Kort verslag van het overleg van het algemeen bestuur
op
1 oktober 2018

1. Opening en mededelingen
- Wooninc. heeft aangegeven niet aan inkomensafhankelijke huurverhoging te doen.
2. Vaststellen extra agendapunten en punten voor de rondvraag
- Agenda: - Rondvraag: overname woningen van corporatie de Zaligheden in Oirschot?
Bewonerscommissie Hoevenakkers.
3. In- en uitgaande post
- Geen bijzonderheden
4. Verslag van het AB-overleg van 10 september 2018
- Het verslag wordt goedgekeurd.
Uit het verslag:
- exacte constructie inzake woonwagenbewoning wordt bij Wooninc. nagevraagd.
- Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes is afhankelijk van wettelijke
bepalingen in de directe omgeving van het betreffende gebouw.
- Huuraanpassing de Kempen wordt, met het oog op de gehéle Kempen, nogmaals
aangekaart bij Wooninc.
5. Verslag van het DB overleg van 17 september 2018
- Geen bijzonderheden.
6. Woonbond formulieren inzake onderhoudsklachten.
- De formulieren van de Woonbond mogen niet door SHW verspreid worden; deze
kunnen bij de Woonbond worden besteld.
7. Opstart Wooninc./RSZK
- Agendapunt wordt aangehouden tot volgende vergadering.

8. Evaluatie stakeholdersbijeenkomst 18 september 2018
- Inspirerende bijeenkomst met een goede presentatie. In groepen is uitgebreid
gebrainstormd. Afwachten wat Wooninc. er mee doet.
9. Laatste stand van zaken najaarsoverleg
- De officiële uitnodiging gaat 3 weken vooraf de deur uit. Afgesproken wordt wat er
bezijden de vastgestelde agenda nog ter sprake komt: de woonbondformulieren en
de rubriek “veelgestelde vragen” die we op willen gaan zetten.

10. Bezoek Energiehuis Helmond

-

Woensdag 31 oktober brengen we, in het kader van de duurzaamheidsprojecten, een
bezoek aan het Energiehuis in Helmond.

11. Werkgroepen
- Op dit moment geen relevante ontwikkelingen te melden in de diverse werkgroepen
12. Rondvraag:
- Overname woningen Zaligheden door Wooninc.: Deze woningen werden inderdaad
door Wooninc. overgenomen.
- Bewonerscommissie Hoevenakkers: Dit wordt niet een bewonerscommissie volgens
de normen van Wooninc.; zien daardoor af van de subsidie.
13. Sluiting:
- Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

