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verslag Algemene Vergadering 
 

Datum: 30 juni 2016 

Locatie: Kantoor Patrimonium, Londen 14-16 in Barendrecht 

Aanwezig: 34 personen (waaronder 21 leden) 

Notulist: Mevrouw J. Ista 

Onderwerp: Algemene vergadering Patrimonium Barendrecht 2016 

Bijlage: Geen 

1. Opening 

De directeur-bestuurder, de heer Manders, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

3. Vaststelling notulen Algemene Vergadering 29 juni 2015 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag waarna het verslag van 29 juni 2015 wordt vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van: 

Gevraagd wordt welke bijdrage er in 2015 gevraagd is voor het Waarborgfonds. In 2015 is er geen 

bijdrage gevraagd.  

 

Actielijst 

Er zijn geen actiepunten. 

 

4. Terugblik ondernemingsplan 2012-2016 

Gevraagd wordt naar de leefbaarheid. En dan met name de leefbaarheid in Smitshoek. In deze wijk 

met veel ouderen vragen ze zich af of Patrimonium invloed heeft op de toewijzing van de woningen 

aan mensen met een andere nationaliteit. De directeur-bestuurder licht toe dat iedereen die voldoet 

aan de voorwaarden voor het huren van een sociale woning mag reageren op een woning. 

Patrimonium heeft daar geen invloed op. Opgemerkt wordt dat de buurt zich zorgen maakt over de 
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leefbaarheid. De directeur-bestuurder vraagt om problemen te melden bij Patrimonium, dan kunnen 

we er wellicht iets aan doen.  

 

5. Jaarverslag en jaarrekening 2015 

5.1 Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2015 door de heer Manders, directeur-bestuurder. Hij 

licht aan de hand van een presentatie kort de belangrijkste onderwerpen van 2015 toe.  

 

5.2 Verslag bevindingen Raad van commissarissen door de voorzitter van de RvC 

De voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Vriens, licht toe dat de RvC beoordeeld 

heeft of het beleid en de uitgevoerde begroting in 2015 correct is uitgevoerd. De RvC is van 

mening dat dit het geval is. Gezien de solide financiële situatie van de corporatie is de RvC content 

dat Patrimonium de komende jaren inzet op een gematigd huurprijsbeleid. 

  

De RvC heeft ook de accountant, Baker Tilly Berk, opdracht gegeven de cijfers te controleren. 

Voorheen werkte Patrimonium samen met Deloitte. In 2015 is besloten om na een samenwerking 

van 8 jaar eens te wisselen van accountant. De accountant heeft een oordeel afgegeven. 

Patrimonium is een solide corporatie met een gezonde financiële situatie. Deze financiën zullen de 

komende jaren zeker nodig zijn om in te zetten voor de vergrijzing, toestroom van 

verblijfsgerechtigden en de stijging van mensen die sociaal kwetsbaar zijn.  

 

5.3 Verlening decharge aan bestuur door algemene vergadering 

De leden worden door de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Vriens, gevraagd om 

decharge te verlenen aan de directeur-bestuurder voor het in 2015 gevoerde beleid en beheer. Er 

zijn geen leden die bezwaar hebben. De leden verlenen de directeur-bestuurder hiermee unaniem 

decharge voor het jaar 2015. De directeur-bestuurder bedankt de leden voor het in hem gestelde 

vertrouwen.  

 

6. Statutenwijziging Woonvereniging Patrimonium Barendrecht 

De heer van Eck, lid raad van commissarissen licht de statutenwijziging toe. Vanuit de nieuwe 

woningwet moeten woningcorporaties vóór 1 januari 2017 hun statuten aanpassen. De 

voorgenomen statutenwijziging moet na instemming van de vereniging ook worden goedgekeurd 

door de autoriteit Woningcorporaties.  

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

Aedes en de vereniging van toezichthouders (VTW) hebben op basis van de Woningwet een 

modelstatuut voor woningcorporaties opgesteld. Patrimonium Barendrecht kiest ervoor om dit 

modelstatuut te gebruiken voor haar nieuwe statuten. Naast wijziging van enkele termen zijn er 
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vanuit de woningwet en Patrimonium een aantal zaken die wijzigen. De heer van Eck licht de 

belangrijkste wijzigingen voor de leden toe.  

 

RvC benoemt commissarissen 

Een commissaris hoeft vanuit de Woningwet niet meer door de Algemene Vergadering benoemd te 

worden. De raad van commissarissen benoemt na de werving- en selectieprocedure zelf een 

commissaris. Nieuw hierin is dat de Autoriteit Woningcorporaties een zienswijze moet geven op de 

voorgenomen benoeming. 

 

Nieuwe leden  

Huurders worden vanuit de Woningwet meer betrokken bij de woningcorporatie. Patrimonium kiest 

er daarom voor om na de statutenwijziging alleen huurders van Patrimonium Barendrecht de 

mogelijkheid te geven om lid te worden van de vereniging. Tot nu toe was het voor alle inwoners 

van Barendrecht mogelijk om lid te worden van de vereniging. De huidige leden die geen huurder 

zijn mogen uiteraard wel lid blijven.  

 

Volmacht  

Volgens de huidige statuten is het bij stemmingen niet mogelijk om een volmacht af te geven 

(artikel 18). In de nieuwe statuten is het wel mogelijk om een ander stemgerechtigd lid via een 

schriftelijke volmacht voor u te laten stemmen.  

 

De leden wordt gevraagd om te stemmen of ze het wel of niet eens zijn met de voorgenomen 

statutenwijziging. Van de 21 aanwezige leden stemmen 19 leden in en 2 leden niet. De 

statutenwijziging wordt hiermee aangenomen. Patrimonium dient het concept van de 

statutenwijziging in bij de autoriteit Woningcorporaties ter goedkeuring.  

 

Gevraagd wordt naar artikel 42, punt 2. Daar moet het woord liggen vervangen worden door het 

woord leggen. Patrimonium neemt dit punt nog mee richting de notaris.  

 

7. Kennismaking lid  raad van commissarissen 

Door het vertrek van mevrouw Welleman per 30 juni 2016 is er een vacature ontstaan in de raad 

van commissarissen. Mevrouw Welleman is commissaris gekozen op voordracht van de huurders. 

Samen met de Bewonersraad heeft de raad van commissarissen de wervings- en 

selectieprocedure uitgevoerd voor een nieuwe commissaris. Op voordracht van de Bewonersraad 

heeft de raad van commissarissen besloten om mevrouw Maatman aan te stellen als lid van de 

raad van commissarissen per 1 juli 2016. Sinds de invoering van de nieuwe woningwet per 1 

januari hoeft de Algemene Vergadering niet meer te stemmen over de benoeming van een 
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commissaris. De leden worden wel als eerste geïnformeerd over de aanstelling en maken meteen 

kennis met mevrouw Maatman.  

 

Mevrouw Maatman stelt zich voor aan de leden van de vergadering. Ze is 46 jaar, woonachtig in 

Zoetermeer, getrouwd en heeft een zoontje. Ze is oorspronkelijk planoloog en nu werkzaam als 

directeur bij UWV in Amsterdam.  

 

De heer Vriens neemt het woord weer over en feliciteert ook mevrouw Oosterman met haar 

herbenoeming als lid raad van commissarissen. Mevrouw Oosterman is in 2015 benoemd voor de 

periode van 1 jaar omdat ze een lopende termijn van een vorige commissaris overnam. Ze is nu 

met positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties herbenoemd voor een periode van 4 

jaar.  

 

De heer Vriens bedankt de medewerkers van Patrimonium voor de inzet het afgelopen jaar en de 

heer Manders voor de snelle inwerking na zijn indiensttreding. De heer Aan de Wiel wordt bedankt 

voor de uitstekende waarneming en soepele overgang tijdens de periode tussen de uitdiensttreding 

van mevrouw van Leeuwen en de indiensttreding van de heer Manders.   

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag.  

 

9. Sluiting 

De directeur-bestuurder bedankt allen voor de aanwezigheid en nodigt een ieder uit voor een hapje 

en een drankje.  

 

 Actielijst 

Datum 

afspraak  

Actie Verantwoordelijke  Datum 

deadline 

Nvt Nvt Nvt nvt 

 

 

 

 


