
 

 
 

 

  
 

  

 
VERSLAG  CONCEPT 

Verslagnummer : 2017 

Vergaderdatum : 10 oktober 2017 

Aanwezig HAR : de heer J.F.C. Arends, de heer J.W. Bulters, mevrouw J. Van der Kolk-

Zoet, mevrouw A.P.E.M. Krijnen, de heer H. Krijnen, de heer J. Roig 

en mevrouw M.A. Weber-Kleyn 

Aanwezig BC’s  BC’s en HC’s 

Gastspreker  Marc ter Laak, Lycens 

Onderwerp : HAR en BC’s/HC’s 2017, thema ‘Asbestproblematiek’ 

Notulen : mevrouw D. Löwik (STJA) 

   

  Actie 

01. Opening/ vaststelling agenda   

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, de heer Harm Nieboer.  

Hij wenst een ieder van harte welkom. Bijzonder welkom voor de afdeling 

Vastgoed van STJA die het thema verzorgd en ook een speciaal welkom aan 

de heer Henny Snippe, secretaris van de Stichting Huurdersbelangen Beter 

Wonen (SHBW).  

  

   

02. Mededelingen   

- Er is een afmelding gekomen van huurderscommissie De Haere.   

- Er is afscheid genomen van Jannie Willemsen die de verslaglegging 

 verzorgde voor de HAR. Daar er meer secretariële ondersteuning gewenst 

 is en mevrouw Willemsen heeft aangegeven dit qua t ijd niet te kunnen 

 opbrengen, is Kim Scholten aangenomen. De eerste ervaringen met haar 

 zijn zeer positief.  

 

Truus Seegers, Catharinahof: is het mogelijk om de notulen eerder te 

versturen? Antwoord: ja, mevrouw Scholten (deze vergadering: mevrouw 

Löwik) zorgt voor een snelle verslaglegging.  

  

   

03. Verslag vorige vergadering 11-10-2016   

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen.  

Tekstueel 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van 

Geen. 

  

   

04. Thema Asbestbehandeling   

Marc ter Laak stelt zichzelf voor. Hij is werkzaam bij Lycens als 

procesmanager. STJA heeft gevraagd een asbestprotocol op te stellen voor 

de gehele woningvoorraad om hiermee een veilige en duurzame 

leefomgeving ten aanzien van asbest te waarborgen.  

Hij geeft hierover een presentatie. De aanleiding hiervoor is de 

veranderende wet- en regelgeving en hoe STJA hier mee omgaat.  
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Gesproken wordt over de verschillende wet- en regelgeving waaraan alles 

rondom asbest moet voldoen. 

 

Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, bewaren, 

verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds  

1 juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie. 

Asbest mag niet in nieuwe producten zitten, omdat asbestvezels 

levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt. 

Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de 

buitenlucht, zoals golfplaten. Die verweren door weersinvloeden waardoor 

gevaarlijke asbestdeeltjes vrij kunnen komen. Bij woningen komen deze 

daken vaak voor op aanpandige bergingen, schuren en garages die gebouwd 

zijn voor 1994. 

 

Asbest is tot in de jaren tachtig veel in woningbouw gebruikt omdat het 

sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. Inademing bij het slopen en 

verwerken kan tot ernstige ziekten leiden, zoals long- en buikvlieskanker. 

Asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als ze vrijkomen en worden 

ingeademd. Als u onbeschadigd materiaal laat zitten, bestaat er volgens 

deskundigen echter geen gevaar. 

 

Hecht gebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal waardoor 

de kans dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken klein is. 

Als het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, 

komen de asbestvezels niet of nauwelijks vrij. 

Niet-hecht gebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. 

Daardoor kunnen asbestvezels makkelijker vrijkomen en gezondheids-

risico's opleveren. Losgebonden asbest moet daarom altijd worden afgedekt 

of verwijderd. 

 

Vraag: zijn er nog veel woningen waarin asbest verwijderd wordt? 

Antwoord: zolang het niet aangetast en dus niet gevaarlijk is, wordt de 

asbest niet verwijderd. Zodra er een risicovolle situatie ontstaat, wordt het 

weggehaald.  

 

Vraag: zijn er regels voor het vervangen van asbest? Antwoord: eigenaren 

zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van bijvoorbeeld hun asbest 

dak. U doet een sloopmelding om uw gemeente te informeren.  

Er zijn wel regels voor de brandveiligheid. Materialen die asbesthoudend 

zijn moeten door een gecertificeerd bedrijf worden weggehaald.  

Voorbeelden van situaties waarin u een gecertificeerd asbestverwijderings-

bedrijf in móet schakelen:  

- uw asbest dak is al beschadigd; 

- uw asbest dak is groter dan 35m2; 

- u heeft asbesthoudende dakleien op het dak; 

- het asbest dak ligt op een bedrijfspand. 
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Vraag: zit in de buizen van blokverwarming asbest? Dat is mogelijk.  

 

Asbestdata in vogelvlucht 

April 2011: de Tweede Kamer besluit tot de volgende veranderingen: 

- Aanscherping normering 

- Informatieplicht 

- Meer handhaving en zwaardere sancties 

- Verplichting inventarisatie in scholen 

 

April 2012: invoering van ‘Bouwbesluit 2012’ 

Aanpassing: 

- Vervallen sloopvergunning (en paraplu-sloopvergunning) 

- Termijn van vier weken bij planmatig 

- Termijn van vijf werkdagen bij mutatie- en klachtenonderhoud 

 

November 2012: invoering Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) 

Aanpassing: 

- Digitale ketenregistratie gekoppeld aan Basis Administratie Gebouwen 

 (BAG) 

- Verplicht SC 540 > april 2013 

- Verplicht SC 530 > juni 2013 

 

Aandachtspunten 

- wat zijn mijn verantwoordelijkheden als eigenaar van vastgoed? 

- heeft u voldaan aan de informatieplicht? 

  -  is elke huurder/gebruiker geïnformeerd? 

  - is hiervoor een bezitsinventarisatie uitgevoerd? 

- welke risico’s (financieel en gezondheid) loop ik als  eigenaar van 

 vastgoed?    

  - hoe kan ik deze minimaliseren? 

 

Asbestbeleid STJA 

Wat heeft STJA tot op heden gedaan? 

- een bezitsinventarisatie uitgevoerd 

- beleid opgesteld over hoe asbest te beheren 

Nog te doen: 

- implementeren van het beleid en beheren van asbest 

- informeren van de huurders 

 

Lycens is ingeschakeld om advies uit te brengen over bovenstaande 

asbestzaken (advies asbestvraagstukken, update wet- en regelgeving). 

  

Uitgangspunten van STJA 

- asbestvrij kan niet 

- verwijderen asbest geen doelstelling 

- waarborgen van veilige situaties wel 
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- bezitsinventarisatie om risico’s inzichtelijk te maken  

- altijd saneren bij risicovolle situaties 

 

Wat betekent dit? 

Vier situaties: mutatie- en klachtenonderhoud / renovatie, groot en 

planmatig onderhoud / sloop / aan- en verkoop 

In alle situaties: een veilige situatie en leefomgeving waarborgen, nooit 

zonder voorkennis handelen en bij twijfel contact opnemen.  

 

Voorbeelden van asbest worden besproken, zoals onderlaag vinylzeil, 

gevelpanelen, board en ledenradiator. 

 

Martine Keizer, manager Vastgoed STJA: STJA heeft Lycens gevraagd een 

asbestprotocol op te stellen voor de gehele woningvoorraad om hiermee 

een veilige en duurzame leefomgeving ten aanzien van asbest te 

waarborgen. Dit beleid is aan de HAR overhandigd en daarbij is gevraagd 

een advies te geven. Volgend jaar wordt gestart met de implementatie door 

middel van meterkastkaarten en bewonersinformatie.  

   

05. Thema werkgroep Duurzaamheid   

De werkgroep heeft een rapport uitgebracht met daarin een advies aan 

STJA. Dit rapport staat op de website. Zij dragen als eindconclusie onder 

andere de volgende punten aan: 

-  het informeren van bewoners over hoe je kunt besparen op 

 energiekosten. 

-  het bijdragen aan de bewustwording van de huurder door een 

 energiebeurs. 

-  het terugdraaien van een huurverhoging nadat een verbetering aan de 

 woning is afbetaald.   

-  het zoveel mogelijk rekening houden met de ‘Nul op de meter’ toekomst.  

-  aanpassingen aan woningen met energielabel F en G.  

-  informatieavonden voor grote aanpassingen in een groot aantal woningen. 

- enz. 

 

Reactie van de heer Kamst, directeur-bestuurder STJA:  

20 juni 2007 ontving ik onder dankzegging voor al het verrichte werk, van 

de werkgroep Duurzaamheid en Energie haar advies over de 

beleidsvorming en daarmee het beleid voor de komende jaren.  

 

De werkgroep: 

- verwoordt wat de HAR in het kader van verduurzaming van belang acht 

- geeft aan dat de HAR bij de verduurzaming nauw betrokken wil blijven 

- belicht nogmaals de benarde financiële positie van nogal wat huurders en 

 de recente ontwikkelingen rondom (voorkoming van) 

 betalingsproblemen.  
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Mijn reactie: 

Verduurzaming van het energiegebruik gebeurt via investering in 

gedragsbeïnvloeding en investering in woningen. Op beide vlakken bereidt 

STJA projecten voor in samenwerking met meerdere externe partijen 

waaronder de STEC, Aurum en Atriensis. Resultaten hiervan worden in de 

komende maanden bekend. Wij zullen de HAR hierover informeren en haar 

betrekken bij beleidsvorming. 

Dit zal ook in de komende jaren gebeuren bij de resultaten van mogelijk 

verdere studies en de vertaling ervan in concrete acties. 

 

Bewonerscommissie Marlijnstate heeft een brief geschreven aan de HAR 

met vragen en opmerkingen over dit rapport. De brief wordt voorgelezen 

en direct wordt door de HAR per punt een reactie gegeven. 

   

06. Gezocht: testpanel voor nieuwe website STJA   

STJA heeft de HAR gevraagd om op deze vergadering aan de aanwezigen te 

vragen of er mensen geïnteresseerd zijn, deel te nemen aan het testpanel die 

de website van STJA willen testen op toegankelijkheid en duidelijkheid. 

STJA zoekt vier mensen die willen deelnemen aan het klankbordpanel. 

Vindt plaats volgende week dinsdag om 19.30 uur. Er zijn ook twee HAR-

leden aanwezig. 

  

   

Er wordt een korte pauze ingelast om 20.15 uur waarna de vergadering om 20.30 uur 

wordt hervat. 

  

   

07. Samenwerking met Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen   

Hennie Snippe van de SHBW is aanwezig. De samenwerking tussen SHBW 

en de HAR verloopt goed en veel onderwerpen worden op elkaar 

afgestemd. Door samen te reageren of door reacties op elkaar af te 

stemmen, bijvoorbeeld de biedingen aan de gemeente, komen de reacties 

sterker over.  

 

Gezamenlijk wordt gewerkt in het belang van de huurder aan het woon- en 

leefmilieu.  

 

Henny Snippe: stelt de samenwerking op prijs. We trekken samen op 

richting gemeente en hierdoor wordt meer bereikt. Gemeente heeft 

onvoldoende mankracht om dit te sturen. Sturing komt nu vanuit 

corporaties en huurdersbelangen.  

 

Lucy Legebeke van bc. Buurstede: kijkt de HAR en SHBW of er 

levensloopbestendig gebouwd wordt zodat je de ouders die slecht ter been 

kunt ontvangen, langer kunt blijven wonen of minder validen daar kunt 

ontvangen? Antwoord HAR: wij blijven ons hiervoor inzetten. Wordt 

teruggebracht in de prestatieafspraken. 
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Jan Olink van bc. Havezathe: is het mogelijk om de vergaderingen in te zien 

van SHBW met de BC’s/HC’s zodat we weten wat daar besproken en 

aangedragen is? Antwoord HAR: bij de secretaresse is een opdracht 

neergelegd om na te kijken hoe we beter kunnen communiceren. In overleg 

wordt gekeken wat aan de achterban kan worden doorgegeven.  

   

08. Verbeteren contacten achterban   

Van bc. Marlijnstate is een pittige maar stimulerende brief binnengekomen.  

 

Een aantal vragen/opmerkingen worden besproken in de vergadering: 

- Is de HAR ingeschreven in de KvK? Antwoord: ja. 

-  Is er een verhuurdersvertegenwoordiger binnen STJA? Antwoord: nee, 

 wel zitten er twee leden in de RvT op voordracht van de HAR. 

-  Is er tijdens de vergaderingen met STJA inbreng mogelijk of is het alleen 

 aanhoren? Antwoord: de HAR is nadrukkelijk aanwezig en wordt ook 

 betrokken bij het maken van beleid.  

-  Wat is de functie van de penningmeester? Antwoord: de penningmeester 

 houdt de inkomsten en uitgaven bij van de HAR. Dit wordt gecontroleerd 

 door een onafhankelijk team. Ook controleert de controller van STJA 

 onze financiële stukken en hij wordt weer gecontroleerd door de 

 accountant. Het idee wordt geopperd om de financiële stukken openbaar 

 te maken en de volgende keer door te nemen  

-  Gevraagd wordt om meer communicatie met de achterban. Antwoord: in 

 het nieuwe communicatiebeleid gaan we hier meer bezig.  

-  Verbazing wordt uitgesproken dat niet iedereen van de bc. de post voor 

 deze vergadering heeft ontvangen. Antwoord: de emaillijst is geselecteerd 

 op de contactpersoon.   

-  Gesproken wordt over cameratoezicht, het niet willen investeren door 

 STJA in camera’s, het zelf willen betalen door de bewoners en het niet 

 toestaan van STJA van het plaatsen van camera’s in verband met de 

 privacy. Antwoord: de HAR zal dit aankaarten bij STJA. 

-  Gevraagd wordt naar het standpunt van de HAR inzake het niet meer 

 door STJA willen investeren in openbare ruimten. Antwoord: wordt 

 opgenomen met STJA. 

-  Gevraagd wordt om de verslagen van de vergaderingen HAR-STJA 

 openbaar te maken. Antwoord: de HAR vindt dit niet nodig. Wel is het 

 mogelijk de high-light eruit te halen en te publiceren.  

 

De HAR wil graag de contacten verbeteren met de huurders. De voorzitter 

geeft aan blij te zijn met de opmerkingen van de achterban.   

  

   

09. Vragenronde Bewoners- en Huurderscommissie   

Lucy Legebeke van bc. Buurstede: de openbare ruimten worden verhuurd. 

Twinta uit Hengelo biedt huurappartementen aan met zorg en dagopvang. 

Dit is helemaal niet aan de orde in ons complex. Er zijn alleen woningen 

voor zelfstandig wonen.  
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Lucy vroeg of er niet meer appartementen komen voor levensloopbestendig 

wonen.  

Gerda Kleinburink van de bc. De Titus Brandsmahof heeft deze 

appartementen wel, maar de heer Kamst heeft na de bouw aangegeven dat 

er geen tweede complex voor levensloopbestendig wonen komt in verband 

met de hoge kosten.  

 

Mevrouw Seegers van bc. Catharinahof: vroeger werden woningen door 

STJA toegewezen. Tegenwoordig gaat dit via de computer en wordt er niet 

meer gekeken of bepaalde mensen wel in bepaalde wijken passen. De wijk 

gaat achteruit. Antwoord: dit heeft te maken met het passend 

toewijzingsbeleid. De HAR blijft hier op letten.  

   

10. Sluiting   

Onder dankzegging van de HAR worden de aanwezigen met hun inbreng. 

bedankt. Een hapje en drankje wordt verzorgd. De vergadering wordt 

gesloten om 21.30 uur.  

  

 


