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_________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 15.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze 

vergadering. Deze vergadering wordt gehouden in De Koppel in Middelaar; gekozen is voor deze 

gezellige locatie om straks passend afscheid te nemen van Frits Muller als lid van de Huurdersraad.  

 

2. Verslag 1 juni 2021 

Wim Rossen merkt op dat hij wel aanwezig was op 1 juni. Ook op pag. 2 is de naam van Wim Rossen 

verward met Wim Heijl.  

Pt. 7. Er zijn vragen over het aantal verkochte huizen. Het cijfer is opgenomen bij wijze van monitor; 

in het jaarverslag gaat het alleen over 2020.  

Opgemerkt wordt dat bij ‘planmatig onderhoud´ alle dorpen vermeld zijn behalve Wellerlooi, maar 

daar zijn ook nieuwe daken en voordeuren aangebracht. Dit staat niet goed in het verslag.  

Het onderwerp van afgevaardigde voor de prestatieafspraken wordt nog aangehaald; conclusie is dat 

Karel Versteegen dit blijft doen voor de gemeente Bergen.  

 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over het verslag 

Het verslag wordt vastgesteld en ondertekend.  

 

 

3. Ingekomen stukken 

Via de HR-website is een e-mail binnengekomen over woningruil, deze is doorverwezen naar Destion. 

Via de HR-website zijn twee aanmeldingen gekomen voor de Huurdersraad. Met een persoon is 

gesproken en met de tweede is een afspraak gepland voor eind september. Het betreft iemand uit 

Mook en iemand uit Afferden. De voorzitter komt hier later op terug.  

Van de Woonbond is het ‘papieren’ jaarverslag 2020 binnengekomen. Het is maar één exemplaar, wie 

belangstelling heeft kan het inzien.   

 

De voorzitter heeft verder geen ingekomen stukken.  

 

 

4. Mededelingen voorzitter Huurdersraad 

De voorzitter is telefonisch benaderd door opiniepeilers met betrekking tot energietransities. Gezegd 

werd dat dit in opdracht was van de Gemeente Bergen. Gevraagd werd wat de invloed van de HR was 

op energie en of dat besproken wordt. Een raadslid had deze ook gesproken en doorverwezen naar de 

voorzitter. De voorzitter heeft de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.  

 

De website van de huurdersraad is inmiddels beschikbaar. Hierop staan tal van onderwerpen met 

belangrijke informatie. Daar wordt nog het RvC-leefbaarheidsfonds aan toegevoegd met onder meer 
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vermelding van de instanties waaraan een tegemoetkoming is verstrekt, zonder vermelding van de 

bedragen.  

 

Actuele adressenlijst: Graag iedereen nazien of alles klopt en als er correcties zijn even doorgeven. 

Het is een interne lijst, niet bedoeld voor publicatie.  

 

Over magazine ‘Huurderspraad’ heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen Gaby van 

Tankeren, Jos Gröniger en de voorzitter. Het was een goed gesprek waarbij ervaringen zijn 

uitgewisseld. De heer Gröniger heeft per mail bedankt voor het geschonken vertrouwen en de 

leerzame samenwerking en wenst de Huurdersraad succes en is blij dat hij aan de wieg heeft mogen 

staan van het blad.   

De voorzitter geeft aan dat zodra gestart wordt met de nieuwe uitgave de onderwerpen zullen worden  

aangegeven en bekeken zal worden wie wat gaat doen en op welke manier het samenstellen vorm zal 

krijgen.  

 

 

5. Stand RvC-leefbaarheidsfonds 2021 

In 2021 zijn 3 aanvragen binnengekomen, waarvan er 1 al eerder was afgehandeld (dorpskamer 

Heijen). Er is een aanvraag van het wooncomplex van Destion ‘Achter de Hove’ in Gennep, voor de 

aanleg van een jeu de boules-baan. Een raadslid deelt mede dat deze op korte termijn wordt 

aangelegd. De aanleg gebeurt op het plantsoen voor het gebouw. Achter de Hove heeft aan Gemeente 

Gennep toestemming gevraagd, die heeft het binnen een week goedgekeurd. 

 

St. Welzijnsbevordering Bergen heeft een aanvraag gedaan voor een fietsenstalling voor een duofiets, 

dit is ook goedgekeurd, zij het niet integraal. Er was aanvankelijk een aanvraag gedaan voor  

€ 3.068,= maar toen berging duurder uitviel is het aanvankelijk aangevraagde bedrag vergoed omdat 

het anders wel een hoog bedrag zou worden. 

 

Voor de komende maanden van 2021 resteert een bedrag van € 3.544,61. Er kunnen dus nog 

aanvragen ingediend worden.  

Met dank aan de RvC.  

  

 

6. Rooster van aftreden Huurdersraad 

Iedereen heeft de actuele lijst ontvangen van de in 2022 aftredende leden. Het is moeilijk om nieuwe 

leden uit de diverse desbetreffende kernen te vinden. De voorzitter stelt voor om nieuwe leden die 

zich aanmelden niet meer te verbinden aan een woonkern, want het is in het belang van de HR om de 

hele regio van Destion te vertegenwoordigen. Leden kunnen altijd zaken uit hun eigen woonkern 

inbrengen maar de HR kan in zijn totaliteit voor alle kernen optreden. Het is dan niet per se nodig om 

mensen uit een bepaalde kern te werven, want dat blijkt moeilijk te realiseren. Dit plan heeft tot 

gevolg dat zittende leden ook losgekoppeld moeten worden van de kernen.  

Het idee wordt goed ontvangen. Er zijn goede kandidaten maar niet uit de betreffende kernen. 

Gevraagd wordt of dat vaker voorkomt dat leden niet voor hun ‘eigen’ woonkern zitting hebben. Dat is 

inderdaad het geval; er zijn zelfs leden die langer blijven zitten omdat er geen mensen beschikbaar 

zijn uit de woonkernen. Gevraagd wordt hoe de leden het hebben ervaren om namens andere kernen 

de huurders te vertegenwoordigen. Hoe weten mensen je dan te vinden? 

Een raadslid vertelt dat hij bijvoorbeeld bij het 100-jarig bestaan naar Ven-Zelderheide is gegaan en 

kennis heeft gemaakt met een bestuurslid van de Huiskamer en toen geraadpleegd werd over het 

Leefbaarheidsfonds. Een ander raadslid, die niet woont in ‘zijn’ kern, geeft aan dat het algemene 

gevoel van betrokkenheid er wel is ook al kent hij de huurders in die kern niet. Het nu voorgestelde 

systeem is eigenlijk de enige mogelijke oplossing. 

Het maakt niet uit waar je woont, de belangen van huurders zijn uiteindelijk hetzelfde en als 

informatie binnenkomt kan dat altijd ter attentie van de HR worden gebracht.  
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Huurders kunnen nu ook rechtstreeks contact opnemen via de website, in tegenstelling tot vroeger 

toen het belang van een aanspreekpunt in de dorpen groter was. 

Er zal dan op de website duidelijk aangegeven moeten worden bij het werven van nieuwe kandidaten 

dat het niet per se iemand uit een bepaalde kern hoeft te zijn en dat als een huurder zich niet in zijn 

eigen kern tot een raadslid kan wenden hij/zij zich altijd via de website tot de HR kan wenden.    

Commissaris de heer Linders vindt het een goed idee. Het aantal leden kan dan worden aangepast 

naar maximaal 14. Wellicht dat het huishoudelijk reglement moet worden aangepast op deze situatie. 

Bijvoorbeeld door een maximum aantal leden of tijdelijkheid (bij aftreders) aan te geven en een 

mogelijkheid op te nemen om bij wijze van ‘stage’ al een poosje mee te draaien.  

Gevraagd wordt te stemmen over het idee van het loskoppelen van de kern met het raadslid.   

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

Vanwege de 3 aftreders zal aan alle huurders in het hele werkgebied een brief worden gestuurd.  

De voorzitter zal dat intern met Destion afstemmen en er zal vanuit de HR een brief uitgaan.  

 

Het rooster wordt vastgesteld. 

 

7. Benoemingsvoorstel nieuw lid 

Er is een mail gekomen naar aanleiding waarvan een gesprek is gevoerd met iemand uit Afferden. Het 

gesprek was heel positief. Het betreft Math van Triel, hij woont sinds 2 jaar in Afferden (komt uit 

Bergen). Hij had zich via de website aangemeld. De betrokken leden vonden het een zeer ontspannen 

gesprek, het liep vanzelf. De voorzitter doet het voorstel aan de HR deze kandidaat te benoemen. De 

HR is akkoord met de benoeming en de betrokkene wordt uitgenodigd voor de vergadering van 16 

november 2021 en per 1 januari 2022 gaat zijn benoeming in.  

 

Met twee nieuwe leden ontstaat er een complete Raad van 14 leden.  

Hiervoor moet het huishoudelijk reglement worden aangepast, dit komt op de volgende agenda. Als er 

geen kandidaten komen, mag degene die dat wil, blijven zitten conform het reglement. Hiermee wordt 

afgewacht wat de nieuwe werving oplevert en daarna kan het reglement daaraan worden aangepast.  

 

De HR keurt de benoeming goed en de heer Math van Triel wordt benoemd tot lid van de 

Huurdersraad per 1 januari 2022.  

 

8. Mededelingen van en vragen aan de directeurbestuurder 

De directeur heeft de volgende mededelingen: 

 

1. Positionering Destion 2.0 en organisatieontwikkelingen 

De wervingsactie verloopt voorspoedig. 

Inmiddels zijn er van de negen vacatures al zes ingevuld. Voor de overige functies worden er nog 

gesprekken gevoerd. Aangenomen zijn inmiddels: 

Manager mens en omgeving (juridisch opgeleid en voorheen deurwaarder).  

Manager bouw en omgeving (komt van grotere corporatie vastgoed, waar de focus lag op beheer 

van gebouwen). 

Nieuwe functie van wijkconsulent: Dat is iemand die voortdurend in de wijk zal zijn en in gesprek 

gaat met huurders over tuinen, overlastzaken, burenruzies etc. Voorheen was dat een opzichter 

maar die was niet bezig met omgeving. In de nieuwe organisatie is veel meer aandacht voor de 

pijnpunten.  

Dat in combinatie met de nieuwe manager mens en omgeving is een goede combinatie om 

dergelijke zaken goed op te pakken. De functie wijkconsulent valt onder de manager mens en 

omgeving. De wijkconsulent werkt samen met de relatiemedewerkers. 

 

Er is ook een medewerker buitenruimte en plantsoenen aangenomen. Iemand die permanent in 

de wijken aanwezig is en controleert of het allemaal goed is; geen schades (bijv. aan 

groenvoorzieningen etc.), planten water geven of sneeuwruimen bij appartementen.  
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Destion heeft wel een onderhoudscontract met groenbedrijven en de medewerker buitenruimte 

zal hier ook op toezien. Opgemerkt wordt dat dit een goed idee is omdat bij de bedrijven waar 

het onderhoud is aanbesteed een zekere laksheid wordt bemerkt, zodat het zinvol is dat iemand 

daar toezicht op houdt.   

 

Karin Sneijder verzorgt vandaag voor het laatst de notulen. Er is een nieuwe bestuurssecretaris 

die deze taak op zich gaat nemen in het kader van de spilfunctie die zij gaat uitoefenen binnen 

Destion.  

Momenteel lopen er gesprekken met een projectleider onderhoud, aankomend manager 

bedrijfsvoering en een dataspecialist.  

Per 1 september 2021 start de databeheerder gebouw en omgeving, die zich zal bezighouden met 

de meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen, woningwaarderingsstelsel, energie-indexen 

etc. Ook de bestuurssecretaris begint op 1 september 2021.  

 

De directeur is blij met dit resultaat tot nu toe. Nieuwe mensen zijn zeer welkom nu de afgelopen 

periode alle zeilen moesten worden bijgezet om alle werkzaamheden toch door te laten gaan 

(deze periode was vanwege het vertrek van een aantal medewerkers niet eenvoudig). De 

directeur spreekt zijn respect uit voor de wijze waarop de huidige medewerkers deze bijkomende 

taken hebben vervuld. 

 

Frits Muller voegt zich bij de vergadering; de voorzitter heet hem hartelijk welkom, nu als 

huurder/toehoorder.  

 

Pensioen 

Inmiddels is afscheid genomen van Anton Coenen, Dirk de Kok en Gonnie Thissen. Allen zijn 

gedurende de afgelopen maanden met vroegpensioen gegaan. 

 

Student gebouwenbeheer 

Er is veel werk te verrichten t.b.v. het gebouwenbeheer op projecten, archivering en 

dataverwerking. Om helpende handjes binnen te halen, zijn via de dorpsblaadjes studenten 

opgeroepen die een studierichting in bouwkunde of ICT volgen en op zoek zijn naar een weekend- 

en vakantiebaan. Hierop zijn enkele reacties binnengekomen. Na enkele gesprekken is een 

student die bouwkunde gestudeerd heeft aan de HAN en nu student is aan de TU/e, aangenomen. 

Hij gaat met 8 uur per week bij Destion aan de slag. 

Hij begeleidt nu het zonnepanelenproject.  

 

 

2. Lopende bouwprojecten 

 

• Nieuweweg, Siebengewald 

De eerste zeven woningen zijn onder dak. We zijn nog steeds permanent in gesprek met de 

laatste huurder van de bestaande te slopen woningen. De woningen zijn inmiddels allemaal 

toegewezen. 

 

• Dieseltram, Gennep 

Ook deze acht woningen zijn onder dak en allemaal toegewezen. Van de acht woningen zijn 

er zeven met voorrang toegewezen aan oudere huurders uit diverse kerkdorpen van Gennep. 

Mooi voor doorstroming in de dorpen. 

 

• Libermannhof, Gennep 

Het laatste deel van de interne renovatie van de begane grond en souterrain is in volle gang. 

Daarbij lopen we tegen problemen aan in het rioleringsstelsel en constructieve bouwdelen. 

Het werk zal nu begin oktober worden afgerond, waarna we de laatste fase van de 

buitenruimte kunnen gaan afwikkelen. 
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• Antoniusstraat, Ven-Zelderheide 

Dit is een combinatieproject waarbij we drie multiwoningen bouwen in samenwerking met 

Bouwbedrijf Van Oijen die er 2 senioren- en 3 starters-koopwoningen realiseert. De 

woningen zijn inmiddels verkocht en de voorbereidingen voor de aanvraag van de 

omgevingsvergunning vinden nu plaats.  

  

• Sociale pensions Picardie Gennep en Kloosterweg Siebengewald 

De start van de werkzaamheden verloopt moeizaam door de drukte in de bouwkolom. De 

projecten worden beide nog wel dit jaar opgeleverd.  

Samen met de gemeenten wordt eind dit jaar bekeken in welke vorm de toewijzing zal 

plaatsvinden. 

 

• Hoenderpark, Ottersum 

De omgevingsvergunning voor deze 19 woonzorgappartementen is aangevraagd. Ook is de 

aannemingsovereenkomst met Bouwmij Janssen ondertekend. Start bouw zal eind dit jaar 

zijn. Deze appartementen worden rechtstreeks aan de huurder verhuurd, wel met zorg 

indicatie maar zorg wordt geleverd aan die huurder. We zijn in overleg met de beheerder van 

de huiskamer in Ottersum. Mocht daar niets uitkomen dan wordt het een interne 

gemeenschappelijke woonkamer, maar we hebben het liever ook met externen.  

 

• Middelweg, Molenhoek 

De koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst met Aannemingsbedrijf Janssen uit 

Groesbeek is eveneens afgewikkeld. Binnenkort zal worden begonnen met de sloop van het 

complex en het bouwrijp maken van de terreinen. Aansluitend zal begonnen worden met de 

bouw van de appartementen. De koop- en huurappartementen worden gelijktijdig 

gerealiseerd.  

16 koop en 16 huur  

 

Gevraagd wordt naar Maasduinen Staete. Daar zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen; de  

Zorggroep is aan zet. De huurovereenkomst loopt tot 1 april 2025. Tot die tijd heeft de 

Zorggroep gelegenheid om te kijken wat ze willen doen.  

 

Gevraagd wordt naar de stand van zaken m.b.t. statushouders.  

De directeur licht toe: Dit onderwerp is duidelijk meegenomen in de prestatieafspraken, met 

name onder welke voorwaarden verhuurd gaat worden. Hier ligt een belangrijke taak voor de 

manager mens omgeving om te netwerken met alle instanties. Destion wordt te vaak belast 

met deze situaties zonder goede begeleiding.  

Opgemerkt wordt dat de begeleiding vanuit ‘Welkom thuis’ te vroeg ophoudt. Er zijn ook 

zaken die Destion kan constateren en aankaarten.  

De directeur geeft aan dat er – zoals eerder verteld – een student was die bezig was met een 

onderzoek naar het welzijn van statushouders. Het onderzoek werd bemoeilijkt doordat zij 

geen huisbezoeken kon afleggen vanwege corona. Het onderzoek bestond uit interviews met 

statushouders en buren. Ze wilde het onderzoek voltooien, ook voor het afronden van haar 

studie. Daarom heeft zij ervoor gekozen de interviews telefonisch te doen. Dat is gebeurd, ze 

heeft intensief gesprekken gevoerd met statushouders die langer dan 7 jaar huren.   

De uitkomst van het onderzoek is zorgwekkend. Bijna alle geïnterviewden hadden een tolk 

nodig (integratie schiet hier blijkbaar tekort) en veel van hen hadden geen werk. Er zijn ook 

relatief veel overlastzaken waarbij deze doelgroep betrokken is.  

Het onderzoek is in alle drie de gemeenten uitgevoerd waarbij de resultaten dezelfde 

patronen laten zien. Er schiet iets te kort in het systeem in Nederland.  

Vandaar dat in de prestatieafspraken de gemeenten mede verantwoordelijk gemaakt worden  

voor de leefbaarheid rondom deze nieuwe bewoners.  
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Gevraagd wordt of het misschien een mogelijkheid is om de buurt in kennis te stellen wie er 

komt wonen, doch dat is niet aan Destion en bovendien in strijd met de Privacy en dat geldt 

ook voor (andere) kwetsbaren in de samenleving met gedrags- en overlastproblemen. Wel is 

hier voor de nieuwe functionarissen met name voor het element MENS een nieuwe en 

grotere  rol weggelegd. Tot op heden is dit wellicht onvoldoende onder de aandacht geweest, 

maar met de veranderende wereld wordt daarop nu wel geanticipeerd met het vormen van 

de nieuwe organisatie.  

 

Er wordt een opmerking gemaakt over een onderwerp dat werd aangedragen voor  

Huurderspraad m.b.t. onderzoek naar groepswonen maar waarmee niets is gedaan. De 

bedoeling was om daarmee te peilen hoe de huurders van Destion naar groepswonen kijken, 

of die interesse leeft en of er ideeën zijn hoe dat eruit zou moeten zien. 

De directeur informeert wat de Huurdersraad met die output zou willen doen. Het was 

bedoeld om het in kaart te brengen en te vergelijken. Bijvoorbeeld ouderen in een 

bejaardenwoning die wellicht geïnteresseerd zouden zijn in een dergelijke woonvorm wat 

wellicht weer goed zou zijn voor de doorstroming. Gelet op de aard van het magazine is het 

wellicht beter om Huurderspraad niet te gebruiken om peilingen en onderzoeken uit te 

zetten. Het is uiteraard aan de Huurdersraad maar Destion is momenteel niet bezig met 

dergelijke onderzoeken.  

De voorzitter onderschrijft dat; het magazine is niet om te peilen, maar meer om informatie 

en ervaringen uit te dragen.  

De directeur acht het meer een taak van de gemeenten (Woonvisie) om aan te geven aan 

welk type woningen behoefte is. Dat geeft een beeld van niet alleen huurders maar ook 

eigen woningbezitters.  

Gezamenlijke ruimtes bij woningen zijn overigens veelal duur en daarmee wordt de huur 

onbetaalbaar. Wel zijn er de Huiskamers in de dorpen die bedoeld zijn voor iedereen in het 

dorp.  

 

Er wordt geïnformeerd naar de status van het zonnepanelenproject. Hiervoor was vorig jaar 

in de begroting 1 miljoen opgenomen. Tot nu toe zijn 380 woningen voorzien van 

zonnepanelen en het plaatsen gaat nu permanent door, ongeveer acht jaar, tot alle 

woningen die daarvoor in aanmerking komen van zonnepanelen zijn voorzien. Hiervoor zijn 

voor de komende jaren ook bedragen in de begroting opgenomen, waarbij de vervanging 

van cv-ketels door warmtepompen is meegerekend. Dat gaat samen verlopen zodat het doel, 

dat in 2050 alle woningen CO2-neutraal zijn, gehaald wordt. 

Alle woningen komen aan de beurt, begonnen is met de woningen met de slechtste energie-

labels. De volgorde waarin dit wordt uitgevoerd is afhankelijk van de energielabels en het 

ontvangen van de acceptatieformulieren. De commissaris merkt op dat voor wat betreft de 

duurzaamheid de streefdatum 2030 was.  

 

De directeur licht toe: De woningen hebben nu gemiddeld een A-label dus moet er gefaseerd 

worden. Nu ligt de focus op zonnepanelen, waarbij ook de mogelijkheid is om extra 

zonnepanelen te plaatsen (gemiddeld 9,5 per woning). Vervolgens komen de warmtepompen 

(en daarvoor wordt de elektra dus al deels gecompenseerd) en de warmtepompen gaan weer 

in combinatie met de vervanging van de cv-ketels. De cv-ketels worden nu nog vervangen, 

de levensduur daarvan is ongeveer 18 jaar. De directeur geeft aan dat het moeite kost om 

bedrijven te vinden om zonnepanelen te plaatsen en de verwachting is dat dit straks ook het 

geval zal zijn met de warmtepompen. Als er niet gefaseerd wordt, wordt het moeilijk dit 

allemaal tijdig te realiseren.  

 

Een raadslid vertelt over De Dorpskamer in Heijen, dat bevalt heel goed. Het begint 

behoorlijk te lopen. Vorige week zijn er ook eetgroepen begonnen. Dank aan en lof voor de 

vrijwilligers! 
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9. Rondvraag en sluiting 

 

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en nodigt iedereen uit voor de aansluitende bijeenkomst 

ter afscheid van Frits Muller als lid van de Huurdersraad en sluit om 16.30 uur de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Huurdersraad op 16 november 2021. 

 

 

 

 

 

de voorzitter     de secretaris 

 

 


