Kort verslag van het overleg van het algemeen bestuur
op
1 april 2019

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Vaststellen extra agendapunten en punten voor de rondvraag
- Agenda: -

Rondvraag:
Vooraankondiging voorjaarsoverleg
Woningruil Oirschot

3. In- en uitgaande post
- Wordt besproken:
- vraag over huuraanpassing: Wooninc.: is nog niet wettelijk maar Wooninc. handelt
er wel al naar.
- Vraag over financiële ondersteuning bewonerscommissie: wordt doorgegeven
aan Wooninc.
4. Verslag van het AB-overleg van 11 maart 2019
- Het verslag wordt goedgekeurd.
- SHW heeft functieomschrijving van de huismeester in mogen zien; is een
uitstekend stuk en héél gedetailleerd; alle gegevens van de huismeesters zijn
hiervoor opgevraagd. De aanpak is om de functieomschrijving voor alle
complexen, waar mogelijk, gelijk te trekken.

5. Verslag van het DB overleg van 18 maart 2019
- Geen opmerkingen.
- Op Social media wordt een bericht geplaatst over de geschillencommissie,
alsmede een oproep voor een reserve lid voor de betreffende commissie.
6. Notulen overleg bestuur Wooninc. 14 februari
- Goedgekeurd
7. Jaarverslag SHW 2018
Voorbereidingen verlopen voorspoedig.
- SHW doet nogmaals een oproep bestuurslid: jongere!

8. Werkgroepen
c. PEK: overleg wethouder: bouwen, bouwen, bouwen!! Met grote aandacht voor het
stedelijk
gebied.
f. Oirschot: nog steeds leegstand van de winkelpanden. (SHW neemt dat op met
Wooninc. )
g.Geldrop: - SHGM geeft aan de subsidie van SHW nog niet te hebben ontvangen:
Penningmeester SHW: is in januari al overgemaakt.
h.De Kempen: - SHW heeft de bewonerscommissies aangeschreven, niemand
gereageerd;
met uitzondering van 9 mensen uit het hoofdgebouw Merefelt; zij zijn op een
bijeenkomst
geweest. Zij reageerden positief op de nieuwsbrief.
Aan SHW is gevraagd waarom de fusie nooit geëvalueerd is; daar hebben we nu
voldoende
informatie over verzameld en de evaluatie wordt voorbereid.
j. Activiteitencommissies : het formulier voor aanvraag financiële bijdrage wordt
gemaakt.
n.Duurzaamheid: Bewustwording. Wooninc. geeft aan dat ze er op allerhande vlakken
al
mee bezig zijn. SHW gaat hen er op aanspreken dat ze dat ook moeten laten weten!
In
Geldrop doet Wooninc. het goed. ( wie heeft dat dan verteld? Waarom zijn de
huurders van
Wooninc. daar tevreden?)
9. Rondvraag:
- Stalling en opladen scootmobielen: Wooninc. geeft aan dat er beleid is maar dat
werkt ( door diverse omstandigheden) niet overal.
10. Sluiting:
- Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

