Kort verslag van het overleg van het algemeen bestuur
op
7 mei 2018

1. Opening en mededelingen
- De voorzitter heeft bij Vitalis overleg gehad inzake de voortgang van de alliantie met
Vitalis.
De activiteiten worden uitgerold naar andere panden; daar wordt eerst
geïnventariseerd wat men verwacht en waar de knelpunten liggen.
Wordt vervolgd…..
2. Vaststellen extra agendapunten en punten voor de rondvraag
Rondvraag:
• Henk: Aftreedschema
3. In- en uitgaande post
- Wordt besproken.
• Mail inzake verlaging leeftijd in enkele 55+ gebouwen: Dat betreft een
beleidswijziging. Naar mening van de SHW had dit met
bewonerscommissie overlegd moeten worden.
4. Verslag van het AB-overleg van 09-04-2018
- Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Verslag van het DB overleg van 23-04-2018
• Geen opmerkingen
6. Evaluatie voorjaarsoverleg De Kempen
- Jammer dat er niet wat meer mensen waren; de sfeer was er goed; mensen
snappen onze functie ook; we zullen zeker vragen krijgen waar we op dienen te
reageren.
- Er bestaat veel onduidelijkheid over de huurongelijkheid in De Kempen. SHW
plaats dit op de agenda voor het eerstvolgende overleg met het bestuur van
Wooninc.
7. Overleg met bestuur Wooninc. 14-5-2018
Agendapunten namens de SHW:
• Huurverhoging: diverse “sociale” (Wooninc.) woningen hebben de huurverhoging
Stayinc. ontvangen.
• Berichtgeving oplevering complexen.
• Huurongelijkheid in De Kempen.

8. Werkgroepen
b. Warmtewet:
Woensdag 9 mei heeft de werkgroep Warmtewet overleg met Wooninc. om te
praten over duurzaamheid.
i . Vitalis:
SHW gaat op haar website aandacht schenken aan de diverse
WoonincPlusVitalis
Panden
9. Rondvraag:
- Op de vraag waarom de werkgroep SWOK is verwijderd wordt uitgelegd
dat de werkgroep momenteel niet meer nodig is.
- Afrekening servicekosten werden voorheen eerst ter goedkeuring aan de
bewonerscommissies voorgelegd. SHW ontvangt nu signalen dat dat niet
meer gebeurt. Dit wordt met Wooninc. opgenomen.
- Aftreedschema: Henk van Zon heeft besloten voor nog eens 4 jaar
beschikbaar te zijn.
10.

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

