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C o n c e p t  
 
Verslag 16e Algemene Leden Vergadering 
Datum: 16 oktober 2019, 19.30 uur 
Locatie: Restaurant Hart van Moerwijk, Guntersteinweg 377 
 
Aanwezige bestuursleden: Ruud Klein (vz), Anneleen Beek, Christa van Straalen en aspirant-
bestuursleden Wilma Bakema, Judith Vermond-Dat, Avinash Gowricharn, Zu Victoria en Cor Lalau. 
Secretariaat HVS: Astrid Maagdenberg. Notulen: Trudy Hollander 
Bericht van verhindering: Karel Schumacher, Gerard Jobse (bestuur) en BC/CG: Mozartduin, Katerstraat, 
Zwolse Hoek, Chinese Ouderen Glasblazerslaan, Laag Lindoduin, Rijswijkse Landingslaan. 
 
AanwezigeBC/CG     Aanwezig BC/CG 
Akelei       Moerweg i.o. 
BC 8910      Samen is beter 
Borneo       Schip West  
Campduinen      Schoutendreef 
Catharinaland oneven     Violet 
Christiaanhof      Vliegenier 
De Brink      Wateringse Hof 
Hof van Berestein      
Isabellaland      Individuele leden:  
Lindberghlaan      Dhr. P. Evers + 5 medebewoners 
Meppelweg      F. Metz 
 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom bij de 2e ALV van 2019. 
 

2. Mededelingen 
Namens het bestuur zijn aanwezig: Christa van Straalen, Anneleen Beek en Ruud Klein (vz). Verder zijn 
de 5 aspirant-bestuursleden aanwezig: Avinash Gowricharn, Wilma Bakema, Judith Vermond-Dat, Zu 
Victoria en Cor Lalau. Het bestuur bestaat daardoor momenteel uit 10 leden. 
Nieuwe bestuursleden zijn nog steeds welkom. Het bestuur mag uit maximaal 13 personen bestaan.  
 

3. Vaststelling agenda 
Agendapunt 12, Raamovereenkomst, wordt naar voren gehaald en voor punt 9. Overlast besproken. 
 

4. Vaststelling verslag ALV van 17 april 2019 
Er zijn geen tekstuele aanpassingen in het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.  
 
N.a.v. het verslag stelt Pieter Evers voor om de sprekers voor de duidelijkheid in het verslag aan te 
duiden met BC en naam. De voorzitter gaat hiermee akkoord.  
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5. Benoeming bestuursleden HVS 
Het bestuur stelt voor om vanavond 2 van de bestuurskandidaten tot bestuursleden te benoemen. Zij 
zullen zich zelf voorstellen. 
 
Wilma Bakema is huurder bij Staedion en woont in het Wateringse Veld. Zij heeft zich bij de 
huurdersvereniging gemeld omdat zij zich zorgen maakte over wat er allemaal gaande is in de sociale 
woningbouw. De vragen die rijzen zijn: Wordt er genoeg bijgebouwd? Worden de huizen wel goed 
onderhouden en blijft de huur betaalbaar? Wilma heeft 6 maanden met het bestuur meegelopen en 
heeft in dat halve jaar gemerkt dat er heel veel gebeurt. De huurdersvereniging werkt hard aan de vele 
thema’s die aan de orde zijn. Wilma wil daar graag een steentje aan bijdragen. 
 
Avinash Gowricharn is sinds 3 jaar in dienst bij de belastingdienst en werkt daar bij het Brexitteam. Tot 6 
maanden geleden werkte hij in de opsporing, waar hij bekend is geraakt met de Vestia-affaire. Wat 
opviel bij het onderzoek was dat veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als er beter met 
de huurders was gecommuniceerd. Dat was een nogal schokkende conclusie. Avinash wil er graag aan 
bijdragen dat zoiets niet weer voorkomt. Daarom heeft hij zich aangemeld bij Ruud Klein. Avinash is 21 
jaar en heeft nog 2 andere bestuursfuncties, bij de Nederlandse Culturele Sportbond en bij een 
zwemvereniging. 
 
De voorzitter licht toe dat het volgens de statuten mogelijk is dat behalve huurders ook enkele niet-
huurders lid kunnen worden van de huurdersvereniging. De statuten staan ook toe dat een niet-huurder 
lid wordt van het bestuur. De voorzitter zelf is hier een voorbeeld van. Tot dusver heeft zich niemand 
kandidaat gesteld die de functie van secretaris ambieert. Daarom is Avinash gevraagd om zich kandidaat 
te stellen met het doel het secretariaat gestalte te geven. 
 
Wilma Bakema wordt met grote meerderheid van stemmen en zonder tegenstemmen gekozen als 
bestuurslid. 
Avinash Gowricharn wordt met grote meerderheid van stemmen en zonder tegenstemmen gekozen als 
bestuurslid. 
 
De voorzitter deelt mee dat Avinash Gowricharn binnen het bestuur tot secretaris wordt benoemd. 
* Avinash Gowricharn wordt verder in het verslag aangeduid als 'de secretaris'. 
Het bestuur heeft tevens besloten om Karel Schumacher als vicevoorzitter te benoemen, zodat hij bij 
afwezigheid van Ruud Klein het voorzitterschap kan waarnemen. 
 

6. Bespreking voorstel tot aanpassing Reglement Participatie van Bewonerscommissies Staedion 
De secretaris heeft het voorstel geschreven en licht toe dat tijdens de vorige ALV ter sprake kwam dat 
een standaardvergoeding van € 350 per BC niet adequaat was, omdat BC's van grote complexen meer 
kosten maken. Het belangrijkste voorstel tot wijziging in het reglement betreft zodoende de 
vergoedingen. De standaard vergoeding wordt in het voorstel verhoogd naar € 500 per BC. Voor een BC 
die een complex met meer dan 300 huurders vertegenwoordigt gaat de vergoeding omhoog naar € 750.  
 
Per mail is gevraagd naar een verduidelijking van punt 2.a.  
Punt 2.a. Omdat de BC's veel kleine kosten hebben wordt voorgesteld dat de leden een individuele 
onkostenvergoeding kunnen krijgen tot max. € 50/pp. Maximaal de helft van het budget mag besteed 
worden aan de individuele vergoedingen. De rest is voor de declaratie van onkosten, bv. reiskosten of 
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kantoorkosten. De BC is uiteraard niet verplicht om het hele bedrag op te maken. Het bestuur heeft 
ervoor gekozen om niet van tevoren vast te stellen wat de BC wel en niet mag declareren.  
Vraag: Krijg je dan geen verschillen in declaratiegedrag? De een vindt het misschien logisch om een kop 
koffie te declareren en een ander weer niet.  
De secretaris begrijpt de vraag, maar gaat ervan uit dat men alleen declareert op grond van werkelijk 
gemaakte kosten voor een bepaalde activiteit. 
 
Punt 3: De vergoeding van reiskosten per auto is 19 cent/km, de voorgestelde maximaal vergoede 
reisafstand is 10 km. Voor degenen die met het OV reizen worden de daadwerkelijk gemaakte kosten 
vergoed op basis van het overzicht van de reis op de OV-chipkaart. 
 
Pieter Evers vindt het reglement veel te ingewikkeld en vraagt zich af waarom het zo moeilijk moet 
terwijl Staedion een miljoenenbedrijf is. Er is toch niet voor niets voorgesteld om de vergoedingen te 
verhogen? Als Staedion te strenge regels instelt, zou de huurdersvereniging op moeten komen voor de 
bewoners. Hoe zit het bijvoorbeeld als iemand meer dan 10 km moet reizen naar een vergadering? 
In de zaal wordt deze kritiek niet gedeeld. Het reglement kan immers elk jaar worden aangepast. 
De secretaris antwoordt dat het lastig is om richtlijnen te bedenken die voor elke BC werken. Als iemand 
een ander idee heeft, kan hij of zij een compleet voorstel indienen en dan wordt dit serieus bekeken. De 
voorzitter voegt toe dat er gelegenheid is geweest om mee te praten in de commissie die zich over het 
reglement heeft gebogen en stelt voor om de vergadering voort te zetten.  
Vraag: Waarom is er geen limiet voor reizen met de OV-chipkaart? 
Antwoord: Op de uitdraai van de OV-chipkaart is precies af te lezen wanneer de rit plaatsvond en van 
waar naar waar. 
Een aanwezige merkt op dat  je toch geen 10 km gaat reizen voor een bijeenkomst van de eigen BC. De 
reis naar de ALV kan zo nodig deels worden betaald uit het persoonlijke budget van € 50. 
 
Bijzondere kosten: Staedion vergoedt de kosten van projecten i.h.k.v. Leefbaarheid, de aanloopkosten 
voor de BC zelf en jubilea. 
 
Actie: De secretaris zal e.e.a. in een bijgewerkt voorstel specificeren. 
 
Gemengd complex huur/koop: CG Meppelweg, Andrea Nienaber attendeert het bestuur erop dat in de 
vorige vergadering is vastgesteld dat er in een gemengd complex een vertegenwoordiging van de 
huurders bij de VvE-vergaderingen mag zijn. Kan dit in het reglement opgenomen worden? 
De bewonersconsulent van CG Meppelweg vindt dat alleen een BC bij de VvE-vergaderingen mag zijn en 
blokkeert tevens dat de CG zelf contact opneemt met de VvE. Omdat de VvE zich momenteel bezig 
houdt met de overstap van gas naar een andere energievoorziening vinden de huurders het heel 
vervelend dat ze niet bij deze besprekingen mogen zijn. 
Actie: De secretaris zal het onderzoeken. 
 
Bijlage 2: De zin 'De uitgaven komen ten goede aan alle bewoners van het complex.' is toegevoegd door 
Staedion om duidelijk te maken dat de hoofdactiviteiten van de BC ten gunste van de bewoners zijn. 
 
BC kleine complexen: BC Akelei, Magda van der Horst, vindt het jammer dat er geen aparte categorie is 
gemaakt voor de kleine complexen. Voor de BC van een complex van 17 woningen is een budget van 
 € 350 meer dan genoeg.  
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De secretaris antwoordt dat het voor de werkbaarheid beter is om de vergoedingen niet in te veel  
categorieën in te delen. 
 
Vragen over dingen die alleen betrekking hebben op het eigen complex kunnen in de pauze of na de 
vergadering aan het bestuur worden gesteld. 
 
Samenvatting:  
Verhoging vergoeding per BC: Het voorstel wordt ingebracht in de samenwerkingsbijeenkomst. Men is 
het in hoofdlijnen eens met de verhoging van de vergoeding tot € 500. Er is opgemerkt dat een kleiner 
complex waarschijnlijk geen € 500 nodig heeft, maar de BC's zijn ook niet verplicht om het hele bedrag 
op te maken. Het berekenen van een vergoeding op basis van het aantal woningen doet geen recht aan 
hoe een BC is georganiseerd. De kosten zijn niet 1 op 1 op basis van het aantal woningen te berekenen. 
Het basisvoorstel blijft dus € 500,- per complex en € 750,- voor de grotere complexen omdat zij meer 
communicatiekosten maken en een grotere ruimte nodig hebben voor bijeenkomsten i.v.m. het aantal 
bewoners dat zij vertegenwoordigen. 
Maximaal de helft van de basisvergoeding wordt bestemd voor een vergoeding per commissielid. Zij 
kunnen hieruit de kleine kosten betalen die ze voor de BC maken. Het doel is dat dit het gedoe met 
bonnen vermindert. Over dit voorstel waren geen opmerkingen. 
Er komt een nieuw formulier beschikbaar voor het aanvragen van het voorschot.  
 
Reiskosten: N.a.v. de discussie van vanavond beraadt het bestuur zich nog over de vergoeding van 
reiskosten. Het doel is om de kosten op grond van een redelijke basis te vergoeden. Over uitzonderlijke 
gevallen, bv. een studiereis naar Groningen, kunnen commissieleden een aparte afspraak maken. 
 
Tekenen voor het reglement: is niet verplicht, maar omdat het bestuur het reglement opstelt voor BC's 
die lid zijn van de HVS, geldt het niet voor BC's die het niet ondertekend hebben. Voor hen geldt de wet 
op het overleg huurders verhuurder. 
Tijdens de vorige ALV bleek dat meer dan de helft van de BC's het reglement had getekend voor gezien 
Vanavond kan men erover stemmen. 
Het is  tot voorjaar 2020 mogelijk om nog iets toe te voegen aan de voorgestelde wijzigingen. 
Een meerderheid van de aanwezigen stemt ervoor om het voorstel tot aanpassing van het reglement bij 
Staedion aanhangig te maken.  
 

7. Leden gevraagd voor deelname aan werkgroep Huurbeleid 2020 
HVS zoekt leden voor de werkgroep Huurbeleid 2020. Het huurbeleid wordt aangepast omdat de 
minister heeft besloten dat er een aantal dingen worden veranderd. Geïnteresseerden kunnen zich 
tijdens de vergadering aanmelden of de komende dagen bij Astrid: hvs@hvdh.org. 
 

8. Leden gevraagd voor kascommissie 2020 
Het bestuur zoekt leden voor de kascommissie die gaat controleren of het geld dat HVS van Staedion 
krijgt wordt besteed aan de dingen waarvoor het is bestemd. Aanmelden kan ter vergadering of bij 
Astrid (hvs@hvdh.org). Magda van der Horst en Anneke Uijtenhout van BC Akelei, melden zich aan. 
 

9. Overlast 
Anneleen Beek licht toe dat dit punt op de agenda staat omdat HVS steeds meer berichten over overlast 
krijgt. Uit een overzicht dat het bestuur tot zijn beschikking heeft, blijkt dat 70% van de 
woningcorporaties te kampen heeft met overlast en dat deze bij allen fors is toegenomen en min of 
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meer gelijk tred houdt met de toename van het huisvesten van kwetsbare groepen. Het is het bestuur 
niet geheel duidelijk hoe Staedion met deze kennis omgaat. Daarom gaat het bestuur hier morgen met 
Staedion over in gesprek aan de hand van een vragenlijst, waarin o.m. wordt gevraagd naar hoe 
Staedion dit organiseert, de rol van de sociaal complexbeheerder en of er iemand is dit in de gaten 
houdt.  
 
Mw. Smit herinnert zich dat er sprekers van Staedion bij een van de ALV'en zijn geweest over overlast. 
BC Campduinen heeft toen gewezen op het feit dat de bewoners in hun complex voornamelijk 70+'ers 
zijn. Staedion antwoordde dat zij door de gemeente worden gedwongen om de woningen ook aan 
jongeren en gezinnen aan te bieden. In het complex aan de overkant is iemand doodgestoken na een 
ruzie met mensen met een rugzakje. Dat maakt de bewoners angstig. Veel nieuwe bewoners staan niet 
open voor de normale regels voor veiligheid en leefbaarheid van het complex. De bewoners begrijpen 
dat het cultuurverschil een rol speelt, maar zouden toch graag een actievere houding van Staedion zien. 
Anneleen Beek beaamt dat er alleen oplossingen zijn als je ze zoekt. Het bestuur denkt daarbij aan 
samenwerking door diverse partijen zoals gemeente, Staedion, buurtbemiddeling, politie en bewoners. 
Misschien kan er een convenant worden afgesloten tussen Staedion en de gemeente met afspraken 
over de aanpak. 
 
BC... , mevrouw .... vindt dat Staedion toch rekening moet houden met de populatie van een complex bij 
de toewijzing van woningen en op tijd bij de gemeente aan de bel moet trekken. De bewoners vinden 
ook dat Staedion preventieve maatregelen moet nemen om conflicten te voorkomen. Zo zou Staedion 
via een tolk de nieuwe bewoners kunnen vertellen wat de regels zijn, zodat ze kunnen tekenen voor iets 
wat ze begrijpen. Vroeger moesten kandidaat-huurders voor een ballotagecommissie aantonen dat ze 
bij de overige bewoners pasten.  
Anneleen Beek vindt dat mevrouw bruikbare ideeën heeft genoemd en neemt deze mee.  
 
BC Christiaanhof, Hennie Steenwijk deelt mee dat er in hun 55+-complex een gebruiker is geplaatst en 
vervolgens ook een dealer, met medeweten van Staedion. Het zou maar voor een paar weken zijn, maar 
het werd een half jaar. Er werd pas iets aan gedaan nadat de bewoners hadden geklaagd. Ook blijkt dat 
Staedion woningen aan Flexwonen verhuurt. Flexwonen verhuurt deze woningen aan Polen. Vervolgens 
ontstaat er onderverhuur, omdat de Flexbewoners weer anderen bij hen in de woning laten wonen. 
Anneleen Beek zegt dat het bestuur het Flexwonen meeneemt naar Staedion.  
 
De voorzitter verzoekt om vragen over 'mensen met rugzakjes' na de vergadering met hem te 
bespreken. Dit is geen onderwerp voor een ALV, maar voor een individueel gesprek. 
Anneleen Beek sluit de discussie en neemt de genoemde punten mee. 
 

10. Energietransitie 
De rijksoverheid heeft besloten dat woningen voorzien moeten worden van andere energiebronnen dan 
gas, bv. warmtenetten. De gemeente Rotterdam heeft door een verkeerde keuze hierin 100 miljoen 
euro schade geleden. HVS kijkt daarom kritisch naar de ontwikkelingen. HVS spreekt regelmatig met de 
gemeente over de energietransitie en neemt de opmerkingen van de aanwezige huurders graag mee. 
Nieuwe projecten, bv. in Escamp, worden niet meer aangesloten op het gasnet. De gemeente geeft de 
voorkeur aan warmtenetten. De bewoners worden daar dan erg afhankelijk van. Mensen die hier een 
mening over hebben en/of deskundige zijn op dit gebied worden verzocht om zich aan te melden om 
hierover mee te praten. 
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Pieter Evers attendeert de aanwezige BC's op www.woonwijzerwinkel.nl. De hoofdvestiging in 
Rotterdam heeft alle informatie over het hele energietransitietraject binnen Nederland. Over enkele 
weken is er een bijeenkomst over warmtenetten met uitleg over het warmtenet in Rotterdam. Voor 
meer info kan je terecht bij Pieter Evers. 
 

11. Schoonmaak 
In het voorjaar van 2018 is Staedion ermee begonnen om het aantal aannemers in de schoonmaak terug 
te brengen van 30 naar 5. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met bijzonderheden en afspraken 
in de verschillende complexen. Daardoor zijn er dingen veranderd zonder dat de bewoners en de BC dit 
wisten of er toestemming voor hadden gegeven. HVS heeft dit op verschillende niveaus tot op 
directieniveau met Staedion besproken. Het resultaat is dat Staedion een ronde langs de BC's heeft 
gemaakt. Daarbij zijn specifieke kenmerken van elke locatie besproken en er zijn afspraken gemaakt.  
Het bestuur vraagt huurders die de schoonmaak controleren hun bevindingen door te geven aan HVS.  
Desondanks wil HVS ook nog een enquête houden over dit onderwerp. Diverse BC's geven aan om dit 
het liefst nu al te doen. Actie: HVS neemt dit mee en zal binnenkort een enquête versturen.  
Gelieve specifieke opmerkingen meteen door te geven. 
 
BC Schoutendreef, Robert Middel geeft aan dat Staedion in de Dreven maar voor enkele portieken 
opdracht heeft gegeven om te gaan schoonmaken. De voorzitter vraagt dhr. Middel om dit punt straks 
even apart met hem te bespreken. 
 
BC...., mevrouw.... is na de gesprekken met Staedion benaderd door de directeur van Firma Van der Loo 
met de vraag of een van de bewoners het op zich wil nemen om na de schoonmaak met behulp van een 
lijst te controleren of alles is goed gegaan. De bewoners zijn zeer tevreden over dit initiatief.  
De voorzitter vindt het ook een goed initiatief. De bewoners betalen de servicekosten, dus zij mogen 
ook aangeven hoe die besteed worden. Aanwezigen mogen problemen of ervaringen in het eigen 
complex na de vergadering aan het bestuur voorleggen. 
 

12. Raamovereenkomst  
De Raamovereenkomst is een overeenkomst die gemeente Den Haag voor de komende 5 jaar met 
woningcorporaties en de huurdersverenigingen heeft afgesloten. Er is onder andere besproken hoeveel 
procent van de vrijkomende woningen voor reguliere woningzoekenden wordt bestemd en hoeveel 
voor doelgroepen. Op aandringen van de huurdersorganisaties is dit gelijk gebleven: 30% voor 
doelgroepen en 70% voor reguliere huurders. 
 
Nieuwbouw: De wethouder Wonen, Boudewijn Revis, had in het collegeakkoord laten vastleggen dat 
van alle nieuwbouw tenminste 30% zou worden bestemd voor sociale woningbouw. In de afgelopen 
jaren is daar slechts 10% van gerealiseerd. De wethouder heeft beloofd dat hij de komende 5 jaar het 
percentage van 30% sociale woningbouw zal handhaven. De huurdersorganisaties hadden hem 
uitgedaagd om de sociale woningbouw over alle Haagse wijken te spreiden. Dat wilde de gemeente niet 
opnemen in de raamovereenkomst. Het merendeel van de sociale woningbouw komt in wijken waar al 
veel sociale woningbouw is. De wethouder heeft hier geen specifieke reden voor gegeven.  
 
Ook is in de raamovereenkomst opgenomen dat de sociale woningsector in Moerwijk wordt beperkt en 
dat de ontstane ruimte wordt gebruikt om woonruimte voor mensen met een iets ruimere 
portemonnee te creëren, m.n. doelgroepen die men graag naar Den Haag wil trekken zoals leraren en 
politieagenten. Dit staat ook in het collegeakkoord. Er staat ook in dat de middenhuur tussen € 720 en 

http://www.woonwijzerwinkel.nl/
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€ 950 voor mensen met een inkomen tot € 60.000 is bedoeld. De wethouder wil de huurhoogte voor 
vrijde sector woningen overlaten aan de markt 
 
Duurzaamheid: De raamovereenkomst bevat ook ambities over het verduurzamen van Den Haag. De 
huurdersorganisaties willen graag zien dat dit kostenneutraal gebeurt en niet leidt tot huurverhogingen. 
 
Hoewel de raamovereenkomst niet precies weergeeft wat de huurdersorganisaties willen, vonden ze de  
inhoud goed genoeg om als minimumrichtlijn te dienen. Daarom hebben zij de overeenkomst wel 
ondertekend. Deze overweging wordt in de kranten niet altijd juist weergegeven. 
 
Pieter Evers vraagt of de Woonbond bij dergelijke besprekingen zit. 
Antwoord: nee, want de Woonbond werkt niet op regionaal en locaal niveau. De partijen bij deze 
overeenkomst zijn gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties.  
Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden werken er wel aan om zich op regionaal niveau te 
presenteren en laten zich horen bij Aedes en het Rijk wanneer er kwesties besproken worden die te 
maken hebben met het woonbeleid. Zie voor info: www.huurdersorganisatieshaaglanden.nl.  
 
 13. Rondvraag 
BC Akelei, Magda v.d. Horst vraagt of iemand al ervaring heeft met het nieuwe formulier om de 
bewonersconsulent te beoordelen. Het bleek dezelfde vragen te bevatten als het vorige. 
Antwoord van andere BC's: Dit moet het verkeerde bestand zijn. Andere BC's hebben een andere 
vragenlijst gebruikt. 
 
BC Drecom, Robert Middel, heeft het enquêteformulier over de bewonersconsulent ingevuld. Er stond 
bij dat je via de HVS een kopie kon sturen. 
De voorzitter zegt dat het formulier niet naar de HVS gaat, maar naar de manager van het wijkteam. 
Normaal gesproken heeft de HVS er niets mee te maken. De enquête is feedback, ter lering voor de 
bewonersconsulent en zou digitaal bij de bewonersconsulent terecht moeten komen. 
 
BC Campduinen, Mw. Smit: Campduinen heeft meegedaan aan de Nationale Schoonmaakdag op 21/9. 
Er zijn foto's gemaakt van het vuil dat is opgehaald. De BC kreeg ondersteuning omdat ze supporter zijn 
van Stichting Nederland Schoon. Met de foto's zijn ze naar scholen geweest. Mw. Smit raadt allen aan 
om eens op de website site te bekijken wat er mogelijk is. Zie: www.nederlandschoon.nl. 
BC Christiaanhof houdt al 4 jaar zulke opruimacties en krijgt daarvoor alle support van de gemeente. 
 
BC Catharinaland Oneven, Hans Korrubel: De BC wil bij hun 6 woonblokken algehele glasbewassing laten 
uitvoeren. Het glasbewassingsbedrijf heeft nu 60% van de woningen als klant. Staedion wil hier niet aan 
meewerken, want werkt alleen met eigen leveranciers en verwees de BC naar de HVS.  
De voorzitter antwoordt dat Staedion hier een eigen keuze in heeft. Staedion zou ook kunnen aanraden 
om 1 van de 5 uitvoerders van de schoonmaak waarmee Staedion werkt te kiezen. Als een BC een 
service wil die Staedion niet regelt, dan zal de BC dit met de bewoners moeten regelen. 
Enkele BC's vinden dat Staedion deze service zou moeten aanbieden als onderdeel van de schoonmaak.  
De voorzitter zegt dat het voor rekening van de huurder is om de ramen te wassen. Als je er niet bij kunt, 
is de hoogwerker voor rekening van Staedion, maar de huurder betaalt de glazenwasser. 
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Pieter Evers vraagt welke BC's het voorschot van € 350 euro begin 2019 hebben ontvangen. Een aantal 
heeft het voorschot automatisch ontvangen. Anderen hebben het op aanvraag ontvangen. De heer 
Evers vindt dat het voorschot automatisch overgemaakt moet worden. De BC zou er niet om hoeven te 
vragen. 
 
14. Afsluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.20 uur. 
Er is gelegenheid om na te praten bij een drankje en hapje. 
 
De volgende Algemene Leden Vergadering van de HVS is op woensdag 15 april 2020. 
Locatie wordt nader bepaald. 


