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Colofon 

 
         Bestuur bewonersvereniging  ” de Samenwerking ” 
 
Voorzitter:    J. de Kraker    ( Jan ) 

Secretaris / 2e Notulist:  P.C. van Oosten   ( Peter ) 

Penningmeester:   S. van der Wiel   ( Sjors ) 

Plv. voorzitter / 1e Notulist: F. Seker    ( Fred ) 

Alg. Bestuurslid:   T. Hordijk    ( Ton ) 

Alg. Bestuurslid:   C. Smit-Breen    ( Tiny ) 

Asp. Bestuurslid:   H. Smits    ( Henny ) 

Asp. Bestuurslid:    E. Horstman    ( Ed ) 

  

De woonkoerier is een periodiek informatieblad voor leden van de  

Bewonersvereniging "de Samenwerking" te Spijkenisse. 
 

Kantoor en redactieadres M.A. de Ruyterstraat 137 ( 4e etage)  

3201 CK Spijkenisse 

Tel. 0181-626887 

IBAN nr.: NL15INGB0004786506 
 

E-mailadres: desamenwerking1996@hotmail.com 
 

Webpagina: http://www.bvspijkenisse.nl 
 

Spreekuur voor onze leden elke maandag van de maand tussen 14.00 en 15.00 uur. 

Behalve in de maand augustus dit i.v.m. de zomervakantie. 

 

Spoedgevallen kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Graag duidelijk 

uw naam en telefoonnummer inspreken zodat wij u snel terug kunnen bellen. 
 

Een ieder is welkom met zijn of haar vragen op ons kantoor. 
 

Redactie: 

Peter van Oosten 
 
 

Columnisten schrijven voor hun eigen rekening. 
Zijn of haar mening hoeft niet overeen te komen met die van het bestuur van de vereniging.  
Ingezonden brieven en reacties zijn altijd welkom. 
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      De Bewonersvereniging de Samenwerking     
 
M.A. de Ruyterstraat 137     3201 CK Spijkenisse        Tel. 0181-626887 
 
desamenwerking1996@hotmail.com                             http://www.bvspijkenisse.nl  

Aan de leden van de Bewonersvereniging ”de Samenwerking”. 

   Hierbij nodigt het Bestuur U uit voor de Algemene Ledenvergadering op 

                                       Dinsdag 12 mei 2015 

       In de                 
       Ontmoetingskerk                
    Kon. Wilhelminalaan 1               
     3001 CJ  Spijkenisse 

De vergadering begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

 

Agenda : 

1.  Opening en mededelingen 

2. Verslag van vergadering 4 november 2014    

3. Jaarrekening 2014  

4. Stand van zaken organisatie Hoogvliet / Spijkenisse 

5. Huurverhoging 2015 

6. Er zijn een 2 tal vacatures in het Bestuur 

 1) Vertrek André van Zijl 

 2)  Bestaaande vacature 

 Voorstel:  Te benoemen: 

  Ed Horstman (Voorzitter Bestuur Paganinihof) 

  Henny Smits (Vroeger bestuurslid van de VBR Hoogvliet) 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
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    De bewonersvereniging de Samenwerking .  
 
M.A. de Ruyterstraat 137     3201 CK Spijkenisse   Tel. 0181-626887 
 
desamenwerking1996@hotmail.com            http://www.bvspijkenisse.nl 

   
 

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING BEWONERSVERENIGING 
DE SAMENWERKING OP DINSDAG 4 NOVEMBER 2014 

 
Aanwezig: 12 leden en de bestuursleden J. de Kraker, A. van Zijl, 
S. van der Wiel, T. Hordijk, T. Smit-Breen en F. Seker. 
   
Afwezig: mevrouw Faas en het bestuurlid P. van Oosten (mk) 
 
1. Opening en mededelingen. 
 
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom op de 2e Algemene Leden Vergadering 
van 2014 van de Bewonersvereniging de Samenwerking. De opkomst is helaas wat 
magertjes maar wel meer dan bij de vorige ALV welke in april 2014 werd gehouden. 
Het is over het algemeen een vast aantal leden wat de Algemene Leden vergadering 
bezoekt. Over de jaren heen is het bezoekers aantal gelijk.  
 
Mededelingen. 
 
De voorzitter heeft de volgende mededelingen, te weten; 
De secretaris heeft vakantie voor de periode van 5 weken maar heeft er wel voor 
gezorgd dat de Woonkoerier op tijd is verspreid onder de leden. 
 
2. Verslag van de ALV van 14 mei 2014. 
 
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk behandeld. De Algemene 
Ledenvergadering heeft geen opmerkingen op het verslag. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notulist voor zijn 
inzet. 
 
3. Gewijzigde rekening 2013.  
 
De penningmeester heeft naar zijn zeggen een slapeloze nacht gehad omdat de 
rekening 2013 niet correct was. Er is door de penningmeester na de vorige Algemene 
Leden Vergadering uitvoerig onderzoek gedaan waarom er een verkeerde rekening 
2013 in de vorige Woonkoerier heeft gestaan. Er is in samenwerking met de 
accountant van Woonbron een nieuwe rekening opgesteld welke door de Woonbron 
ook is goedgekeurd.  
 
 
 
Vervolg volgende pagina. 
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4. Goedkeuring rekening. 
 
Na uitleg van de penningmeester keurt de Algemene Leden Vergadering de 
gewijzigde rekening 2013 goed. 
 
5. Begroting 2015 en leefbaarheidfonds 2015. 
 
Begroting 2015. 
 
De begroting van 2015 is al enige tijd geleden door de penningmeester aangeboden 
bij Woonbron Zuid - West / Spijkenisse. Er is door de voorzitter al verschillende keren 
aan de bel getrokken waarom er nog niet gereageerd is op de begroting van 2015. 
Het zou zo kunnen zijn dat de begroting 2015 nog moet worden aangepast, omdat de 
bewonersvereniging De Samenwerking uitgebreid wordt met bestuursleden uit 
Hoogvliet. 
 
Na uitleg van de penningmeester keurt de Algemene Leden Vergadering de 
begroting 2015 goed. 
 
Leefbaarheidfonds 2015. 
 
De voorzitter legt het budget uit, maar we hebben geen enkele invloed op uitgaven 
vanuit het leefbaarheidfonds. Dit wordt goedgekeurd door de Woonbron. 
 
6. Stand van zaken reorganisatie Woonbron Zuid/West  Spijkenisse. 
 
De reorganisatie loopt nog steeds en er is met behulp van de Woonbond in Hoogvliet 
een enquête uitgezet. Er is gereageerd door 250 bewoners uit Hoogvliet om te kijken 
of de Bewonersvereniging een samenwerkingsverband aan kan gaan met een 
bewonersvereniging uit Hoogvliet. Er zal geen sprake zijn van een fusie. Zodra het 
rapport beschikbaar is zal het worden verspreid onder de leden van de 
bewonersvereniging.  
 
7. Huurverhoging 2014 (afloop onderhandeling). 
 
Woonbron heeft de geldende regels toegepast bij de huurverhoging voor 2014. De 
CPRW heeft zich behoorlijk ingezet om er voor te zorgen dat de laagste inkomens 
slechts de inflatiecorrectie toegewezen hebben gekregen. Dat geldt voor ongeveer 
5000 woningen die in het bezit zijn van Woonbron. De rest van de huurders hebben 
de inflatiecorrectie en de inkomensafhankelijke verhoging gekregen. 
 
De heer Heesbeen schets de situatie die hij met de bewonerscommissie Heyermanflat 
heeft meegemaakt met de rayonbeheerder van Woonbron. Er worden door Woonbron 
wel afspraken en toezeggingen gedaan maar tot op heden komt Woonbron deze niet 
na. Hij vindt het jammer dat de notulist zijn opmerkingen in de vorige Algemene 
Leden Vergadering niet heeft genotuleerd. 
 
 
 
 
 
Vervolg volgende pagina. 
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8. Aftreden Tiny Smit-Breen per 01-01-2015. 
 
1) Herkiesbaar: 
 
Tiny Smit - Breen stelt zich verkiesbaar voor de volgende periode. 
 
2) Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang vergadering 
 
Er zijn geen tegenkandidaten zodat zij door de Algemene Leden Vergadering 
wordt herkozen voor de periode van 4 jaar. 
 
9. Nieuws uit de Bewonerscommissies. 
 
De Zomertuinen: 
 
Op 17 juli is er een bijeenkomst geweest met een aantal vertegenwoordigers van 
Woonbron, de BAM en de bewoners van de Zomertuinen. Als de woningen op de 
tweede woonlaag aangepakt moeten worden zullen de huidige bewoners moeten 
verhuizen naar een wisselwoning. Ook de aangeboden verhuiskosten zijn een 
struikelblok voor de huidige bewoners. Volgens Woonbron gaat het hier niet om een 
renovatie maar om groot onderhoud. Dat is ook de reden waarom er geen 
verhuiskosten worden betaald zoals voorgeschreven door het Ministerie van VROM. 
Deze verhuiskostenvergoeding bedraagt € 5400,00. Woonbron wil niet verder gaan 
dan € 250,00 per woning.  
Ook zijn er vragen geweest over de huurverhogingen in de afgelopen jaren; zijn deze 
wel terecht geweest? Op deze vraag is er door de directeur van Woonbron Zuid/West  
Spijkenisse, mw. Marieke Koolsteeg, tot op heden geen antwoord gekomen. 
De bewoners zijn niet akkoord gegaan met de voorstellen die er zijn gedaan. Zoals 
het er nu voorstaat, zal een woning worden aangepakt zodra er een mutatie is. Het 
zal dan ook een behoorlijk aantal jaren duren voordat alle woningen zijn aangepakt.  
 
Na dit betoog van de heer van der Wiel gaat bestuurslid F.P. Seker in op het betoog. 
Hij vindt het jammer dat er nu na jaren eindelijk een oplossing is, deze door de 
bewoners wordt afgewezen. Er is door diverse partijen de afgelopen jaren een 
behoorlijke inspanning geleverd om de problemen met de verwarming tot een goed 
eind te brengen, die voor alle partijen acceptabel is. Men moet zich realiseren dat de 
kosten die nu gemaakt moeten worden hoger zullen zijn dan wanneer het complex in 
een keer wordt aangepakt. Hij heeft begrip voor de situatie waarin de bewoners zich 
bevinden maar vindt het persoonlijk een gemiste kans. 
 
De Boezem: geen punten. 
 
 
Jacob Catshof: geen punten. 
 
 
Het Atrimada: geen punten. 
 
 
Paganinihof: geen punten. 
 
 
Vervolg volgende pagina. 
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10. Rondvraag. 
 
De voorzitter deelt mee dat de Woonbron het plan heeft opgevat om het 55+ label 
voor een aantal complexen op te gaan heffen. Het probleem is dat de verhuurbaarheid 
van de 55+ woningen op dit moment zeer slecht is. De bewonersvereniging heeft zijn 
bedenkingen tegen dit plan en stelt wel voorwaarden aan het opheffen van het 55+ 
label.  
 
11. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit om 20.45 uur de Algemene Leden Vergadering en bedankt de leden 
voor hun aanwezigheid. Er is aan de bar nog gelegenheid voor het nuttigen van een 
drankje. Hij wenst een ieder wel thuis. 
 
Spijkenisse 30 november 2014 
 
Voorzitter J. de Kraker     Notulist F. Seker  
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Foto: P.C. van Oosten

Foto: P.C. van Oosten
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