Kort verslag van het overleg van het algemeen bestuur
op 4 december 2017

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen:
- Kerstwens voor de huurders namens SHW en/of Wooninc.: SHW sowieso op de
website. Bekeken wordt in hoeverre dit voor volgende jaren met een fysieke kaart
mogelijk is.
- Secretaris deelt voorstel vergaderdata 2018 rond.
- SHW heeft met Wooninc. afgesproken op de hoogte gesteld te worden van
oplevering/ingebruikname van projecten. Voor SHW dé kans zich al in een vroeg
stadium bij bewoners bekend te maken en te weten wát Wooninc. wáár “doet”.
2. Vaststellen extra agendapunten en punten voor de rondvraag
- Geen extra agendapunten/vragen voor de rondvraag
3. In- en uitgaande post
- Brief van bewonerscommissie Berckelhof:
Afrekening borgsommen: Alle rechten en plichten worden bij een fusie ook
overgenomen! SHW neemt het op met Wooninc.
- Brief over misstanden Genderhof:
SHW neemt deze kwestie zeer serieus en gaat hierover met Wooninc. in overleg.
4. Verslag van het AB-overleg van 6 november 2017
- Het verslag wordt goedgekeurd
5. Verslag van het DB overleg van 20 november 2017
- Geen opmerkingen
6. Evaluatie overleg RvC
- Is een constructief overleg geweest.
7. Evaluatie najaarsoverleg bewonerscommissies 23 november 2017
- Afgesproken wordt dat iedere bewonerscommissie ( secretariaat ) een papieren
versie van het jaarverslag van de SHW ontvangt zodra dit beschikbaar is.
Daarnaast wordt het verslag zoals gebruikelijk op de website geplaatst.
- Glasbewassing Grijze Generaal: Deze kwestie is opnieuw met elkaar besproken
en wederom door SHW aangekaart bij Wooninc.
8. Actualisatie wensportefeuille Wooninc.
- Wooninc. heeft tijdens het overleg de actualisatie van de wensportefeuille
toegelicht .
- SHW heeft Wooninc. verzocht de huurders tijdig, vanaf het begin, te betrekken bij
de duurzaamheidsontwikkelingen.
9. Gerda Stillewagt
- Gerda is met algemene stemmen per 1 december 2017 opgenomen in het
algemeen bestuur.
10. Werkgroepen
a. Sloopreglement: punt kan verwijderd worden; is rond.
g. Oirschot:
SHW informeert bij gemeente naar stand van zaken inzake leegstand pand
dat
omgebouwd zou worden tot statushouders huisvesting.

m.
p.

SWOK:
Project wordt 7 december afgesloten en de werkgroep daarmee opgeheven.
RSZK:
SHW heeft zich in de werkgroep veiligheid ( Merefelt ) al duidelijk kunnen laten
horen.
Samenwerking met RSZK verdient de nodige aandacht.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

