint Joseph door de 
ratio’s zakt met als gevolg dat Sint Joseph onder toezicht is gesteld. 
Samen met diverse partijen is er heel bewust voor gekozen de plannen 
toch door te zetten en overgezet te worden in bijzonder beheer bij het 
Waarborgfonds. Deze onder toezicht stelling betekent dat Sint Joseph 
een plan moet maken voor hoe het geld de komende jaren zal worden 
besteed. Daarnaast krijgt Sint Joseph begeleiding bij de te maken keuzes. 
Sint Joseph kiest hierin bewust voor transparantie en openheid van 
zaken aan alle betrokken partijen en ook de huurders. Belangrijk is dat 
huurders krijgen waar ze recht op hebben en dat is deugdelijk bezit. Sint 
Joseph krijgt 10 jaar de tijd om de plannen te realiseren en zich terug te 
ontwikkelen naar gezonde ratio’s. Claudia geeft aan dat ze hiervoor naar 
verwachting 4 jaar nodig hebben. Daarnaast benadrukt Claudia dat Sint 
Joseph niet ver onder de ratio’s zit. Herstel kost tijd, Claudia vraagt 
iedereen daarom voor begrip en geduld. 
 
Portefeuilleplan en complexplannen 
Ruben Baas neemt ons mee in de ontwikkelingen richting het proces 
rondom WSW (de onder toezichtstelling). Ruben stelt zich voor. Hij is 
sinds 2 maanden in dienst en houdt zich bezig met de uitvoering van de 
portefeuille strategie en de doorvertaling hiervan in de zogenaamde 
complexplannen. De portefeuille strategie omschrijft de hoofdlijnen voor 
de komende 10 jaar. In de complexplannen wordt beschreven wat dit 
concreet betekend voor de diverse complexen. 
 
Ruben licht toe wat een complex is aan de hand van een presentatie (zie 
bijlage bij deze notulen). Er wordt per complex bekeken welk plan er 
nodig is en op welke termijn. Onderhoud, sloop en verkoop worden per 
complex bekeken. Verduurzaming, betaalbaarheid, combineren van 
onderhoud en beschikbaarheid zijn belangrijke thema’s die ook worden 
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meegenomen in deze plannen. Per complex wordt een plan op maat 
gemaakt en vervolgens wordt er gekeken wat dit betekent voor de totale 
woningvoorraad en de ratio’s. 
 
Dynamisch proces 
Claudia geeft aan dat het een dynamisch proces is en dat ieder jaar 
opnieuw moet worden gekeken naar de complexplannen. Echter het is 
een zeer belangrijke basis voor de komende jaren.  
 
Vragenronde 
Claudia geeft aan in de pauze en na afloop beschikbaar te zijn voor 
vragen. Tevens zijn Gilbert, Ruben en Stijn ook aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen. Besloten wordt om direct ruimte te bieden 
voor het stellen van vragen: 
 

- Dhr. Olink: wat kan Sint Joseph doen om verpaupering in 
complexen die ontstaat ten gevolge van passend toewijzen tegen 
te gaan?  
Gilbert geeft aan dat er tegenwoordig via woonbureau gereageerd 
kan worden via het aanbodmodel. Er kan hierdoor niet meer aan 
de poort worden geselecteerd. Wat overigens tegenwoordig ook 
niet meer mag. Wat Sint Joseph wel kan doen is inzetten op 
beheer. Indien er zaken niet goed gaan zal Sint Joseph hierover in 
gesprek gaan. Gilbert benadrukt dat de maatschappij verandert. 
Ondersteuning en begeleiding van wonen is minder geworden. Er 
worden waar mogelijk afspraken gemaakt met de gemeente, door 
bijvoorbeeld zorg af te dwingen. Daarnaast is de beschikbaarheid 
van informatie beperkt door de AVG. Dit alles leidt er toe dat Sint 
Joseph alleen kan repareren in overleg met gemeente en 
zorginstellingen. Er vindt discussie plaats over het toewijsbeleid, 
de keuzes die hierin worden gemaakt en de invloed die Sint Joseph 
hierop heeft. Er wordt gesproken over voorbeelden m.b.t. 
bewoners die ontruimd zijn en die vervolgens weer in een ander 
complex worden geplaatst. Claudia geeft aan het vervelend te 
vinden en deze voorbeelden graag te willen horen. Ze benoemt 
nog dat de politie geen informatie verstrekt. Het is belangrijk dat 
Sint Joseph hierover benaderd wordt. Harm vult aan dat iedereen 
casuïstiek kan inbrengen bij Sint Joseph, mocht dit niet tot 
resultaat komen dan kun je je melden bij de HAR. 

  



 

 4 

- Bewoonster Catharinahof: er is een inval geweest op de 
Catharinahof, echter Sint Joseph reageert niet. Er zijn mensen bang 
geworden. In deze situatie had de wijkbeheerder toch moeten 
komen? De persoon in kwestie dealt nog.  
Claudia en Gilbert zijn niet op de hoogte van een inval. Er wordt 
afgesproken deze situatie in de pauze verder individueel te 
bespreken. Het is betreurenswaardig dat een huismeester dit soort 
informatie niet doorspeelt aan de betreffende collega’s binnen Sint 
Joseph. Het is slecht dat we moeten constateren dat informatie de 
directie niet altijd bereikt. Harm geeft aan dat hierin ook nog een 
taak voor de HAR ligt. Harm benoemt de impact van een inval en 
de nasleep die dit heeft. Belangrijk is daarom dat maatschappelijk 
beheer wel functioneert. Kom je er niet door dan meld je anders 
ook bij de HAR.  
 

- Er wordt geklaagd over de bereikbaarheid Sint Joseph en de 
afhandeling van vragen door de telefonistes. Informatie komt niet 
op de juiste plekken terecht.  
Gilbert en Claudia gaan dit uitzoeken. De specifieke voorbeelden 
zullen in de pauze verder worden besproken. Claudia benadrukt 
dat het erg vervelend is dat informatie de betreffende personen 
binnen Sint Joseph niet goed bereikt. Claudia geeft aan dat in deze 
gevallen persoonlijk met haar contact op kan worden genomen.  
 

- AVG: in hoeverre laten we ons leiden door deze wet. Kunnen we 
hier niet anders mee om gaan?  
Claudia geeft aan dat het voor instanties erg lastig is om hierin 
buiten de lijntjes te kleuren. Het streven moet wel zijn om 
informatie waar mogelijk met elkaar te kunnen delen. 
 

- Er is gesproken over het afstoten van woningen. Indien dit zal gaan 
spelen worden woningen dan eerst aangeboden aan bewoners of 
zal er in totaliteit verkocht worden? In hoeverre heb je als bewoner 
rechten? 
Gilbert geeft aan dat op dit moment alleen woningen worden 
verkocht in complexen waarin in het verleden al een aantal 
woningen zijn verkocht, de zogenaamde aangebroken complexen. 
Kijkend naar het portefeuilleplan zou het kunnen voorkomen dat 
er voor complexen zoals appartementen voor wordt gekozen om 
dit in zijn geheel te verkopen. Individuele verkoop zal niet meer 
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worden nagestreefd. Bij eengezinswoningen moet altijd eerst de 
verkoop worden aangeboden aan de individuele bewoner. Bij 
complexverkoop aan de BC commissie. En de HAR heeft 
instemmingsrecht. 
 

- In hoeverre worden de complexplannen gedeeld met de huurders? 
Claudia geeft aan dat dit dynamische plannen zijn om te 
voorkomen dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt zal 
Sint Joseph hier terughoudend in zijn. De strategie per 
complexplan wordt per jaar bekeken. Bijvoorbeeld wanneer 
onderhoud wordt uitgevoerd. Communicatie hierover zal op een 
juist moment plaats vinden.  

 
Harm bedankt Claudia en de collega’s van Sint Joseph voor de gegeven 
uitleg en geeft aan over te gaan tot pauze. 
 
VERVOLG NA DE PAUZE 
 
Harm vraagt de aanwezigen of het eerste deel naar wens was. Er wordt 
bevestigd dat het als zeer nuttig is ervaren. Harm benadrukt dat de 
beweging die binnen Sint Joseph is ingezet best heftig is. Er vinden veel 
wijzigingen plaats. Maar er is veel vertrouwen in de nieuwe insteek. 
Communicatie en bereikbaarheid is een doorn in het oog, maar er wordt 
aan gewerkt. Mensen moeten meegaan in de slag die gemaakt wordt, dit 
kost tijd. De doelen die gesteld zijn in de herstelplannen zijn ambitieus. 
De huidige situatie moet beter, we kijken samen vooruit. Harm geeft aan 
dat er veel vertrouwen is in verbetering. 
 

5. Verslag vorige vergadering 10 april 2018 
De notulen worden per pagina doorgenomen. Opmerkingen over punt 9: 

- Dhr. Brummelman geeft aan dat de vragenronde erg summier is 
beschreven. Bij een volgend verslag moet het antwoord ook 
worden toegevoegd.  

- Ter aanvulling wordt er aangegeven dat het bedrijfsplan 
inzichtelijk is voor de geïnteresseerden. 

- Het parkeerbeleid is een zeer lange discussie geweest en parkeren 
we voor nu.  

- Mevr. Legebeke: voegt toe dat de opmerking over de gebouwen 
die leeg staan de Egbertuskerk betreft. Dit wordt toegevoegd aan 
de notulen.  
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De notulen worden vastgesteld. Bedankt dhr. Ooink op den Dijk. 
 

6. Jaarverslag HAR 2018 
Het jaarverslag is dit jaar gepubliceerd op de website van de HAR en kon 
reeds worden ingezien. Het jaarverslag wordt per pagina doorlopen. De 
volgende punten zijn ter aanvulling hierop besproken: 

- Parkeerbeleid: er is veel inzet geweest. Het is zeer lastige materie 
gebleken. De status die nu is bereikt is dat huidige situatie 
gehandhaafd blijft. Er wordt kritisch gekeken naar de verhuurde 
plaatsten en er wordt 3 jaar lang geen huurverhoging 
doorgevoerd. Het bevriezen van de huren is het enige dat we tot 
nu toe hebben bereikt. We laten dit voor nu even liggen. Dank aan 
de mensen van de parkeercommissie voor de inzet. 

- Opmerking over het financieel verslag. Het idee wordt geopperd 
om de begroting een volgende keer in het jaarverslag toe te 
voegen. De HAR is niet terughoudend om de stukken te laten zien. 
De HAR wordt betaald door Sint Joseph, er zijn geen grote 
uitgaven. De grootste uitgave betreft de bijdrage aan de 
Woonbond. Verder is er de vrijwilligersvergoeding. De HAR is een 
stichting, die staat niet onder controle van de leden. Harm 
benadrukt dat er geen toestemming nodig is en dat het geen 
probleem is om de begroting de volgende keer toe te voegen aan 
het verslag. 

- Een van de aanwezigen geeft aan dat in het parlementair enquête 
rapport een aanbeveling is opgenomen hoe huurdercommissies 
eruit zouden moeten zien. Dit moet opgezet worden als een 
ondernemingsraad. Zorgen worden geuit over de onafhankelijke 
status. Gerda Lenz en Jan Kamst wordt ter sprake gebracht en 
besluitvorming die niet had mogen gebeuren. Er is vertrouwen in 
de HAR en Claudia Beumer. Maar er is zorg dat wanneer het 
systeem niet anders is ingericht het wel weer op de loer ligt. De 
HAR is onafhankelijk van Sint Joseph. De statuten zijn hierop 
aangepast. De directie van Sint Joseph kan de HAR niet naar huis 
sturen. Harm geeft nog aan dat de HAR altijd op zoek is naar leden 
die inhoudelijk kritisch mee willen denken. 

- De aanwezigen geven aan dat het duidelijk merkbaar is dat er 
verandering in gang is gezet. 
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7. Herbenoeming bestuursleden Joop Arends en Addie Krijnen 
Omdat de HAR een aantal jaren geleden in zijn geheel nieuw is opgestart 
is er voor gekozen om een rooster in te stellen voor de (her)benoeming 
van de leden zodat er geen situatie ontstaat dat het volledige bestuur op 
hetzelfde moment zou moeten vertrekken. Joop en Addie hebben zich 
herkiesbaar gesteld. De HAR is hiermee akkoord en vraagt de 
aanwezigen om instemming voor de herbenoeming. De aanwezigen 
stemmen hiermee in. Joop en Addie worden bedankt voor hun inzet. 
 

8. Verslag penningmeester jaarrekening 2018 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. De grootste post is de bijdrage 
voor het lidmaatschap van de Woonbond. Daarnaast de 
vrijwilligersvergoeding. Jan-Willem geeft aan welke bedragen er per half 
jaar worden uitgekeerd. Eens per jaar wordt er een hapje gegeten tijdens 
de jaarafsluiting. Volgend jaar zal de begroting worden toegevoegd aan 
het jaarverslag. 
 

9. Verslag kascommissie mevrouw Schreier (aftredend) en de heer Olink 
De kascommissie wordt benoemd tijdens de jaarvergadering. Mevrouw 
Schreier geeft een toelichting op de uitgevoerde controle. Het zag er 
allemaal goed uit, geen gekke dingen. Bij deze is de goedkeuring 
verleend.  
 

10. Benoeming nieuw reserve lid kascommissie 
We nemen afscheid van Annie Schreijer. Ze krijgt een bloemetje 
overhandigd. Dhr. G. Nekkers was reserve lid en treedt nu toe. Jan Olink 
treedt de volgende keer af. Wie wil reserve lid worden? Ria Asbroek 
meldt zich aan. 
 

11. Enquête communicatie HAR en Sint Joseph 
Er is 26 maart een enquête verzonden, de deadline is 20 april. Iedereen 
wordt gevraagd om de enquête te vullen en waar mogelijk bij andere 
huurders onder de aandacht te brengen. De respons is op dit moment 
11,8%. Harm benoemt nog de oproep van de HAR om een bijdrage te 
leveren. Dit hoeft niet alleen lid worden te zijn maar kan ook een andere 
bijdrage zijn. Geef het gerust aan. Het idee is om een oproep op de site 
van de HAR te zetten om expertise te verzamelen. Daarnaast vragen de 
aanwezigen om op de hoogte te worden gehouden van de uitkomst van 
de enquête. De HAR zal berichtgeving hierover publiceren op haar 
website.  
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12. Toegevoegd agendapunt: huurverhoging 

Er wordt tegenwoordig gesproken over huuraanpassing. Dit heeft niet 
tot gevolg dat de huren niet zijn aangepast. Harm benoemt het sociaal 
huurakkoord. Uitgangspunt hierin is verhoging gelijk aan maximaal 
inflatie, namelijk 1,6%. Vanuit de overheid is verhoging tot 2,6% als 
geoorloofd benoemd. Sint Joseph heeft besloten het sociaal huurakkoord 
te volgen. Een verhoging van generiek 1,6%. Niet inkomensafhankelijk. 
Er gaat in de ontwikkeling van het huurbeleid nog wel gekeken worden 
naar de nivellering van de huren en wat we kunnen doen om scheefstand 
te voorkomen. 
 

13. Vragenronde Huurders 
- Het vergaderschema van de HAR van 2019 is nog niet inzichtelijk 

via de website. Dit klopt en zal worden toegevoegd. 
- Bewonerscommissies vertegenwoordigen minimaal 70% van de 

huurders. Een onderdeel van hun taken is ook om de huurders 
hierover te informeren over bijvoorbeeld de jaarvergadering. 
Hiervoor kunnen de prikborden worden gebruikt. 

- Titus Brandsmahof: er wordt navraag gedaan over de stand van 
zaken over hun ingezonden brief. Joop geeft aan hierover contact 
te hebben gehad met de betreffende meneer. Het punt is 
besproken in het laatste directieoverleg. Gilbert zou contact 
opnemen met meneer. Joop zal Gilbert nogmaals verzoeken 
contact op te nemen. 

- Malderhof: een aanwezige van de Malderhof komt terug op de 
verkoop van woningen. De Malderhof is een complex dat zich 
leent voor verkoop. Welke invloed heb je hier al huurder op? Harm 
geeft aan dat hier voorwaarden voor zijn. De woning moet 
aangeboden worden aan de huurder en kan niet zomaar worden 
verkocht. Daarnaast moet er ook goedkeuring worden verleend 
door de HAR. Het is niet zomaar een gelopen zaak. Als individuele 
bewoner heb je zeker ook rechten. Hoe dit precies zit weten we zo 
niet. De HAR heeft in ieder geval instemmingsrecht. De financiële 
positie kan van invloed zijn bij het maken van deze keuzes. Het is 
de taak van de HAR om te zorgen dat dit besproken wordt met de 
betrokkenen. 

- Er wordt gesproken over de brief aan de bewonerscomplexen 
m.b.t. het vervallen van de 20 euro vergoeding per voordeur. Is dit 
al besproken binnen de HAR. Harm geeft aan dat de HAR zeer 
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onaangenaam verrast is over deze situatie en ook door de brief. Er 
heeft hierover een discussie plaats gevonden en dit is nader 
bekeken. Het standpunt van de HAR is dat het geen gelopen race 
is. Het gaat om het toepassen van leefbaarheid. Er is op bepaalde 
punten veel te strak uitleg gegeven aan de regelgeving. Er is een 
voorstel voorgelegd aan de directie. De HAR wacht de reactie van 
de directie hierin af. Maar verwacht dat ze hier in mee zullen gaan. 
Sponsoring mag niet, echter sponsoring kan hier anders uitgelegd 
worden. Helaas hebben we moeten constateren dat dit punt niet 
eerst is voorgelegd aan of besproken met de HAR. We waren 
daarom erg onaangenaam verrast. Op dit gebied moeten we 
inventief zijn. Wordt vervolgd. 

- Er wordt een vraag gesteld over servicekosten en huur in relatie 
tot huursubsidie. Huurverhogingen kunnen er toe leiden dat je 
over de grens gaat van huursubsidie. Hier is huuraftopping 
mogelijk om dit te voorkomen. 

- Lucy Legebeke namens Buurstede: is de HAR ervan op de hoogte 
dat de BC geen gebruik meer kan maken van de faciliteiten van 
Sint Joseph voor het printen van nieuwsbrieven e.d.? Er is 
aangegeven dit elders te kunnen uitvoeren en de bon vervolgens 
in te leveren bij de balie van Sint Joseph. Voor Harm is dit nieuw. 
Joop geeft aan dat hier meer klachten over zijn gekomen. Joop 
heeft navraag gedaan bij Claudia om hier duidelijkheid over te 
geven. Kopieerwerk zou altijd bij Sint Joseph moeten kunnen. De 
klacht zal worden besproken en teruggekoppeld. 

- Dhr. Bouman, Aida: dhr. Bouman komt terug op de bereikbaarheid 
van Sint Joseph en praat de aanwezigen bij over de problemen 
rondom de bewonerscommissie en de VVE in zijn complex. Hij 
geeft aan dat er een nieuwe commissie is opgericht met hulp van 
de HAR. Hoewel het probleem met de deuren nog niet is opgelost 
heeft hij wel begrip voor de situatie binnen Sint Joseph. Hij 
bedankt Harm en Joop voor de inzet en begeleiding bij de opstart 
van de nieuwe bewonerscommissie en hoopt op een goede 
afronding. Harm wenst hem heel veel succes en geeft aan altijd 
hulp te willen bieden. 

- Complimenten worden uitgesproken voor de vermelding van deze 
jaarvergadering in het Almelose weekblad en Hallo Almelo. De 
betreffende huurder was hierdoor op de hoogte van de 
vergadering. 
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- In de pauze is gesproken over het ondernemingsplan. Sint Joseph 
heeft gezorgd dat een hand-out hiervan bij de uitgang ter 
beschikking liggen voor de geïnteresseerden. Deze mogen 
meegenomen worden. 

 
14. Sluiting 

Harm bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en aanwezigheid. De 
aanwezigen bedanken ook de HAR leden voor hun inzet. De vergadering 
sluit om 21:55u. 
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Bijlagen Ruben Baas 
 

 
 

 

Ruben Baas 
Vastgoedstrateeg

9-4-2019

Complexplannen

1
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Portefeuillestrategie
In onze portefeuillestrategie beschrijven we hoe onze 
woningvoorraad er over 10 jaar uit moet zien. 

Hierin benoemen we: 
- De toekomstige omvang en samenstelling van onze 

woningvoorraad;
- Gebaseerd op de behoefte van onze doelgroep in ons werkgebied; 
- Op hoofdlijnen wordt beschreven hoe we die beoogde voorraad 

gaan bereiken; door onderhoud, verhuur, nieuwbouw, verkoop, 
sloop, renovatie, etc. 

2

Complexplannen

Portefeuille
strategie

Complexplannen

Onderhoud
Verhuur Huurprijs

Bewoners

3

Gedetailleerde 
strategie per complex
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Complexplannen 
• Een complex is een groep woningen of appartementen die er ongeveer 

hetzelfde uitzien en bij elkaar liggen in dezelfde buurt of 
appartementencomplex.

• Passende strategie per complex bepalen:
– Doorexploiteren, renoveren, verkopen of slopen. 
– Een strategie die wordt bepaald in overleg met o.a. onze collega’s van verhuur, 

onderhoud, financiën, wijkbeheer en beleid. 

• Maatregelen per complex: 
– Onderhoudsingrepen combineren, zodat overlast beperkt blijft; 
– Verduurzaming;
– Betaalbaarheid; bewaken dat woningen niet te duur worden door het bepalen 

van een passende huurprijs;
– Beschikbaarheid; zorgen voor voldoende woningen per doelgroep en 

huurprijscategorie (senioren, jongeren etc.).
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