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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2020, als voorzitter ben ik verheugd om u dit aan te bieden. 
Ook dit jaar zal het anders gaan in verband met het Covid-19 virus en zal onze Algemene Ledenvergadering 
in april 2021 geen doorgang kunnen vinden. 
 
Wij zullen proberen de Algemene Ledenvergadering dan ook weer digitaal vorm te geven. 
Ik hoop dat u en uw naasten gezond de corona periode zijn doorgekomen. 
 
Het afgelopen jaar heeft de Bewonersraad al uw belangen bij Patrimonium behartigd. 
 
Wij wensen u veel leesplezier met dit verslag. 
 
Met vriendelijke groet, 
André Krijgsman, 
voorzitter 
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1.Inleiding 
 
In het voorjaar van 2020 kregen we voor het eerst te horen over het Covid-19 virus. In het begin leek het 
mee te vallen, maar al snel ging vrijwel heel Nederland in Lock down. 
Voor de Bewonersraad betekende dit dat de fysieke vergaderingen met Patrimonium en de 
wijkvertegenwoordigers geen doorgang konden vinden. Ook de Algemene Ledenvergadering werd 
geannuleerd. Waar we eerst nog dachten om die uit te stellen en in oktober plaats te laten vinden bleek dat 
ook niet mogelijk te zijn. Ons 25-jarig jubileum op 3 oktober, de voorbereidingen daarvoor moesten we ook 
annuleren. 
Om de voortgang te garanderen en omdat de verkiezingen van leden en de benoeming van de nieuwe 
voorzitter op de agenda stonden, ontstond het besluit om een digitale verkiezing te houden. Dit bleek een 
groot succes en wij waarderen dan ook de betrokkenheid van de huurders van Patrimonium. 
 
Belangrijke punten uit 2020 was de samenwerking met Patrimonium en de bewoners van de op termijn te 
slopen Zeeheldenwijk om te komen tot een gedragen sociaal plan waarin schriftelijk vastgelegd werd de 
afspraken over communicatie, informatie en herhuisvesting en financiële tegemoetkoming van de bewoners 
aldaar.  
De Bewonersraad heeft het sociaal plan dan ook van een positief advies voorzien. 
 
De van een positief voorzien advies over de huurverhoging per 1 juli met daarin de toezegging van 
Patrimonium om maatwerk toe te passen voor huurders die door corona in betalingsproblemen van de huur 
gekomen zijn. 
 
We hebben overleggen gevoerd met Patrimonium over de aankoop van de Vestia en Mooiland en de 
noodzaak ervan die te behouden in het sociale segment. 
De Bewonersraad heeft daarover een positieve zienswijze afgegeven. 
 
We zijn betrokken geweest over de aanbesteding van de aannemer voor de nieuwbouw Lohmanstraat. 
 
We zijn volwaardig partner als het gaat over de bijdrage aan het volkshuisvestingbeleid van de gemeente 
Barendrecht en maken samen met Patrimonium de prestatieafspraken met de gemeente. 
 
We hebben dit jaar afscheid genomen van 3 wijkvertegenwoordigers en 2 nieuwe verwelkomd. 
 
Verder hebben we het communicatieplan Toekomst Bewonersraad opgesteld omdat we vinden dat we 
onvoldoende contact hebben met onze achterban en daardoor de invulling van bestuursleden en 
wijkvertegenwoordigers stagneren. 
 
We zien 2021 met vertrouwen tegemoet en zoeken naar alternatieven om de contacten warm te houden. 
 
Wij zetten de belangenbehartiging voort voor alle huurders van Patrimonium Barendrecht maar missen het 
persoonlijke contact waarvan we hopen dat het in 2021 weer mogelijk zal worden. 
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2. Aantal vergaderingen, bijeenkomsten en overige activiteiten BWR en 
Patrimonium 
In verband met de uitbraak van het Covid-19 virus zijn alle fysieke overleggen niet doorgegaan. Door middel 
van video vergaderen met Teams zijn de bestuurlijke vergaderingen van de Bewonersraad en de reguliere 
vergaderingen met Patrimonium wel doorgegaan. 
 

 Nieuwjaarsreceptie 10 januari 
 Algemene Ledenvergadering 17 april                                                
 6x Bestuurlijke vergaderingen 
 4x overleg over de Bewoners Advies Groep (BAG) 
 14x overleg over de Prestatieafspraken met de gemeente en Patrimonium 
 6x Reguliere vergadering met Patrimonium 
 Incidentele overleggen met Patrimonium 
 3x Bijpraten projecten. 
 2x overleg met de 2 huurderscommissarissen  
 Huurdersfeest 16 april  
 1x overleg met de Wijkvertegenwoordigers 
 Brainstorm met het bestuur.  
 Deelname cursussen en themadagen aangeboden door de Woonbond 
 Landelijke Huurders dag van de Woonbond 
 Ingelaste vergaderingen t.b.v. projecten e.d.  
 Het volgen van onderhoudsprojecten  
 Het bijwonen van 3 provinciale vergaderingen van de Woonbond 
 Bijwonen lente- en herfstbijeenkomst Patrimonium 
 Huisbezoeken 
 Onderhoud site 
 Bijdragen aan Patrimonium in Schakel 
 Opstellen begroting en jaarverslag 
 Notuleren van diverse vergaderingen 
 Aannemen telefoongesprekken 
 Oppakken, voortgang bewaken en afhandelen probleemstellingen 
 Onderhoud contacten met wijkvertegenwoordigers 
 Overleggen communicatieplan Bewonersraad 
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3.Prestatieafspraken 2020 
De prestatieafspraken met Patrimonium voor 2020 werden overeengekomen en ondertekend. Hiermee 
geven Patrimonium en het bestuur van de Bewonersraad uitdrukking aan de wil en de overtuiging om de 
bestaande, langdurige en constructieve samenwerking in het openbaar vast te leggen en te voorzien van zo 
concreet mogelijke afspraken over prestaties van Patrimonium en de Bewonersraad.  
 
Participatieonderwerpen 
Onderstaande (beleid)onderwerpen en projecten worden zoveel mogelijk samen met de Bewonersraad 
voorbereid, waarmee ze tevens het recht houdt op advies over het eindresultaat. Mocht de Bewonersraad 
niet in de voorbereiding betrokken willen worden, dan heeft zij nog altijd het recht op overleg en advies op 
deze onderwerpen en projecten. Voor het overleg en advies gelden de wettelijke termijnen. De genoemde 
termijn is de startdatum voor de adviestermijn van zes weken, waarin de Bewonersraad zich kan beraden op 
het voorstel en een reactie geven (tenzij anders wordt afgesproken).    

Participatieonderwerp Planning 
1. Huurder centraal: Patrimonium en Bewonersraad stellen gezamenlijke 

Prestatieafspraken voor 2021 vast. 
Q4 -2020 

2. Huurder centraal: Patrimonium en Bewonersraad werken samen aan 
het verder optimaliseren van de bewonersadviesgroep. 

Q1-Q4 2020 

3. Woningwet: Bewonersraad en Patrimonium evalueren gezamenlijk hun 
samenwerkingsovereenkomst. 

Q1- 2020 

4. Woningwet: Patrimonium betrekt de Bewonersraad bij de 
voorbereiding van haar Bod met betrekking tot de bijdrage van 
Patrimonium in de uitvoering van woonvisie voor 2021 en verder.  

Q2-2020 

5. Woningwet: Bewonersraad maakt o.b.v. de gezamenlijke analyse in een 
plan van aanpak inzichtelijk hoe zij  de relatie en de interactie met hun 
achterban willen versterken en hun achterban gaan betrekken bij hun 
standpuntbepalingen. 

Q2-2020 
 

6. Beschikbaarheid & bijzondere doelgroepen: Patrimonium betrekt de 
Bewonersraad in de voorbereiding en uitvoering van 
vastgoedprojecten. De wijze waarop wordt door Bewonersraad en 
Patrimonium onderling afgestemd.  

Q1-Q4 2020 

7. Leefbaarheid & sociale stabiliteit:  
a. Bewonersraad werkt actief mee aan de voorbereiding en uitvoering 

van  het jaarlijkse huurdersfeest (betere buurtprijs en actieve 
vrijwilligers) 

b. Bewonersraad denkt mee en signaleert ontwikkelingen op het 
gebied van sociale stabiliteit (signaleren van en samen met 
Patrimonium inspelen op leefbaarheidsvraagstukken in het 
woningbezit van Patrimonium). 

 
Q2- 2020 
 
Q1-Q4 
2020l 

8. Klant centraal: Bewonersraad levert input voor het verbetertraject voor 
het verhuurproces (klantgerichtheid en efficiency verbetering) 

Q1-Q2 2020 

9. Duurzaamheid: Patrimonium organiseert een themabijeenkomst over  
de duurzaamheidsstrategie en duurzaamheidsmaatregelen in haar 
bezit en stelt de Bewonersraad in de gelegenheid hierop input te 
geven. 

Q3-2020 
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Adviesonderwerpen 
In het hierna volgende overzicht zijn de onderwerpen en projecten opgenomen waarvan de Bewonersraad 
heeft aangegeven niet actief deel te nemen in de voorbereiding, maar deze onderwerpen achteraf van een 
advies te willen voorzien. 
 

Adviesonderwerp Planning 

1. Betaalbaarheid: Patrimonium en Bewonersraad bespreken de uitgangspunten 
voor de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2020. De Bewonersraad brengt 
vervolgens een advies uit op het voorstel van Patrimonium. 

Q1 - 2020  

2. Woningwet:  Patrimonium en Bewonersraad bespreken de jaarrekening en 
jaarverslag 2019 van Patrimonium en de Bewonersraad geeft vervolgens haar 
zienswijze op de jaarrekening en het jaarverslag 2019. 

Q2 - 2020 

3. Klant centraal: Bewonersraad brengt een advies uit op het geactualiseerde 
huurbeleid. 

 Q2 - 2020  

  
Informatieonderwerpen 
Patrimonium geeft de Bewonersraad ook informatie over de volgende onderwerpen. De Bewonersraad kan 
daarop desgewenst reageren of vragen over stellen. 
              
Informatieonderwerp Planning 

1. Duurzaamheid: Planmatig onderhoud / groot onderhoud 
uitvoeringsplanning voor 2020 

Q2 - 2020 

2. Huurder centraal: Kwaliteit van dienstverlening (onder meer 
resultaten de KWH-metingen 2019) 

Q2 - 2020 

3. Woningwet:  Patrimonium informeert de Bewonersraad over haar 
jaarplan en begroting van Patrimonium voor 2020 

Q1 - 2020 

4. Klant centraal: Patrimonium informeert de Bewonersraad over de 
voortgang van het NPO-traject 

Q1-Q4 2020 

 
   

4.Uitgebrachte positieve adviezen 
Jaarlijkse huurverhoging 2020. 
Sociaal plan Zeeheldenwijk. 
Positieve zienswijze aankoop Vestia en Mooiland woningen. 
Positieve zienswijze ontwerpvoorstel scheiding DAEB en niet-DAEB.  
 
 

5. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit: 

 hr. A. Krijgsman aspirant voorzitter aug. 2019, voorgedragen en benoemd in oktober 2020.  
 mw. B. van Roon, lid sinds 2009 en secretaris sinds 9 aug. 2011. 
 hr. A.J. Gouweloos, penningmeester sinds 11 april 2012. Herkozen oktober 2020. 
 mw. M. Verhagen aspirant-lid sinds augustus 2015, algemeen lid herkozen oktober 2020. 
 hr. J. v. Ouwerkerk aspirant-lid sinds augustus 2015, algemeen lid herkozen oktober 2020. 
 hr. J. Zijlmans, technische ondersteuning sinds 2005, voorzitter sinds 1 september 2016. Aftredend 

voorzitter per oktober 2020 en herkozen als alg. lid technische ondersteuning oktober 2020. 
Alle leden zijn door digitale stemming herkozen alsmede de benoeming van de voorzitter. 
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Raad van Commissarissen 
In de raad zetelen twee personen die de huurders vertegenwoordigen t.w. 
Benoeming nieuwe huurderscommissaris per 19 juni 2019 mw. E. van Tuinen 
hr. A. Rouwers benoemd op 30 juni 2018 (aftredend per 30 juni 2022) 
 
Ledenaantal Bewonersraad 
Per eind december 1330 leden 
 

6. Jaarrekening 2020 
Bij de opstelling en de presentatie van de jaarrekening is rekening gehouden met de voorwaarden zoals die 
in de Wet op de Jaarrekening zijn vastgelegd.  
Bij de jaarrekening heeft de kascommissie een positief advies afgegeven. 
 
 

7. Begroting 2021 
De in het jaarverslag opgenomen begroting 2021 is akkoord bevonden door Patrimonium.          
   
 
 

8.Slotwoord 
 
Zojuist heeft u kennis genomen van de activiteiten die wij hebben ondernomen waarbij we meer zijn 
uitgegaan van het instemmingsrecht dan het adviesrecht, voor ons waren de overname van Vestia en 
Mooiland en daarbij het behouden van deze woningen in de sociale sector het uitgangspunt maar ook de 
nieuwbouwprojecten die gestart zijn of worden in 2021 zijn voor ons een onderdeel waarvan wij de vinger 
aan de pols houden. 
 
Ook het aanhalen van de contacten met onze wijkvertegenwoordigers en bewonerscommissies, leden en 
niet leden heeft in 2021 onze aandacht en staan hoog op de agenda. 
Ook zullen alle maatregelen die betrekking hebben op onze huurders door ons kritisch worden beoordeeld, 
u begrijpt dat er nog veel onderwerpen genoemd kunnen worden, maar u kan ervan uitgaan dat wij de 
belangen van onze huurders altijd als uitgangspunt in ons beleid zullen hanteren. 
 
 
 
Barendrecht, 19 april 2020. 
Het bestuur van Bewonersraad Patrimonium 
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