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1. Opening 

De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze 

vergadering. Fijn om na een lange periode weer bijna voltallig hier aanwezig te zijn.  

 

2. Verslag 9 maart 2021 

Mevrouw Van de Louw dankt voor het beantwoorden van haar eerdere vragen. De projecten 

Wethoudershof in Heijen en het zorgcomplex Ottersum zijn erg mooi. Er wordt verbazing uitgesproken 

over het feit dat er geen vermogenstoetsing plaatsvindt bij de toewijzing van een huurwoning met als 

voorbeeld dat men in sociale woningbouw woont maar zelf een woning in bezit kan hebben en deze 

verhuren. Hoe kan het dat dit zeker in deze tijd van woningnood bestaat en dat zelfs nog aanspraak 

gemaakt kan worden op huurverlaging.  

 

Opgemerkt wordt dat er zelfs mensen zijn die er prat op gaan dat ze lekker blijven zitten ondanks dat 

ze een veel hoger inkomen hebben. Daar is wel een grens aan maar inderdaad geldt alleen een 

inkomensgrens en geen vermogenstoets. Voor mensen in een kleine gemeenschap is het wel moeilijk 

om een geschikte woning te vinden als men op een bepaalde leeftijd komt. 

 

blz. 8 2e alinea. over meer aandacht voor het leefbaarheidsfonds.  

Opgemerkt wordt dat het best moeilijk is om een artikel in de krant te krijgen zoals bijv. in de  

Maasdriehoek of Maas- en Niersbode. Er wordt wel eens een persbericht naar de redactie gestuurd 

maar die doen daar niks mee. Wellicht kan er in het magazine Huurderspraad meer aandacht aan 

besteed worden. Het blad Heijs Neijs wordt nog genoemd; dat wordt wel veel gelezen en daar komen 

altijd veel reacties op; dit komt bij 750 huishoudens in Heijen.   

 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over het verslag 

Het verslag wordt vastgesteld en ondertekend.  

 

 

3. Ingekomen stukken 

• Een mevrouw uit Molenhoek had vragen m.b.t. energie waarop is gereageerd. Ze heeft nu een mail 

gestuurd en gaat voortaan rechtstreeks bij Destion haar vragen stellen.  

De voorzitter heeft verder geen ingekomen stukken.  

 

 

4. Mededelingen voorzitter Huurdersraad 

Er is een bericht gestuurd aan de sollicitant uit Ottersum, die zich voor de 2e keer heeft aangemeld 

voor de Huurdersraad, dat we geen gebruik zullen maken van zijn diensten.  

Verslag Huurdersraad Destion 
Vergadering 1 juni 2021  
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Mevrouw Berger is gevraagd de adressenlijst van de Huurdersraad aan te passen en ook het rooster 

van aftreden omdat mensen herbenoemd zijn e.d. Er komt een nieuwe lijst; graag zelf doorgeven als 

er wijzigingen zijn.  

Er is nog geen gelegenheid geweest voor een passend afscheid van de heer Muller, misschien is het 

mogelijk hem voor de volgende vergadering op 31 augustus 2021 uit te nodigen en dan keurig 

afscheid te nemen. De voorzitter en de directeur maken samen een programma hiervoor. 

De website van de Huurdersraad is bijna gereed. De voorzitter heeft het al kunnen bekijken en als het 

zo ver is zal hij de inhoud kritisch doorlopen en vervolgens kan de website in de lucht. Het jaarverslag 

2020 van de Huurdersraad moet ook op deze site komen, hiervoor zal de voorzitter zorgen en de 

volgende keer wordt dit door de heer Heijl verzorgd.  

 

 

5. Verkiezingen Huurdersraad (Ottersum en Bergen) 

Er is opnieuw een brief naar de huurders in Bergen (ook Nieuw-Bergen) gegaan. Daar is geen enkele 

reactie op binnen gekomen. De voorzitter heeft overlegd met mevrouw Lauf en gekeken en 

rondgevraagd maar er zijn geen geïnteresseerden. De directeur merkt op dat het blad Huurderspraad 

weer is bezorgd, is het misschien een idee om voorop als bijlage bij dat magazine een oproep te doen 

op de sticker, wat grotere letters “LEDEN GEZOChT, voor meer info zie www.huurdersraaddestion.nl.” 

Baart wel enigszins zorgen want de voorzitter en drie andere leden zitten al langer omdat er geen 

mensen komen, dus het zou jammer zijn als geen nieuwe leden gevonden worden.  

Van de jongere huurders is geen respons te verwachten, maar ook in de categorie tot 60 is er geen 

animo.  

 

 

6. RvC-leefbaarheidsfonds 2021 

Er is 1 aanvraag binnengekomen, dit is eigenlijk nog een bestaande aanvraag die is doorgeschoven  

naar dit jaar en dat is de aanvraag van Stichting BLOH Dorpskamer Heijen en het betreft nu de laatste 

termijn die we dus dit jaar hebben toegekend (€ 1.371,10). We hebben 1 afwijzing, ook in Heijen dat 

betrof de “Energietas”. Het saldo is thans € 13.628,90. 

Er is al vernomen dat er wat aanvragen aankomen; daarover is bij de volgende vergadering meer 

bekend.  

 

 

7. Jaar- en volkshuisvestingsverslag 2020 

De directeur licht het verslag eerst toe aan de hand van een PowerPoint presentatie, waarin de 

belangrijkste punten uit het verslag zijn verzameld, voornamelijk de kengetallen. Een aantal punten: 

Goed op koers met het ondernemingsplan ‘Mensenwerk’. 

Destion is met een AAAA(A) rating een van de twee beste corporaties van Nederland. Met de AAAA 

ratings hoort Destion bij de beste vijf.  

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland scoort Destion op belanghouders als hoogste van 

Nederland. 

Hogere bedrijfslasten met name bijv. door EPA labels, daar heeft Destion externe adviesbureaus voor 

moeten inhuren. Daar is voor de eerste run al € 200.000,00 mee gemoeid en elk jaar moet er 20 à 30 

duizend euro worden vrijgemaakt om het actueel te houden. Woningcorporaties zijn verplicht, om een 

woningwaarderingssysteem op te stellen en gecertificeerd te worden met een EPA Label. Alleen 

commerciële verhuurders hoeven dat niet, die kunnen gewoon een goedkoop label aanvragen, en 

hoeven  onder andere ook geen verhuurderheffing te betalen. De overheid heeft absoluut geen 

affiniteit met de woningmarkt..  

Leefbaarheidsuitgaven hebben betrekking op fysiek herinrichten van plantsoenen en eigen terreinen 

en dit jaar met name bij de Libermannhof.  

Er zijn 14 bestaande huurwoningen verkocht. 10 middels slimmer kopen en 4 regulier.  

Er wordt uitleg gevraagd over de huurkoop DSC Wellerlooi over de periode van 18 jaar. De directeur 

licht toe dat dit een goede manier is om het commercieel vastgoed af te stoten.  

http://www.huurdersraaddestion.nl/
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Voor 2 huurders is een uitzondering gemaakt, zij gingen naar een duurdere woning; dat stukje 

maatwerk werd toegepast voor trouwe huurders. Mooi dat dat kan.  

De inschrijftijd en reactietijd komt uitgebreid aan de orde. Gevraagd wordt hoe het kan dat er zoveel 

weigeringen zijn. De voorzitter geeft aan dat dat ook de reden is dat het beleid gewijzigd wordt en er 

zal daarover meer informatie verstrekt gaan worden. Met de nieuwe website wordt ook de 

informatievoorziening verbeterd.   

Noodzakelijk, zeker met de krapte op de markt en de tijd en het werk dat dit kost op de afdeling.  

Op de verhuurderheffing wordt gereageerd dat deze hoog is, hoger dan ooit en de Vpb nog hoger.   

Dit is het gevolg van politiek Den Haag. 

De heer Linders licht de effecten hiervan voor 2021 en volgende jaren toe. Het wordt een cash-out.  

Daar komt nog bij BTW, OZB, rioolheffingen, waterschapsheffingen. Soms gaat de prikkel eruit om 

nog te besparen op kleine posten maar er wordt gewerkt met vermogen  dat bestemd is voor de 

huurders. En daar hoor je zorgvuldig mee om te gaan. Maar het is wel tenenkrommend.  

Er wordt wel gedacht over constructies maar voor corporaties is dat bijna niet mogelijk. Zij zijn 

gewoon een melkkoe. De Vpb en de Verhuurdersheffing wordt geïncasseerd maar dat komt niet ten 

goede aan de woningmarkt. Dit gaat problemen opleveren voor woningcorporaties.  

Gerefereerd wordt aan geluiden uit Den Haag om de heffing te verlagen om de huurbevriezing van dit 

jaar te compenseren; was dat een verkiezingspraatje?  

De directeur beaamt, daar is niks mee gedaan. En de vrees bestaat dat straks de Verhuurderheffing 

wordt ingezet als afroominstrument bij de corporaties die er financieel beter voor staan ten behoeve 

van de mindere corporaties.  

Het zijn goede cijfers maar het zegt niks over liquiditeit. De solvabiliteit van Destion is goed; de heer 

Linders relativeert: er zit 138 miljoen ongerealiseerd vermogen in de stenen. De enige manier om dat 

liquide te maken is het verkopen van woningen (zoals bijvoorbeeld Mooiland). 

Maximaal redelijke huur; de maximale huur wordt bepaald aan de hand van het aantal punten in de 

tabellen. Bij Destion is dat bij woningen 59% en bij appartementen 67% in plaats van 100%.  

 

Blz. 45, mutatie statushouders, wie betaalt de kosten, de gemeente of de huurder of Destion? 

De directeur: de vertrekkende huurder krijgt de rekening. Dat geldt niet alleen voor statushouders. 

Vaak wordt gemiddeld over wat een vertrekkende huurder nog moet doen. Bijvoorbeeld als ouders 

naar een verpleeghuis gaan of komen te overlijden. Uiteindelijk komt bij de eindinspectie in beeld wat 

de kosten zijn voor de huurder. Het is vaak wel moeilijk te innen omdat deze huurders soms 

onvindbaar zijn, maar Destion blijft ze wel volgen.  

Dit onderwerp is meegenomen in de prestatieafspraken met de gemeenten; wel verhuur aan 

statushouders maar alleen onder goede voorwaarden en afspraken.  

 

Geriefsverbeteringen : 

Blz. 25 gaat over Mensenwerk (individuele huurder) Bijvoorbeeld het toewijsbeleid waarbij huurders 

van Destion voorrang kunnen krijgen bij nieuwbouw seniorenwoningen en op meer onderdelen, maar 

dat is niet zo eenvoudig. 

Er zijn al veel zaken die kosteloos in of aan de huurwoningen worden aangebracht. Dit terwijl het 

normaal is om een huurverhoging voor deze geriefsverbetering te vragen.  

We zijn op onderdelen te ver doorgeschoten en moeten dan ook weer terug naar af. Onderhoud 

volgens de basisnormen, maar als huurders meer willen zal Destion daar een huurverhoging voor in 

rekening brengen. 

Alles op basis van maatwerk is overigens zeer moeilijk uitvoerbaar (bijv. soort bonussysteem).  

Er volgt enige discussie over luxe of normaal. In de sociale huursector is wat tot nu toe is gebeurd  

echter niet normaal. De wettelijke norm is veel soberder voor een sociale huurwoning (sober en 

doelmatig). Destion wil niet per se sober en doelmatig bouwen. Maar tegelen tot het plafond 

bijvoorbeeld is in nieuwbouw makkelijk maar bij onderhoud of renovatie is dat peperduur.  

 

Opgemerkt wordt dat voor het schoonmaken van de dakgoot 40 euro betaald moest worden. 

(ontvanger bekend)? De directeur geeft aan dat er een onderhoudscontract is met v/d Velden. Een 
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keer in de vijf jaren moeten de goten worden schoongemaakt. Daar hoeft men niet extra voor te 

betalen. Alleen als men vraagt voor het extra schoonmaken van de goten. 

 

Opgemerkt wordt dat op blz. 10 – de vermelding van de commissarissen – de zittingstermijn van de 

heer Linders niet synchroon loopt (januari i.p.v. juli). Er waren destijds voor commissaris met juridisch 

profiel 2 kandidaten, Guus Heutink en Jan Linders. Destijds was Hans Jennissen commissaris die 

aftredend was en graag plaats wilde maken voor Jan Linders als hij wilde beginnen. Daarom is dat 1 

januari geworden en dat is destijds ook door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd. De 

voorzitter haalt aan dat hij destijds bij het sollicitatiegesprek aanwezig was en dat als erg prettig heeft 

ervaren.  

Blz. 22: de tekst is niet compatibel met de tabel? Dat is goed opgemerkt, de tekst klopt niet bij wat in 

de tabel staat (is nog oude tekst). Wordt aangepast. 

 

Er wordt nog gevraagd naar de voorzieningenwijzer, een lid zou worden uitgenodigd maar was nooit 

meer gebeld. Hij zou er nog gebruik van kunnen maken hij had een e-mail ontvangen en het zou nog 

komen. De directeur adviseert hem te kijken van wie de mail afkomstig was en contact op te nemen 

met Susanne Queens.  

Destion draagt in de in gemeente Bergen bij in de voorzieningenwijzer, de helft aan opleiding en de 

helft aan software en daarom kunnen huurders daar gebruik van maken van de voorzieningenwijzer. 

In Gennep betalen we samen met Mooiland verhoudingsgewijs de helft van die kosten. In Mook en 

Middelaar zijn nog geen afspraken gemaakt.  

 

 

8. Mededelingen van en vragen aan de directeurbestuurder 

De directeur heeft de volgende mededelingen: 

 

1. Positionering Destion 2.0 en organisatieontwikkelingen 

Vandaag start de wervingsactie welke door IBIZZ is ontwikkeld, voor de werving van 9 nieuwe 

medewerkers! Het voorziet in een korte film en een website ‘werken bij Destion’. Deze worden via 

social media en LinkedIn weggezet. De wervingsperiode loopt drie maanden. Voor de selectie 

maken we gebruik van de expertise van Atrivé en de ondersteuning door Vacature Pro. De 

vacatures worden straks ook gestructureerd door vacature pro en begeleid. Op deze manier 

hopen we de vijver waarin we vissen wat groter te maken.  

Wim Cramers is in mei met pensioen gegaan en in juli en augustus gaan Dirk de Kok, Anton 

Coenen en Gonnie Thissen met vroegpensioen. 

 

2. Lopende bouwprojecten 

 

• Nieuweweg, Siebengewald 

De eerste zeven woningen zijn tot de kapconstructie gevorderd. We zijn permanent in 

gesprek met 1 huurder van de bestaande te slopen woningen, die vooralsnog weigert te 

verhuizen. Om de laatste vier woningen te kunnen bouwen dienen alle bestaande woningen 

eerst te worden gesloopt. 

• Dieseltram, Gennep 

Ook deze acht woningen vorderen goed en de verdiepingen zijn gerealiseerd. 

• Libermannhof, Gennep 

Het laatste deel van de interne renovatie van de begane grond en souterrain is begonnen. In 

juli wordt – als het goed is - het geheel opgeleverd. Dan moeten wel nog de 

buiteninrichtingen worden afgewerkt. Dan is ruim 2,5 jaar gewerkt aan dat project.  
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• Merovingenstraat, Mook 

Zoals in de vorige vergadering is aangekondigd, is besloten het ‘optoppingsproject’ van deze 

groepswoningen te annuleren. Op basis van deze ontwikkelingen enkele voorgenomen 

projecten met dezelfde uitbreidingsstrategie stopgezet, bijvoorbeeld appartementen aan de 

Leenherenstraat in Mook en de flats aan de Singel in Molenhoek. 

Er is gestopt met dit soort projecten met name omdat dit veel weerstand bij de huurders 

oplevert en daar hecht Destion toch belang aan. 

• Woningsplitsing Herckenrathstraat, Nieuw Bergen 

Zoals bekend waren we voornemens om een gezinswoning in de Herckenrathstraat in Nieuw 

Bergen te splitsen naar twee kleine appartementen. Op de omgevingsvergunning-aanvraag is 

echter door omwonende huurders bezwaar gemaakt. Met name bezwaar tegen het wonen op 

de verdieping was daarvan de reden. Om de belangen van deze huurders niet in het geding 

te brengen, is de omgevingsvergunning ingetrokken en wordt de woning als gezinswoning 

verhuurd. Ook daarmee is dit projectinitiatief, het eventueel splitsen van daarvoor geschikte 

gezinswoningen, van de baan. 

• Sociale pensions Picardie Gennep en Kloosterweg Siebengewald 

Er is een begin gemaakt met de werkzaamheden van deze sociale pensions.  

Het werk wordt deels aanbesteed en deels op regiebasis uitgevoerd. 

• Hoenderpark, Ottersum 

Inmiddels is de bouwkavel voor dit woon-zorgcomplex aangekocht. Verder is met architect 

en bouwbedrijf Bouwmij Janssen uit Venray het plan verder uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dit 

tot een uitbreiding van het aantal appartementen geleid. Dit worden er nu 19 i.p.v. de 

eerdere 17. Deze uitbreiding is het gevolg van het vervallen van de individuele (fietsen) 

bergingen. De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend. Start bouw zal dit jaar plaatst 

vinden. Te zien is wel dat de bouwkosten enorm stijgen, maar ook de aanpassing van het 

Bouwbesluit naar BENG-normen per 1 januari, brengt hoge kosten met zich mee. Zo dienen 

bijvoorbeeld bijna alle zonbelaste appartementen voorzien te worden van zonweringen. 

De stichtingskosten zijn relatief hoog maar de kosten worden weer wat lager door geen 

individuele bergingen te bouwen.  

Dit waren  mededelingen. 

De directeur toont op het scherm de korte wervingsfilm “werken bij Destion 2.0” en licht uitvoerig de 

vacatures toe.   

De film wordt goed ontvangen en dit is een uitgelezen kans ook met het externe wervingsbureau.  

De wijze van selecteren en aannemen wordt besproken. Gevraagd wordt of de nieuwe mensen worden 

ingewerkt door de huidige of de vertrekkende medewerkers. Ze worden uiteraard wegwijs gemaakt 

maar het heeft de voorkeur dat de nieuwe mensen zelf initiatief tonen en zich ontwikkelen.  

De leden algemeen: mooie film, goed initiatief, veel succes! 

Gevraagd wordt naar de status van de zonnepanelen. Zijn nu alle slechtste E- labels inmiddels 

voorzien?  

Bij vertrek van de medewerker die het zonnepaneeltraject in behandeling had heeft de directeur dat 

tijdelijk opgepakt en geconstateerd dat het PVA niet zoals afgesproken is gevolgd. Dat wordt nu 

hersteld. 

Er wordt gevraagd of gekeken wordt of bij woningen zonnepanelen mogelijk en zinvol zijn qua stand 

van de woning ten opzichte van de zon, het aantal zonuren etc. Dat is het geval, als het niet zinvol is 

worden geen panelen geplaatst. Er wordt gekeken naar efficiëntie.  
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Gevraagd wordt of er al inzicht is in het schilderwerk in Milsbeek? Er was wel een schildersbedrijf 

geweest om te kijken etc. Dat moest worden geregeld en de mededeling was dat contact opgenomen 

kon worden met Anton Koenen.  

De directeur zal nazien en gaf aan dat voor dit jaar wel nog voor 6 ton aan schilderwerk gepland 

staat.  

De voorzitter vraagt aandacht voor deelname aan prestatieafspraken met Bergen. Eerder was de heer 

Muller hierbij maar daar moet dus een ander lid voor in de plaats komen. Dat hoeft niet iemand uit de 

gemeente Bergen te zijn, al heeft dat wel de voorkeur.  

Evt. kandidaten. De heer Heijl wil erover nadenken. Volgende vergadering is al te laat want de nieuwe 

prestatieafspraken staan klaar om gedeeld te worden. Wie wil dit samen met mw. Lauf doen? 

De heer Versteegen neemt dit op zich en zal aansluiten bij de bespreking van de prestatieafspraken.  

Alle huurders hebben een brief gekregen over ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen) en die heeft 

vragen opgeroepen, vooral bij oude situaties. Er moet altijd toestemming worden gevraagd. Op het 

moment van mutatie wordt gekeken wat met de aangebrachte verandering moet gebeuren en of deze 

kan worden overgedragen aan de volgende huurder. Bijvoorbeeld rolluiken, airco’s,  etc. Vooral bij 

nieuwbouwwoningen wordt kritisch gekeken naar de verzoeken die ons bereiken.  

De voorzitter merkt op dat schijnbaar in Middelaar een tiental tiny houses gebouwd gaan worden door 

een projectontwikkelaar. In de omgeving is tegen mensen verteld (dhr. Van de Wielen) dat Destion 

die gaat verhuren en dat daar al gesprekken over gevoerd zouden zijn. Bij Destion is niets bekend en 

we mogen dit overigens ook niet volgens de Woningwet. Maar zo wordt het blijkbaar wel verteld. 

  

9. Magazine Huurdersraad 

De voorzitter meldt dat er wat mails zijn binnengekomen met opmerkingen en die zijn aangepast. 

Complimenten ontvangen. Alles is meegenomen. Vandaag zijn de laatste aanpassingen 

binnengekomen en de voorzitter heeft deze doorgenomen en gekeken of de aanpassingen goed zijn 

gebeurd en het gaat nu naar de drukker toe.  

Er komt nog een. Een paar leden waarvan gezegd wordt dat daarmee gesproken is blijkbaar helemaal 

niemand  gesproken. Zij hebben zelf een stuk ingeleverd en alleen de foto’s zijn gemaakt. 

De schrijfstijl is best moeilijk leesbaar, mag iets makkelijker. 

De voorzitter zegt dat e.e.a. geëvalueerd wordt en bekeken wordt hoe het volgend jaar gaat worden 

aangepakt, in ieder geval wel anders.  

 

 

10. Rondvraag en sluiting 

 

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en spreekt uit dat het fijn was dat iedereen er weer kon 

zijn en – de wens uitsprekende dat het een mooie zomer wordt - sluit om 21.10 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering op  31 augustus 2021 van de Huurdersraad. 

 

 

 

 

 

de voorzitter     de secretaris 


