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Huurdersraad Destion 

Wim Wijnhofen (voorzitter) 

Thijs Spikmans (penningmeester) 

Wim Rossen (secretaris) 

Bep Derks 

Chris de Graaf 

Ton Onincx 

Karel Versteegen 

Colin Lauf 

Riet van de Louw-Kuppeveld 

Wim Heijl 

Ingrid Hendrix 

Wilbert Pothoff (directeurbestuurder) 

Astrid de Sonnaville (bestuurssecretaris en 

notulist) 

 

Els Hekkenberg (tekstschrijver) 

 

 

 

Afwezig/afgemeld: Herman Camps en Math van Triel hebben zich in verband met het heersende 

coronavirus afgemeld. 

Commissarissen Michel Gunsing en Jan Linders zijn niet aanwezig omdat Destion heeft verzocht om 

niet te komen. Dit in verband met de beperkte beschikbare vergaderruimte en de aangescherpte 

coronamaatregelen. Op deze manier kan de vergadering toch doorgang vinden.  

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

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

 

2. Voorstellen nieuwe bestuurssecretaris 

De nieuwe bestuurssecretaris stelt zicht voor, en maakt kennis met de huurdersraadsleden. 

 

3. Verslag 31 augustus 2021 

Gevraagd wordt of de huurdersraad wordt geïnformeerd over wie er voor Destion werken. Met name 

omdat er nu een aantal nieuwe medewerkers zijn. De directeurbestuurder komt hier later op terug. 

Punt 6: Er wordt gevraagd of de huurdersraad al voltallig is of niet. Er is op dit moment maar een 

nieuw lid, in plaats van twee zoals in het vorige verslag beschreven. De huurdersraad heeft inclusief 

het nieuwe lid nu 13 leden. 

Punt 6: Nieuwe leden hoeven niet in een specifieke kern te wonen, komt dit overeen met het 

reglement? Dit wordt later besproken. 

Punt 8: Er wordt geopperd om de medewerker buitenruimte en plantsoenen voor te stellen in de 

Huurderspraad. De directeurbestuurder komt hier later op terug. 

 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over het verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld en ondertekend.  

 

4. Ingekomen stukken 

Via de website van de huurdersraad komen er regelmatig vragen binnen die voor Destion bedoeld zijn. 

Deze vragen stuurt de voorzitter door naar Destion. 

Er is ook een e-mail van oud-lid Frits Muller binnengekomen, waarin hij de huurdersraad bedankt en 

vertelt dat hij met plezier terugkijkt op zijn tijd als lid. 

 

De voorzitter heeft verder geen ingekomen stukken.  

 

5. Mededelingen voorzitter Huurdersraad 

Een van de sollicitanten is niet verschenen en is het dus ook niet geworden. 

Daarnaast vertelt de voorzitter dat er een gesprek is geweest over de Huurderspraad samen met de 

nieuwe tekstschrijver(s) en Gaby. 

 

Verslag Huurdersraad Destion 
Vergadering 16 november 2021  
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6. RvC-leefbaarheidsfonds 2021 

Aanvragen: 

- Dorpskamer Heijen (toegewezen) 

- Wooncomplex Achter de Hove: jeu de boules-baan (toegewezen) 

- Stichting welzijnsbevordering Bergen: stalling duo-fiets (toegewezen) 

- KBO Gennep: laptops (toegewezen) 

- Er was een aanvraag voor een carrousel in een speeltuin. Hier werd geen prijs bij genoemd. Er 

kwam geen reactie op de vraag naar een offerte. 

- Algemene hulpdienst Mook Middelaar Molenhoek: stalling duo-fiets. De prijs hiervoor was erg 

hoog, er is voorgesteld om eens te gaan kijken naar het goedkopere alternatief in Bergen. 

Binnenkort opent Wim Wijnhofen de jeu de boules-baan. Iedereen is daarbij van harte welkom. 

Er resteert een bedrag van € 748,61. 

 

7. Wijzigingsvoorstel reglement 

Vacatures worden voortaan via de Huurderspraad bekend gemaakt. Dit staat nu in artikel 4.5 van het 

huurdersraadsreglement. Ook zijn de leden niet meer verbonden aan de kernen. Dit volgt uit artikel 

4.1. Dit artikel hoefde niet gewijzigd te worden. De huurdersraad vertegenwoordigt in zijn geheel alle 

woonkernen. Opgemerkt wordt dat er wel voldoende diversiteit moet blijven, wat betreft de kernen 

waarin de leden wonen. Als iedereen binnen de raad straks uit één dorp of gemeente komt, weten zij 

dan nog wel wat er speelt in de andere kernen? Er lijkt geen andere oplossing te zijn. Als de 

huurdersraad de binding aan de kernen niet loslaat, dan neemt de omvang van de huurdersraad af. 

Bij voorkeur wil de huurdersraad een zo groot mogelijke variatie aan kernen, maar als het niet anders 

is, dan is het zo.  

Het magazine Huurderspraad komt uit in april, en wordt per post verstuurd naar alle huurders en op 

de website van de huurdersraad geplaatst. In dit blad worden openstaande vacatures vermeld. Hierop 

kunnen alle huurders twee weken lang reageren. Kandidaten die aftredend zijn kunnen daarna 

bekijken of ze willen blijven zitten, indien nodig. Het moment van aftreden is nu niet meer 1 januari, 

maar 1 juni. Er wordt gevraagd waar vastgelegd wordt dat het moment van aftreden 1 juni is. Dit 

wordt aangepast in het rooster van aftreden. 

De directeurbestuurder voegt toe: We krijgen nul respons op de brieven die we voorheen naar alle 

huurders (in een bepaalde kern) stuurden. We verwachten dat we nu meer resultaat kunnen behalen 

door de Huurderspraad te gebruiken om nieuwe leden te werven.  

Iedereen gaat akkoord met de wijziging zoals voorgesteld. Het reglement wordt vastgesteld. 

 

8. Kennismaking tekstschrijver(s) Huurderspraad 

De nieuwe tekstschrijver, Els Hekkenberg , stelt zich voor en maakt kennis met de huurdersraad.  

Er is een lijst rondgestuurd met onderwerpen voor de Huurderspraad. Niet iedereen heeft de mail 

daarover ontvangen.  

Een lid stelt voor om in het blad wat voorlichting te geven over duurzaamheid. Er is een paar jaar 

geleden een cursus gevolgd door de huurdersraadsleden tot energiecoach. Deze cursus had 

betrekking op het aanreiken van simpele maatregelen in het kader van energiebesparing en 

duurzaamheid. Er wordt voorgesteld om een artikel te plaatsen in het magazine met daarin 

bijvoorbeeld tien duurzaamheidstips. 

Het jaarverslag 2021 wordt gemaakt door Wim Rossen. Dit verslag wordt ook gepubliceerd in het 

magazine en op de website van de huurdersraad. Nog een onderwerp dat wordt aangedragen is: 

diversiteit van woningen. Welke type woningen heeft Destion allemaal? De nieuwe tekstschrijver 

neemt contact op over de onderwerpen. Begin maart moet de tekst af zijn. In januari/februari vinden 

de interviews plaats. De leden hoeven zelf niet te schrijven, dat doet de tekstschrijver. 

De foto’s worden niet door de tekstschrijver gemaakt. Er wordt gevraagd of er dit jaar wat kleinere 

foto’s in het magazine geplaatst kunnen worden.  

Ten slotte wordt nog aangedragen om een artikel in het blad te plaatsen over een hobby van iemand, 

bijvoorbeeld over Chris de Graaf en zijn hobby keramiek. 
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9. Activiteitenplan en begroting 2022 

Aan de hand van een PowerPointpresentatie geeft de directeurbestuurder uitleg over het 

activiteitenplan en begroting. Een paar punten in het bijzonder zijn: 

- Positionering Destion 2.0: Er zijn twee extra Fte’s, want er is een manager mens en omgeving 

en een wijkconsulent bij gekomen. 

- Maasduinen Staete: Destion is in gesprek met de Zorggroep over de toekomst van het 

gebouw. De Zorggroep huurt vanaf 2025 waarschijnlijk enkel nog het hoofdgebouw voor 

somatische zorg. Destion gaat de aanleunwoningen en de PG-units dan zelf weer verhuren.  

- Verkopen: Destion wil graag de woningvoorraad transformeren. Daarvoor moeten ze ook 

woningen verkopen. Hoewel de woningvoorraad niet krimpt is dit vaak toch een heikel punt 

voor gemeenten.  

- Al met al is Destion volop aan het bouwen. Er staan nog 176 nieuwbouwwoningen en 

appartementen op de planning tot 2031. 

- Rookmelders: Binnenkort is een rookmelder op elke verdieping van de woning verplicht. Dit is 

een kostbare aangelegenheid. Daarnaast moeten ze ook nog elke tien jaar worden vervangen. 

Een lid geeft aan dat er in haar huis nog rookmelders vervangen en geplaatst moeten worden.  

- In de regio Maasduinen loopt het aantal huishoudens dat bestaat uit paren terug. De 

eenpersoonshuishoudens groeien juist.  

- Ten opzichte van voorgaande jaren is het budget voor klachtenonderhoud flink opgeschroefd. 

Ook andere kosten nemen toe. Met name de mutatiekosten. De woningen worden slechter 

achtergelaten en de huurders worden veeleisender. Gemiddeld kost dit € 3.000 per woning. 

Destion wil meer vraaggestuurd (ongepland) instandhoudingsonderhoud doen. 

- Financieel: Vermogenstechnisch is Destion rijk, maar veel geld zit natuurlijk in de stenen. 

Daarom moet de zaak kostentechnisch altijd goed in de gaten worden houden. Daarnaast 

moeten er woningen worden verkocht om voldoende middelen beschikbaar te houden, voor 

bijvoorbeeld verduurzaming en transformatie.  

De solvabiliteit is goed, en de verwachting is zelfs dat die nog beter wordt in de toekomst. Ook 

bij de andere vermogenstoetsen komt Destion goed uit de bus. 

- Verduurzaming: Eerst levert Destion een bijdrage aan het opwekken van hernieuwbare 

energie door middel van zonnepanelen en daarna door gasloos de woningen te verwarmen 

door middel van hoge temperatuur warmtepompen. Zo is Destion in 2050 energieneutraal. 

Huurders krijgen 6 zonnepanelen gratis. Er wordt gevraagd of de hoge temperatuur 

warmtepompen stil zijn. Ja, we hebben een proef gedaan. Er is ook wettelijk vastgelegd 

hoeveel decibel een warmtepomp mag veroorzaken. Er wordt ook gevraagd waar de 

omvormers geplaatst worden en of Destion ook zonnepanelen op schuren legt. Waar een 

omvormer wordt geplaatst verschilt per woning. Destion legt geen zonnepanelen op schuren. 

- Statushouders: De gemeente zou in dit kader voor leefbaarheid en kwaliteit moeten zorgen. 

Een lid merkt op dat dit vaak te wensen over laat. Destion is hierover in gesprek met de 

gemeentes. Binnenkort is er bijvoorbeeld een gesprek met de gemeente Bergen.  

Pagina 10: Een lid vraagt of iemand een ander type woning toegewezen kan krijgen dan het type 

woning dat hij als voorkeur heeft opgegeven. Ja dit kan. Het opgeven van een voorkeur is slechts een 

middel om Destion inzicht te geven in de voorkeuren van woningzoekenden. 

 

10. Jaarplanning 2022 

De derde vergadering is per abuis gepland op een zaterdag, de datum van deze vergadering wordt 

daarom aangepast naar dinsdag 9 augustus 2022.  

De jaarplanning voor 2022 wordt vastgesteld. 

 

11. Mededelingen van en vragen aan de directeurbestuurder 

De directeur heeft de volgende mededelingen: 
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1. Positionering Destion 2.0 en organisatieontwikkelingen 

Astrid is vanaf 1 september in dienst als Bestuurssecretaris. Astrid is de linking pin binnen de 

bestuurs- en governancestructuur van Destion. Op 1 september is ook Lizet Beisiegel gestart als 

databeheerder Gebouw en Omgeving. Lizet beheert alle data t.b.v. MJOB, EPA-labels, WWS en 

dergelijke. Gerry Laemers, de medewerker buitenruimte en plantsoenen is op 1 oktober 

begonnen. Deze medewerker doet niet al het groenonderhoud. Destion werkt nog steeds met 

bedrijven die het groenonderhoud doen.  

Op 1 november zijn de twee managers Diana Geene (M&O) en Robert Weijers (G&O) begonnen. 

Er is nu weer een voltallig MT. Het eerstvolgende jaar zal het MT intensief vergaderen en 

brainstormen over de vragen; doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? 

Op 1 november is ook Edwin Gijsbers als wijkconsulent begonnen. Hij is belast met al hetgeen 

binnen het erf gebeurt. Gevraagd wordt wat het onderscheid is tussen de relatiemedewerkers en 

de wijkconsulent. De relatiemedewerkers zijn meer bezig met woningtoewijzing en dergelijke. 

Overlast kwam bijvoorbeeld ook bij hen terecht, maar dit was te veel werk.  

Dergelijke zaken komen nu bij de wijkconsulent te liggen.  

Er is inmiddels ook overeenstemming bereikt met een ICT-Data specialist. Hiervoor zal op 1 

december Alex Willems uit Afferden aan de slag gaan. 

De wervingsactie heeft inmiddels maar liefst zeven ingevulde vacatures opgeleverd. De vacature 

van aankomend manager bedrijfsvoering wordt nog even uitgesteld, en die van projectleider 

onderhoud wordt opnieuw uitgezet. 

Pensionarissen 

Destion heeft officieel afscheid genomen van vijf gepensioneerden. Namelijk: Dirk de Kok, Wim 

Cramers, Petra Claessens, Anton Coenen en Gonnie Thissen. Noemenswaardig is dat deze vijf 

medewerkers samen exact 100 jaar werkzaam waren bij Destion. 

Corona 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de nieuwe coronamaatregelen. Medewerkers 

wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Uiteraard verschillen de mogelijkheden daarvoor 

per functie. 

2. Prestatieafspraken 

Met de gemeente Mook en Middelaar zijn de concept prestatieafspraken besproken en is het 

definitief eindrapport opgesteld. De afspraken worden dan ook binnenkort ondertekend. 

Met de gemeenten Bergen en Gennep is Destion nog in gesprek hierover. Hopelijk kunnen de 

afspraken ook met hen op korte termijn worden ondertekend. Dit moet volgens de woningwet 

voor 1 december. 

3. Aedes benchmark 

Ook dit jaar heeft Destion weer een AAAA(A) score in de Aedes benchmark. Op 18 november 

wordt het sectoroverzicht in het Aedes congres gepresenteerd en is te zien hoe Destion ten 

opzichte van de sector scoort. 

 

4. Lopende bouwprojecten 

 

• Nieuweweg, Siebengewald 

De eerste fase van zeven woningen is opgeleverd. Totdat de gemeente Bergen de openbare 

ruimte voor de woningen aanlegt, dienen er tijdelijke rioolaansluitingen en toegangspaden 

aangelegd te worden. Met de huurder van een te slopen woning kan hopelijk tot 

overeenstemming worden gekomen met betrekking tot verhuizing naar een andere woning, 

zodat het slopen spoedig kan beginnen. Daarna starten de werkzaamheden voor de vier 

laatste woningen. 
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• Dieseltram, Gennep 

Deze woningen zijn eveneens opgeleverd. 

• Libermannhof, Gennep 

Bij dit project werd Destion geconfronteerd met corona. Hopelijk geeft dit nu geen extra 

vertraging meer bij de afronding van het project. De laatste loodjes wegen het zwaarst, en 

dat blijkt ook in dit geval. De laatste werkzaamheden in de buitenruimte zijn gestart. De 

uitbreiding en renovatie heeft in totaal 4 miljoen gekost. Er wordt gevraagd of er een lening 

moest worden aangetrokken hiervoor. De directeurbestuurder geeft aan dat Destion altijd 

bepaalde leningen heeft lopen. Dit zijn bedrijfsleningen, het gaat dan niet om specifieke 

projectfinanciering.  

• Antoniusstraat, Ven-Zelderheide 

Omgevingsvergunningsaanvraag is verleend en prijsvorming is nog gaande. 

• Sociale pensions Picardie Gennep en Kloosterweg Siebengewald 

Zoals eerder gemeld zijn de werkzaamheden in gang gezet, maar deze verlopen minder 

voortvarend door de drukte in de bouwketen. Ook de asbestkwestie bij de Picardie gooit een 

rem op het project. Het streven blijft echter om beide projecten dit jaar nog op te leveren.  

• Hoenderpark, Ottersum 

Er is een aanvraag gedaan bij de provincie Limburg voor de subsidie stimulering wonen 

2020-2023. De kans is groot dat deze niet wordt toegekend omdat de opdracht al is 

verstrekt.  

• Middelweg, Molenhoek 

De sloop van het complex vordert goed. Aansluitend zal begonnen worden met de bouw van 

de appartementen. De koop- en huurappartementen worden gelijktijdig gerealiseerd. 

 

Er wordt aangekaart dat mensen steeds langer thuis wonen. Hoe gaat Destion om met eventuele 

aanpassingen aan de woning in dit kader? Als mensen om medische redenen een aanpassing aan hun 

huis nodig hebben, betaalt de gemeente dit. In het specifieke geval dat een traplift nodig is, vindt 

Destion het de meest geschikte oplossing als iemand, met behulp van subsidie, verhuist naar een 

gelijkvloerse woning. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Een lid vraagt of er een kerstborrel is dit jaar. Dit jaar organiseert Destion in plaats van een 

kerstborrel een nieuwjaarsborrel. 

 

De directeurbestuurder deelt nog mede dat er begin januari een magazine komt waarin de nieuwe 

organisatie-inrichting en medewerkers worden voorgesteld. Dit magazine zal naar de huurders worden 

verstuurd. Zo weten huurders met wie zij van doen hebben. Deze artikelen worden ook door Els 

Hekkenberg geschreven. Eerst werkt ze aan het Destion magazine en daarna aan de Huurderspraad. 

 

De voorzitter dankt iedereen, en in het bijzonder Els Hekkenberg, voor zijn komst en inbreng en sluit 

om 21.12 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Huurdersraad op 1 maart 2022. 

 

 

 

 

 

de voorzitter     de secretaris 


