Kort verslag van het overleg van het algemeen bestuur
op
5 november 2018

1. Opening en mededelingen
- 2 medewerksters van Wooninc. sluiten voor de vergadering aan om ons bij te praten
en te discussiëren over de communicatie van Wooninc. richting diverse
belanghebbenden.
- De data voor de overleggen van het algemeen en dagelijks bestuur worden voor
2019 vastgesteld.
- SHW heeft na zorgvuldige overwegingen besloten niet langer over een eigen
kantoorruimte na te denken.
2. Vaststellen extra agendapunten en punten voor de rondvraag
- Agenda:
- Begroting van de SHW voor 2019.
De begroting van de SHW voor 2019 wordt door het dagelijks bestuur
goedgekeurd.
- Buurtplatform in Toversnest te Heeze.
In verband met geldende procedures en vergunningen is het niet mogelijk om het
buurtplatform ook in Toversnest op te starten.
-

Rondvraag: -

3. In- en uitgaande post
- Geen bijzonderheden
4. Verslag van het AB-overleg van 1 oktober 2018
- Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Verslag van het DB overleg van 15 oktober 2018
- Geen bijzonderheden.
6. Najaarsoverleg 12 november 2018
- Gezien het geringe aantal aanmeldingen is SHW genoodzaakt het geplande
overleg geen doorgang te laten vinden.
De binnengekomen vragen zullen via mail aan de vraagtellers beantwoord
worden.
7. Wooninc./RSZK
- Na deze vergadering zal de evaluatie in gang gezet gaan worden. Dit houdt echter
wel in dat er op de eerste plaats voldoende informatie verzameld dient te worden om
goed beslagen ten ijs te kunnen komen.
8. Eindejaarsetentje en nieuwjaarsborrel
- Het eindejaarsetentje, om een ieder te bedanken voor de getoonde inzet in het
afgelopen jaar, vindt plaats op 20 december.
- De nieuwjaarsborrel houden we op maandag 7 januari 2019, aansluitend aan ons AB
overleg.

9. Bezoek energiehuis Helmond.
- Onderwerp wordt aangehouden tot de volgende vergadering
10. Werkgroepen
- WoonincPlusgebouwen: SHW vraagt aan Wooninc. om antwoorden inzake
onduidelijkheden over het woon-zorgservicepakket.
- Voor het overige geen bijzondere ontwikkelingen bij de diverse werkgroepen.
11. Rondvraag:
12. Sluiting:
- Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

