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1. Opening 

De voorzitter opent om 19.01 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Het nieuwe lid Math van Triel stelt zich voor. 

Punt 5a ‘Huurderspraad’ wordt toegevoegd aan de agenda. 

 

2. Verslag 16 november 2021 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. 

Het verslag wordt vastgesteld en ondertekend.  

 

3. Ingekomen stukken 

Er is een boek beschikbaar over huurverhoging. Dit boek kan per 25 stuks besteld worden voor een 

lage prijs. De boeken worden besteld door Wim Rossen. De hiervoor gemaakte kosten kunnen worden 

gedeclareerd bij Destion. 

 

De voorzitter heeft verder geen ingekomen stukken.  

 

4. Mededelingen voorzitter Huurdersraad 

- De Huurdersraad heeft vlaai laten bezorgen op het kantoor van Destion. Dit ter gelegenheid 

van het mooie resultaat van de Aedes Benchmark. 

Daarnaast wordt gecomplimenteerd over het magazine. Het is een heel mooi boekje 

geworden. 

- In de adressenlijst is het e-mailadres van Thijs Spikmans niet juist vermeld. Dit wordt 

aangepast.  

- Daarnaast zullen op het rooster van aftreden de kernen niet meer worden opgenomen, 

aangezien er is afgestapt van persoonlijke vertegenwoordiging van een specifieke kern. 

- Op de website van Destion staat dat er op 39 augustus een vergadering plaatsvindt, dit klopt 

niet. Ook staat er ‘het vergaderschema van 2021’ dit moet 2022 zijn. 

- De voorzitter van de Raad van Commissarissen gaat aftreden omdat hij de maximale termijn 

heeft volgemaakt. 17 mensen hebben op de vacature van voorzitter gereageerd. Uiteindelijk is 

hier een top drie uit voortgekomen. De gesprekken met deze drie kandidaten zijn inmiddels 

gevoerd. De twee beste kandidaten hebben op 10 maart een gesprek met de voltallige Raad 

van Commissarissen.  

Er is niet gekozen voor een voorzitter uit eigen kring. De zittende leden willen geen voorzitter 

worden, zij hebben deze ambitie niet en daarnaast kan de nieuwe voorzitter op deze manier 

lang aanblijven.  

 

 

Verslag Huurdersraad Destion 
Vergadering 1 maart 2022  
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5. RvC-leefbaarheidsfonds 2022 

Aanvragen: 

- ‘t Zuidtreintje Gennep: aanschaf toestellen speeltuin. Het speeltuintje wordt helemaal opnieuw 

ingericht. Van het aanvankelijke bedrag van €51.000, hebben ze nog €22.000 nodig. Er wordt 

gevraagd om een bijdrage. Er is besloten om een bedrag van €1000 toe te kennen. 

De voorzitter heeft met Guus Heutink gesproken over het honoreren van aanvragen voor het 

RvC-leefbaarheidsfonds. Er is gesproken over het idee om voortaan een deel van een project 

te financieren. Aanvragers moeten hierdoor zelf meer moeite doen om de financiering rond te 

krijgen. Deze visie is alvast meegenomen bij deze aanvraag. 

- ’t Luukske: aanschaf springkast. Het volledige bedrag van €2710 is toegekend. 

 

Er wordt gevraagd of de aanvragen voor het fonds ten behoeve van de huurders van Destion moeten 

zijn. Er wordt toegelicht dat het geld in het fonds bedoeld is voor huurders en de lokale gemeenschap. 

De doelgroep is dus breder dan alleen de huurders van Destion. 

 

Pauze met gebak: Jan Linders wordt door de Huurdersraad in het zonnetje gezet!  

 

5a. Huurderspraad 

Het proces rondom het magazine Huurderspraad is best moeizaam geweest. De Huurdersraad krijgt 

via de Huurderspraad de mogelijkheid om zich te profileren en te laten zien. Het is niet meer nodig dat 

leden zelf een stukje schrijven, zij hoeven enkel aan een interview mee te doen. Er wordt opgemerkt 

dat enthousiasme hier best op zijn plaats zou zijn.  

Iedereen weet inmiddels wanneer zijn of haar interview zal plaatsvinden. De voorzitter is ervan 

overtuigd dat er een mooi blad neergezet kan worden. 

 

6. Huurverhoging 2022 

De directeurbestuurder vertelt dat de huurverhoging gewoonlijk nu al bekend is. Dat is op dit moment 

nog niet het geval. Het ministerie heeft bepaald dat de huur met maximaal 2,3 procent mag stijgen. 

Destion is er nog niet aan toegekomen om de verhoging voor 1 juli 2022 te bepalen. In de begroting 

is rekening gehouden met 1% waarbij is uitgegaan van een normale inflatie. Nu deze fors oploopt en 

we vorig jaar een huurbevriezing en wettelijke huurverlaging hebben gehad, moeten we ons hierop 

beraden. De verwachting is dat we tussen de 1% en de toegestane huurverhoging van 2,3% gaan 

zitten. Er wordt een voorstel gemaakt. Het bestuur zal daarover online worden geconsulteerd. 

 

7. Vacatures Huurdersraad 

Dit jaar zijn er drie vacatures. Aftredend zijn: Bep Derks, Chris de Graaf en Ton Onincx.  

In de Huurderspraad komt een advertentie te staan om leden te werven, met daarbij informatie over 

de Huurdersraad. Geïnteresseerden hebben 14 dagen om te reageren. Daarna volgt een gesprek met 

deze kandidaten. Per 1 juni moet de procedure afgerond zijn. Mochten er geen of niet voldoende 

kandidaten zijn, dan krijgen de voornoemde leden de keuze om te kiezen voor een periode van 

nogmaals vier jaar. 

 

8. Verhoging vergoedingen Huurdersraad 

De vergoedingen zouden jaarlijks geïndexeerd worden, maar dit is niet gebeurd. Daarom heeft 

Destion het voorliggende voorstel gedaan. De huurdersraadsleden gaan akkoord met het voorstel. 

 

Er wordt besproken hoe een lid kan doorgeven dat hij of zij heeft deelgenomen aan een overleg 

waarvoor een vergoeding wordt uitgekeerd. Het betreffende lid kan een formulier invullen, en dit 

formulier inleveren bij Destion. 

Colin Lauf en Karel Versteegen hebben nog geen betaling ontvangen voor het overleg met Bergen 

over de prestatieafspraken. De manager Bedrijfsvoering gaat dit oppakken.  
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9. Concept jaarverslag 2021 Huurdersraad 

De voorzitter omschrijft het proces rondom de totstandkoming van het jaarverslag als moeizaam. 

Tussen hem en Wim Rossen is over en weer contact geweest over de inhoud van het document. Er 

wordt voorgesteld om het opmaken van het jaarverslag 2022 bij twee personen neer te leggen. Thijs 

Spikmans en Wim Rossen pakken dit samen op.  

 

10. Mededelingen van en vragen aan de directeurbestuurder 

De directeur heeft de volgende mededelingen: 

1. Positionering Destion 2.0 en organisatieontwikkelingen 

De werving van medewerkers is afgerond. Alle negen vacatures zijn ingevuld. Alles bij elkaar was 

het een intensieve periode met veel gesprekken, evaluaties, het opstellen van contracten, etc. 

Frank Havens uit Boxmeer gaat op 1 april aan de slag als aankomend manager Bedrijfsvoering. 

Daarbij is aangegeven dat hij vanaf 1 januari 2024 verder gaat als manager Bedrijfsvoering. In 

deze twee jaar zullen de taken projectmatig worden overgedragen door de huidige manager 

bedrijfsvoering.  

Als projectleider onderhoud zal Albert Sluiter uit Huissen op 21 maart beginnen. Hij is een 

ervaren inkoper en projectleider. Zijn ervaring en kennis zijn nodig om de afdeling naar het 

gewenste niveau te brengen. 

Omdat we zien dat het verwerken van gegevens steeds belangrijker wordt, hebben we iemand 

gezocht die ons hierbij kan ondersteunen. In dit kader is op basis van de CAO een garantiebaan 

gevormd. Deze baan gaan we met behulp van Intos invullen. Peter Scholten uit Gennep zal de 

eerste twee maanden stage lopen. Als dat goed bevalt krijgt hij een proefplaatsing van twee 

maanden en als dat allemaal bevalt, krijgt hij een contract op basis van een no-risk polis.  

De veranderingen in de organisatie als gevolg van Destion 2.0, brengen ook aanpassingen aan 

het kantoor met zich mee. Op dit moment wordt het kantoor opnieuw ingericht.  

Vanwege de vele nieuwe gezichten bij Destion, is een magazine gemaakt waarin Destion 2.0 

wordt voorgesteld. Hierdoor weten onze huurders wie er voor hen werkt en wat hun taken zijn.  

2. Prestatieafspraken 

Met de Huurdersraad en de gemeente Mook en Middellaar en Gennep zijn de prestatieafspraken 

afgewikkeld en ondertekend. 

Aan de commissie Samenleving van de gemeente Mook en Middelaar is een presentatie gegeven 

over de prestatieafspraken die we met hen hebben gemaakt. Ook wilde men verder geïnformeerd 

worden over de Aedes-benchmark en onze resultaten daarbij.  

De afspraken met de gemeente Bergen zijn nog niet ondertekend. Na het bespreken ervan 

binnen het college hebben ze nog opmerkingen die ze met ons willen bespreken.  

Gevraagd wordt hoe de relatie met de gemeente Mook en Middelaar is op dit moment. De relatie 

is goed. Echter, afspraken maken over concrete projecten is vaak niet gemakkelijk. 

3. Verhuurderheffingskorting 2022 

De korting die we dit jaar krijgen gaan we in verband met de vennootschapsbelasting volledig 

inzetten voor het doen van onderhoudsuitgaven. Dit geldt ook voor toekomstige middelen die we 

over gaan houden als de afschaffing van de verhuurderheffing werkelijkheid wordt.  

 

Voor 2022 hebben we de besloten om groot onderhoud aan complex 15 te verrichten. De kosten 

daarvoor komen goed overeen met de korting van € 500.000 op de verhuurderheffing van 2022. 

4. Mooiland en Wonen Limburg 

Mooiland gaat de minister vragen om een ontheffing van de regionalisering in de gemeente 

Gennep. Ze hebben Destion gevraagd of wij een positieve zienswijze hiervoor willen afgeven. We 
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zijn voornemens dat te gaan doen omdat zij tenslotte de grootste woningcorporatie in Gennep 

zijn. We zien geen tot weinig risico’s bij een eventuele ontheffing voor de gemeente Gennep. 

Wonen Limburg heeft ons benaderd met de vraag of wij bereid zijn samen met hen een project in 

Ottersum te realiseren. Dit project is hun aangeboden door een ontwikkelaar en betreft diverse 

huurproducten. Ook heeft men gevraagd of wij eventueel het verhuurmanagement voor hun deel 

op ons willen nemen. We hebben een positieve grondhouding aangenomen en verder overleg 

wordt opgepakt.  

5. Bouwprojecten 

• Kösterplein, Siebengewald 

Met de huurder van een te slopen woning aan de Verlengde Boterdijk is overeenstemming 

over een verhuizing. Vanaf 1 april worden de woningen gesloopt en start aansluitend de 

bouw van de tweede fase van vier levensloopbestendige woningen. 

• Libermannhof, Gennep 

Dit project is eind vorig jaar opgeleverd. Er moeten in 2022 enkel nog wat 

buitenwerkzaamheden van beperkte omvang worden uitgevoerd.  

• Bouwontwikkelingen 

Op dit moment wordt er gebouwd aan de onderstaande projecten.  

o Middelweg, Molenhoek 

De 16 appartementen zijn volop in aanbouw. 

o Korenmolen, Ottersum 

Ook de bouw van de 19 zorgappartementen in Ottersum verloopt 

voorspoedig. Met Proteion zijn we in overleg over de wijze waarop de zorg 

straks kan worden verleend en de toewijzing van de appartementen kan 

plaatsvinden.  

Van de provincie Limburg hebben we een subsidie van € 200.000 

ontvangen. Deze wordt ingezet voor extra inrichting van dit soort 

appartementen. Er komt geen huiskamer bij. Wel voor de bewoners 

uiteraard.   

Acquisitie-ontwikkelingen 

Destion is voor enkele projecten in overleg met projectontwikkelaars.  

o Molenhoek Zuid, Molenhoek 

In de gebiedsvisie is in 50 sociale huurwoningen en appartementen 

voorzien. In de overeenkomst van ontwikkelaars met gemeenten is 

vastgelegd dat het de voorkeur heeft dat de sociale huurwoningen door 

Destion worden ontwikkeld. Ook de dorpsraad van Molenhoek heeft dit bij 

hun inspraak aan de gemeente laten weten. 

o Rijksweg 35, Milsbeek 

Het bestemmingsplan voor de bouw van onder andere de 11 

appartementen door Janssen Groesbeek is vastgesteld.  

o Dionisiusstraat, Heijen 

Voor deze locatie in de voormalige ‘paardenwei’, hebben we samen met 

JAVO een eerste ontwerpplan aan de gemeente Gennep voorgelegd. Daarbij 

willen wij zes sociale huurwoningen ontwikkelen. De gemeente Gennep 

beraadt zich op dit moment over het plan en de 

bestemmingsplanprocedure. 

 Gevraagd wordt naar de stand van zaken op de volgende locaties: 

o Kerkplein, Middelaar 



 

Pagina 5 van 5 

 

In verband met de Lob van Gennep is dit plan blijven liggen. Inmiddels 

hebben we de architect opdracht gegeven om met het ontwerp aan de slag 

te gaan. Het bestemmingsplan is goedgekeurd en vastgesteld.  

o Maasduinen Staete 

De Zorggroep heeft een huurovereenkomst tot 2025. Ze willen het 

hoofdgebouw blijven huren en de PG-units afstoten. Op de Lindenlaan 

bouwt De Zorggroep zelf nieuwe zorgeenheden. 

o Heikant, Gennep 

Gevraagd wordt of Destion betrokken is bij het project bij de Heikant in 

Gennep. Destion zit aan tafel bij de gesprekken over dit project. We hebben 

daarbij onze interesse getoond.  

 

De wisseling van directeurbestuurder is in zicht. Het vinden van een geschikte vervanger is nogal een 

opdracht. Dit onderwerp wordt besproken in de aankomende vergadering van de RvC. 

 

Er wordt gevraagd of een multiwoning hetzelfde is als een seniorenwoning. Ja, dit is hetzelfde. Met de 

term multiwoning wilden we het etiket ‘voor senioren’ eraf halen. De term levensloopbestendige 

woning is beter. Vanaf nu wordt term multiwoning niet meer gehanteerd door Destion. 

 

Een lid van de huurdersraad brengt een casus ter sprake betreffende een woningmutatie. Het gaat 

over aanpassingen die een vertrekkende huurder aan de ‘oude’ woning moet doen. Er wordt ter 

discussie gesteld wat er kan worden verwacht van huurders die op leeftijd zijn en al vele jaren 

huurder zijn bij Destion. Dit is een ingewikkelde discussie. Destion probeert in elke situatie rekening te 

houden met de omstandigheden van het geval. Anderzijds wil Destion hoge(re) kosten aan woningen 

bij mutatie vermijden. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

- Er wordt opgemerkt dat veel informatie over de Huurdersraad ook op de website van Destion 

staat. Dit nodigt niet uit om op de website van de Huurdersraad te kijken. Er wordt 

voorgesteld om alles wat de Huurdersraad aangaat enkel op hun eigen website te zetten. Op 

de website van Destion kan naar de website van de Huurdersraad worden doorverwezen. 

Daarnaast is het ook goed als dit zo wordt vormgegeven omdat de huurdersraad een 

onafhankelijk orgaan is. 

- Bij de Kapittelweg is er een wegafsluiting. Er is nu nog maar een ingang van de Kapittelweg. 

Tussen de plaats waar sommige bewoners in die straat hun containers neerzetten voor de Dar 

en de straat is een hoogteverschil. De Dar-auto kan vanuit de ingang van de kapittelweg niet 

meer bij de containers komen, door dit hoogteverschil. Bewoners moeten de containers nu 

ergens anders naartoe brengen. Dit is probleem hoort thuis bij de gemeente. De 

directeurbestuurder geeft dit door. 

- Een andere klacht van een van de bewoners op de Kapittelweg is dat een van de bewoners 

een heel groot terras heeft aangelegd. Er wordt gevraagd of hier toestemming voor is 

verleend. De directeurbestuurder zoekt dit uit. 

 

 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit om 20.58 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Huurdersraad op 7 juni 2022. 

 

 

 

 

 

de voorzitter     de secretaris 


